สารบัญ
หน้ า
คานา
หมวดวิชาสั งคมศาสตร์ (250-299)
250 หมู่วชิ าทีไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
251 หมู่วชิ าจิตวิทยา
252 หมู่วชิ ามานุษยวิทยา
253 หมู่วชิ าสังคมวิทยา
254 หมู่วชิ าภูมศาสตร์
255 หมู่วชิ ารัฐศาสตร์
256 หมู่วชิ านิติศาสตร์
257 หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์
หมวดวิชานิเทศศาสตร์ (300-349)
300 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
301 หมู่วชิ าการสื่ อสาร
302 หมู่วชิ าสิ่ งพิมพ์
303 หมู่วชิ าการประชาสัมพันธ์
304 หมู่วชิ าวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
305 หมู่วชิ าการโฆษณา
306 หมู่วชิ าการถ่ายภาพ
307 หมู่วชิ าภาพยนตร์
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350-399)
350 หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจ
และการจัดการ
351 หมู่วชิ าเลขานุการ
352 หมู่วชิ าการบัญชี
353 หมู่วชิ าการเงินและการธนาคาร
354 หมู่วชิ าการตลาด

1
2
9
43
51
76
96
109
136
140
141
147
153
166
177
188
198
207
215
216
235
244
258
274

หน้ า
355 หมู่วชิ าการสหกรณ์
356 หมู่วชิ าการบริ หารธุ รกิจ
357 หมู่วชิ าธรกิจบริ การ
358 หมู่วชิ าประกันภัยและวินาศภัย
359 หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ภาคผนวก
หลักการ

290
298
348
369
372

1

หมวดวิชาสังคมศาสตร์
(รหัส 250-299)
หมวดวิชาสั งคมศาสตร์
รหัส
250
251
252
253
254
255
256
257

ได้ จัดหมู่วชิ าไว้ ดังนี้
หมู่วชิ า
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
หมู่วชิ าจิตวิทยา
หมู่วชิ ามานุษยวิทยา
หมู่วชิ าสังคมวิทยา
หมู่วชิ าภูมิศาสตร์
หมู่วชิ ารัฐศาสตร์
หมู่วชิ านิติศาสตร์
หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์

2

หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
(250)
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ ของหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์
(250-1--)
2. ความรู้ทางสังคมศึกษา
(250-2--)
3.
(250-3--)
4.
(250-4--)
5.
(250-5--)
6.
(250-6--)
7.
(250-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(250-8--)
9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
(250-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

3

หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ (250)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2500101
2500102
2500103
2500104
2501101 2681410
2502201 2682411
2502801
2502802
2502901 2684902
2502902
2503801
2503802
2504801
2504802
2504901
2504902
2504903
-

ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
วิถีไทย
วิถีโลก
ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
สังคมศาสตร์ เบื้องต้น
สังคมศึกษาสาหรับครู ประถมศึกษา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านวัฒนธรรม 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านวัฒนธรรม 1
สัมมนาปัญหาวัฒนธรรม
การวิจยั วัฒนธรรม
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านวัฒนธรรม 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านวัฒนธรรม 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านวัฒนธรรม 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านวัฒนธรรม 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ เบื้องต้น
สถิติสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
สัมมนาสังคมศึกษา

น(ท-ป)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
2 (2-0)
2 (90)
3 (250)
3 (3-0)
3 (2-2)
2 (90)
2 (90)
3 (250)
5 (450)
3 (2-2)
3 (3-0)
3 (3-0)

4

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ (250)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2500101

พฤติกรรมมนุษย์ กบั การพัฒนาตน
3 (3-0)
Human Behavior and self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง
มนุษยสัมพันธ์เพื่อการทางานร่ วมกันและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข

2500102

วิถีไทย
3 (3-0)
Thai Living
ศึกษาลักษณะทัว่ ไป วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยทั้งใน
เมืองและชนบท วัฒนธรรมและประเพณี ไทย สภาพปัญหาและแนวทางขจัดปัญหา
สังคมไทย โดยการศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน และท้องถิ่น การดารงชีวติ แบบเพียงพอ ตลอดถึงวิสัยทัศน์ดา้ นสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยากเห็น

2500103

วิถีโลก
3 (3-0)
Global Society and Living
ศึกษาวิวฒั นาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทยและของสังคมไทย การจัดระเบียบโลกในด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและการปกครอง ตลอดถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครองของประเทศไทย เพื่อปรับตัวเข้ากับการจัดระเบียบของสังคมโลก

5
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2500104

ชีวติ กับสิ่ งแวดล้อม
3 (3-0)
Human Being and Environment
ความหมาย
ความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม
ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
การพัฒนาและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น การดาเนิน
กิจกรรม
โดยใช้วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและ
พลังงาน การส่ งเสริ ม บารุ งรักษา และคุม้ ครองคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

2501101

สั งคมศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3 (3-0)
Introduction to the Social Sciences
ศึกษาวิวฒั นาการเสาะแสวงหาความรู้ความจริ ง
การจาแนกความรู้ของ
มนุษย์ ความหมายของธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ กาเนิดของวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสามัญสานึก
ความหมายและขอบข่ายของ
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาในสังคมศาสตร์ สังคมวิทยาในฐานะที่เป็ นศาสตร์เชื่อมโยง
สังคมศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ปรัชญาและระเบียบวิธีศึกษา สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
กับสังคมศึกษา หน้าที่ของสังคมศึกษา ขอบเขตของการศึกษาสังคมศึกษา การ
วิเคราะห์ขอ้ ประเด็นทางสังคมศาสตร์ในเชิงวิทยาการ

2502201

สั งคมศึกษาสาหรับครู ประถมศึกษา
2 (2-0)
Social Study for Elementary School Teachers
ศึกษาความหมาย และความสาคัญของสังคม องค์ประกอบของสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะและปัญหาของสังคมไทย การวิเคราะห์ปัญหาใน
สังคมไทย การป้ องกันหรื อแก้ปัญหาในสังคม การอ่านและการเขียนแผนที่
การศึกษาประวัติศาสตร์ ไทยสมัยก่อนสุ โขทัยจนถึงปั จจุบนั
การศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติบุคคลสาคัญของไทยในอดีต โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สาคัญของไทย
ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนั ของไทยและของโลก

6
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2502801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้ านวัฒนธรรม 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Cultural Studies 1
จัดให้มีกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณ์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิงานสานักงาน งานเผยแพร่ ความรู ้ทางวัฒนธรรม งาน
ถ่ายทอดความรู ้ทางวัฒธรรม งานจัดระบบและให้บริ การข้อมูลทางวัฒธรรม งานจัด
กิจกรรมทางวัฒธรรม งานธุ รกิจวัฒนธรรมและงานศึกษาค้นคว้าทางวัฒนธรรม ฯลฯ

2502802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้ านวัฒนธรรม 1
3 (250)
Field Experience in Cultural Studies 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านวัฒนธรรม ในองค์การ
หรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพทางด้าน
วัฒนธรรม โดยให้ฝึกปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เรี ยนมา

2502901

สั มมนาปัญหาวัฒนธรรม
3 (3-0)
Seminar on Cultural Problems
เลือกปัญหาที่สาคัญทางวัฒนธรรมมาศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียด ศึกษาถึง
ทัศนะและสานึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาเหล่านั้น โดยการอภิปรายและสัมมนา

2502902

การวิจัยวัฒนธรรม
3 (2-2)
Cultural Research
ศึกษาวิจยั ทางด้านมานุษยวิทยา วัฒนธรรม หรื อคติชนวิทยา เค้า
โครงการวิจยั โครงการปฏิบตั ิงานภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ตีความ
ประเมินผลและการจัดระเบียบข้อมูลในการปฏิบตั ิงานภาคสนามตลอดจนการเขียน
รายงานการวิจยั

7
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2503801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้ านวัฒนธรรม 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Cultural Studies 2
จัดให้มีกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิงานสานักงาน งานเผยแพร่ ความรู ้ทางวัฒนธรรม งาน
ถ่ายทอดความรู ้ทางวัฒนธรรม งานจัดระบบและให้บริ การข้อมูลทางวัฒนธรรม งาน
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานธุ รกิจวัฒนธรรม และงานศึกษาค้นคว้าวิจยั ทาง
วัฒนธรรม ฯลฯ

2503802

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้ านวัฒนธรรม 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Cultural Studies 3
จัดให้มีกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึ กปฏิบตั ิงานสานักงาน งานเผยแพร่ ความรู ้ทางวัฒนธรรม งานถ่ายทอด
ความรู้ทางวัฒนธรรม งานจัดระบบและให้บริ การข้อมูลทางวัฒนธรรม งานจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม งานธุ รกิจวัฒนธรรม และงานศึกษาค้นคว้าวิจยั ทาง
วัฒนธรรม ฯลฯ

2504801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้ านวัฒนธรรม 2
3(250)
Field Experience in Cultural Studies 2
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านวัฒนธรรม ในองค์การ
หรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ
ทางด้านวัฒนธรรม โดยให้ฝึกปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เรี ยนมา

8
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2504802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางด้ านวัฒนธรรม 3
5(450)
Field Experience in Cultural Studies 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านวัฒนธรรม ในองค์การ
หรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ
ทางด้านวัฒนธรรม โดยให้ฝึกปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เรี ยนมา

2504901

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางสั งคมศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3 (2-2)
Introduction to Social Science Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค์และความหมายของการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
วิธีการต่าง ๆ ในการวิจยั การดาเนินการวิจยั การใช้สถิติ แหล่งข้อมูล การรวบรวม
ข้อมูล การเขียนรายงาน การอ่านผลการวิจยั การเขียนโครงการวิจยั การนาวิธีการ
และผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานฝึ กปฏิบตั ิการดาเนินงานวิจยั ภาคสนามทุก
ขั้นตอน

2504902

สถิติสาหรับการวิจัยทางสั งคมศาสตร์
3 (3-0)
Statistics for Social Science Research
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวเิ คราะห์
เบื้องต้น กระบวนการ และเทคนิคการใช้สถิติในงานวิจยั ทางสังคมศาสตร์

2504903

สั มมนาสั งคมศึกษา
3 (3-0)
Seminar in Social Studies
การศึกษาและอภิปรายสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และ
วัฒนธรรม โดยให้นาความเข้าใจจากหลายสาขาวิชามาเป็ นเครื่ องมือศึกษาพิจารณา
แบบสหวิทยาการ
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หมู่วชิ าจิตวิทยา
(251)
หมู่วชิ าจิตวิทยา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จิตวิทยาพัฒนาการ
ความรู ้พ้นื ฐานทางจิตวิทยา
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาปกติ
ความรู ้พ้นื ฐานการแนะแนว
เทคนิควิธีทางการแนะแนว
จิตวิทยาประยุกต์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(251-1--)
(251-2--)
(251-3--)
(251-4--)
(251-5--)
(251-6--)
(251-7--)
(251-8--)
(251-9--)
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หมู่วชิ าจิตวิทยา (251) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2511101
3163511
2511102
3161503
2511103
2511201
2510302
2511202
2511301
2122503
2511601
2511602
2511701
2511702
2511703
2512101
2682203
2512102
2512201
2124704
2512202
2122507
2512203
2124510
2512204
2122714
2512205
2122502
2512206
2122206
2512207
2121701
2512208
2512209
2512210
2512211
2512212

ชื่ อวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์
พัฒนาการมนุษย์
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาทัว่ ไป
สรี รจิตวิทยา
มนุษยสัมพันธ์
การฝึ กการบริ หารความเครี ยด
การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรี ยน
สุ ขภาพจิตและการปรับตัว
การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
ทักษะวิธีการเรี ยน
พลวัตรพฤติกรรมมนุษย์
จิตวิทยาวัยผูใ้ หญ่
จิตวิทยาและพุทธศาสตร์
สุ ขภาพจิต
สุ ขวิทยาจิต
สุ ขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพและการปรับตัว
จิตวิทยาความแตกต่างระหว่างบุคคล
การพัฒนาตน
จิตวิทยาการทดลอง
จิตวิทยาความคิดความเข้าใจ
จิตวิทยาการรู้สึกและการรับรู้
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
จิตพยาธิวทิ ยา

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2512213
2512214
2512215
2512216
2512217
2512218
2512219
2512220
2512221
2512222
2512223
2512224
2512301
2512302
2512303
2512304
2512401
2122401
2512402
2512501
2512601
2512602
2512603
2512701
2512702
2512703
2512705
2512706

ชื่อวิชา
พุทธจิตวิทยา
การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา
การทดสอบทางสติปัญญา
การทดสอบทางบุคลิกภาพ
สุ ขภาพจิตในโรงเรี ยน
สุ ขภาพจิตชุมชน
สุ ขภาพจิตในการทางาน
การส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์
การตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพบุคคลในชุมชน
จริ ยธรรมสาหรับนักจิตวิทยา
แนวทัศนะทางจิตวิทยา
จิตวิทยาทดลอง
จิตวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จิตวิทยาองค์การ
จิตวิทยาการจูงใจ
จิตวิทยาสิ่ งแวดล้อม
จิตวิทยาอปกติ
จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
การวางแผนชีวติ และอาชีพ
จิตวิทยาการปรึ กษา
จิตวิทยาการปรึ กษาแบบกลุ่ม
การจัดบริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนว
การปรับพฤติกรรมในโรงเรี ยน
การปรับพฤติกรรมในองค์การ
จิตวิทยาสุ ขภาพ
จิตวิทยาการตลาดและผูบ้ ริ โภค
จิตวิทยาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพองค์การ

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)

12
2512707
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2512708
2512709
2512710
2512711
2512712
2513101
2123105
2513102
2513103
2513301
2513302
2123303
2513303
2123308
2513306
2123304
2513307
2124626
2513309
2513310
2513311
2513312
2513313
2513314
2513315
2513601
2513602
2513603
2513604
2513701
2513702
2513703

จิตวิทยาประยุกต์เพื่อการเรี ยนการสอน
ชื่อวิชา
จิตวิทยาการเรี ยนรู้และการฝึ กอบรม
จิตวิทยาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
จิตวิทยาการบริ การ
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน
จิตวิทยาวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาเด็ก
จิตวิทยาวัยผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ
แรงงานสัมพันธ์
จิตวิทยาชุมชน
ภาวะผูน้ าและการจูงใจ
กระบวนการกลุ่ม
จิตวิทยาการทางาน
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาการเป็ นผูน้ า
มนุษยสัมพันธ์การทางานในองค์การ
พลวัตรกลุ่มกับการเสริ มสร้างเจตคติ
การจัดสิ่ งแวดล้อมและมนุษย์สัมพันธ์ในชุมชน
สวัสดิการการสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก
จิตวิทยามวลชน
การให้คาปรึ กษาครอบครัว
จิตวิทยาการให้คาปรึ กษา
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
เทคนิคการสัมภาษณ์
จิตวิทยาการติดต่อสื่ อสารและการชักชวน
จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด
การฝึ กอบรมทางจิตวิทยาชุมชน

3(2-2)
น(ท-ป)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

13
2513704
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2513705
2513706
2513707
2513708
2513709
2513710
2513711
2513712
2513713
2513801
2513802
2513901
2513902
2513903
2513904
2513905
2513906
2514701
2514801
2514802
2514901
2514902

จิตวิทยาการฝึ กอบรมในองค์การอุตสาหกรรม

3(2-2)

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การประยุกต์จิตวิทยาการปรึ กษาในองค์การ
จิตวิทยาให้คาปรึ กษาและประนีประนอม
จิตบาบัด
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในองค์การ
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
พฤติกรรมมนุษย์และจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
จิตวิทยาพัฒนาผูน้ า
การบริ หารความเครี ยด
จิตวิทยาผูบ้ ริ โภคและการโฆษณา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยาองค์การ 3
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาโรงเรี ยน
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาโรงเรี ยน
สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน
สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
การบริ หารความขัดแย้ง
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยาองค์การ 3
สัมมนาจิตวิทยาองค์การ
การศึกษาเอกเทศ

3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(90)
2(100)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
5(350)
5(450)
3(2-2)
2(1-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าจิตวิทยา (251)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2511101

จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์
2 (2-0)
Human Relationships
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการทางด้านกาย
สติปัญญา อารมณ์ สังคมของมนุ ษย์ต้ งั แต่ปฏิ สนธิ ถึงวัยชรา อิ ทธิ พลสิ่ งแวดล้อม
และพันธุ กรรมที่มีต่อพัฒนาการ

2511102

พัฒนาการมนุษย์
2 (2-0)
Human Development
อนามัยครอบครัว การปฏิสนธิ พัฒนาการของทารกในครรภ์ พัฒนาการ
ทางด้านร่ างกายและจิตใจมนุษย์ ปั ญหาสุ ขภาพและการป้ องกันในวัยต่าง ๆ

2511103

จิตวิทยาพัฒนาการ
3 (3-0)
Developmental Psychology
การศึกษาเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ อิทธิ พลต่าง ๆ ที่มีต่อการ
เจริ ญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ ศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการสัมผัส การเคลื่อนไหว การคิด การ
เรี ยนรู้ สติปัญญา บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม ตั้งแต่การปฏิสนธิ จนถึงวัย
ชรา

2511201

จิตวิทยาทัว่ ไป
2 (2-0)
General Psychology
ศึกษาพื้นฐานวิชาจิตวิทยาทางด้านการค้นคว้า การศึกษาพันธุ กรรม และ
สิ่ งแวดล้อม วุฒิภาวะ การรับรู ้ ความนึกคิด การเรี ยนรู ้ ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล สุ ขภาพจิต

15

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2511202

สรีรจิตวิทยา
3 (3-0)
Physiological Psychology
การศึ กษาเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติ กรรม และกลไกทาง สรี ร
จิตวิทยา โดยเน้นอิ ทธิ พลที่มีต่อพฤติ กรรม ยีนส์ กบั พฤติ กรรม หน้าที่ ของระบบ
ประสาท อวัยวะรับความรู้ สึก การตอบสนอง เมตาบอลลิ ซึม อวัยวะในการพูด
ระบบฮอร์ โมนที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ แรงจูงใจ อารมณ์ การเรี ยนรู ้ ความจาและ
จิตสานึก ปฏิกิริยาจิตสรี รแปรปรวน เป็ นต้น

2511301

มนุษยสั มพันธ์
2 (2-0)
Human Relationship
ศึกษาความหมายและความสาคัญของมนุ ษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุ ษย์
การศึ ก ษาตนเอง การประเมิ นและการปรั บปรุ งตนเอง การศึ ก ษาผูอ้ ื่ น เพื่ อ เป็ น
พื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การสร้ างความสัมพันธ์กบั บุคคลและ
ชุ ม ชน ระดับ ความสั ม พัน ธ์ เทคนิ ค การสร้ า งความสั ม พันธ์ อนั ดี ก ับ ผูอ้ ื่ นมนุ ษ ย
สั ม พัน ธ์ ก ับ การบริ หารงาน องค์ก ารกับ มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ เน้นการฝึ กทัก ษะสร้ า ง
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น

2511601

การฝึ กการบริหารความเครียด
3 (2-2)
Stress Management Training
ความหมายและความสาคัญของการฝึ กบริ หารความเครี ยด ศึกษาสาเหตุของ
ความเครี ยด และผลของความเครี ย ดที่ มีต่อสภาพทางกายและจิ ตใจ ทฤษฎี และ
เทคนิคต่าง ๆ ในการผ่อนคลายความเครี ยด ข้อมูลทางชี วภาพที่เกี่ยวกับความเครี ยด
เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
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2511602

การเพิม่ สมรรถภาพทางการเรียน
3 (2-2)
Methods of Effective Study
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นาวิ ธี ก ารเรี ยน เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเรี ยนใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพ การฝึ กฝนทักษะวิธีการเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เช่น วิธีขจัดสิ่ งรบกวนสมาธิ การเพิม่ อัตราความเร็ วในการอ่าน การใช้แหล่งความรู ้
และข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวางแผนการเรี ยน เทคนิ คการฝึ กผ่อนคลายเพื่อ
ลดความวิตกกังวลในการเรี ยน เน้นการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง

2511701

สุ ขภาพจิตและการปรับตัว
2 (2-0)
Mental Health and Adjustment
ศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฎีในเรื่ องสุ ขภาพจิตและการปรับตัว ปั จจัยที่
มีผลต่อสุ ขภาพจิ ต ปั ญหาพฤติ กรรมของบุ คคล การป้ องกัน การแก้ไข และการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต

2511702

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์
3 (2-2)
Human Potential Development
การประยุก ต์ท ฤษฎี ท างจิ ต วิท ยาเพื่ อ การวิเ คราะห์ ศ ัก ยภาพตนเอง การ
ปรั บ ปรุ ง พัฒ นาและควบคุ ม ตนเอง ด้า นความคิ ด แรงจู ง ใจ บุ ค ลิ ก ภาพ
พฤติ กรรมการแสดงออก การสร้ างสัมพันธ์ กบั บุ คคลอื่ น การสร้ างเสริ มกาลังใจ
ตนเอง การตั้งเป้ าประสงค์ของชี วิตและการทางาน การวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง เน้นการทดลองโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง

2511703

ทักษะวิธีการเรียน
2 (2-0)
Study Skills Method
ศึ ก ษาและฝึ กเทคนิ ค วิ ธี ก ารเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การควบคุ ม
ตนเอง การจัดเวลา การตั้งคาถาม การอ่าน ฟั ง และจดบัดทึกความรู้ วิธีการขจัด
สิ่ งรบกวนสมาธิ และการผ่อนคลายความวิตกกังวล

17

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2512101

พลวัตรพฤติกรรมมนุษย์
2 (2-0)
Human Development Behavior
ศึกษาพลวัตรพฤติกรรมมนุ ษย์การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของมนุ ษ ย์
ตั้ ง แต่ ป ฏิ ส นธิ ถึ ง วัย ชรา พฤติ ก รรมอปกติ แ ละความส าคั ญ ทางสั ง คมของ
พฤติกรรมอปกติ

2512102

จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่
2 (2-0)
Psychology of Adult
ศึกษาพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของมนุ ษย์ ตั้งแต่วยั รุ่ นจนถึงวัยชรา เน้นปั จจัย
ทางด้านสรี รวิทยา สังคม และจิตวิทยาที่มีผลต่อบุคคลในวัยรุ่ น วัยผูใ้ หญ่และวัย
สู งอายุ รวมทั้งปั ญหา วิธีการช่วยเหลือ และวิธีการป้ องกันปั ญหาของบุคคล

2512201

จิตวิทยาและพุทธศาสตร์
2 (2-0)
Psychology and Buddhism
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยาและพุทธศาสนาในด้านจุดมุ่งหมายและ
แนวคิดแง่ความเป็ นศาสตร์ ความเป็ นมาและแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา
ลักษณะของจิต ทางพุทธศาสนา องค์ประกอบของจิต ประเภทของจิต อารมณ์และ
การรับรู้ ไตรลักษณ์ ภาวะจิตที่เป็ นปัญหาและการคลี่คลายปัญหา

2512202

สุ ขภาพจิต
2 (2-0)
Mental Health
ความหมาย และความสาคัญของสุ ขภาพจิต ความเป็ นมาของงานด้าน
สุ ขภาพจิตลักษณะของผูท้ ี่มีสุขภาพจิตดีและมีสุข
จิตบกพร่ อง
การสารวจ
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสุ ขภาพจิต สาเหตุ ลักษณะอาการ การป้ องกันและ
การบาบัดรักษา ความบกพร่ องทางจิต การฟื้ นฟูสภาพจิตใจ การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
ในชีวติ ประจาวัน
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2512203

สุ ขวิทยาจิต
2 (2-0)
Mental Hygiene
ความหมายและความส าคัญ ของสุ ข ภาพจิ ต สุ ข ภาพจิ ต กับ การพัฒ นา
บุคลิ กภาพกับวัยต่าง ๆ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ การปรับตัวของผูท้ ี่มีสุขภาพจิต
เสื่ อม กลวิธี ใ นการช่ วยเหลื อ การปรั บ ตัวของเด็ ก ที่ มี ปั ญหาทางสุ ข ภาพจิ ตจาก
การศึกษาเด็กเป็ นรายกรณี

2512204

สุ ขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
2 (2-0)
Mental Health Personality Development
ความหมายและความส าคัญ ของสุ ข ภาพจิ ต ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพที่ ส าคัญ
พัฒนาการทางบุคลิ กภาพของแต่ละวัย อิทธิ พลของการเลี้ ยงดูที่มีผลต่อสุ ขภาพจิต
ปมด้อย การปรับตัว พฤติก รรมที่ผิดปกติทางจิ ต อาการผิดปกติทางจิ ตที่ส าคัญ
สาเหตุและวิธีการป้ องกัน การปรับปรุ งสุ ขภาพจิตแห่งตน

2512205

บุคลิกภาพและการปรับตัว
2 (2-0)
Personality and Adjustment
ศึ ก ษาทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพและการน าทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพไปใช้ ใ นการวัด
บุ ค ลิ ก ภาพ การพัฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ พฤติ ก รรมที่ มี ปั ญ หา การป้ องกัน แก้ ไ ข
พฤติกรรมที่มีปัญหา สาเหตุที่ทาให้คนต้องปรับตัว วิธีการปรับตัวแบบต่าง ๆ

25122606

จิตวิทยาความแตกต่ างระหว่ างบุคคล
2 (2-0)
Psychology of Individual Differences
แนวความคิ ด พื้ น ฐานของความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคลในเรื่ องเชาว์ปัญญา ความถนัด บุคลิกภาพ ความสนใจ เจตคติ การ
รั บ รู ้ เพศ อายุ เชื้ อ ชาติ และสถานภาพทางสั ง คม สาเหตุ แ ละปั ญหาทางด้า น
จิตวิทยาที่เนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างบุคคล
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2512207

การพัฒนาตน
2 (2-0)
Self Development
ทฤษฎี แ ละปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ ความรู ้ ค วามเข้าใจและทัก ษะในการพัฒนาตน
การพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ และแนวทัศนะของนักจิตวิทยา เช่น แนวทัศนะ
ของนักจิตวิทยา กลุ่ มมนุ ษยนิ ยม การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การ
เข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น การดารงชีวติ อย่างมีเป้ าหมาย
ที่เหมาะสมแก่ตน การทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2512208

จิตวิทยาการทดลอง
3 (2-2)
Experimental Psychology
การออกแบบและวางแผนการทดลองขั้น ต้น ปฏิ บ ัติ ก ารและการเขี ย น
รายงานการทดลองในเรื่ องเกี่ ยวกับการรั บ รู ้ การจูงใจ การเรี ยนรู้ เป็ นต้น ที่ใ ช้
ทดลองในห้องปฏิบตั ิการและในการสาธิต

2512209

จิตวิทยาความคิดความเข้ าใจ
3 (2-2)
Cognitive Psychology
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และแนวคิดเกี่ ยวกับจิตวิทยาความคิดความ
เข้าใจ การใส่ ใจ การรั บรู ้ การจา การลื ม กระบวนการคิด รู ปแบบการคิด การ
เรี ยนรู ้ภาษา การพูด การอ่าน และการเขียน การแก้ปัญหา การตัดสิ นใจและการใช้
เหตุผล ความคิดความเข้าใจทางสังคมและความคิดความเข้าใจ ของสัตว์

2512210

จิตวิทยาการรู้ สึกและการรับรู้
3 (3-0)
Sensation and Perception
ศึกษาทฤษฎี การรั บรู ้ สภาพทางสรี ระที่ เกี่ ยวข้องกับการรับรู ้ และการรู ้ สึก
ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ และการรู ้ สึก และพัฒนาการ
ของการรับรู้
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2512211

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2)
Psychology of Personality and Adjustment
ศึ ก ษาความหมาย การวิเคราะห์ แ ละการจ าแนกบุ คลิ ก ภาพ การพัฒ นา
บุคลิกภาพวิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สาคัญ พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา
การป้ องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา ความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับสังคม
วัฒนธรรม วิธีการปรับตัวของบุคคล

2512212

จิตพยาธิวทิ ยา
3 (3-0)
Psychopathology
ศึกษาความหมาย สาเหตุของการเกิดจิตพยาธิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับอาการที่
แสดงออกซึ่งจิตพยาธิสภาพ และแนวทางป้ องกันและแก้ไข ศึกษานอกสถานที่เพื่อ
เพิ่มความรู ้และประสบการณ์

2512213

พุทธจิตวิทยา
3 (2-2)
Buddhist Psychology
ความเข้าใจเบื้องต้นในหลักความเป็ นจริ งที่ เป็ นกลางตามธรรมชาติ ได้แก่
ชี วิตและความเป็ นไปของชี วิต ระบบพัฒนามนุ ษย์ได้ดว้ ยไตรสิ กขา สาระสาคัญ
ของพุทธจริ ยาในเรื่ องจิตและกรรม ศึกษาหลักปฏิบตั ิธรรมเพื่อการดารงชีวิตที่เป็ น
สุ ข และสงบเย็น ฝึ กพัฒนาตนเองตามแนวพุ ทธธรรม เน้นการเรี ย นรู้ ปริ ยตั ิ และ
ปฏิบตั ิควบคู่กนั เพื่อให้บรรลุผลแห่งการปฏิบตั ิสู่ปฏิเวช

2512214

การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา
3 (2-2)
Psychological Measurement
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต้น ในการวัด ผล กระบวนการทดสอบและการ
ประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภทและลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การ
เลือกใช้แบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ การฝึ กใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา
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2512215

การทดสอบทางสติปัญญา
3 (2-2)
Intelligence Assessment
ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปัญญา ลักษณะของแบบทดสอบทาง
สติปัญญา ความจากัดของแบบทดสอบ การฝึ กใช้แบบทดสอบทางสติปัญญา และ
การให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา

2512216

การทดสอบทางบุคลิกภาพ
3 (2-2)
Personality Assessment
ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิ กภาพ ลักษณะของแบบทดสอบทาง
บุ ค ลิ ก ภาพ ความจากัดของแบบทดสอบ การฝึ กใช้แบบทดสอบทางบุ คลิ กภาพ
และการให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนที่มีปัญหาพฤติกรรม

2512217

สุ ขภาพจิตในโรงเรียน
3 (3-0)
Mental Health in School
ความหมายและความสาคัญของสุ ขภาพจิ ตในโรงเรี ยน สุ ขภาพจิตกับการ
พัฒนาบุ คลิ กภาพในวัยต่า ง ๆ ของผูเ้ รี ย น องค์ป ระกอบที่ ส่ งผลต่ อสุ ข ภาพจิ ตใน
โรงเรี ยน ทั้งองค์ประกอบเกี่ ยวกับบุคคล เงื่ อนไขทางสังคม และสภาพแวดล้อม
อื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของผูเ้ รี ยนที่มีปัญหาทางสุ ขภาพจิต
ลักษณะของครู ที่มีสุขภาพจิตดีและครู ที่มีสุขภาพจิตบกพร่ อง การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต
ในโรงเรี ยน การช่ วยเหลื อบุคลากรในโรงเรี ยนทางด้านสุ ขภาพจิ ต ศึ กษาและฝึ ก
เสนอโปรแกรมการบริ การสุ ขภาพจิตในโรงเรี ยน

2512218

สุ ขภาพจิตชุ มชน
3 (3-0)
Mental Health in Community
ความหมายและความส าคัญ ของสุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
สุ ขภาพจิ ตชุ มชน การปรั บตัวของบุคคลวัยต่าง ๆ การส่ งเสริ ม การป้ องกัน และ
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การแก้ไขฟื้ นฟูเกี่ยวกับสุ ขภาพจิตในชุมชน บทบาทหน้าที่ของบุคลากรผูร้ ับผิดชอบ
สุ ขภาพจิตชุมชน ศึกษาและฝึ กเสนอโปรแกรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตในชุมชน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2512219

สุ ขภาพจิตในการทางาน
3 (3-0)
Mental Health at Work
ความหมายและความสาคัญของสุ ขภาพจิตในการทางาน ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
สุ ขภาพจิตของบุคลากรในองค์กร การปรับตัวของบุ คลากรในองค์กร สุ ขภาพจิตที่
เกี่ยวข้องกับการทางานได้แก่ ความเครี ยด ความเหนื่ อยล้า ความเบื่อหน่าย การใช้
สิ่ งเสพติด ความวิตกกังวลในการทางาน การศึ กษาวิจยั เกี่ ยวกับสุ ขภาพจิตในการ
ทางาน การส่ งเสริ ม การป้ องกันและแก้ไขฟื้ นฟูเกี่ ยวกับปั ญหาสุ ขภาพจิตในการ
ทางาน บทบาทหน้าที่ของบุคลากรผูร้ ับผิดชอบสุ ขภาพจิตในองค์กร ศึกษาและ
เสนอโปรแกรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตในองค์กร

2512220

การส่ งเสริมความคิดสร้ างสรรค์
3 (2-2)
Creative Thinking Process
ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการและขั้น ตอนของการเกิ ด ความคิ ด
สร้ า งสรรค์ ลัก ษณะบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด
สร้ างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิ จกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ ทักษะ
ส าหรั บ ครู แ ละบุ ค คลในครอบครั ว ในการส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การใช้
แบบทดสอบเพื่ อ วัด ผลความคิ ด สร้ า งสรรค์ ฝึ กหั ด สร้ า งกิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์

2512221

การตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพบุคคลในชุ มชน
3 (2-2)
Psychopathological Assessment
การตรวจวินิจฉัยพยาธิ สภาพทางจิตใจของบุคคลที่มีปัญหาในชุ มชน การ
วินิจฉัย เพื่อหาทางป้ องกันและช่ วยเหลื อบุ ค คลในชุ ม ชน เพิ่ ม ประสบการณ์ ด้วย
การศึกษานอกสถานที่
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2512222

จริยธรรมสาหรับนักจิตวิทยา
3 (3-0)
Moralities for Psychologists
ศึกษาสิ ทธิ มนุ ษยชน สิ ทธิ ผูบ้ ริ โภค จรรยาบรรณนัก จิตวิทยา วิเคราะห์
กรณี ปัญหาที่เกี่ยวกับจริ ยธรรมในวิชาชีพ แนวทางป้ องกันปั ญหาทางจริ ยธรรม การ
ส่ งเสริ มและพัฒนาจริ ยธรรมสาหรับนักจิตวิทยา

2512223

แนวทัศนคติทางจิตวิทยา
2 (2-0)
Viewpoints of Psychology
ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมาและพัฒ นาการของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา โดยเน้ น
แนวความคิ ดของนักจิ ตวิทยาในเรื่ องเนื้ อหา ข้อเท็จจริ ง และวิธี การศึ กษาในทาง
จิตวิทยา

2512224

จิตวิทยาทดลอง
2 (1-2)
Experimental Psychology
ศึกษาวิธีการทดลองประเภทต่าง ๆ ทางจิตวิทยา การเลือกกลุ่มผูถ้ ูกทดลอง
การควบคุมตัวแปร ฝึ กหัดทาการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองด้วยวิธีการทาง
สถิติ

2512301

จิตวิทยาความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคล
3 (3-0)
Interpersonal Psychology
ศึกษาพื้นฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การปรับตัว
ทางสังคม โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
การทางาน การสร้างทีมงาน และการสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน การนาแนวคิด
และหลักการของทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้แก่
หลักจิตวิทยามนุษยวิทยา เป็ นต้น
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2512302

จิตวิทยาองค์ การ
3 (3-0)
Organizational Psychology
ศึก ษาความหมาย ความส าคัญของจิตวิทยาองค์ก าร ความสัมพันธ์ ของ
บุคคลในองค์การ อิทธิ พลของการรับรู ้ต่อพฤติกรรมขององค์การ แรงจูงใจในการ
ทางาน ผูน้ ากับการทางาน ความขัดแย้ง และการจัดการความขัดแย้งในองค์การ
การตัดสิ นใจและการแก้ปัญหาในองค์การ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใน
องค์การ

2512303

จิตวิทยาการจูงใจ
2 (2-0)
Psychology of Motivation
ศึกษาหลักจิตวิทยาที่มีผลต่อการจูงใจ ทฤษฎีแรงจูงใจ องค์ประกอบด้าน
สรี รวิทยา ด้านจิตใจ และสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

2512304

จิตวิทยาสิ่ งแวดล้อม
3 (3-0)
Environmental Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม สภาวะสังคม เจตคติ
ความเชื่ อที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของมนุ ษย์ เมื่อสภาวะแวดล้อมและ
สังคมถูกทาลายหรื อเปลี่ยนแปลงไป

2512401

จิตวิทยาอปกติ
2 (2-0)
Abnormal Psychology
ความหมาย ขอบข่าย และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ความหมายของพฤติกรรมอปกติ
ประวัติความเป็ นมาของความผิดปกติทางจิต
องค์ประกอบทางด้า นกายภาพและขี วภาพที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความผิดปกติ ท างจิ ตใจ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

การวินิจฉัยความบกพร่ อง

น(ท-ป)

2512402

จิตวิทยาเด็กทีม่ ีความต้ องการพิเศษ
3 (3-0)
Psychological Aspects of Children with Special Needs
ศึ กษาขั้นพื้นฐานทางสั งคมวิท ยาและจิ ตวิทยาเด็กที่ มีความต้องการพิเศษ
ลักษณะความบกพร่ องที่มีต่การพัฒนาจิตใจของเด็ก ที่ มีความต้องการพิเศษแต่ละ
ประเภทและบุคคลในครอบครัว การปรับตัวด้านอารมณ์ สังคม และอาชี พ และ
การให้บริ การช่วยเหลือ เสริ มประสบการณ์ดว้ ยการศึกษานอกสถานที่

2512501

การวางแผนชีวติ และอาชีพ
3 (2-2)
Life and Career Planning
ศึกษาหลักการพัฒนาทางอาชีพ ทฤษฎีที่เ กี่ยวกับพัฒนาการทางอาชี พ การ
เข้าใจตนเอง ด้วยการส ารวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิ กภาพ
ความต้อ งการ ค่ า นิ ย ม แรงจู ง ใจ การส ารวจค้น คว้า ข้อ มู ล ทางอาชี พ การตั้ง
เป้ าประสงค์เพื่อการบรรลุความสาเร็ จในชีวิตและอาชีพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ
การพัฒนาตนเพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวติ และอาชีพ

2512601

จิตวิทยาการปรึกษา
3 (2-2)
Counseling Psychology
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของจิตวิทยาการปรึ กษา หลักเบื้องต้นและ
วิธีการให้คาปรึ กษาในด้านต่าง ๆ แนวคิดทฤษฎีการให้คาปรึ กษา กระบวนการให้
คาปรึ กษาทักษะการปรึ กษา ฝึ กการให้คาปรึ กษาเบื้องต้น และจรรยาบรรณของผูใ้ ห้
คาปรึ กษา

2512602

จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม
Group Counseling

3 (2-2)
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ความหมายและความสาคัญของการปรึ กษาแบบกลุ่ ม ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง
กระบวนการกลุ่ ม บทบาทหน้า ที่ ข องผูน้ ากลุ่ ม ลัก ษณะผูน้ ากลุ่ ม ที่ ดี ลัก ษณะ
สมาชิกกลุ่มประเภทต่าง ๆ เทคนิ คที่ใช้ในการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม ฝึ กปฏิบตั ิการ
จัดบริ การให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2512603

การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3 (2-2)
Psychological and Guidance Services
ศึกษาความหมาย หลักการ กระบวนการ และเทคนิคในการให้บริ การทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รู ปแบบของบริ การทางจิตวิทยาและการ
แนะแนวในสถานศึกษา ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมทางจิตวิทยาและการแนะแนว เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรี ยนนักศึกษา
บทบาทของบุคลากรในการให้บริ การ การ
ประเมินผลการจัดบริ การทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา

2512701

การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
3 (2-2)
Behavior Modification in School
ศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของมนุษย์ กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มนุษย์ เทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้
การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมไปใช้ในโรงเรี ยน จรรยาบรรณของผูท้ ี่ทางาน
ปรับพฤติกรรมในโรงเรี ยน
ศึกษาทดลองจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมใน
โรงเรี ยน

2512702

การปรับพฤติกรรมในองค์ การ
3 (2-2)
Behavior Modification in Organization
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมในโรงงานอุ ต สาหกรรมและองค์ ก าร กระบวนการ
ปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ การประยุก ต์หลัก การเรี ย นรู้ เพื่อพัฒนาพฤติ ก รรม
มนุ ษย์ในโรงงานอุ ตสาหกรรมและองค์การ จรรยาบรรณของผูท้ างานที่ เกี่ ยวข้อง
ศึกษาทดลองจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในบางสถานการณ์ในองค์การ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2512703

จิตวิทยาสุ ขภาพ
3 (2-2)
Health Psychology
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของจิตวิทยาสุ ขภาพ จิตวิทยาเพื่อการจัดการ
สุ ขภาพอนามัยให้เป็ นปกติ การป้ องกันและการบาบัดฟื้ นฟูความเจ็บป่ วย ศึ กษา
พฤติกรรมของบุ คคลที่เกี่ ยวข้องกับสุ ขภาพ การป้ องกันเบื้ องต้นและการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพโดยองค์ ร วม บทบาทของนั ก จิ ต วิ ท ยาสุ ขภาพในการศึ ก ษาวิ จ ั ย
องค์ประกอบภาวะเสี่ ยงและโปรแกรมการพัฒนาสุ ขภาพ

2512705

จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค
3 (2-2)
Psychology of Marketing and Consumer
ศึ กษาหลักการตลาดกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค โดยเน้นทฤษฎี และงานวิจยั
ทางจิตวิทยาด้านสังคม พฤติกรรม การรับรู ้ แรงจูงใจ เจตคติ ค่านิ ยม บุคลิกภาพ
และอิ ทธิ พลของกลุ่ มบุ ค คลที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคสิ นค้า และการใช้
บริ การ ใช้วธิ ี การแสดงความคิดเห็นอ้างอิง และสุ่ มความต้องการ

2512706

จิตวิทยาการเพิม่ ประสิ ทธิภาพองค์ การ
3 (3-0)
Psychology of Organization Effectiveness
ศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานขององค์การ
บทบาทของนักจิตวิทยาในการพัฒนาองค์การ การเรี ยนรู ้วฒั นธรรมในองค์การ เช่น
บทบาท บรรทัดฐาน ค่ านิ ยม ความเชื่ อ สั งคมประกิ ตในองค์การ การวินิจฉัย
ปั ญหาเพื่อพัฒนาองค์การ ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางจิตวิทยา ที่ใช้ในการ
แก้ปัญหาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ เช่ น การพัฒนาทีมงาน การกระจาย
งาน การประสานงาน และการลดปัญหาความขัดแย้ง
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2512707

จิตวิทยาประยุกต์ เพือ่ การเรียนการสอน
3 (2-2)
Applied Psychology to Learning and Teaching
ความหมายและความสาคัญของจิตวิทยาเพื่อการเรี ยนการสอน การประยุกต์
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการเรี ยนการสอน การจูงใจกับการเรี ยนรู ้ รู ปแบบการเรี ยนรู ้
ที่เหมาะสมกับการควบคุมชั้นเรี ยน จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การส่ งเสริ มบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่ดี การประเมินความสามารถทางการเรี ยน และ
การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรี ยน

2512708

จิตวิทยากาเรียนรู้ และการฝึ กอบรม
3 (2-2)
Psychology of Learning and Training
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลั ก การพื้ น ฐานทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาการเรี ยนรู ้
องค์ประกอบและชนิ ดของการเรี ยนรู ้ ตลอดจนการวิจยั ทดลองเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้
จิตวิทยาการฝึ ก อบรม เทคนิคการฝึ กอบรมและการประยุกต์ใช้

2512709

จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0)
Psychology of Human Resources Management
แนวความคิด
ทฤษฎี
และหลักการในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
จิตวิทยาที่เกี่ยวกับธรรมชาติของบุคคล
การจูงใจ
ขวัญและความพึงพอใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การติดต่อสื่ อสารในการทางาน การนาหลักจิตวิทยามา
ประยุกต์ใช้ในการสรรหาคัดเลือกบุคคล การประเมินผลงาน การวิเคราะห์งานและ
การฝึ กอบรม ตลอดจนการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ในภาคธุ รกิจและเอกชน

2512710

จิตวิทยาการบริการ
Psychology of Hospitality Industry

3 (3-0)
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แนวความคิด
และทฤษฎีพ้นื ฐานทางจิตวิทยาที่นามาประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมบริ การ ศึกษาถึงหลักมนุษย์สัมพันธ์และพฤติกรรมการติดต่อสื่ อสารที่
มีอิทธิ พลต่อเจตคติ ค่านิยม พฤติกรรมและจริ ยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริ การ การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการบริ หารและพัฒนางานบริ การ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2512711

จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน
2 (2-0)
Teamwork Development Psychology
ลักษณะของทีมงาน รู ปแบบของการทางานเป็ นทีม ปั จจัยที่ส่งเสริ มการ
ทางานเป็ นทีม
การนาหลักจิตวิทยามาใช้ในการพัฒนาทีมงานโครงสร้าง
องค์ประกอบต่อการพัฒนา
ตลอดจนการใช้ทีมงานเพื่อพัฒนาความเข้าใจตนเอง
ผูอ้ ื่น และแก้ปัญหาของกลุ่มและสังคมได้

2512712

จิตวิทยาวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
3 (2-2)
Psychology of Culture and Personality
รู ปแบบและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
และบุคลิกภาพของคนในท้องถิ่น ชุมชนใหญ่และย่อย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
บุคลิกภาพของบุคคล การวิเคราะห์ พัฒนาบุคลิกภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนา
แก้ไขบุคลิกภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

2513101

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของบุคลิกภาพ
องค์ประกอบที่ทาให้
มนุษย์มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน ประเภทของบุคลิกภาพ การปรับปรุ งพฤติกรรม
ภายในและภายนอกเพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดี การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน หลักการทางานเป็ นหมู่คณะ คุณลักษณะเฉพาะของผูม้ ี
มนุษย์สัมพันธ์และมีบุคลิกภาพที่ดีในการทางาน
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2513102

จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0)
Child Psychology
ศึกษาพฤติกรรม พัฒนาการ และการเจริ ญเติบโตของเด็ก ได้แก่ สภาพ
ทางสรี ระการเคลื่อนไหว ภาษา สติปัญญา อารมณ์ การเล่น และสังคม รวมทั้ง
บุคลิกภาพ เน้นความสนใจ เจตคติและนิสัย การมีระเบียบวินยั ในตน สุ ขภาพและ
การปรับตัวของเด็ก เริ่ มตั้งแต่เริ่ มปฏิสนธิ จนย่างเข้าสู่ วยั รุ่ น อิทธิ พลต่าง ๆ ที่มีต่อ
พฤติกรรมของเด็ก

2513103

จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
3 (3-0)
Adulthood and Aging Psychology
ศึกษาทฤษฎีพฒั นาการและพฤติกรรมของบุคคลวัยผูใ้ หญ่และผูส้ ู งอายุ การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม การประกอบอาชีพ
การปรับตัว ปัญหาและสุ ขภาพจิต เพิ่มประสบการณ์ดว้ ยการศึกษานอกสถานที่

2513301

แรงงานสั มพันธ์
3 (3-0)
Labour Relations
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ ายบริ หาร ประวัติและวิวฒั นาการ
ของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ปั ญหาแรงงานสัมพันธ์ สภาพข้อขัดแย้ง
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบาย
แรงงานและภาวะการทางานกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

2513302

จิตวิทยาชุ มชม
Community Psychology

2 (2-0)
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2513303

ภาวะผู้นาและการจูงใจ
2 (2-0)
Leadership and Motivation Techniques
ศึกษาความหมาย
ความสาคัญและคุณลักษณะของผูน้ าที่ดีโดยทัว่ ไป
ประเภทของผูน้ า ภาวะผูน้ าในอาชีพต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุ งบุคคลเพื่อให้
เป็ นผูน้ าที่ดี
ความหมายและความสาคัญของขวัญกับการบริ หารงานบุคคล
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดขวัญที่ดี
เทคนิคการสร้างขวัญในลักษณะต่าง ๆ
ความหมายและความสาคัญและประเภทของการจูงใจ หลักการหรื อทฤษฎีการจูงใจ
ทางจิตวิทยา เทคนิคการจูงใจบุคคลและกลุ่มบุคคล

2513306

กระบวนการกลุ่ม
2 (2-0)
Group Processes
เป้ าหมายและปรัชญาพื้นฐานของกระบวนการกลุ่ม
ลักษณะกลุ่มแบบ
ต่าง ๆ การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูน้ ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม การใช้กระบวนการ
กลุ่มพัฒนาความเข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่นและการแก้ปัญหากลุ่ม

2513307

จิตวิทยาการทางาน
2 (2-0)
Working Psychology
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาในการทางาน
การศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลในการทางาน จิตสานึกในการทางาน ความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูร้ ่ วมงาน
และผูร้ ับบริ การ ความเชื่อมัน่ และอุดมการณ์ในการทางาน ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ตลอดจนการเอาใจใส่ ต่อหน้าที่
มุ่งปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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2513309

จิตวิทยาสั งคม
3 (3-0)
Social Psychology
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรทางสังคมที่ทา
ให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตวิทยาของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และกลุ่มสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม ความเป็ นผูน้ า อิทธิ พลของ
วัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมต่อบุคลิกภาพ การเสริ มสร้างและเปลี่ยนเจตคติ
ทางสังคม

2513310

จิตวิทยาการเป็ นผู้นา
3 (3-0)
Psychology of Leadership
ศึกษาพฤติกรรมของผูน้ า บทบาทและหน้าที่ของผูน้ าระดับต่าง ๆ ใน
องค์การทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ า คุณลักษณะผูน้ า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มทางาน ผูน้ ากับการปรับพฤติกรรมที่เป็ นปั ญหาใน
องค์การ

2513311

มนุษยสั มพันธ์ การทางานในองค์ การ
3 (2-2)
Human Relation at Work in Organization
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และจุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์การ
ทางานในองค์การ ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์การ โครงสร้างของ
องค์การ กลุ่มและผูน้ าในองค์การ เทคนิคการสื่ อสารในองค์การ การประสานงานที่
มีคุณภาพ การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ร่วมกันในองค์การ บทบาทของที่ปรึ กษา และการ
ให้คาแนะนาช่วยเหลือพนักงาน
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2513312

พลวัตรกลุ่มกับการเสริมสร้ างเจตคติ
3 (2-2)
Group Dynamics for Attitude Changing
ศึกษาการใช้พลวัตรกลุ่มในการเปลี่ยนแปลงและ ส่ งเสริ มเจตคติในงาน
จิตวิทยาชุมชน อาทิเช่น เจตคติต่อการรักษาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต เจตคติต่อ
การรวมพลังความคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เจตคติที่ดีต่อการบริ โภคด้วยปั ญญา
ในวิถีชีวติ ไทยเป็ นต้น เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ

2513313

การจัดสิ่ งแวดล้ อมและมนุษยสั มพันธ์ ในชุ มชน
3 (2-2)
Environmental Arrangement and Human Relations in Community
ศึกษาหลักจิตวิทยาในการจัดสิ่ งแวดล้อมที่ดีในชุมชน ปั ญหาต่าง ๆ อันอาจ
เกิดขึ้นในชุมชน เป็ นต้นว่า มลภาวะต่าง ๆ การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล
และกลุ่มคนในชุมชน
การเสริ มสร้างแรงกระตุน้ ให้เกิดความร่ วมมือที่จะเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในชุมชน เทคนิคการสร้างสัมพันธ์ในชุมชน เพิ่มพูนประสบการณ์โดย
การศึกษานอกสถานที่

2513314

สวัสดิการ การสงเคราะห์ ครอบครัวและเด็ก
3 (2-2)
Social Work for Family and Child Welfare
ศึกษาสถาบันครอบครัวและสิ่ งแวดล้อม อิทธิ พลที่มีต่อสวัสดิภาพของ
ครอบครัวเด็กและเยาวชน หลักการ แนวคิด และวิธีดาเนินงานใน การส่ งเสริ ม
และพัฒนาสวัสดิการครอบครัวเด็กและเยาชน เพิ่มพูนประสบการณ์โดยการศึกษา
นอกสถานที่
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2513315

รหัส

จิตวิทยามวลชน
3 (3-0)
Mass Psychology
ศึกษาพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของกลุ่มชน
และการควบคุมทางสังคม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชน การแพร่ ระบาดทางอารมณ์
ประเภทของกลุ่มชน
การจัดการเมื่อเกิดวิกฤติการณ์เกี่ยวกับกลุ่มชน
การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบนั และอนาคต
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2513601

การให้ คาปรึกษาครอบครัว
3 (2-2)
Family Counseling
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ วชิ าจิตวิทยาการปรึกษา
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการให้คาปรึ กษาและช่วยเหลือ
ครอบครัว แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในการให้คาปรึ กษา
และ
ครอบครัวบาบัด
การสื่ อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว

2513602

จิตวิทยาการให้ คาปรึกษา
3 (2-2)
Psychology of Counseling
ศึกษาหลักจิตวิทยาและแรงจูงใจของมนุษย์
ทฤษฎีและเทคนิคการให้
คาปรึ กษาแบบต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการให้คาปรึ กษา
แนะแนว

2513603

การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3 (2-2)
Psychological Testing
การศึกษาวิธีการทดสอบ และการวัดผลทางจิตวิทยาในองค์การ และ
โรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาแบบทดสอบต่าง ๆ เครื่ องมือทางจิตวิทยาที่ใช้ใน
องค์การ การจัดการใช้เครื่ องมือเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาไปใช้ได้

2513604

เทคนิคการสั มภาษณ์
Psychological Testing

2 (1-2)
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ศึกษาการสัมภาษณ์แบบต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการศึกษาทาความ
เข้าใจบุคลากร และเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสัมภาษณ์เพื่อการตัดสิ นใจร่ วมกัน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเน้น
ประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคลากร
การฝึ กอบรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การให้คาปรึ กษา และเพื่อสถานการณ์อื่น ๆ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2513701

จิตวิทยาการติดต่ อสื่ อสารและการชักชวน
3 (3-0)
Psychology of Communication and Persuasion
จิตวิทยาสังคมที่วา่ ด้วยการพัฒนาการทางภาษา
การใช้อวัจนสาร
และวัจนสารในการติดต่อสื่ อสารประเภทต่าง ๆ เช่น การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวลือ การชักชวน การประยุกต์ความรู ้ทางจิตวิทยาเพื่อเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการชักชวน

2513702

จิตวิทยาการโฆษณาเพือ่ การตลาด
3 (3-0)
Psychology of Advertising for Marketing
ประยุกต์จิตวิทยาในการโฆษณาเพื่อการตลาด การจูงใจ พฤติกรรมของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
ลักษณะของคุณสมบัติของบุคคลที่ทาหน้าที่
โฆษณาและที่เป็ นแบบในการโฆษณา การศึกษางานวิจยั เกี่ยวกับการโฆษณาที่มีต่อ
ผูบ้ ริ โภค การเลือกแบบ และการใช้สื่อสารมวลชนในการโฆษณา เพิ่ม
ประสบการณ์โดยการศึกษานอกสถานที่

2513703

การฝึ กอบรมทางจิตวิทยาชุ มชน
3 (2-2)
Training in Community Psychology
ศึกษาหลักการและเทคนิคของการจัดฝึ กอบรม การนาความรู้ทางจิตวิทยา
ประยุกต์ใช้ในการจัดฝึ กอบรม เช่น การใช้กระบวนการกลุ่ม การสร้างความร่ วมมือ
ทดลองเสนอโปรแกรม การฝึ กอบรมสาหรับชุมชน
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2513704

รหัส

จิตวิทยาการฝึ กอบรมในองค์ การอุตสาหกรรม
3 (2-2)
Psychology of Training in Organizational Industry
ความหมายและความสาคัญของการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
การ
ประยุกต์หลักการเรี ยนรู้ไปใช้ในการฝึ กอบรม การวางแผน เทคนิค และการจัดการ
ฝึ กอบรม การประชุมแบบต่าง ๆ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ บทบาทหน้าที่ของบุคลากร
ในการพัฒนาและฝึ กอบรม การกาหนดวัตถุประสงค์ การจัดโปรแกรมการฝึ กอบรม
การประเมินผลการฝึ กอบรม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2513705

การประยุกต์ จิตวิทยาการปรึกษาในองค์ การ
3 (2-2)
Applications of Counseling Psychology in Organization
การประยุกต์หลักการและวิธีการให้คาปรึ กษาเพื่อให้บริ การปรึ กษาแก่
บุคลากรในองค์การ เทคนิคกลุ่ม ฝึ กทักษะในการให้คาปรึ กษาแบบกลุ่ม ทักษะใน
การติดต่อสื่ อสาร การประนีประนอม การแก้ปัญหากลุ่ม การให้ความช่วยเหลือ
บุคลากรในองค์การ การประเมินผลการให้คาปรึ กษาในองค์การ

2513706

จิตวิทยาให้ คาปรึกษาและประนีประนอม
3 (3-0)
Psychology of Consultation and Negotiation
ศึกษาความหมาย
ความสาคัญของจิตวิทยาให้คาปรึ กษาและการ
ประนีประนอม ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักการ และเทคนิคในการให้คาปรึ กษา และ
การประนีประนอม บทบาท หน้าที่ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูจ้ ดั การความ
ขัดแย้งในองค์การ การประเมินผล การให้คาปรึ กษา และการประนีประนอม เสริ ม
ประสบการณ์ดว้ ยการศึกษานอกสถานที่

2513707

จิตบาบัด
3 (2-2)
Psychotherapy
ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการบาบัดทางจิตแบบต่าง ๆ สาหรับบุคคลที่
ต้องการความช่วยเหลือทางสุ ขภาพจิตเป็ นรายบุคคลและเป็ นกลุ่ม การสาธิ ตและฝึ ก
ปฏิบตั ิการเสริ มประสบการณ์ดว้ ยการศึกษานอกสถานที่
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2513708

รหัส

การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในองค์ การ
3 (2-2)
Efficiency Development in Organization
ความหมาย
ขอบเขต
ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาคน
บุคลิกภาพและการสารวจบุคลิกภาพวัฒนธรรมในการทางาน การตั้งเป้ าหมายของ
ชีวติ และการทางาน การสร้างความเชื่องมันในตนเองในการทางาน โดยใช้หลักการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและผูอ้ ื่น
เทคนิคการสร้างพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2513709

จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0)
Psychology of Human Resources Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝึ กปฏิบตั ิ ออกแบบการ
พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน วางแผน
กาลังคน สร้างและประเมินโครงการเพื่อเตรี ยมบุคลากรสาหรับโอกาสทางการศึกษา
และการทางาน สารวจความต้องการในการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่องค์การ
ต้องการ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ

2513710

พฤติกรรมมนุษย์ และจริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0)
Human Behavior and Business Ethics
ความรู ้พ้นื ฐานของพฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม
บุคคลในองค์การธุ รกิจ หลักและวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่ อสารใน
องค์การ ภาวะผูน้ า การร่ วมมือร่ วมใจในการทางาน การตรวจสอบประเมินเจตคติ
ค่านิยมของลูกค้าและประชาชนที่มีผลต่อการดาเนินธุ รกิจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
จริ ยธรรมกับกระบวนการทางธุ รกิจ ความรับผิดชอบขององค์การธุ รกิจที่มีต่อบุคคล
และสังคมส่ วนรวม
จริ ยธรรมต่าง ๆ ในทางธุ รกิจ การแก้ไขปั ญหาและพัฒนา
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ

2513711

จิตวิทยาพัฒนาผู้นา
Psychology of Leadership Development

2 (2-0)

38
ความรู ้และทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาคุณลักษณะ บุคลิกภาพและ
บทบาทของผูน้ าเน้นการเป็ นผูน้ าที่ยดึ หลักการที่เหมาะสมในการเป็ นผูน้ า แยกแยะ
ให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเป็ นผูน้ ากับการจัดกา เพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพ
การเป็ นผูน้ าที่ดี

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2543712

การบริหารความเครียด
2 (2-0)
Stress Management
ความหมายและลักษณะธรรมชาติของความเครี ยด
ผลกระทบของ
ความเครี ยดที่มีต่อชีวภาพและจิตใจ ตัวแปรที่ก่อให้เกิดความเครี ยดในการทางาน
และในชีวติ ประจาวัน ทฤษฎี เทคนิค วิธีการและแนวทางในการป้ องกัน แก้ไข
และผ่อนคลายความเครี ยด

2513713

จิตวิทยาผู้บริโภคและการโฆษณา
3 (3-0)
Consumer and Advertising Psychology
ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เจตคติและปั จจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เช่น การบรรจุหีบห่อ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การขนส่ ง ฯลฯ อิทธิ พลของกลุ่มบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
บริ โภคสิ นค้าและบริ การ การใช้หลักจิตวิทยาในการโฆษณาเพื่อการจูงใจผูบ้ ริ โภค
การเลือกแบบและการใช้สื่อมวลชนในการโฆษณา รวมถึงการหาแนวทางพัฒนา
เครื่ องมือในการวิจยั และโฆษณา

2513801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยา
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Psychology
ศึกษาสภาพความต้องการและปั ญหาในสถานศึกษา
หรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปั ญหา การช่วยเหลือ

39
การส่ งเสริ มพัฒนาการศึกษา
การจัดบริ การทางจิตวิทยาและการให้คาปรึ กษาใน
สถานศึกษา หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอโครงการบริ การทางจิตวิทยาและให้
คาปรึ กษาเพิ่มประสบการณ์โดยการไปศึกษานอกสถานที่ อย่างน้อย 40 ชัว่ โมง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2513802

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยาองค์ การ 3
2 (100)
Preparation for Professional Experience in Organization 3
จัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทาในสถานการณ์ หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาองค์การ

2513901

การศึกษาเอกเทศเกีย่ วกับจิตวิทยาโรงเรียน
3 (2-2)
Individual Study in School Psychology
ศึกษาหัวข้อที่สนใจ
หรื อได้รับคาแนะนาจากผูส้ อนเกี่ยวกับจิตวิทยา
โรงเรี ยนโครงการต่าง ๆ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการศึกษาค้นคว้าภายใต้
การปรึ กษาแนะแนะของผูส้ อน นาระเบียบวิธีวจิ ยั มาใช้ศึกษา เน้นการรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เป็ น
รายบุคคล

2513902

การศึกษาเอกเทศเกีย่ วกับจิตวิทยาชุ มชน
3 (2-2)
Individual Study in Community Psychology
ศึกษาหัวข้อที่สนใจ หรื อได้รับคาแนะนาจากผูส้ อนเกี่ยวกับจิตวิทยา ชุมชน
โครงการต่าง ๆ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการศึกษาค้นคว้าภายใต้การ
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ปรึ กษาแนะแนวของผูส้ อน นาระเบียนวิธีวจิ ยั มาใช้ศึกษา เน้นการรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เป็ นรายบุคคล

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2513903

การศึกษาเอกเทศเกีย่ วกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2)
Individual Study in Industrial Psychology
ศึกษาหัวข้อที่สนใจหรื อได้รับคาแนะนาจากผูส้ อนเกี่ยวกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมโครงการต่าง ๆ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
ภายใต้การปรึ กษาแนะแนวของผูส้ อน นาระเบียบวิธีวจิ ยั มาใช้ศึกษา เน้นการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
เป็ นรายบุคคล

2513904

สั มมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาโรงเรียน
3 (2-2)
Seminar and Field Trip in Community Psychology
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาชุมชน วิเคราะห์แนวความคิด ปัญหา
ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาโรงเรี ยน ศึกษาผลงานวิจยั
ทางด้านจิตวิทยาโรงเรี ยน นามาวิเคราะห์และอภิปรายหาแนวทางพัฒนางานด้าน
จิตวิทยาโรงเรี ยนและเสนอรายงาน

2513905

สั มมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุ มชน
Seminar and Field Trip in Community Psychology

3 (2-2)
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ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาชุมชน วิเคราะห์แนวความคิด ปั ญหา
ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาชุมชน
ศึกษาผลงานวิจยั
ทางด้านจิตวิทยาชุมชน
นามาวิเคราะห์และอภิปรายหาแนวทางพัฒนางานด้าน
จิตวิทยาชุมชนและนาเสนอรายงาน
2513906

รหัส

สั มมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2)
Seminar and Field Trip in Industrial Psychology
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาอุตสาหกรรม
วิเคราะห์แนวความคิด
ปั ญหาความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ ศึกษาผลงานวิจยั ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม นามาวิเคราะห์และ
อภิปรายหาแนวทางพัฒนางานด้าน จิตวิทยาอุตสาหกรรมและเสนอรายงาน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2514701

การบริหารความขัดแย้ง
2 (2-0)
Conflict Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองค์ประกอบของความขัดแย้งในองค์การ ความ
ร่ วมมือและการแข่งขัน ความไว้วางใจ และความไม่ไว้วางใจระหว่างบุคคล หรื อ
กลุ่มคณะ การเจรจาต่อรองที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและวิธีการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการเกิดความเครี ยดเนื่องด้วยความขัดแย้งและ
วิธีขจัดความเครี ยดของบุคคลในองค์การ

2514801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยา
5 (350)
Field Experience in Psychology
ฝึ กภาคปฏิบตั ิในสถานศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้บริ การบาบัด
สงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคล ฝึ กทาโครงการบริ การทางจิตวิทยาในหน่วยงาน เน้น
การให้คาปรึ กษารายบุคคลและแบบกลุ่ม ฝึ กใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา เขียน
รายงานทางจิตวิทยา จัดการประชุมรายกรณี และฝึ กให้บริ การทางจิตวิทยาตาม
ความจาเป็ นของสถานฝึ กงาน และเสนอรายงาน

2514802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพจิตวิทยาองค์ การ 3

5(450)
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Field Experience in Organization 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในองค์การ หรื อหน่วยงาน หรื อสถาน
ประกอบการธุ รกิจที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์
ในวิชาชีพด้านจิตวิทยาองค์การ
2514901

รหัส
2514902

สั มมนาจิตวิทยาองค์ การ
3 (2-2)
Seminar in Organization Psychology
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านต่าง ๆ ในองค์การ ทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต อภิปรายและหาแนวทางแก้ปัญหาในองค์การ จัดสัมมนาหรื อเข้าร่ วม
สัมมนาและเสนอความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่องค์การ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การศึกษาเอกเทศ
2 (1-2)
Independent Study
ให้เลือกประเด็นปัญหาหรื อหัวข้อเรื่ องและทาการศึกษาตามความสนใจ
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หมู่วชิ ามานุษยวิทยา
(252)
หมู่วชิ ามานุษยวิทยา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาสังคมศาสตร์

ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น

ดังนี้
1. หลักและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา

8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

(252-1- -)
(252-2- -)
(252-3- -)
(252-4- -)
(252-5- -)
(252-6- -)
(252-7- -)
(252-8- -)

9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(252-9- -)

2. มานุษยวิทยาประยุกต์
3. วัฒนธรรม-ประเพณี

4.
5.
6.
7.
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หมู่วชิ ามานุษยวิทยา (252) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2521101
2681101
2521301
2681301
2521302 2682302
2520301
2522201 2682303
2522801
2522802
2523201
2523202
2523203
2523301
2523302
2523801

2683201
2683202
-

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

มานุษยวิทยาเบื้องต้น
ประเพณี ประจาท้องถิ่น
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
ศาสนา วัฒนธรรม และพุทธสถาบัน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 1
มานุษยวิทยาประยุกต์ในการพัฒนาชุมชน
มานุษยวิทยาการแพทย์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มรดกไทย
การทานุบารุ งและส่ งเสริ มศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 3

3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(90)
3(250)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(90)
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2523802
2523803
2524101
2524102
2524801

2684304
-

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 3
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 2
องค์การและการบริ หารงานวัฒนธรรม
หลักมานุษยวิทยา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 2

5(350)
2(90)
3(3-0)
3(3-0)
3(250)

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ ามานุษยวิทยา (252)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2521101

มานุษยวิทยาเบือ้ งต้ น
3 (3-0)
Introduction to Anthropology
ศึกษาขอบข่ายของมานุษยวิทยาโดยทัว่ ไป ศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ใน
ด้านของสถาบันและในด้านวิวฒั นาการ การปรับตัวของบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม และ
วิถีของมนุษย์ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในสังคมดั้งเดิมจนถึงปั จจุบนั

2521301

ประเพณีประจาท้องถิ่น
2 (2-0)
Local Tradition
ศึกษาประวัติของประเพณี ทอ้ งถิ่นในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย (เน้นหนัก
ท้องถิ่นของตน) รู ปแบบการจัดกิจกรรม ความเชื่ออันเป็ นบ่อเกิดของแก่นแท้ของ
ประเพณี ให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมในงานประเพณี เพื่อเป็ นผูแ้ นะนาส่ งเสริ มประเพณี
เหล่านั้นในโอกาสต่อไป
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2521302

รหัส

พืน้ ฐานวัฒนธรรมไทย
2 (2-0)
Foundationns of Thai Culture
ศึกษาความหมาย ประเภท องค์ประกอบและลักษณะของวัฒนธรรม ลักษณะ
สาคัญของวัฒนธรรมไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
การปลูกฝังค่านิยม
อิทธิพลของอรยธรรมตะวันตก วิวฒั นาการของอารยธรรมไทย
และมรดกทาง
ความคิดของคนไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ วันสาคัญต่างๆ ของชาติ พิธี
ราษฎร์และพิธีรัฐ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2522201

ศาสนา วัฒนธรรม และพุทธสถาบัน
2 (2-0)
Religion, Culture and Buddhism Institute
ศึกษาระบบศาสนา ความเชื่อ อานาจเหนือธรรมชาติ และไสยศาสตร์ของ
สังคม ดั้งเดิม รวมทั้งการทาหน้าที่ของไสยศาสตร์ และคติชาวบ้านในสังคม
ปั จจุบนั ศึกษาวิเคราะห์สถาบัน การรวมกลุ่มและสมาคมของฆราวาสที่นบั ถือพุทธ
ศาสนา กิจกรรมทางศาสนาโครงสร้างของสถาบัน ตลอดจนการดาเนินงาน และ
หน้าที่ของสถาบันศาสนาในสังคม

2522801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 1
2 (90)
Preparation for Professional Expreience in Local Arts and Culture 1
จัดให้มีกิจกรรม
เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึ กทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสู งภาคปฏิบตั ิในงานและ
กิจกรรมสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

2522802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 1

3 (250)
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Field Experience in Local Art and Culture 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
องค์การหรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ใน
อาชีพ และนาผลจากการฝึ กงานมาวิเคราะห์ สรุ ป เสนอในรู ปแบบของกาสัมมนา
นิทรรศการ หรื อภาคนิพนธ์

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2523201

มานุษยวิทยาประยุกต์ ในการพัฒนาชุ มชน
2 (2-0)
Applied Anthropology in Community Development
ศึกษาความเป็ นมาของมานุษยวิทยาประยุกต์ การนาทฤษฎีและวิธีการทาง
มานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชน

2523202

มานุษยวิทยาการแพทย์
2 (2-0)
Medical Anthropology
ศึกษารู ปแบบของการรักษาพยาบาลของชาวบ้านในชนบท บริ โภคนิสัยและ
การรักษาตนเอง ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ วัฒนธรรมท้องถิ่น กับ
ปั ญหาทางการแพทย์ การรักษาแบบพื้นบ้านกับการแพทย์ปัจจุบนั

2523203

ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
2 (2-0)
Local Wisdom Holder
ความหมายและความสาคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภท และประโยชน์
ของภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละประเภท ตลอดจนแนวความคิด รู ปแบบ สาระของภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในปั จจุบนั
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2523301

รหัส

มรดกไทย
3 (3-0)
Thai Heritage
ศึกษาวัฒนธรรมไทยและโครงสร้างสังคมของไทย ค่านิยม บุคลิกภาพ วิถี
ชีวติ ส่ วนรวมของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั เอกลักษณ์ของไทยในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การปกครอง ตลอดจนการธารง และรักษามรดกไทย ศึกษาจาก
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ และมรดกของชาติ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2523302

การทานุบารุ งและส่ งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้ องถิ่น
3 (3-0)
Local Arts and Culture Promotion
ศึกษาลักษณะทัว่ ไปในการประกอบอาชีพ ศิลปหัตถกรรมของชาวบ้านใน
ท้องถิ่นเพื่อให้ทราบสภาพปั จจุบนั ปั ญหา และอุปสรรคในการประกอบอาชีพแต่ละ
อย่าง ศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยราชการและองค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนส่ งเสริ มการประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรมขิงชาวบ้าน ศึกษา
วัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการทานุบารุ งและ
ส่ งเสริ มศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

2523801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 3
2(90)
Preparation for Professionol Experience in Local Arts and Culture 3
จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึ กทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสู งภาคปฏิบตั ิในงานและ
กิจกรรมสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น
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2523802

รหัส

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 3
5 (350)
Field Experience in Local Arts and Culture 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
องค์การหรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ใน
อาชีพ และนาผลจาการฝึ กงานมาวิเคราะห์ สรุ ป เสนอในรู ปแบบของการสัมมนา
นิทรรศการ หรื อ ภาคนิพนธ์

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2523803

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 2
2(90)
Preparation for Professionol Experience in Local Arts and Culture 2
จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึ กทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสู งภาคปฏิบตั ิในงานและ
กิจกรรมสาหรับฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

2524101

องค์ การและการบริหารงานวัฒนธรรม
3 (3-0)
Organization and Cultural Administration
ศึกษาหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค์ โครงสร้างของการจัดตั้งองค์กรทาง
วัฒนธรรม ภาระหน้าที่รับผิดชอบขององค์การ การบริ หารงานบุคลากร นโยบาย
บทบาทหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ การเงินและงบประมาณภารกิจตามงาน เป็ นต้น
ศึกษาสมบัติวฒั นธรรม การอนุรักษ์วฒั นธรรมบุคคล การสารวจแหล่งข้อมูล
การเก็บข้อมูลและการจัดระบบข้อมูลทางวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ การเผยแพร่ งาน
วัฒนธรรมทางสื่ อมวลชน
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ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เช่น กฎหมายลิขสิ ทธิ์ กฎหมาย
คุม้ ครองโบราณศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กฎหมายส่ งเสริ ม และรักษา
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม กฎหมายคุม้ ครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การอนุรักษ์ธรรมชาติ
การอนุรักษ์ศิลปกรรมและโบราณสถาน โบราณวัตถุและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมไทย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2524102

หลักมานุษยวิทยา
3 (3-0)
Principle of Anthropology
ศึกษาความหมาย ลักษณะขอบข่าย และประวัติความเป็ นมาของมานุษยวิทยา
มานุษยวิทยากายภาพ วิวฒั นาการทางด้านคุณภาพและของมนุษย์ การปรับตัวของ
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม เชื้อชาติของมนุษย์ มนุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดระเบียบ
สังคมมนุษย์ ระบบ ความเชื่อศาสนาและพิธีกรรม การสมรส ครอบครัวและระบบ
เครื อญาติ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมในโลกปัจจุบนั
ระเบียบวิธีการวิจยั ทาง
มานุษยวิทยา

2524801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 2
3 (250)
Field Experience in Local Arts and Culture 2
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นใน
องค์การหรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ใน
อาชีพ และนาผลจาการฝึ กงานมาวิเคราะห์ สรุ ป เสนอในรู ปแบบของการสัมมนา
นิทรรศการ หรื อ ภาคนิพนธ์
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หมู่วชิ าสังคมวิทยา
(253)
หมู่วชิ าสังคมวิทยา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออก
เป็ น ดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยา
2. สังคมวิทยาประยุกต์
3. พัฒนาชุมชน

4.
5.
6.
7.
8. การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ

(253-1- -)
(253-2 - -)
(253-3- - )
(253-4 - -)
(253-5 - -)
(253-6 - -)
(253-7 - -)
(253-8 - -)

9. โครงการพิเศษ/ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(253-9 - -)
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หมู่วชิ าสังคมวิทยา (253) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2531101
2681402
2531102
2681403
2531103
2530101
2681401
2531104
2530201
2682503
2531201
2681507
2531202
2531301
2681602
2532101
2682404
2532102
2682406
2532103
2682407
2532104
2682409

ชื่อวิชา
สังคมวิทยาเบื้องต้น
หลักสังคมวิทยา
หลักสังคมวิทยา
มนุษย์กบั สังคม
มนุษย์กบั สังคม
ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
สังคมศาสตร์ กบั การพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนไทย
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
สังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุมชนศึกษา
ชุมชนศึกษา

น (ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
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2532201
2682501
2532202
2172410
2532203
3162316
2532204
2532301
2682601
2532302
2682603
2532303
2682606
2532304
2682609
2532305
2532306
2532801
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2532802
2533101
2683405
2533102
2683408
2533201
2683504
2533202
2683505
2533203
2684502
2533204
2533206
2533301
2683604
2533302
2683608
2533303
2683610
2533304
2683611
2533305
2683613
2533306
2683614
2533307
3713103
2533308
-

สวัสดิการสังคม
สวัสดิการและการสงเคราะห์เด็ก
ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา
การสังคมสงเคราะห์
การพัฒนาชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน
การบริ หารงานพัฒนาชุมชน
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน
การพัฒนาองค์กรชุมชน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 1
ชื่ อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 1
ปัญหาสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ประชากรศึกษา
สังคมวิทยาการศึกษา
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การศึกษาประชากร
การวางแผนพัฒนาชุมชน
ภาวะความเป็ นผูน้ าในงานพัฒนาชุมชน
ภาวะความเป็ นผูน้ า
กลุ่มธุ รกิจพื้นฐานกับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเยาวชน
สถานการณ์ดา้ นสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
สถานการณ์ดา้ นสังคมเศรษฐกิจในเมือง
การพัฒนาชนบท
การพัฒนาผูส้ ู งอายุ

2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(90)
น (ท-ป)
3(250)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
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2533309
2533801
2533802
2534201
2534202
2534203
2534204
2534205
2534206

2684506
2684513
2684514
2684515
2684516
2684517

รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2534207
2684518
2534208
2534209
2534210
2534301
2684605
2534302
2684615
2534303
2684616
2534304
2684617
2534305
4644129
2534306
2534307
2534308
2534309
2534401

2684620
2684623
2684621
-

การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 3
ประชากรศึกษาประยุกต์ในงานพัฒนาชุมชน
สังคมวิทยาการแพทย์
สังคมวิทยาการบริ หาร
สังคมวิทยาการท่องเที่ยว
สังคมวิทยาการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง

ชื่อวิชา
สังคมวิทยาการกีฬา
สังคมวิทยาสารสนเทศ
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
สังคมวิทยาศาสนา
การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนเปรี ยบเทียบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดารงชีวติ ในท้องถิ่น
เทคโนโลยีพ้นื ฐานและอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
ในชนบท
เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน
การสงเคราะห์ชุมชน
การจัดการฝึ กอบรมและสัมมนา 1
การจัดฝึ กอบรมและสัมมนา 1
การจัดการฝึ กอบรมและสัมมนา 2
ภูมิปัญญาไทย

2(2-0)
2(90)
2(90)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

น (ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)

55
2534402
2534403
2534405
2534406
2534801
2534802
2534901
2534902

2684901
2684625
-

การพัฒนาประชาสังคม
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้ในงานพัฒนาชุมชน
การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 3
สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
การวิจยั ภาคสนาม

2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(250)
5(450)
3(3-0)
3(2-2)

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าสังคมวิทยา (253)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2531101

สั งคมวิทยาเบือ้ งต้ น
2 (2-0)
Introduction to Sociology
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประวัติความเป็ นมาของสังคมวิทยา การจัด
ระเบียบทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม ลักษณะทัว่ ไปของสังคม และ
วัฒนธรรม ปั ญหาสังคมปั จจุบนั และแนวทางแก้ไข

2531102

หลักสั งคมวิทยา
3 (3-0)
Principles of Sociology
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ นิ ย าม ขอบเขต ประวัติค วามเป็ นมา และแนวคิ ดของนัก
สังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา ความสาคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เป็ น
แขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม
กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสี ยระเบียบทาง
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สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเน้นการศึกษาทั้งในเชิ งทฤษฎีและ
การวิเคราะห์
2531103

รหัส

มนุษย์ กบั สั งคม
2 (2-0)
Man and Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคม โครงสร้ างและองค์ประกอบ
ของสังคมการจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและวิวฒั นาการของสังคมอัน
เป็ นผลเนื่ องมาจากความเจริ ญทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของประชากร
พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยูร่ วมกันเป็ นสังคม อิทธิ พลของ
สิ่ ง แวดล้อ ม และเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อบุ ค คล กลุ่ ม และสถาบัน ต่ า ง ๆ ในสั ง คม
วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปั ญหาสังคมไทยในปั จจุบนั
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2531104

ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชี วติ
2 (2-0)
Population and Development of Quality of Life
ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะชีวติ ที่มีคุณภาพ ผลกระทบของภาวะต่าง
ๆ ในสังคม ซึ่ งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประชากร ปั ญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
การจัดการศึกษา จริ ยธรรม ทรัพยากรต่อคุณภาพชีวติ การแก้ปัญหาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ ทั้งในระดับบุคคลและระดับชาติ

2531201

สั งคมศาสตร์ กบั การพัฒนา
2 (2-0)
Social Sciences and Development
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และบทบาทของวิชาสังคมศาสตร์ การใช้ความรู ้
ทางด้านสังคมศาสตร์ ในการวางแผนพัฒนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย
โดยเน้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปั จจุบนั เป็ น
กรณี ศึกษา

2531202

ครอบครัวและชุ มชนไทย
Thai Family and Community

2 (2-0)
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ศึกษาแนวคิด
ความหมาย
หลักการของครอบครัวและชุมชนไทย
วิวฒั นาการของครอบครัวและชุมชนไทย ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้ครอบครัว อบอุ่น และ
ชุมชนไทยเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาชีวติ และคุณภาพคนในชุมชน บทบาทของภูมิปัญญา
ไทยกับการพัฒนาชุมชน การพิทกั ษ์ ส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ ต่าง ๆ ของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2531301

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุ มชน
3 (3-0)
Theory and Principle of Community Development
ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของชุมชน ความหมายปรัชญา หลักการและ
เป้ าหมายของการพัฒนาชุมชน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนาทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชน โดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองเป็ นหลัก

2532101

สั งคมวิทยาชนบทและเมือง
3 (3-0)
Rural and Urban Sociology
ศึกษาความหมายของคาว่า สังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของ
ชุมชนแบบชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมือง
ด้านนิเวศวิทยา
ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุ่มและองค์การทางสังคม
ลักษณะค่านิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชนบทเป็ นสังคมเมือง ปั ญหาและการ
แก้ไขปั ญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง
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2532102

สั งคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0)
Thai Society and Culture
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทัว่ ไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของ
สังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น ที่สาคัญการพัฒนาและการสื บทอดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมไทย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2532103

สั งคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2 (2-0)
Local Society and Culture
ศึกษามนุ ษย์ในเชิ งสังคมและวัฒนธรรม โดยเน้นโครงสร้ างวิวฒั นาการ
ของระบบสังคมแบบดั้งเดิมของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของสังคม
กับค่านิยม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและความเจริ ญเติบโตของวัฒธรรมเน้นถึงปั ญหา
ร่ วมสมัยของวัฒนธรรมและสังคมของท้องถิ่น ตลอดจนอิทธิ พลของ
วัฒธรรมต่างชาติที่ปรากฎในสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

2532104

ชุ มชนศึกษา
3 (2-2)
Community Study
ศึกษาความหมาย ความจาเป็ น ประโยชน์ ประเภท วิธีการศึกษาชุมชน ศึกษา
ชุ มชนในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ โครงสร้างของชุ มชนตลอดจนศักยภาพ
ของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ฝึ กปฏิบตั ิศึกษาชุมชนตามเนื้อหาดังกล่าวข้างต้น

2532201

สวัสดิการสั งคม

2 (2-0)
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Social Welfare
ศึกษาความหมาย กระบวนการบริ การทางสังคม เพื่อสนองความต้องการ
ของสังคมศึกษารู ปแบบ ลักษณะ งานสวัสดิการของรัฐและเอกชนของไทย โดย
เปรี ยบเทียบกับงานสวัสดิการของต่างประเทศ
2532202

รหัส

สวัสดิการและการสงเคราะห์ เด็ก
2 (2-0)
Welfare and Services for Children
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของสวัสดิการเด็ก หลักและวิธีจดั
สวัสดิการเด็ก กฎหมายคุม้ ครองเด็ก สวัสดิการเด็กของประเทศไทย สถาบันและและ
องค์การของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการเด็ก
นโยบายของ
รัฐบาลในด้านสวัสดิการเด็ก
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2532203

ประชากรศาสตร์ และประชากรศึกษา
3 (3-0)
Demography and Population Education
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติ ทฤษฎีทางประชากร องค์ประกอบใน
การวิเคราะห์ประชากร เทคนิคการวิเคราะห์ดา้ นประชากร การเปลี่ยนแปลง
ประชากร การเจริ ญพันธุ์ การตาย การย้ายถิ่น ปั ญหาและนโยบายทางด้านประชากร
ของประเทศ ประชากรศึกษา ประชากรศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวติ เทคนิค
วิธีการประชากรศึกษาบทบาทของประชากรศึกษาในการแก้ไขปั ญหาประชากรของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

2532204

การสั งคมสงเคราะห์
2 (2-0)
Social Work
ศึกษาความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงค์และความสาคัญของงาน
สังคมสงเคราะห์ ความสัมพันธ์ของงานสังคมสงเคราะห์กบั งานสวัสดิการสังคม
วิวฒั นากรของการสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย บทบาท
หน้าที่ ลักษณะและขอบเขตการให้บริ การ ความจาเป็ นของวิชาชีพที่มีต่อสังคม ใน
การพัฒนาคนและพัฒนาสังคม
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2532301

รหัส

การพัฒนาชุ มชน
2 (2-0)
Community Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนา หลักและวิธีการดาเนินงาน
พัฒนาชุมชน ผูน้ าท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
โครงการพัฒนาชุมชน ผลของการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกบั การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในบางประเทศที่
น่าสนใจ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2532302

กระบวนการพัฒนาชุ มชน
3 (3-0)
Process of Community Development
ศึกษาความหมาย ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน
วิเคราะห์
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบต่างๆ
ที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั
การสร้างรู ปแบบ
กระบวนการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน

2532303

การบริหารงานพัฒนาชุ มชน
2 (2-0)
Community Development Administration
ศึกษาแนวคิดและหลักการบริ หาร การบริ หารงานพัฒนา การประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทขององค์กรในชุมชนในการบริ หารงานพัฒนา
ชุมชน

2532304

การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3 (3-0)
The Development of Group and Individual Competence
ศึกษาหลักการ วิธีการพัฒนาบุคคล และกลุ่ม อุดมการณ์ คุณธรรม สาหรับ
นักพัฒนา วิธีการให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน
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กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่ม การปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่ม
เพื่อการพัฒนาชุมชน
2532305

รหัส

การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุ มชน
2 (2-0)
Self Development in Community Development
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตน การพัฒนาตนตามแนวทัศนะ
ของนักจิตวิทยา เน้นการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสน์ เพื่อการดารงชีวติ อย่างมี
เป้ าหมายแก้ปัญหา และพัฒนาการทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการนาไปใช้
เพื่อการพัฒนางานและกลุ่มเป้ าหมายในการพัฒนาชุมชน

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2532306

การพัฒนาองค์ กรชุ มชน
3 (3-0)
Organization Community Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ ประเภทขององค์กรชุมชน
ในการบริ หารงานและการพัฒนาองค์กรชุมชน การดาเนินงานขององค์กรชุมชนใน
ประเทศไทยปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน

2532801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการพัฒนาชุ มชน 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Development 1
จัดให้มีกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึ กทักษะขึ้นพื้นฐานภาคปฏิบตั ิในงานและกิจกรรมสาหรับการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน

2532802

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการพัฒนาชุ มชน 1
Field Experience in Community Development 1

3(250)

62
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการพัฒนาชุมชนในองค์การ
หรื อหน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพัฒนา
ชุมชน โดยให้นกั ศึกษาเข้าไปใช้ชีวติ ในชุมชน เพื่อศึกษาชุมชน การดาเนินชีวติ
ตลอดจนการปฏิบตั ิงานพัฒนาชุมชนของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ทั้งภาครัฐแลเอกชน
และการเขียนรายงานผลการศึกษาเมื่อเสร็ จสิ้ นการฝึ กภาคสนามแล้ว
2533101

รหัส

ปัญหาสั งคม
3 (3-0)
Social Problems
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปั ญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธี
วิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุของปั ญหาสังคม ปั ญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทัว่ ไป
สัง คมชนบท สั ง คมเมื อง ผลกระทบของปั ญหาสั ง คมที่ มีต่ อบุ ค คล กลุ่ ม คน และ
สังคม วิธีดาเนินการแก้ไขปั ญหาสังคม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

2533102

การเปลีย่ นแปลงทางสั งคมและวัฒนธรรม
3 (3-0)
Social and Cultural Change
ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวฒั นาการ
ของสังคมมนุ ษย์ แนวคิด ทฤษฎีและรู ปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวิวฒั นาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

2533201

ประชากรศึกษา
3 (3-0)
Population Education
ศึ ก ษาความหมายและประวัติ ค วามเป็ นมาของประชากรศึ ก ษา ภาวะ
ประชากร ได้แก่ขยายองค์ประกอบการขยายตัวของประชากรและการเปลี่ยนแปลง
ประชากร การเกิด การตาย และการย้าย ถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะกับปั จจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคม ปั ญหาและนโยบายประชากร ประชากรศึกษากับการแก้ไข
ปั ญหาประชากร เทคนิคและวิธีการทางประชากรศึกษาประชากรศึกษากับการแก้ไข
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ
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2533202

สั งคมวิทยาการศึกษา
3 (3-0)
Educational Sociology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา
ระบบและ
กระบวนการทางการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษากับสถาบันทาง
สังคมอื่น
ๆรวมทั้งลักษณะประชากร
บทบาทของสถาบันการศึกษาในการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับองค์การทางสังคมอื่น ๆ

2533203

การพัฒนาสั งคม
3 (3-0)
Social Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลวิธีต่าง ๆ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สังคม การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

รหัส
2533204

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0)
Human Resource Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลดีที่เกิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองการปกครอง

2533206

การศึกษาประชากร
3 (3-0)
Population Studies
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติของการศึกษาทางประชากร ทฤษฎี
ประชากร ขนาดองค์ประกอบ และการกระจายตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลง
ประชากร องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรอันได้แก่ การเกิด การตาย
การย้ายถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับประชากรกับประชากรกับปั จจัยทาง
เศรษฐกิ จและสังคม ปั ญหาประชากร นโยบายประชากร ข้อมูลและการใช้ขอ้ มูล
ทางประชากร
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2533301

การวางแผนพัฒนาชุ มชน
3 (3-0)
Community Development Planning
ศึกษาหลักการวางแผนเบื้องต้น การวางแผนพัฒนาและการวางแผนงานงาน
พัฒนาชุมชนปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผนพัฒนา

2533302

ภาวะความเป็ นผู้นาในงานพัฒนาชุ มชน
2 (2-0)
Leadership in Community Development
ศึกษาความหมายผูน้ า ภาวะความเป็ นผูน้ า คุณลักษณะของผูน้ าประเภทของ
ผูน้ า บทบาทผูน้ า ปั จจัยที่ก่อให้เกิดภาวะผูน้ า แนวทางและวิธีการประเมินภาวะความ
เป็ นผูน้ าการสรรหาผูน้ า เทคนิคในการอบรมผูน้ าในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูน้ ากับงานพัฒนาชุมชน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2533303

กลุ่มธุรกิจพืน้ ฐานกับการพัฒนาชุ มชน
2 (2-0)
Basic Socio-Economic Units and Community Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่ควรรู ้เกี่ยวกับกลุ่มพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคม ปั จจัยและอานาจต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐานอันนามาซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน การออม การลงทุน การประกอบการ และวิธีการ
ดาเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์ ปั ญหาและแนวทางในการส่ งเสริ มความก้าวหน้า
ของสมาชิกและกลุ่ม

2533304

การพัฒนาเยาวชน
2 (2-0)
Juvenile Development
ศึกษาความหมายของเยาวชน หลักการและความสาคัญในการพัฒนาเยาวชน
จิตวิทยาวัยรุ่ น เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมเยาวชน การจัดสวัสดิการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของเยาวชน นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชน ปัญหาเยาวชนและการ
แก้ไข หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการพัฒนาชุมชน
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2533305

รหัส

สถานการณ์ด้านสั งคมเศรษฐกิจในชุ มชน
2 (2-0)
Community Socio-Economical Environment
ศึกษาสิ่ งแวดล้อมทางด้านกายภาพ
สถานการณ์ดา้ นสังคมเศรษฐกิจใน
ชุมชนปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อันเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชน
ปั ญหาอันเป็ นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปั จจุบนั
แนว
ทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2533306

สถานการณ์ด้านสั งคมเศรษฐกิจในเมือง
2 (2-0)
Urban Socio-Economical Environment
ศึกษาสิ่ งแวดล้อมทางด้านกายภาพ สถานการณ์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมด้านสังคม
เศรษฐกิจในสังคมเมืองปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ สังคม อันเป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาอันเป็ นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอดีต และมี
ผลต่อเนื่องถึงปั จจุบนั ของสังคมเมืองแนวทางพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ การ
เสนอโครงการและการทดลองลงมือปฏิบตั ิโครงการบริ หารชุมชนที่มีอยูแ่ ล้ว และที่
จะมีข้ ึนในอนาคต

2533307

การพัฒนาชนบท
3 (3-0)
Rural Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาชนชท หลักและวิธีการ
ดาเนินงานพัฒนาชุมบท การพัฒนาชนบทแนวใหม่ผนู ้ าท้องถิ่นกับการพัฒนาชนบท
การพัฒนาชนบทในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกับการพัฒนาชนบท กรณี ตวั อย่างของการพัฒนาชนบทที่น่าสนใจ
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2533308

รหัส

การพัฒนาผู้สูงอายุ
2 (2-0)
Aging Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการและความสาคัญของการพัฒนาผูส้ ู งอายุ
สถานการณ์ของผูส้ ู งอายุแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อผูส้ ู งอายุ ปั ญหาผูส้ ู งอายุ การเตรี ยมความพร้อมของ
ผูส้ ู งอายุในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมผูส้ ู งอายุจดั
สวัสดิการ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ู งอายุ นโยบายและแผนพัฒนา
ผูส้ ู งอายุ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2533309

การพัฒนาแบบยัง่ ยืน
2 (2-0)
Sustainable Development
ศึกษา แนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยัง่ ยืน ศึกษาการมี
ส่ วนร่ วมขององค์กรต่าง ๆ ที่มีต่อชุมชน เพื่อเป็ นแนวทางและวิธีการปฏิบตั ิ เพื่อให้
เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ในชุมชนตามวิถีไทยเน้นศึกษาโครงการ
พระราชดาริ อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง และอื่น ๆ

2533801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการพัฒนาชุ มชน 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Development 2
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึ กทักษะระดับสู งภาคปฏิบตั ิในงานและกิจกรรมสาหรับการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน
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2533802

รหัส

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการพัฒนาชุ มชน 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Development 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเน้นการฝึ กทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสู งภาคปฏิบตั ิในงานและกิจกรรมสาหรับ
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชน

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2534201

ประชากรศึกษาประยุกต์ ในงานพัฒนาชนบท
2 (2-0)
Applied Population Education in Community Development
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้น นโยบายประชากร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปั ญหาทางด้าน
ประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้ งั ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคระดับชาติ ทฤษฎี
และวิธีการปฏิบตั ิในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การให้สวัสดิการการศึกษา
การศึกษาอบรม การเปลี่ยนค่านิยม การพัฒนาตนเอง คุณลักษณะประชากรไทยที่พึง
ประสงค์ ผลกระทบจากปั ญหาประชากรและการแก้ไข

2534202

สั งคมวิทยาการแพทย์
3 (3-0)
Medical Sociology
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของสังคมวิทยาศาสตร์ การแพทย์
แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสังคมด้านการแพทย์ การสาธาณสุ ข การจัดระเบียบสังคม
ทางด้า นการแพทย์ การสาธารณสุ ข บทบาทของสถาบันทางการแพทย์แ ละการ
สาธารณสุ ขต่อการพัฒนาสังคม ระบบความสัมพันธ์ของชนกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง
กับการแพทย์ การสาธารณสุ ขความสัมพันธ์ ระหว่างวัฒนธรรม สังคม และหน้าที่
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ของสถาบันการแพทย์ การสาธารณสุ ข ปรากฎการณ์ สมองลับ และสมองล่ องที่
เกี่ยวกับการแพทย์ การสาธารณสุ ข การสาธารณสุ ขมูลฐานกับการพัฒนาสังคม
2534203

รหัส

สั งคมวิทยาการบริหาร
3 (3-0)
Sociology of Administration
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของสังคมวิทยาการบริ หาร
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบองค์การบริ หารองค์การ
การจัดระเบียบสังคมใน
องค์การ บทบาทของการบริ หารองค์การต่อการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมการบริ หาร
ของชนกลุ่มต่าง ๆ สถาบันการบริ หาร กับสถาบันสังคมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาประเทศ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2534204

สั งคมวิทยาการท่องเทีย่ ว
3 (3-0)
Sociology of Tourism
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของสังคมวิทยาการท่องเที่ยว
สถาบันสังคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การจัดระเบียบสังคม เพื่อให้การท่องเที่ยว
เกิดหน้าที่ ประโยชน์ (Functions) ต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
ทางวัฒนธรรม ที่เหมาะสมกับการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว คุณภาพของกลุ่มชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวลักษณะทางสังคมวิทยาของการท่องเที่ยวในสังคมไทย
การ
ท่องเที่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับการส่ งเสริ มการท่องเที่ยวในสังคมไทย

2534205

สั งคมวิทยาการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0)
Sociology of Economic Development
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของสังคมวิทยาการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ความคิ ดเข้า ใจเกี่ ย วกับ วิวฒั นาการความก้า วหน้า พัฒนาการ และการ
เปลี่ ย นแปลงสู่ ภ าวะความทัน สมัย ลัก ษณะของการพัฒ นาสั ง คมที่ ป รากฏใน
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แนวความคิ ด หรื อทฤษฎี ท างการพัฒ นาเศรษฐกิ จ เช่ น ลั ท ธิ เ มอรแคนไตล์
(Mercantilism) แนวความคิดของอาดัม สมิธ (Adam Smith) ทฤษฎีเศรษฐกิจคาร์ ล
มาร์ ก ซ์ (Karl Marx) ทฤษฎี ของเมย์นาร์ ด เคนส์ (John Maynard Keynes)
แนวความคิ ดหรื อทฤษฎี ท างสั ง คมวิท ยาที่ เกี่ ย วข้องกับ การพัฒนาเศรษฐกิ จ เช่ น
ทฤษฎี เกี่ยวกับความเป็ นปึ กแผ่นทางสังคมของ Derkheim ทฤษฎีทุนนิ ยมของ Max
Weber ทฤษฎีวิวฒั นาการของระบบสังคมของ Talcott Porson และ Edward Shils
และแนวคิ ดหลากหลายเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงของสัง คมสู่ ภาวะความทันสมัย
(Modernization) ลักษณะทางสังคมวิทยาที่มีผลต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่ น
ระบบค่านิ ยม ทัศนคติ ระบบครอบครัววงศาคณาญาติ การมีส่วนร่ วมทางการเมือง
การปกครอง การศึ ก ษากับ การพัฒนาเศรษฐกิ จ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยีเพื่ อการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริ ง การพัฒนาอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2534206

สั งคมวิทยาการเมืองการปกครอง
3 (3-0)
Political Sociology
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของสังคมวิทยาการเมือง การ
ปกครอง การเมืองการปกครองในฐานะที่เป็ นสถาบันสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง
การปกครองของกลุ่มชนต่าง ๆ ระบบความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครอง การจัด
องค์การทางการเมืองการปกครองในแบบอรู ปนัยและรู ปนัย ลักษณะทางสังคมวิทยา
บางประการที่มีต่อระบบการเมืองการปกครอง
คุณภาพประชาชนที่มีผลต่อการ
พัฒนา สถาบันการเมืองการปกครอง เป้ าหมายสู งสุ ดของสังคม (Social Ultimate
Goals) ในการพัฒนาการเมือง การปกครองเพื่อพัฒนาสังคมระดับชาติ

2534207

สั งคมวิทยาการกีฬา
2 (2-0)
Sports Sociology
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ทางสังคมวิทยากับการกีฬา วิเคราะห์
ปั จจัยและสิ่ งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมที่มีผลต่อการออกกาลังกายและการ
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เล่นกีฬา ความต้องการของสังคมในด้านการกีฬา ลักษณะของสถาบันต่าง ๆ ที่
ให้บริ การ ปัญหาของการใช้บริ การและรับบริ การ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
การกีฬา กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2534208

รหัส

สั งคมวิทยาสารสนเทศ
3 (3-0)
Sociolgy of Information Society
ศึกษาแนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักคิดร่ วมสมัย แนวโน้ม
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมสารสนเทศ กาเนิดพัฒนาการและ
แนวโน้มของสังคมสารสนเทศสถาบันสังคมและการจัดองค์กรทางสังคมใน
สังคมสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมสารสนเทศกับสังคมไทย ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาของ
สังคมสารสนเทศ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2534209

สั งคมวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Sociolygy
ความรู ้เบื้องต้นกับสังคมวิทยาอุตสาหกรรม
โครงสร้างอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม การจัดองค์การอุตสาหกรรม บุคลากรในงาน
อุตสาหกรรม แรงงาน การรวมตัวกันและพฤติกรรมองค์การ กระบวนการทางสังคม
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาบันทางศาสนากับ
สังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการจัดระเบียบทางสังคม การจัดระดับช่วงชั้น
ทางสังคมอุตสาหกรรม สถานภาพและบทบาทของสตรี ในสังคม
อุตสาหกรรม

2534210

สั งคมวิทยาศาสนา
Sociolygy of Religion

3 (3-0)
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ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและความสาคัญของสังคมวิทยาศาสนา ศาสนา
ในฐานะสถาบันสังคม การจัดองค์การทางศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับ
สังคม บทบาทของศาสนาต่อสถาบันสังคมอื่นๆ บทบาทของศาสนาต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม
2534301

รหัส

การวิเคราะห์ ปัญหาชุ มชนและแนวทางการพัฒนา
3 (2-2)
Analysis and Solution of Community Development
ศึกษาหลักการ วิธีการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การวิเคราะห์จากเอกสารและ
การวิเคราะห์ภาคสนาม ฝึ กปฏิบตั ิการวิเคราะห์สภาพปัญหาชุมชน ปัจจัยที่เป็ น
สาเหตุ วิธีการแก้ไขปั ญหาในชุมชน

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2534302

การปฏิรูปทีด่ ินกับการพัฒนาชุ มชน
2 (2-0)
Land Reform and Community Development
ศึ ก ษาประวัติ ค วามเป็ นมา ปรั ช ญา แนวคิ ด รู ปแบบการปฏิ รู ปที่ ดิ น
กฎระเบียบ กฎหมาย เกี่ ยวกับการปฏิรูปที่ดิน ความสัมพันธ์ของงานปฏิ รูปที่ดินกับ
งานพัฒนาชุมชน

2534303

การพัฒนาชุ มชนเปรียบเทียบ
2 (2-0)
Comparative Study in Community Development
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบวิธีดาเนินงานของการพัฒนาชุมชนในประเทศ และ
ต่างประเทศ การจัดตั้งองค์การ การวางแผน และการบริ หารงานพัฒนาชุ มชนของ
ประเทศต่าง ๆ เปรี ยบเทียบกับประเทศไทย

2534304

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับการดารงชีวติ ในท้องถิ่น

2 (2-0)
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Appropriate Technology for Local Life
ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี อิทธิ พลของเทคโนโลยีต่อการดารงชี วิต
การเลือกใช้เทคโนโลยี การจัดการปรับปรุ งเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับท้องถิ่น การ
นาพลังงานทดแทนมาใช้ในท้องถิ่นเพื่อการดารงชีวติ ที่มีคุณภาพ
2534305

รหัส

เทคโนโลยีพนื้ ฐานและอุตสาหกรรมในครัวเรือนในชนบท
2 (2-0)
Folk Technology and Cottage Industries
การศึกษาการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรื อนในชนบท ลักษณะขอบข่าย
และขีดความสามารถในการประกอบธุ รกิจ การพัฒนาและการปรับปรุ งเทคโนโลยี
การผลิ ต ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การยอมรับเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาเพื่อ
ส่ งเสริ มการอุตสาหกรรมในครัวเรื อน ปั ญหาการพัฒนาและการนาเทคโนโลยีไปใช้
เพื่อผลการผลิ ตของอุตสาหกรรมในครัวเรื อนผลกระทบของเทคโนโลยีพ้ืนฐานต่อ
การพัฒนาชนบท

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2534306

เทคนิคการให้ การศึกษาแก่ ชุมชน
2 (2-0)
Education Transfering Techniques
ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและเทคนิคในการให้การศึกษาเพื่อการ
ดารงชีวติ ในชุมชน การฝึ กอบรม การสาธิต นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอน
ทักษะ การเปลี่ยนแปลงเจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การเลือกใช้เทคนิคการให้
การศึกษาชุมชน

2534307

การสงเคราะห์ ชุมชน
2 (2-0)
Welfare Work
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการสงเคราะห์ชุมชน ความ
จาเป็ นในการจัดบริ การเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน วิวฒั นาการของการสงเคราะห์
ชุมชน การเปรี ยบเทียบการสงเคราะห์ชุมชนในต่างประเทศกับประเทศไทย หลักการ
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วิธีการ และกระบวนการของการสงเคราะห์ชุมชนในเรื่ องวิชาชีพ บทบาทของนัก
สงเคราะห์ชุมชนกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
2534308

การจัดการฝึ กอบรมและสั มมนา 1
3 (3-0)
Seminar and Workshop 1
ศึกษาความหมาย รู ปแบบ และวิธีการจัดการอบรมและสัมมนา วิธีการ
คัดเลือกรู ปแบบ และวิธีการอบรมและสัมมนาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตลอดจน
วิธีการจัดการการประเมินผลโครงการอบรมและสัมมนา

2534309

การจัดการฝึ กอบรมและสั มมนา 2
2 (2-0)
Seminar and Workshop 2
ศึกษาขั้นตอนและวิธีดาเนินงานตามแผนพัฒนาเยาวชน โครงการจัดค่าย
เยาวชนโครงการสาธิตและการฝึ กอาชีพ โครงการฝึ กหัดอาชีพ โครงการพัฒนาผูน้ า
เยาวชน โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชน การสารวจชุมชน การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ป
ข้อมูลเพื่อวางโครงการการเขียนโครงการ พช. 3 การจัดตั้งกลุ่มและพัฒนากลุ่ม
แนวทางปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการทางานของพัฒนากร
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

รหัส
2534401

ภูมิปัญญาไทย
2 (2-0)
Thai Wisdom Holder
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย
วิวฒั นาการ และกระบวนการเรี ยนรู้ของภูมิปัญญาไทย ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา
ไทย กับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ภูมิปัญญากับการแก้ปัญหาทางสังคมไทย

2534402

การพัฒนาประชาสั งคม
2 (2-0)
Civil Society Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย หลัก การ และความส าคัญ ของประชาสั ง คม
กระบวนการ วิธีการสร้าง และการพัฒนาประชาสังคมให้เข้มแข็ง ประชาคมชุ มชน
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ประชาคมตาบล ประชาคมอาเภอ ประชาคมจังหวัด ประชาคมวิชาชี พ การพัฒนา
ประชาสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน
2534403

เศรษฐกิจชุ มชนพึง่ ตนเอง
2 (2-0)
Self-Reliance Community Economic
ศึกษาแนวคิ ด ความหมาย และความสาคัญของเศรษฐกิ จชุ มชนพึ่งตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ องค์กรชุ มชนด้านเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กับการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน

2534405

เครือข่ ายการเรียนรู้ ในงานพัฒนาชุ มชน
3 (2-2)
Network of Learning in Community Development
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ องค์ประกอบ ลักษณะและกระบวนการ
ในการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของชุมชน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2534406

การอนุรักษ์ และการพัฒนาสิ่ งแวดล้ อมในชุ มชน
3 (2-2)
Environment Conservation in Community Development
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการ การปลูกฝัง การ
สร้างจิตสานึกของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน

2534801

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการพัฒนาชุ มชน 2
3(250)
Preparation for Professional Experience in Community Development 2
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการพัฒนาชุมชนในองค์การ
หรื อหน่วยงานเพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพัฒนา
ชุมชน โดยให้นกั ศึกษาเข้าไปใช้ชีวติ ในชุมชน จานนวน 250 ชัว่ โมง เพื่อ
ทาการศึกษาชุมชน นาผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา สร้างโครงสร้าง และ
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ปฏิบตั ิงานการวางโครงการ ศึกษารู ปแบบ การจัดระบบงาน การบริ การ วิธีการ
ดาเนินงาน การแก้ไขปั ญหาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2534802

รหัส

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการพัฒนาชุ มชน 3
5(450)
Preparation for Professional Experience in Community Development 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุมชนองค์การหรื อ
หน่วยงาน เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพัฒนา
ชุมชน โดยให้นกั ศึกษาเข้าไปใช้ชีวติ ในชุมชน จานวน 450 ชัว่ โมง เพื่อทาการศึกษา
ชุมชน นาผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา สร้างโครงการ และปฏิบตั ิงานการ
วางโครงการ ศึกษารู ปแบบ กาจัดระบบงาน การบริ การ วิธีการดาเนินงาน การแก้ไข
ปั ญหาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นชุมชนนั้น

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2534901

สั มมนาปัญหาการพัฒนาชุ มชน
3 (3-0)
Seminar on Problems in Community Development
สัมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี
หลักการและการปฏิบตั ิงาน
พัฒนาในประเทศไทย เปรี ยบเทียบเชิงวิเคราะห์ความแตกต่างกันไป ศึกษาหมู่บา้ น
ตัวอย่างหรื อชุมชนตัวอย่างเพื่อการแสวงหาแนวทางในการนาวิธีพฒั นา ชุมชนไป
ใช้กบั ชุมชนให้ได้ผลน้อย

2534902

การวิจัยภาคสนาม
3 (2-2)
Field Research
ฝึ กปฏิบตั ิงานวิจยั ภาคเสนอ ตามโครงการวิจยั ทีผา่ นการอนุมตั ิแล้ว
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หมู่วชิ าภูมิศาสตร์
(254)
หมู่วชิ าภูมิศาสตร์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หลักและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ ที่นาไปประยุกต์กบั สาขาวิชาการอื่น
ภูมิศาสตร์ ภูมิภาคต่าง ๆ
วิธีการศึกษาและเทคนิคทางภูมิศาสตร์

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

(254-1--)
(254-2--)
(254-3--)
(254-4--)
(254-5--)
(254-6--)
(254-7--)
(254-8--)
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9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(254-9--)

หมู่วชิ าภูมิศาสตร์ (254) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2541101
2711101
2541102
2711107
2541103
2712102
2541201
2711201
2541202
2712205
2541203
2540201
2541301
2711314

ชื่อวิชา
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ธรณี สันฐานวิทยา
ธรณี สันฐานวิทยา
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
ภูมิศาสตร์วฒั นธรรม
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

น (ท-ป)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
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2541302
2541401
2541402
2541403

2541404
2542101

2711301
2540301
2712411
2712410
2711411
2711401

2712408
2712103
2542102
2714108
2542103
2713219
2542104
2713210
2542105
2714220
2542201
2712218
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2542202
2711202
2542203
2713213
2542204
2713212
2542205
2713211
2542301
2712302
2542302
2712303
2542303
2712305
2542401
2712403
2542402
2713409
2543101
2713104
2543201
-

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
การแปลความหมายจากรู ปถ่ายทางอากาศ
การแปลความหมายจากแผนที่และรู ปถ่ายทางอากาศ
การแปลความหมายจากแผนที่และรู ปถ่ายทางอากาศ
แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และรู ปถ่ายทาง
อากาศ
การสารวจเบื้องต้น
ภูมิอากาศวิทยา
ภูมิอากาศวิทยา
อุทกวิทยา
ชีวภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ดิน
แนวคิดทางภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ

2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

ภูมิศาสตร์ประชากร
ภูมิศาสตร์ชนบท
ภูมิศาสตร์เมือง
ภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ภูมิศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
ภูมิศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเขียนแผนที่เบื้องต้น
การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น
ธรณี วทิ ยาเบื้องต้น
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย

3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)

3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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2712209
2713209
2543202
2713207
2543203
2712206
2543204
2714109
2543205
2714215
2543301
2543302
2543303
2712304
2543401
2543402
2714402
2543403
2543404
2714404
2543405
2714406
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
2543406
2543801
2543901
2544101
2544201
2544202
2544203
2544204
2544205
2544206

ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย
ภูมิศาสตร์การเมือง
ภูมิศาสตร์การเกษตร
ภูมิศาสตร์ ชายฝั่งทะเล
ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา
ภูมิศาสตร์การวางแผนและพัฒนาภูมิภาค
ภูมิศาสตร์ กลุ่มประเทศอินโดจีน
ภูมิศาสตร์ กลุ่มประเทศสมาคมอาเซี ยน
ภูมิศาสตร์เอเชีย
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทย
เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์
การเขียนแผนที่เพื่องานเฉพาะอย่าง
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์
วิธีการทางสถิติสาหรับภูมิศาสตร์
ชื่อวิชา

แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และภาพถ่าย
ระยะไกล
การฝึ กงานด้านภูมิศาสตร์
ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์
2714106 อุตุนิยมวิทยา
2713214 ภูมิศาสตร์ การขนส่ ง
ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม
ภูมิศาสตร์การแพทย์
การอ่านทางภูมิศาสตร์
2714405 การอ่านทางภูมิศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมในชนบทและเมือง
มลภาวะสิ่ งแวดล้อม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
น (ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
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2544207
2544301
2544302
2544303
2544304
2544305
2544306
2544901
2544902

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไทย
2540202 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2713306 ภูมิศาสตร์ยโุ รป
ภูมิศาสตร์อเมริ กาเหนือ
2714310 ภูมิศาสตร์แองโกลอเมริ กา
ภูมิศาสตร์อเมริ กาใต้
2714311 ภูมิศาสตร์ละตินอเมริ กา
2714312 ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเชียเนีย
2714313 ภูมิศาสตร์แอฟริ กา
ภูมิศาสตร์รัสเซีย
2713307 ภูมิศาสตร์สหภาพโซเวียต
การวิจยั ทางภูมิศาสตร์
2714407 วิธีการวิจยั ทางภูมิศาสตร์
2714901 สัมมนาภูมิศาสตร์

3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภูมิศาสตร์ (254)
รหัส
2541101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป)

ภูมิศาสตร์ กายภาพ
3(2-2)
Physical Geography
ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงของธรณี ภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ
(Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏิบตั ิภาคสนาม
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2541102

ภูมิศาสตร์ มนุษย์
3(3-0)
Human Geography
ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอยูข่ องมนุษย์ ได้แก่
การตั้งถิ่นฐาน การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย์ในส่ วนต่าง ๆ ของโลก

2541103

ธรณีสันฐานวิทยา
3(2-2)
Geomorphology
ศึกษาถึงการกาเนิดธรณี โครงสร้าง รู ปร่ างของแผ่นดิน กระบวนการกาเนิด
และการพัฒนา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินที่ประสบในปัจจุบนั การ
จาแนกชนิดของธรณี สัณฐานแบบต่าง ๆ โดยเน้นธรณี สัณฐานที่มีปรากฏอยูใ่ น
ประเทศไทย และการปฏิบตั ิภาคสนาม

รหัส
2541201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป)

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic Geography
ศึกษาลักษณะ
และปั จจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในบริ เวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใช้
และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชย์
กรรม การคมนาคม-ขนส่ ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริ การแก่ประชาชนใน
ดินแดนต่าง ๆ ของโลกและปฏิบตั ิภาคสนาม
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2541202

ภูมิศาสตร์ วฒ
ั นธรรม
3(3-0)
Cultural Geography
ศึกษาองค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์
กับลักษณะทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์ ที่ส่งผลให้เกิดแบบรู ปของการดารงชีวติ ของมนุษย์ในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ระดับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ การใช้ที่ดินแบบต่าง ๆ ลักษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและ
การปกครอง

2541203

มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
2(2-0)
Man and Environments
ศึกษาสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมทางสังคม ระบบนิเวศ
อิทธิ พล ของสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษย์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวติ ของมนุษย์ ปั ญหาที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรและ
บทบาทของเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางแก้ไขปั ญหา โดยเน้นสิ่ งแวดล้อมใน
ประเทศไทย

2541301

ภูมิศาสตร์ ภูมิภาคโลก
3(2-2)
Regional Geography of the World
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรี ยบเทียบ
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแต่ละภูมิภาค
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป)

รหัส
2541302

ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
2(2-0)
Geography of Thailand
ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ต้ งั และขนาด บริ เวณ
แวดล้อม พรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
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2541401

แผนทีแ่ ละการแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2)
Maps and Map Interpretation
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การอ่าน การ
ตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่ วน 1 : 50,000 และ 1 : 250,000 ให้ฝึกฝน
การอ่าน
การตีความและให้มีการปฏิบตั ิการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศ
ประกอบการศึกษา

2541402

การแปลความหมายจากรู ปถ่ ายทางอากาศ
3(2-2)
Aerial Photo Interpretation
ศึกษาความสาคัญของรู ปถ่ายทางอากาศ ลักษณะของรู ปถ่ายทางอากาศ การ
อ่านและการแปลความหมายลักษณะของสิ่ งที่ปรากฏในรู ปถ่ายทางอากาศ ได้แก่
ลักษณะภูมิประเทศ การระบายน้ า พืชพรรณ เส้นทางคมนาคม ชุมชนพื้นที่
เกษตรกรรม และการปฏิบตั ิภาคสนาม

2541403

การแปลความหมายจากแผนทีแ่ ละรู ปถ่ ายทางอากาศ
3(2-2)
Maps and Aerial Photo Interpretations
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ การอ่าน การตีความ
การใช้แผนที่ภูมิประเทศและรู ปถ่ายทางอากาศ เพื่อนาไปศึกษาลักษณะของสิ่ งที่
ปรากฏอยูใ่ นพื้นที่จริ งทั้งลักษณะทางด้านธรรมชาติและลักษณะทางด้านวัฒนธรรม
ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน การตั้งถิ่นฐาน เส้นทาง
คมนาคม แหล่งท่องเที่ยวและการใช้ที่ดิน และการปฏิบตั ิภาคสนาม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป)

รหัส
2541404

การสารวจเบือ้ งต้ น
3(2-2)
Introduction to Surveying
ศึกษาทฤษฎีและหลักการสารวจ เครื่ องมือที่ใช้ในการสารวจ การฝึ ก
ปฏิบตั ิการสารวจพื้นที่โดยใช้เครื่ องมือ พร้อมทั้งให้มีความสามารถนาข้อมูลจาการ
สารวจไปเขียนแผนที่อย่างง่ายได้
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2542101

ภูมิอากาศวิทยา
3(2-2)
Climatology
ศึกษาธาตุประกอบภูมิอากาศ
เครื่ องมือที่ใช้วดั ธาตุประกอบภูมิอากาศ
ปั จจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ การจาแนกเขตภูมิอากาศและลักษณะภูมิอากาศของแต่ละ
ท้องถิ่น การพยากรณ์อากาศ โดยมีการฝึ กปฏิบตั ิ

2542102

อุทกวิทยา
3(3-0)
Hydrology
ศึกษาเกี่ยวกับน้ าที่มีอยูใ่ นโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะ
ของน้ า คุณสมบัติทางฟิ สิ กส์และเคมีของน้ าในลาน้ า ทะเล ทะเลสาบ และน้ าใต้
พื้นดิน รวมทั้งการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ การควบคุมและการอนุรักษ์

2542103

ชี วภูมิศาสตร์
3(3-0)
Biogeography
ศึกษาลักษณะแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการเกิด การกระจายของพืช
และสัตว์ลกั ษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจาถิ่น

2542104

ภูมิศาสตร์ ดิน
3(2-2)
Soil Geography
ศึกษาการกาเนิด การกระจาย สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและ
ศักยภาพทางการเกษตร การจาแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน (Soil Taxonomy
Classification System) ดินที่เป็ นปั ญหาทางการเกษตร ได้แก่ ดินเปรี้ ยว ดินเค็ม ดิน
เค็ม-โซดิก ดินทรายจัด ดินอินทรี ย ์ ดินลูกรัง เป็ นต้น มีการฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม
โดยเน้นดินในประเทศไทย
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป)

รหัส
2542105

แนวคิดทางภูมิศาสตร์
2(2-0)
Geographical Thought
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมัย-ยุคต่าง ๆ จากอดีต
จนถึงปัจจุบนั
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2542201

ภูมิศาสตร์ เชิ งประวัติ
3(3-0)
Historical Geography
ศึกษาประวัติการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ ของดินแดนในดินแดน
หนึ่ง เช่น การศึกษาถึงประวัติในทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย ที่เปลี่ยนมาตั้งแต่
สมัยกรุ งสุ โขทัย กรุ งศรี อยุธยา กรุ งธนบุรี และกรุ งรัตนโกสิ นทร์ วา่ มีลกั ษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ได้แก่ ที่ต้ งั อาณาเขต สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ การปกครอง ความ
เป็ นอยูข่ องประชากร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแต่ละอาณาจักร อันมีผลมาจาก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์

2542202

ภูมิศาสตร์ ประชากร
3(3-0)
Population Geography
ศึกษาเกี่ยวกับประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องหรื อมีผลต่อความเป็ นอยูข่ องประชากรในภูมิภาคนั้นๆ เช่น
จานวนการกระจาย ความหนาแน่น การย้ายถิ่น คุณภาพ และปั ญหาของประชากร

2542203

ภูมิศาสตร์ ชนบท
2(2-0)
Rural Geography
ศึกษาองค์ประกอบของชนบท แบบรู ปการตั้งถิ่นฐาน ประชากร ลักษณะ
เศรษฐกิจ-สังคมชนบท การใช้ที่ดินในชนบท การใช้ความรู้ดา้ นภูมิศาสตร์เพื่อ
พัฒนาสภาพท้องถิ่นชนบทให้เกิดความยัง่ ยืน ปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาในชนบท

รหัส
2542204

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป)

ภูมิศาสตร์ เมือง
2(2-0)
Urban Geography
ศึกษาองค์ประกอบของเมือง แบบรู ปการตั้งถิ่นฐานประชากร ลักษณะ
เศรษฐกิจ-สังคมเมือง การใช้ที่ดินในเมือง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ขยายการเติบโตของเมือง ปั ญหาในเมืองและการแก้ไขปั ญหาในเมือง
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2542205

ภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน
3(3-0)
Settlement Geography
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในส่ วนต่าง ๆ ของโลก
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในชนบทและเมือง

2542301

ภูมิศาสตร์ ประเทศไทยเชิ งวิเคราะห์
3(2-2)
Analytical Geography of Thailand
ศึกษาวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย ทั้งทางด้านที่ต้ งั อาณาเขต
ลักษณะทางด้านกายภาพ
ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
ประชากรวิเคราะห์
ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการค้า การคมนาคมขนส่ ง
และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปั จจุบนั ให้ปฏิบตั ิการ
ภาคสนาม เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็ นจริ ง

2542302

ภูมิศาสตร์ ท้องถิ่น
3(2-2)
Local Geography
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่นทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจประชากร
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสถาบันทางสังคม วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ท้องถิ่น
ให้นกั ศึกษาฝึ กเก็บข้อมูลในภาคสนาม แล้วนามาวิเคราะห์สภาพท้องถิ่น

รหัส
2542303

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น (ท-ป)

ภูมิศาสตร์ เอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0)
Geography of Southeast Asia
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโดยภาพรวม และสภาพภูมิศาสตร์ราย
ประเทศ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และปั ญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้
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2542401

การเขียนแผนทีเ่ บือ้ งต้ น
3(2-2)
Introduction to Cartography
ศึกษาหลักการพื้นฐานการทาแผนที่ อุปกรณ์และเครื่ องมือในการเขียนแผน
ที่ การออกแบบแผนที่ สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมูล การคานวณ และ
การเขียนเส้นโครงแผนที่ การประกอบต้นร่ างแผนที่

2542402

การสารวจข้ อมูลระยะไกลเบือ้ งต้ น
3(2-2)
Introduction to Remote Sensing
ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องต้นของการสารวจข้อมูลระยะไกล
การ
สารวจข้อมูลธรรมชาติดว้ ยดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม การใช้ประโยชน์จาก
ภาพดาวเทียมในงานด้านภูมิศาสตร์ ฝึ กปฏิบตั ิการและตรวจสอบข้อมูลในภาคสนาม

2543101

ธรณีวทิ ยาเบือ้ งต้ น
3(2-2)
Introduction to Geology
ศึกษาหลักเกณฑ์ทวั่ ไปทางธรณี วทิ ยา ธรณี วทิ ยาโครงสร้าง แร่ และหิ น
กระบวนการ กาเนิดและการเปลี่ยนแปลง ประวัติการกาเนิดโลกและการลาดับยุค
ทางธรณี วทิ ยา และธรณี วทิ ยาประเทศไทยและการปฏิบตั ิการภาคสนาม

รหัส
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2543201

ภูมิศาสตร์ การท่ องเทีย่ วไทย
3(2-2)
Geography of Thai Tourism
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ต้ งั
การเข้าถึงและเส้นทางคมนาคม
สภาพทางธรรมชาติและการกาเนิดของแหล่ง
ท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยว สถานบริ การและ
หน่วยงานที่ดาเนินงานการท่องเที่ยว การวางแผนงานสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
และฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม

2543202

ภูมิศาสตร์ การเมือง
3(3-0)
Political Geography
ศึกษาแนวคิดของนักภูมิศาสตร์ การเมือง
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อ
ความมัน่ คงของรัฐ การรวมกลุ่มทางการเมืองระหว่างประเทศ วิเคราะห์พฤติกรรม
ทางการเมืองของรัฐและปั ญหาอันสื บเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ ท้ งั ในอดีต
และในปัจจุบนั

2543203

ภูมิศาสตร์ ทางการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Geography
ศึกษารู ปแบบของการเกษตรกรรมปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ที่ดินและปั ญหาการใช้ที่ดินด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การเพาะปลูก การ
เลี้ยงสัตว์ การประมง และการทาป่ าไม้ การแบ่งภูมิภาคทางด้านการเกษตรของไทย
ลักษณะการเกษตรกรรมหลักของแต่ละภูมิภาค แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย
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2543204

ภูมิศาสตร์ ชายฝั่งทะเล
3(3-0)
Coastal Geography
ศึกษาธรรมชาติของลักษณะชายฝั่งทะเลที่เกี่ยวกับการกาเนิด
และการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล กระแสน้ า ระดับน้ าขึ้น-ลง ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กบั ชายฝั่งทะเล
โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเลไทยเพื่อการ
ประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการลดมลภาวะสิ่ งแวดล้อมอันเนื่องมาจาก
การใช้ประโยชน์จากชายฝั่งทะเล

2543205

ภูมิศาสตร์ การวางแผนและการพัฒนา
3(2-2)
Geography of Planning and Development
ศึกษาการสารวจข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
เพื่อการวางแผนและพัฒนาสาหรับงานเฉพาะด้าน ได้แก่ การวางผังชุมชน การ
กาหนดเขตการปกครอง การสร้างเขื่อน การสร้างอ่างเก็บน้ า การสร้างเขต
อุตสาหกรรม การจัดที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ ง และการปฏิบตั ิ
ภาคสนาม

2543301

ภูมิศาสตร์ กลุ่มประเทศอินโดจีน
3(3-0)
Geography of Indo-China Countries
ศึกษาเกี่ยวกับที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ าง พรมแดนของประเทศในกลุ่มอินโดจีน
ลักษณะทางด้านกายภาพ ทรัพยากร ประชากร ที่มีผลต่อลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอินโดจีน

2543302

ภูมิศาสตร์ กลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน
3(3-0)
Geography of ASEAN Countries
ศึกษาเกี่ยวกับที่ต้ งั ขนาด รู ปร่ าง พรมแดนของประเทศในกลุ่มสมาคม
อาเซี ยน
ลักษณะทางด้านกายภาพ ทรัพยากร ประชากรที่มีผลต่อลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาคมอาเซี ยน และการพึ่งพากัน
ทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น (ท-ป)
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2543303

ภูมิศาสตร์ เอเชี ย
3(3-0)
Geography of Asia
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียโดยภาพรวม
และให้ศึกษา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง

2543401

ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ วไทย
2(2-0)
Resources in Thai Tourism
ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าของ
แหล่งท่องเที่ยว การกระจายของแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และวรรณคดี ปั ญหาและการจัดการ
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว

2543402

เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์
Techniques and Method in Geography
ศึกษาการฝึ กใช้และออกแบบเครื่ องมือทางภูมิศาสตร์
ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์

2543403

รหัส

3(2-2)
การเก็บรวบรวม

การเขียนแผนทีเ่ พือ่ งานเฉพาะอย่าง
2(1-2)
Cartography for Specific Work
ศึกษาการออกแบบและเขียนแผนที่ เพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ได้แก่ แผนที่
แหล่งท่องเที่ยว แผนที่มรตาการใช้ที่ดิน แผนที่หมู่บา้ น แผนที่ตาบล แผนที่อาเภอ
แผนที่จงั หวัด เป็ นต้น
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2543404

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3(2-2)
Geographic Information System
ศึกษาแหล่งและระเบียบวิธีการรวบรวมข้อมูลสถิติดา้ นภูมิศาสตร์ ได้แก่
ข้อมูลด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ด้วยวิธีการต่าง ๆ หรื อใช้
คอมพิวเตอร์ เทคนิคการประยุกต์ไปใช้ การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่อย่างมี
ระบบ

2543405

วิธีการทางสถิติสาหรับภูมิศาสตร์
3(2-2)
Statistic Techniques in Geography
ศึกษาข้อมูลสถิ ติทางภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย
การประยุกต์ความหมายทางสถิติให้เข้ากับความหมายทางภูมิศาสตร์ การสร้างและ
ทดสอบแบบจาลองทางภูมิศาสตร์โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ และคณิ ตศาสตร์

2543406

แผนทีแ่ ละการแปลความหมายจากแผนทีแ่ ละภาพถ่ ายระยะไกล
3(2-2)
Maps and Map Interpretations Remote sensing
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบแผนที่ การอ่าน การ
ตีความ การใช้แผนที่ภูมิประเทศ มาตรส่ วน 1 : 50,000 และ 1 : 250,000 ความรู้
พื้นฐานของการถ่ายระยะไกล รู ปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม การแปล
ความหมายจากภาพ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ และทางสังคมศึกษาปฏิบตั ิการ
ภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศ
รู ปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม
ประกอบการศึกษา
หมายเหตุ รายวิชานี้เกิดจากการขยายเนื้อหาวิชาแผนที่และการแปลความหมายจาก
แผนที่ (2541401) และเพิ่มเนื้อหาด้านภาพถ่ายระยะไกลเข้าไป
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2543801

การฝึ กงานด้ านภูมิศาสตร์
3(2-2)
Geographical Practicum
การฝึ กงาน และการปฏิบตั ิงานทางด้านภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาทาง
ภูมิศาสตร์ ใดสาขาหนึ่ง ได้แก่ แผนที่ สารวจดิน ชลประทาน อุตุนิยมวิทยา
ธรณี วทิ ยา สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ทั้งนี้ตอ้ งมีเวลาปฏิบตั ิงานในสานักงานหรื อใน
ภาคสนามที่หน่วยงานรับให้เข้าฝึ กงาน สัปดาห์ละไม่นอ้ ยกว่า 5 ชัว่ โมง หรื อมี
ชัว่ โมงสะสมตลอดภาคเรี ยนไม่ต่ากว่า 75 ชัว่ โมง

2543901

ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์
3(2-2)
Geographical Special Problems
การศึกษาเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับปั ญหา และสิ่ งที่น่าสนใจด้านภูมิศาสตร์ สาขา
ใดสาขาหนึ่ง โดยใช้หลักการและวิธีการทางภูมิศาสตร์ เลือกศึกษาหรื อทดลองและ
เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ โดยมีอาจารย์ที่ปรึ กษาเฉพาะเรื่ องอย่างน้อย
1 คน

2544101

อุตุนิยมวิทยา
3(2-2)
Meteorology
ศึกษาองค์ประกอบอุตุนิยมวิทยาทางกายภาพ ได้แก่ ความกด อุณหภูมิ
ความชื้น ลม เมฆ หยาดน้ าฝน ทัศนวิสัย และแดด ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
กับพื้นโลก มหาสมุทรและสิ่ งมีชีวติ การใช้แผนที่พยากรณ์อากาศ

2544201

ภูมิศาสตร์ การขนส่ ง
2(2-0)
Transportation Geography
ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทางด้านภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจการ
ขนส่ งประเภทของการขนส่ ง เส้นทางการขนส่ ง การพัฒนาการขนส่ งในส่ วนต่างๆ
ของโลก และในประเทศไทย
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2544202

ภูมิศาสตร์ การตลาดและอุตสาหกรรม
2(2-0)
Geography of Marketing and Manufacturing
ศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อเศรษฐกิจด้านการตลาดและ
อุตสาหกรรม
โดยเน้นการวิเคราะห์การกาหนดที่ต้ งั และบริ เวณบริ การของ
การตลาดและอุตสาหกรรม

2544203

ภูมิศาสตร์ การแพทย์
3(3-0)
Medical Geography
ศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ และอิทธิ พลซึ่ งเกี่ยวโยงกับโรคภัย ที่มีต่อสุ ขภาพ
อนามัยของมนุษย์ในส่ วนภูมิภาคต่าง ๆ การเกิดโรคและการแพร่ กระจายของโรคภัย
ต่าง ๆ ในโลก

2544204

การอ่ านทางภูมิศาสตร์
2(1-2)
Reading in Geography
ฝึ กฝนนักศึกษาให้รู้จกั การค้นคว้าหาความรู ้ทางภูมิศาสตร์ จากการอ่านตารา
งานวิจยั วารสาร หรื อเอกสารและบทความที่กาหนด ทั้งที่เป็ นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตามความเหมาะสม

2544205

สิ่ งแวดล้อมในชนบทและเมือง
3(3-0)
Rural and Urban Environment
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของสิ่ งแวดล้อมในชนบทและเมือง ลักษณะ
และประเภทของสิ่ งแวดล้อมในชนบทและเมือง การใช้พ้นื ที่ในชนบท ปั ญหาและ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมในชนบทและเมือง
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2544206

มลภาวะสิ่ งแวดล้อม
3(3-0)
Environmental Pollution
ศึกษาเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับมลสภาวะสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ มลภาวะ
ของน้ า มลภาวะของอากาศ มลภาวะของดิน มลภาวะของสังคมและมลภาวะทาง
ทัศนียภาพ เน้นศึกษาเกี่ยวกับการเกิด สภาพปั ญหาเมื่อเกิด และวิธีการแก้ไขกรณี
มลภาวะสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย

2544207

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไทย
3(3-0)
Natural Resources and Environmental Management of Thailand
ศึกษาความหมายประเภทลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย
การจัดการสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทยทั้ง
สิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรมตามแผนพัฒนา
ประเทศ
แนวนโยบายแห่งรัฐ
กฎหมายและการส่ งเสริ มองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน การมีส่วนร่ วม การสร้างเครื อข่ายองค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมแบบยัง่ ยืน การส่ งเสริ มการอนุรักษ์ทรัพยากรการเกษตร ตลอดจน
ข้อตกลงและพันธกรณี การใช้ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศที่ผกู พันกับ
ประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั และการปฏิบตั ิภาคสนาม

2544302

ภูมิศาสตร์ อเมริกาเหนือ
3(3-0)
Geography of North America
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริ กาเหนือโดยภาพรวม และให้ศึกษา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
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2544303

ภูมิศาสตร์ อเมริกาใต้
3(3-0)
Geography of South America
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริ กาใต้โดยภาพรวม และให้ศึกษา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง

2544304

ภูมิศาสตร์ ออสเตรเลียและโอเชี ยเนีย
3(3-0)
Geography of Australia and Oceania
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ ของออสเตรเลีย นิวซี แลนด์และกลุ่มประเทศใน
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้โดยภาพรวม และให้ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง

2544305

ภูมิศาสตร์ แอฟริกา
3(3-0)
Geography of Africa
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริ กาโดยภาพรวม และให้ศึกษา
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง

2544306

ภูมิศาสตร์ รัสเซีย
Geography of Russia
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ของรัสเซี ย เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง

3(3-0)
ประชากร
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2544901

การวิจัยทางภูมิศาสตร์
3(2-2)
Research in Geography
ศึกษาวิธีและรู ปแบบการวิจยั ทางภูมิศาสตร์ การวางแผน การเลือกหัวข้อ
และการทาเค้าโครง การตั้งสมมติฐาน การเก็บข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจยั
ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั ทางภูมิศาสตร์

2544902

สั มมนาภูมิศาสตร์
3(2-2)
Seminar in Geography
สัมมนาปัญหาเฉพาะเรื่ องทางภูมิศาสตร์จากการศึกษาปัญหาพิเศษ หรื อการ
วิจยั ทางภูมิศาสตร์ หรื อการศึกษาปั ญหาเฉพาะเรื่ องใหม่ ตามที่สนใจเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ กายภาพ วัฒนธรรม ประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่ งแวดล้อม
และเขียนรายงานผลเชิงการวิจยั และเสนอผลการศึกษาเป็ นรายบุคคล โดยอาจจัด
สัมนาทางวิชาการเต็มรู ปอย่างน้อย 1 ครั้ง หรื อจะนาผลการศึกษาไปเสนอในการ
ประชุมสัมมนาภูมิศาสตร์ แห่งชาติหรื อการสัมมนาภูมิศาสตร์ ระหว่างสถาบันต่าง ๆ
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
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หมู่วชิ ารัฐศาสตร์
(255)
หมู่วชิ ารัฐศาสตร์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเมืองการปกครอง
การเมืองระหว่างประเทศ
การบริ หารรัฐกิจ

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(255-1--)
(255-2--)
(255-3--)
(255-4--)
(255-5--)
(255-6--)
(255-7--)
(255-8--)
(255-9--)
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หมู่วชิ ารัฐศาสตร์ (255) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2551101 2550101
2551102
2551103 2581101
2551104
2551301 2581201
2551302 2581202
2552101
2552201
2552301 2582301
2552302 2582302
2552303 2582201
2553101
2553102
2553103
2553201
2553202
2553301 2583204
2553302 2583303
2553303 2584201
2553304 2582202
2553305 2583201
2553306 2583202
2553307 2583203
2553308 2583301
2553309 2583302
2553310 2583304

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
ทฤษฎีการเมือง
ระบบบริ หารราชการไทย
การบริ หารงานรัฐวิสาหกิจไทย
การปกครองท้องถิ่นไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การบริ หารงานคลังและงบประมาณ
การประเมินบุคคล
ปัญหาการเมืองไทย
ลัทธิ การเมืองและลัทธิ เศรษฐกิจ
การเมืองไทย
นโยบายต่างประเทศของไทย
นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอานาจ
การวิเคราะห์โครงการและการบริ หารโครงการ
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
การบริ หารการพัฒนา
การบริ หารงานตารวจไทย
เทคนิคการบริ หาร
การวิเคราะห์องค์การและวิเคราะห์ระบบงาน
การบริ หารและการปกครองท้องถิ่นเปรี ยบเทียบ
การประเมินผลโครงการ
การวิเคราะห์นโยบาย
ระบบสารสนเทศสาหรับการบริ หาร

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2553801 2583803
2554101
2554102
2554103
2554201
2554801 2584901
2554901 2584902
2554902 2584903
2554903

ชื่อวิชา
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3
พัฒนาการทางการเมือง
การจัดองค์กรท้องถิ่นไทย
การจัดองค์กรท้องถิ่น
การเมืองระหว่างประเทศในเอชียตะวันออกเฉี ยงใต้
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เบื้องต้น
การศึกษาเอกเทศ

น(ท-ป)
2(90)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
5(450)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ ารัฐศาสตร์ (255)
รหัส
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น(ท-ป)

2551101

การเมืองการปกครองของไทย
2(2-0)
Thai Politics and Government
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานการเมืองและการปกครอง
หน้าที่ของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
ประชาชนกับบทบาททางการเมือง
พฤติกรรมทางการเมืองของไทย วิเคราะห์ปัญหาและเปรี ยบเทียบแนวความคิด
เกี่ยวกับการปกครองและการเมือง

2551102

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับรัฐศาสตร์
3 (3-0)
Introduction to Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชา
รัฐศาสตร์ กบั สาขาวิชาอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่าง
อานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง
กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมืองที่สาคัญตลอด
จน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป

2551103

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
Introduction to Public Administration
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ์
ของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริ หารงาน
บุคคล
การบริ หารงานคลังและงบประมาณ
องค์การและกระบวนการ
บริ หารงาน
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2551104

ทฤษฎีการเมือง
2 (2-0)
Political Theory
ศึกษาการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และทฤษฎีที่
สาคัญ ๆ ในทางรัฐศาสตร์ ในสมัยปั จจุบนั เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีการสื่ อความหมาย และทฤษฎีการ
พัฒนาทางการเมือง

2551302

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3 (3-0)
Thai Public Enterprise Administration
ศึกษาหลักการและนโยบายการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
วิวฒั นาการของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การจัดรู ปงาน วิธีการบริ หารโดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
การจัดการทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคลและการบริ หารการเงิน บทบาทของ
รัฐบาลต่อรัฐวิสาหกิจ ปั ญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจไทย
ตลอดจนวิธีการแก้ไข

2552101

การปกครองท้องถิ่นไทย
3 (3-0)
Thai Local Government
ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น ที่เป็ นรากฐานของการ
ปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเน้นการ
ปกครองท้องถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครอง
ท้องถิ่นกับการปกครองส่ วนกลางในแง่อานาจ รู ปแบบ ปั ญหาและผลการกระทบ
ต่อการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิ ปไตยของไทยในปั จจุบนั
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น(ท-ป)

2552201

ความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศ
3 (3-0)
International Relations
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต วิวฒั นาการ แนวคิดและทฤษฎีของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกาหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่ องมือและ
แบบแผนในการดาเนินนโยบายต่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศ และ
กฎหมายระหว่างประเทศ

2552302

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3 (3-0)
Fiscal and Budgeting Administration
ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายเกี่ยวกับการคลัง และ
การงบประมาณ ระบบการคลัง นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง
นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและการวิเคราะห์งบประมาณ
ปัญหา
การงบประมาณของประเทศไทย

2552303

การประเมินบุคคล
3(3-0)
Personnel Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักการในการประเมินบุคคลในองค์การ การประเมิน
กระบวนการเลือกสรร บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้าทางาน การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน การพิจารณาความดีความชอบโดยใช้เทคนิค และเครื่ องมือในการ
ประเมินบุคคลที่มีความแม่น ตรงและความเชื่อถือได้
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2553101

ปัญหาการเมืองไทย
3(3-0)
Problems of Thai Politic and Government
ศึกษาและวิเคราะห์ภูมิหลัง หลักสาคัญของการเมืองการปกครองไทยใน
สมัยราชาธิ ปไตยเป็ นพื้นฐาน
เน้นการวิเคราะห์สาเหตุสาคัญของปั ญหาการ
เมืองไทย นับตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผลกระทบต่อ
ปัญหาการเมืองการปกครองไทยปั จจุบนั
แนวโน้มและการแก้ไขปั ญหาเพื่อการ
พัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย

2553102

ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0)
Political and Economic Doctrine
ศึกษาลัทธิ การเมืองและลัทธิ เศรษฐกิจตั้งแต่คริ สต์ศตวรรษที่ 18 จนถึงสมัย
ปั จ จุ บ ัน ในทางอุ ดมการณ์ ทฤษฎี และการใช้ป ฏิ บ ัติ เน้น วิวฒั นาการของลัท ธิ
การเมืองและลัทธิ เศรษฐกิ จในคริ สต์ศตวรรษที่ 20 ในแง่ความสาเร็ จ และหรื อ
ความล้ ม เหลว กั บ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพการเปลี่ ย นแปลงของยุ ค สมั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิ การเมืองกับลัทธิ เศรษฐกิจ และผลของความสัมพันธ์ต่อ
สังคมแห่งชาติ กับต่อการเมืองระหว่างประเทศ

2553103

การเมืองไทย
3(3-0)
Thai Politics
ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ว่าด้วยการพัฒนาทางการเมือง ปั ญหาทางการเมืองของ
ประเทศไทย บทบาทของทหารและกลุ่มผลประโยชน์อื่น ๆ ที่มีต่อการเมืองไทย
อุปสรรคในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย แนวทางการพัฒนา
ทางการเมืองของประเทศไทย
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2553201

นโยบายต่ างประเทศของไทย
3 (3-0)
Foreign Policy of Thailand
ศึกษารู ปแบบ กระบวนการกาหนดและดาเนินนโยบายต่างประเทศของ
ไทย โดยเน้นถึงปั จจัยและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของไทย อันมีผล
ต่อรู ปแบบของนโยบายต่างประเทศของไทยในปั จจุบนั
รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับชาติมหาอานาจ

2553202

นโยบายต่ างประเทศของชาติมหาอานาจ
3 (3-0)
The Foreign Policy of the Major Powers
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกาหนด
และดาเนินนโยบายต่างประเทศ
บทบาทและความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร ฯลฯ ระหว่างชาติ
มหาอานาจที่สาคัญ อันมีผลกระทบต่อการเมืองโลก

2553301

การวิเคราะห์ โครงการและการบริหารโครงการ
3 (3-0)
Project Analysis and Project Management
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงการทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดใน
การบริ หารโครงการ กระบวนการบริ หารโครงการ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการบริ หาร
โครงการ โดยเน้นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริ บทของสังคมไทย
เทคนิคการบริหาร
3 (3-0)
Administrative Technique
ศึกษาเทคนิคทางการบริ หารต่าง ๆ เช่น การปรับปรุ งระบบงาน วิธีการ
วิเคราะห์เพื่อให้การทางานได้มาตรฐาน
การบริ หารงานโดยวัตถุประสงค์
(Management by Objective) กลุ่มควบคุมคุณภาพ PERT , CMP เป็ นต้น รวมทั้ง
เทคนิคเชิงปริ มาณบางอย่างในฐานะที่เป็ นเทคนิคการบริ หาร

2553305
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2553306

การวิเคราะห์ องค์ การและวิเคราะห์ ระบบงาน
3(3-0)
Organization and System Analysis
ศึกษามโนภาพการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ ความหมายและประเภทของ
ระบบลักษณะพื้นฐาน ส่ วนประกอบของระบบใหญ่และระบบย่อย สหวิทยาการ
ในการศึกษาวิเคราะห์เชิงระบบ ระเบียบวิธี การวิเคราะห์เชิงระบบ การศึกษา
องค์การด้วยวิธีการเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบองค์การ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบการบริ หารปฏิบตั ิการ
ปัญหาระบบการปฏิบตั ิงาน
หลักการวิเคราะห์และออกแบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
การประยุกต์เครื่ องมือเชิงปริ มาณ และเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะห์ การวิเคราะห์
และพัฒนาระบบคุณภาพชีวติ ในองค์การ

2553307

การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Local Government and Administration
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบอบประชาธิ ปไตยกับการปกครองท้องถิ่น
การกระจายอานาจทางการเมืองและการบริ หาร
ศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบ
โครงสร้างและการบริ หารองค์กรปกครองท้องถิ่น รู ปแบบต่าง ๆ ของต่างประเทศ
กับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปรับปรุ ง
ตลอดจนแนวโน้มของการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต
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2553308

การประเมินผลโครงการ
3(3-0)
Program Evaluation
ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือ
นักบริ หาร ศึกษาการกาหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการ
ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบตั ิตามแผน
ศึกษาบทบาทของสถาบันต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การใน
ท้องถิ่น

2553309

การวิเคราะห์ นโยบาย
3(3-0)
Policy Analysis
ศึกษาหลักการและกระบวนการในการกาหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิค
การวิเคราะห์แบบต่าง ๆ เช่น การใช้ทฤษฎีระบบ เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบ
ทางสังคม การประยุกต์เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบนโยบาย
สาธารณะที่สาคัญ ๆ โดยเน้นการวิเคราะห์นโยบายที่สาคัญของประเทศไทย

2553310

ระบบสารสนเทศสาหรับการบริหาร
3(3-0)
Management Information System
ศึ กษาแนวคิ ดทฤษฎี เกี่ ย วกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์
ขั้นตอนของงานในองค์การ ทั้งการวางแผน การปฏิ บตั ิงาน การติ ดตามควบคุ ม
และการประเมิ น ผลอย่ า งเป็ นระบบ โดยบู ร ณาการการใช้ ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริ หารจัดการองค์การภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ การปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
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2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Public Administration 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ
และศึกษาสังเกตและมีส่วนในการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริ ง

2554101

พัฒนาการทางการเมือง
3(3-0)
Political Development
ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเมือง จุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาทางการเมือง วิถีทางและวิธีการแห่งการพัฒนาการเมือง รู ปแบบของ
การพัฒนาการเมืองในอดีตและปั จจุบนั ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา
จริ ยธรรมแห่งการพัฒนา

2554102

การจัดองค์ กรท้องถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Local Organization Management
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององค์การในท้องถิ่น ทั้งที่เป็ นของรัฐ
และเอกชน โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์การในท้องถิ่น หลักการจัดองค์การ
ในท้องถิ่น การประสานงาน การจัดและการดาเนินงานระหว่างองค์การในชุมชน
ระดับต่าง ๆ แนวโน้มการจัดองค์การท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ ง โดย
เน้นองค์การท้องถิ่นไทย
และความสัมพันธ์ขององค์การท้องถิ่นไทยกับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยปั จจุบนั รวมทั้งความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
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2554103

การจัดการองค์ กรท้องถิ่น
3(3-0)
Local Organization Management
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององค์กรในท้องถิ่น ทั้งที่เป็ นของรัฐ
และเอกชน โครงสร้างของสังคมกับการจัดองค์กรในท้องถิ่นการประสานงาน การ
จัดการและดาเนินงานระหว่างองค์กรในชุมชนระดับต่าง ๆ แนวโน้มการจัดองค์กร
ท้องถิ่น และแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ ง

2554201

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0)
International Politics in Southeast Asia
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย
ต่างประเทศ ซึ่ งมีผลต่อรู ปแบบของการดาเนินนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค

2554801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3
5(450)
Field Experience in Pubic Administration 3
ฝึ กงานทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเน้นการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์การบริ หารใน
องค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปั ญหา การบริ หารในองค์การ และ
การร่ วมกิจกรรมทางการบริ หารในองค์การ อาทิ การประชุม การฝึ กอบรม การสร้าง
ทีม การประเมินผล ฯลฯ

2554901

สั มมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(3-0)
Seminar in Public Administration
ศึกษารายกรณี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหาและการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
นาข้อค้นพบมาปฏิบตั ิการสัมมนา ทั้งนี้อยูใ่ นความ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ผสู้ อน
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2554902

วิธีวจิ ัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3 (2-2)
Introduction to Public Administration Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการวิจยั ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ กระบวนการวิจยั การออกแบบการวิจยั การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อ
การวิจยั การเขียนเค้าโครงการวิจยั การอ่านรายงานการวิจยั การนาผลการวิจยั
ไปใช้ฝึกปฏิบตั ิการดาเนินงานวิจยั ทุกขั้นตอน

2554903

การศึกษาเอกเทศ
3(2-2)
Independent Study
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปั ญหาที่สาคัญและน่าสนใจด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในท้องถิ่น โดยเสนอโครงการ ดาเนินการศึกษาตามโครงการ เขียน
รายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ ทั้งนี้ให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมและ คาแนะนา
ของอาจารย์ผสู้ อนประจากลุ่ม
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หมู่วชิ านิตศิ าสตร์
(256)
หมู่วชิ านิติศาสตร์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
2. กฎหมายกับชีวติ
3. กฎหมายเอกชน
4. กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ
5. กฎหมายมหาชน
6. กฎหมายระหว่างประเทศ
7. เบ็ดเตล็ด
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

(256- 1 - -)
(256-2 - -)
(256-3 - -)
(256-4 - -)
(256-5 - -)
(256-6 - -)
(256-7 - -)
(256-8 - -)

9. โครงการพิเศษ/ปั ญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(256- 9 - -)
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หมู่วชิ านิตศิ าสตร์ (256) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2561101
2561102 2560101
2561201
2561202
2561203
2561204
2561205
2561206
2561207 2561203
2562201
2562202
2562301
2562302
2562303
2562304
2562305
2562306
2562307
2562401
2562402
2562403
2562404
2562405
2562406
2562407
2562408

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายกับชีวติ
กฎหมายเกี่ยวกับชีวติ ประจาวัน
กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
กฎหมายลักษณะบุคคล
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทัว่ ไป
กฎหมายความปลอดภัย
กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
นิติกรรมและสัญญา
กฎหมายธุ รกิจ
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
กฎหมายอาญา 1: ภาคทัว่ ไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
กฎหมายธุ รกิจเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่ อมวลชน
กฎหมายการศึกษาไทย
เอกเทศสัญญา 1
เอกเทศสัญญา 2
เอกเทศสัญญา

2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2562409
2562410
2562411
2562412 2562406
2562413 2562407
2562414
2562415
2562416
2562501
2562502
2562503
2562504
2562505
2562506
2562507
2562508
2562601
2562602
2562603
2562604
2562605
2563201
2563202
2563203
2563301
2563302
2563303

ชื่อวิชา
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
กฎหมายลักษณะประกันภัย
กฎหมายลักษณะตัว๋ เงิน
กฎหมายลักษณะหุ น้ ส่ วนและบริ ษทั
กฎหมายการกีฬา
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับประมง
หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
กฎหมายการศึกษา
กฎหมายปกครอง 1
กฎหมายปกครอง 2
กฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารราชการไทย 1
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรี ยบเทียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารราชการไทย 2
นิติปรัชญา
ภาษากฎหมายไทย
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย
การร่ างกฎหมายและกระบวนการนิติบญั ญัติ
การใช้และการตีความกฎหมาย
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายมรดก
สัมมนากฎหมายแพ่ง
แรงงานสัมพันธ์
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

น(ท-ป)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2563304
2563305
2563306
2563401
2563402
2563404
2563405
2563406
2563407
2563501
2563503
2563504
2563505
2563506
2563507
2563508
2563510
2563511
2563512
2563513
2563514
2563601
2563701
2563702
2564301
2564302
2564303

ชื่อวิชา

สัมมนากฎหมายอาญา
สิ ทธิมนุษยชน
กฎหมายทหาร
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาและวิธีพิจารณาคดี
ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ ง
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
กฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
2563402 กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายล้มละลาย
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
กฎหมายปกครองเปรี ยบเทียบ
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายศุลกากร
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและแรงงานสัมพันธ์
นิติเวชศาสตร์
การสื บสวนและสอบสวน
กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2564401
2564402
2564403
2564404
2564501
2564502 5064503
2564601
2564602
2564701
2564702
2564703
2564704
2564705
2564801
2564802

ชื่อวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
กฎหมายสาธารณสุ ขและนิติเวชวิทยา
กฎหมายจราจร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
การว่าความและศาลจาลอง
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกัสิ่งแวดล้อม
กฎหมายเกี่ยวกับสื่ อสารมวลชน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(90)
5(450)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ านิตศิ าสตร์ (256)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2561101

ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย
2(2-0)
Thai Legal History
ศึกษาประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม
ซึ่ งเป็ น
รากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สาคัญของไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลัก
กฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มีต่อวิวฒั นาการ
ของกฎหมายไทย วิวฒั นาการของกฎหมายไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปั จจุบนั
การจัดทาประมวลกฎหมาย

2561102

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
2(2-0)
Principles of Jurisprudence
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย ได้แก่ ความหมาย ประเภท
ความสาคัญ การจัดทา การใช้ การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม
ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งและอาญา เฉพาะในส่ วนที่เป็ นความรู ้เบื้องต้น
กฎหมายกับชีวติ
2(2-0)
Law and Life
ศึกษากฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ ในด้านต่างๆ
อันได้แก่
ความสาคัญของกฎหมายต่อชีวติ การจัดทากฎหมายของรัฐสภา กฎหมายว่าด้วย
บุคคล กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร กฎหมายว่าด้วยการซื้ อ
ขาย การกูย้ มื ค้ าประกัน ครอบครัว มรดก กฎหมายประกันสังคม สิ ทธิ หน้าที่ของ
ผูเ้ สี ยหายและผูต้ อ้ งหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เพื่อเป็ น
พื้นฐาน

2561201
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2561202

กฎหมายเกีย่ วกับชีวติ ประจาวัน
2(2-0)
Public Laws
ศึกษากฎหมายทัว่ ไปที่ประชาชนควรทราบและจาเป็ นต้องใช้ใน
ชีวติ ประจาวันเป็ นต้นว่า ป.พ.พ. ว่าด้วยบุคคล ละเมิด และมรดก พ.ร.บ. การ
ทะเบียนราษฎร์ พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ร.บ.
อาวุธปื น พ.ร.บ. จราจร และ พ.ร.บ. ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค เป็ นต้น

2561301

กฎหมายแพ่ง : หลักทัว่ ไป
3(3-0)
Civil Law : General Principles
ศึกษาความเป็ นมา แนวความคิดและบ่อเกิดของหลักกฎหมายเอกชน
และหลักกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแง่ของความหมาย ขอบเขต
การจัดประเภทและหมวดหมู่ ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบัญญัติ การ
เปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับ
ปรากฎการณ์ทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมายที่สาคัญของโลก การใช้ การตีความ ผล
บังคับและการบังคับตามกฎหมายสิ ทธิ หน้าที่และการใช้สิทธิ รวมทั้งการใช้สิทธิ
เกินส่ วนนิรโทษกรรม และหลักสุ จริ ต หลักทัว่ ไปของกฎหมายแพ่งตามที่ได้บญั ญัติ
ไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1

2561204

กฎหมายลักษณะบุคคล
2(2-0)
Legitimate Persons
ศึกษาความหมายของบุคคลอันได้แก่บุคคลธรรมดานิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 2 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2508 และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2561205

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสั ญญา
3(3-0)
Juristic Act and Contract
ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา
เหตุอนั ทาให้เจตนาเสื่ อมเสี ย เจตนาลวงและนิติกรรมอาพราง การตีความแสดง
เจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา
การก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่ งมีมดั จาและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2

2561207

กฎหมายความปลอดภัย
2(2-0)
Safety Law
ศึกษาความสาคัญ เจตนารมย์และรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ที่จะ
นามาใช้ในการป้ องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุ
ตลอดจนกฎหมายประกันสังคมที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและทีด่ ิน
3(3-0)
Property Law and Land Law
ศึกษาลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่อง
ระหว่างทรัพย์เครื่ องอุปกรณ์และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทัว่ ไปของทรัพย์สิน ชนิดของทรัพย์สิน การได้มาซึ่ ง
กรรมสิ ทธิ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 4 และหลักสาคัญของ
กฎหมายที่ดิน กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2562202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ ง ลาภมิควรได้
3(3-0)
Delict
ศึกษาในเรื่ องลักษณะหนี้ซ่ ึ งเกิดโดยมิได้มีสัญญา ได้แก่ ละเมิด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสัง่ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลาภมิควรได้ ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะ 4

2562301

นิติกรรมและสั ญญา
2(2-0)
Juristic Act and Contract
ศึกษาความหมาย บ่อเกิดของนิติกรรมและสัญญา การแสดงเจตนาโมษะ
และโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความ แบบของเอกเทศ สัญญาต่าง ๆ
โดยสังเขป

2562302

กฏหมายธุรกิจ
3(3-0)
Business Laws
ศึกษาหลักกฎหมายทัว่ ไป องค์กรธุ รกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมธุ รกิจ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิ ชย์วา่ ด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และ
เอกเทศสัญญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสิ นเชื่อ กฎหมายเกี่ยกับการส่ งเสริ มการ
ลงทุน การคุม้ ครองของผูบ้ ริ โภคและป้ องกันการค้าที่ไม่เป็ นธรรม กฎหมายเกี่ยวกัย
การฟื้ นฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุ รกิจ
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2562303

รหัส

กฏหมายครอบครัว
2(2-0)
Family Laws
ศึกษาความเป็ นมาของกฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดกบางส่ วน
ความหมายของการหมั้น การสมรส ทะเบียนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามี
ภรรยาทั้งทางส่ วนตัวและทรัพย์สิน การจัดการทรัพย์สินส่ วนตัว สิ นสมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดาและบุตร บุตรบุญธรรม การสิ้ นสุ ดของการสมรส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2562304

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3(3-0)
Civil Laws
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่ง สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่
ด้วยบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ ครอบครัวมรดก

2562305

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป
3(3-0)
Criminal Law 1 : General Principles
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
ตั้งแต่มาตร 11 – 106 และภาค 3 ลหุโทษมาตรา 367 – 398

2562306

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0)
Criminal Law 2 : Offences
วิชาบังคับก่อน : 2562305 กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป
ศึกษาหลักทัว่ ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2
ตั้งแต่มาตรา 107 – 366

120
2562307

รหัส

กฎหมายเกีย่ วกับการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
2(2-0)
Law of Juvenile Delinquency
ศึกษาถึงความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแห่งการกระทาผิดของ
เด็กและเยาวชน การควบคุม และแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทาผิด ด้วยวิธีการของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว หลักสาคัญของกฎหมาย จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2562401

กฎหมายเกีย่ วกับการก่อสร้ าง
3(3-0)
Constructional Laws
พ.ร.บ. และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร การจ้าง
แรงงานจ้างทาของ เทศบัญญัติและข้อบังคับสุ ขาภิบาลที่เกี่ยวข้อง รู ปแบบและ
ขั้นตอนการประมูลราคา การยืน่ ซอง ฯลฯ การชาระภาษีต่างๆ เกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง

2562402

กฎหมายธุรกิจเกษตร
2(2-0)
Business Agriculture Laws
ศึกษาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยเอกเทศสัญญา เรื่ องซื้ อขาย
เช่าทรัพย์ จานอง ฯลฯ พ.ร.บ. ป่ าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ. สหกรณ์ที่ดินเพื่อการเกษตร
และ พ.ร.บ. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
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2562403

กฎหมายเกีย่ วกับสหกรณ์
Cooperatives Laws
ศึกษา พ.ร.บ. สหกรณ์
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

2(2-0)
กฎกระทรวง กฤษฎีกา พระราชกาหนด

2562404

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมายสื่ อมวลชน
2(2-0)
Introduction to Law of Mass Media
ศึกษา พ.ร.บ. ลิขสิ ทธิ์ พ.ร.บ. การพิมพ์ พ.ร.บ. เกี่ยวกับวิทยุและ
โทรทัศน์ คาสั่งและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสื อพิมพ์ และกฎหมาย
ที่สื่อมวลชนควรรู้

2562405

กฎหมายการศึกษา
2(2-0)
Education Laws
ศึกษากฎหมายการศึกษา กฎข้อบังคับ และระเบียบวิธีปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่
ผูบ้ ริ หารต้องทราบและปฏิบตั ิ

รหัส
2562407

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

เอกเทศสั ญญา 2
3(3-0)
Specific Contracts 2
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา ได้แก่ สัญญายืม ฝากทรัพย์ จ้าง
แรงงาน จ้างทาของ รับขน ตัวแทน และนายหน้า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8 ลักษณะ 9 ลักษณะ 10
ลักษณะ 15 และลักษณะ 16
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2562408

เอกเทศสั ญญา 3
2(2-0)
Specific Contracts 3
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา
ได้แก่
เก็บของในคลังสิ นค้า
ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ และบัญชีเดินสะพัดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 14 ลักษณะ 17 ลักษณะ 18 และ
ลักษณะ 19

2562409

กฎหมายลักษณะประกันด้ วยบุคคลและทรัพย์
2(2-0)
Secured Transaction
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ าประกัน จานอง จานา ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 และ
ลักษณะ 13

2562410

กฎหมายลักษณะประกันภัย
Insurance Law
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 20

รหัส
2562413

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

2(2-0)
ตามประมวล

น(ท-ป)

กฎหมายการกีฬา
2(2-0)
Sport Law
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติทางการกีฬาในแง่ต่าง ๆ
ได้แก่ความหมาย ความสาคัญ ที่มาและประเภทต่าง ๆ ของกฎหมาย การจัดทา
การใช้ การยกเลิก การตีความ ตลอดจนปั ญหาที่เกิดจากการใช้กฎหมาย กฎหมาย
ทางการกีฬาที่ควรทราบ โดยเฉพาะกฎหมายที่ใช้ในองค์กรกีฬา ต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น กฎบัตรโอลิมปิ ค พระราชบัญญัติทางกีฬา
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2562414

กฎหมายและระเบียบเกีย่ วกับประมง
3(3-0)
Fishery Law and Regulation
กฎหมายทัว่ ไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวงและระเบียบ
เกี่ยวกับการประมง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ ทธิ การประมงในเขตการประมงไทย
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบกิจการแพปลา
กฎหมายประมงของ
ต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ

2562415

หลักการบัญชีสาหรับนักกฎหมาย
3(3-0)
Accounting for Lawyer
ศึกษาถึงความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทาบัญชี การพิจารณาปั ญหาของการ
ทาบัญชีในทางธุ รกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการดาเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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2562501

กฎหมายปกครอง 1
3(3-0)
Administrative Laws 1
ศึกษาประวัติ แนวความคิด และลักษณะทัว่ ไปของฝ่ ายปกครองและ
กฎหมายปกครอง ที่มาของกฎหมายปกครอง การใช้และการตีความกฎหมาย
ปกครอง การจัดระเบียบการบริ หารราชการแผ่นดิน ระบบราชการไทย ความ
เกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ ายปกครอง ศาล
ปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางการ
ปกครอง
ฉบับปัจจุบนั

2562502

กฎหมายปกครอง 2
3(3-0)
Administrative Laws 2
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง บริ การสาธารณะ
หลัก
ทัว่ ไปและปั ญหาในการจัดระเบียบราชการบริ หาร การจัดระเบียบราชการบริ หาร
ส่ วนกลาง การจัดระเบียบบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค การจัดระเบียบบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่น ระบบราชการความเกี่ยวพันระหว่างข้าราชการกับรัฐตามกฎหมาย การ
ควบคุมฝ่ ายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง

2562503

กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการไทย 1
Law of Administration of State Affairs 1
ศึกษาในเรื่ องหลักสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดิน
และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดินของไทย

2562504

รหัส

3(3-0)
กฎหมาย

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2(2-0)
Constitutional Law
ศึกษาความหมาย ประวัติ และวิวฒั นาการของรัฐธรรมนูญ ประเภท
ของรัฐธรรมนูญ การแบ่งแยกอานาจอธิ ปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างอานาจนั้น
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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2562505

กฎหมายปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง
3(3-0)
Administrative Law and Procedures
ศึกษาในเรื่ องการปกครองของรัฐ
สาระสาคัญและที่มาของกฎหมาย
ปกครองบริ การสาธารณะ
การจัดระเบียบการบริ หารราชการของไทย และวิธี
พิจารณาคดีปกครอง

2562506

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0)
Constitutional Court of Justice
ศึกษา กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อานาจศาล และอานาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง

2562507

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Constitutional Law
ศึกษาเปรี ยบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของต่างประเทศ

2562508

กฎหมายเกีย่ วกับการบริหารราชการไทย 2
3(3-0)
Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 2
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการกาหนดและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารราชการไทย สถาบันที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยราชการ ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการบริ หารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล การคลังและการงบประมาณ การบริ หาร
ยุติธรรม ระเบียบพัสดุ ทรัพย์สิน ตลอดจนปั ญหาในการใช้กฎหมายและระเบียบนั้น
ๆ และแนวโน้มของกฎหมายการบริ หารของไทย
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2562601

นิติปรัชญา
3(3-0)
Philosophy of Law
ศึกษาในเรื่ องวิวฒั นาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั รวมทั้งปั ญหาการใช้กฎหมาย

2562602

ภาษากฎหมายไทย
3(3-0)
Thai Law Language
ศึกษาถึงความหมายของถ้อยคาในกฎหมาย ซึ่งมีความหมายโดยเฉพาะ
และวิธีใช้ถอ้ ยคาเหล่านั้น

2562605

การใช้ และการตีความกฎหมาย
3(3-0)
Application and Interpretation of Law
ศึกษาหลักทัว่ ไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายของระบบ
กฎหมายต่าง ๆ องค์กรที่ตอ้ งตีความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใช้ในการ
ตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา

2563201

กฎหมายครอบครัว
3(3-0)
Family Laws
ศึกษาลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการสมรส ความสัมพันธ์
ระหว่างสามีภรรยา ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร และค่าอุปการะเลี้ยง
ดู ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ บรรพ 5
กฎหมายมรดก
3(3-0)
Succession
ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทวั่ ไป สิ ทธิ โดยธรรมใน
การรับมรดกพินยั กรรม วิธีจดั การและปั นทรัพย์มรดก มรดกที่ไม่มีผรู ้ ับ อายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6

2563202
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2563203

สั มมนากฎหมายแพ่ง
3(3-0)
Seminar in Civil Law
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วชิ าบังคับในกลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อได้รับ
อนุมตั ิจากอาจารย์ผสู้ อน
ศึกษาในรู ปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปั ญหาสาคัญต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลายเรื่ องในวิชากฎหมายแพ่ง เพื่อทบทวน และเพิ่ม
ความชานาญในทางปฏิบตั ิ

2563301

แรงงานสั มพันธ์
3(3-0)
Labour Relations
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ ายบริ หาร
ประวัติและ
วิวฒั นาการของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
ปั ญหาแรงงานสัมพันธ์
สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กระบวนการเจรจาต่อรอง การนัดหยุด
งาน นโยบายแรงงานและภาวะการทางาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง

2563302

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0)
Criminology and Penology
ศึกษาความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา
สถิติอาชญากรรม
สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม
กระบวนการยุติธรรมกับอาชญากรรม
พฤติกรรมของผูก้ ระทาผิด การป้ องกันอาชญากรรม ความหมายและขอบเขต
ของทัณฑวิทยา การบริ หารงานเรื อนจา การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ
ทฤษฎี และงานวิจยั ต่าง ๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา และทัณฑวิทยา

2563303

กฎหมายระหว่ างประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0)
Private International Law
ศึกษาหลักทัว่ ไปและแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พระราชบัญญัติสัญชาติ เป็ นต้น
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2563304

สั มมนากฎหมายอาญา
3(3-0)
Seminar in Criminal Law
วิชาบังคับก่อน : 2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
ศึกษาในรู ปแบบของการจัดให้มีการสัมมนาในปั ญหาสาคัญต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
หรื อหลายเรื่ องในวิชากฎหมายอาญาที่ได้ศึกษาในชั้น
มาแล้ว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชานาญในทางปฏิบตั ิ

2563401

กฎหมายเกีย่ วกับการท่องเทีย่ ว
3(3-0)
Tourism Laws
ศึกษาความสาคัญและสาระสาคัญของระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 2522 พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2504
พ.ร.บ. สถานีบริ การ 2509 พ.ร.บ. ระเบียบบริ หารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 พระ
ราชกาหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 ประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที่ 281 พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.
โรงแรม
พุทธศักราช 2478 พ.ร.บ. จัดหางานและคุม้ ครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ประมวล
รัษฎากร พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

2563402

กฎหมายเกีย่ วกับทรัพย์สินทางปัญญาและวิธีพจิ ารณาคดี
ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0)
Intellectual Estate and Procedure Intellectual Property
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั รและเครื่ องหมายการค้า
ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญา
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2563404

กฎหมายเกีย่ วกับการขนส่ ง
3(3-0)
Law of Transportation
ศึกษากฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และวิธีการดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ขนส่ ง

2563405

กฎหมายเกีย่ วกับสถาบันการเงิน
3(3-0)
Financial Institution Law
ศึกษาถึงบทบาทของสถาบันการเงิน
หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎหมาย
ประกอบธุ รกิจของสถาบันการเงิน นโยบายการควบคุมและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจของสถาบันการเงิน ภาคเอกชน เช่น ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั
หลักทรัพย์ หรื อบริ ษทั เครดิต ฟองซิ เอร์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐที่
มีบทบาทในการควบคุมกากับสถาบันการเงินดังกล่าว

2563406

กฎหมายเกีย่ วกับธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์
3(3-0)
Real Property Business
ศึกษาถึ งบทบาทของธุ ร กิ จอสังหาริ มทรั พย์ นโยบายการควบคุ มและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของ
รัฐที่มีบทบาทในการควบคุมธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์

2563407

กฎหมายเกีย่ วกับปศุสัตว์
2(2-0)
Livestock Legislation
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปศุสัตว์
และสัตว์ในประเทศไทย หลักเกณฑ์การจัดตั้งฟาร์ มเลี้ยงโค กระบือ เพื่อส่ งออก
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2563501

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
3(3-0)
Constitutional Laws and Public Laws
ศึกษาหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทัว่ ไป
ประวัติของรัฐธรรมนูญ
ประเทศที่เป็ นต้นแบบรัฐธรรมนูญประเภทต่าง ๆ
รัฐธรรมนูญของไทยเป็ น
รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั และกฎหมายทัว่ ไปที่ประชาชนควรทราบ ซึ่ งจาเป็ นต้อง
ใช้ในชีวติ ประจาวัน

2563503

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0)
Law of Evidence
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑ์การสื บพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่ง
และคดีอาญา หลักในการรับฟัง และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยาน
ความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นาสื บตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค 5

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง
3(3-0)
Law of Civil Procedures
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยบททัว่ ไป วิธีพิจารณาใน
ศาลชั้นต้น อุทธรณ์และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2-3

2563505

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
3(3-0)
Law of Civil Procedures : Provisional Measures and Execution
of Judgements
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 2563504 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ ง
ศึกษาหลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาชัว่ คราวก่อนพิพากษาและการ
บังคับตามคาพิพากษา หรื อคาสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 4
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2563506

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
3(3-0)
Criminal Procedure
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทัว่ ไปวิธีพิจารณา
ในศาลชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2563507

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
ศึกษากฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ และภาคสงคราม

2563508

กฎหมายภาษีอาการ
3(3-0)
Taxation
ศึกษาในหลักการของภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีการค้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

2563510

กฎหมายล้มละลาย
3(3-0)
Bankruptcy Law
ศึกษาประวัติและหลักสาคัญของกฎหมายล้มละลาย
การฟ้ องร้องคดี
ล้มละลาย การพิทกั ษ์ทรัพย์ การยึดทรัพย์ การพิพากษาให้ลม้ ละลาย การปลดจาก
การล้มละลายตามพระราชบัญญัติลม้ ละลาย

2563511

กฎหมายเกีย่ วกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0)
Public Financial Law
ศึกษาหลักกฎหมายการคลังที่เกี่ยวกับการเงิน
การคลัง
วิธีการ
งบประมาณ และระบบภาษีอากร หลักเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง
ซึ่งองค์กรของรัฐใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารประเทศ
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2563512

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Administrative Law
ศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างกฎหมายปกครองของไทยกับกฎหมาย
ปกครองของต่างประเทศ

2563513

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
3(3-0)
Arbitrator
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุ ญาโตตุลาการ แนวทางการใช้
อนุ ญาโตตุ ล าการ ได้แก่ อนุ ญาโตตุ ล าการที่ แ ต่ ง ตั้ง ขึ้ น โดยองค์ก รทางเอกชน
(ทฤษฎีการตัดสิ นเป็ นอานาจรัฐ ) และอนุ ญาโตตุ ลาการที่แต่งตั้งขึ้นโดยองค์กร
ของรัฐ (ทฤษฎีสัญญา) ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

2563514

กฎหมายศุลกากร
3(3-0)
Customs Law
ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกากาหนดพิกดั อัตราภาษี
ศุลกากร ระเบียบการชาระภาษีอากรขาเข้าและขาออก

2563601

กฎหมายการค้ าระหว่างประเทศ
3(3-0)
Law of International Business
ศึกษาวิวฒั นาการและที่มาของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
การ
ขัดกันแห่งกฎหมายที่ใช้บงั คับแก่สัญญาการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายเอกภาพ
สาหรับการซื้ อขายระหว่างประเทศ การแทรกแซงของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศ ซึ่ งตกอยูภ่ ายใต้กฎหมายของ GATT และ UNCTAD สัญญา
การผลิตระหว่างประเทศ การชาระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การขนส่ ง
ทางทะเล การประกันภัย ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการค้าระหว่างประเทศ
โดยห้างหุ น้ ส่ วนและกระบวนการ การระงับข้อพิพาทการค้าระหว่างประเทศ

รหัส
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2563701

กฎหมายแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีในศาลแรงงาน
3(3-0)
Labour Law and Procedure
ศึกษาถึงประวัติความเป็ นมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุม้ ครอง
แรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
พิจารณาคดีในศาลแรงงาน

2563702

กฎหมายเกีย่ วกับโรงแรมและแรงงานสั มพันธ์
3(3-0)
Hotel Laws and Labour Relations
ศึกษาความสาคัญและสาระสาคัญของระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
การโรงแรม พ.ศ. 2478 และเพิ่มเติม , พ.ร.บ. สถานบริ การ 2509 และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ ายบริ การ ปั ญหาแรงงานสัมพันธ์ กระบวนการ
เจรจาต่อรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทางาน กฎหมาย
แรงงานที่เกี่ยวข้อง

2564301

นิติเวชศาสตร์
2(2-0)
Forensic Medicine
ศึกษาประวัติและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์ อันเป็ นวิทยาการทาง
การแพทย์ โดยเน้นการชันสู ตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตร์ ที่
สัมพันธ์กบั การใช้กฎหมาย อันเป็ นการพิสูจน์หลักฐานสาหรับการดาเนินคดีในทาง
อาญาและทางแพ่ง

2564302

การสื บสวน และสอบสวน
3(3-0)
Criminal Process
ศึกษากระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน
การสื บสวนและสอบสวนในการกระทาความผิดอาญา
สิ ทธิของผูต้ อ้ งหาตาม
กฎหมาย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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2564303

กฎหมายว่าด้ วยทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0)
Law on Intellectual Property
ศึกษาลักษณะประเภทต่าง ๆ ของทรัพย์สินทางปั ญญา โดยเน้นกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั รและสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า

2564401

กฎหมายเกีย่ วกับการค้ าระหว่างประเทศ
2(2-0)
International Trade Law
ศึกษาเกี่ยวกับความรู ้ทวั่ ไปของธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
และ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ สัญญาซื้ อขายระหว่างประเทศ การชาระ
หนี้ตามสัญญาซื้ อขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล
การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ

2564402

กฎหมายเกีย่ วกับการลงทุน
3(3-0)
Law of Investment
ศึกษาสิ ทธิและหน้าที่ของผูท้ ี่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายและ
ข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ อันเป็ นการจูงใจให้ผเู ้ ข้ามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของคนต่างด้าว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่น ๆ
กฎหมายเกีย่ วกับการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Law
ศึกษาหลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียน
และจานองเครื่ องจักร
และการควบคุมสิ่ งที่เป็ นพิษซึ่ งเกิดจากการประกอบ
อุตสาหกรรม

2564403

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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2564404

กฎหมายสาธารณสุ ขและนิติเวชวิทยา
2(2-0)
Public Health Law and Forensic Medicine
ความหมาย แนวคิด ความสาคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
สาธารณสุ ข
การประกอบโรคศิลป
บทบาทของกฎหมายในการแก้ปัญหา
สาธารณสุ ข และการส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ของประชาชน ขอบเขตความรับผิดชอบ
ของนักสาธารณสุ ขต่อกฎหมายทางการแพทย์และการสาธารณสุ ข รวมถึงหลักการ
ชันสู ตรพลิกศพ สาเหตุการตาย การตัดสิ นการตาย การเปลี่ยนแปลงภายหลัง การ
ตาย และการเขียนรายงานการชันสู ตรพลิกศพ

2564501

กฎหมายจราจร
3(3-0)
Traffic Law
ศึกษากฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก ทางน้ า
และทางอากาศ

2564502

กฎหมายและระเบียบเกีย่ วกับการประมง
2(2-0)
Fishery Law and Regulation
กฎหมายทัว่ ไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวงและระเบียบ
เกี่ยวกับการประมง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมาย
ประมงของต่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ

2564601

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0)
Principles of Legal Profession
ศึกษาในเรื่ องวิวฒั นาการของวิชาชีพกฎหมาย
หน้าที่และงานของนัก
กฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวินยั อุดมคติและจริ ยธรรมของนักกฎหมาย
องค์การก่อตั้งและควบคุมผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมาย

รหัส
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2564602

การว่าความและศาลจาลอง
3(3-0)
Advocacy and Moot Court
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการว่าความ การเตรี ยมคดี การร่ างคาฟ้ อง การร่ าง
คาให้การ การถามค้าน วิธีแถลงคัดค้านหรื อข้อต่อสู ้ วิธีซกั ถามพยาน การถามติง
การร่ างคาแถลงสานวน หลักสาคัญของกฎหมายทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับ
ทนายความ และการจัดศาลจาลอง โดยจัดให้มีการฝึ กภาคปฏิบตั ิตามรู ปแบบของ
ศาลยุติธรรม

2564701

กฎหมายเกีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0)
Law of Natural Resources
ศึกษาแนวความคิด นโยบายการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการควบคุมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ

2564702

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
3(3-0)
Consumer Protection Law
ศึกษาแนวความคิดที่ทาให้เกิดความจาเป็ นที่ตอ้ งมีกฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค วิธีการบังคับใช้กฎหมาย การเยียวยาแก่ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับความเสี ยหาย
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522

2564703

กฎหมายประกันสั งคม
3(3-0)
Law of Environments
ศึกษาถึงลักษณะประวัติความเป็ นมาของการประกันสังคมไทย และการ
ประกันสังคม กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย

รหัส
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2564704

กฎหมายเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้อม
3(3-0)
Law of Environments
ศึกษาถึงแนวความคิด
วิธีการต่างๆ กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ
เกี่ยวกับการส่ งเสริ ม และรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม

2564705

กฎหมายเกีย่ วกับสื่ อสารมวลชน
2(2-0)
Law of Mass Communication
ศึกษา พ.ร.บ.ลิขสิ ทธิ์ พ.ร.บ.การพิมพ์ พ.ร.บ.เกี่ยวกับวิทยุ และ
โทรทัศน์ คาสัง่ และระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสื อพิมพ์และกฎหมาย
ที่สื่อสารมวลชนควรรู้

2564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
2(90)
Preparation for Professional Experience in Law
จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มของผู ้เ รี ยนก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ
การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิช าชี พ และศึ ก ษาสั ง เกต และมี ส่ ว นร่ วมในการฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นกฎหมายใน
สถานการณ์จริ ง

2564802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย
5(450)
Field Experience in Law
ฝึ กงานทางด้านกฎหมาย ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย
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หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์
(257)
หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น
ดังนี้
1. ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

(257- 1 - -)
(257- 2 - -)
(257- 3 - -)
(257- 4 - -)
(257- 5 - -)
(257- 6 - -)
(257- 7 - -)
(257- 8 - -)

9. โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจยั

(257- 9 - -)

2. การประยุกต์
3. การวิเคราะห์
4.
5.
6.
7.
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หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ (257) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
2571101 4611105
2571201
2570201
4612201
4612109
2572201 4612202
2573301 4613302

ชื่อวิชา
ประวัติและลัทธิ เศรษฐกิจ
มนุษย์กบั เศรษฐกิจ
มนุษย์กบั เศรษฐกิจ
มุนษย์กบั เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
เศรษฐกิจประเทศไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ (257)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2571101

ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0)
History of Economic Doctrines
ศึกษาประวัติววิ ฒั นาการของแนวความคิด หรื อทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใน
สมัยโบราณ ถึงปัจจุบนั ทฤษฎีหรื อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ความเชื่อ สิ่ งแวดล้อม
และเทคนิค การพิจารณาปัญหาทางเศรษฐกิจในสมัยโบราณ สมัยกรี ก สมัยโรมัน
สมัยกลาง สมัยการปฏิวตั ิอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบนั

2571201

มนุษย์ กบั เศรษฐกิจ
2(2-0)
Man and Economics
ศึกษาความหมาย และความสาคัญของระบบเศรษฐกิจ หลักเศรษฐศาสตร์
กับการดารงชีวติ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติ ประจาวันของไทย ในด้าน
ปั จจัยการผลิต การเงิน การคลัง การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ปั ญหาเศรษฐกิจไทย นโยบายและแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว

2572201

เศรษฐกิจประเทศไทย
3(3-0)
Economy of Thailand
ศึกษากลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ปั จจัยการผลิตทรัพยากร
กลไกการตลาด รายได้ประชาชาติ การคลัง การค้าระหว่างประเทศ และปั ญหาของ
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย
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รหัส
2573301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม
3(3-0)
Economic and Social Development
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาสังคม นโยบายและแผนงาน การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยปั ญหา
และอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

หมวดวิชานิเทศศาสตร์
( รหัส 300 – 349 )
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หมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัส 300 – 349
หมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัส
300
301
302
303
304
305
306
307

ได้ จัดหมู่วชิ าไว้ ดังนี้
หมู่วชิ า
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
หมู่วชิ าการสื่ อสาร
หมู่วชิ าสิ่ งพิมพ์
หมู่วชิ าการประชาสัมพันธ์
หมู่วชิ าวิทยุ – โทรทัศน์
หมู่วชิ าการโฆษณา
หมู่วชิ าการถ่ายภาพ
หมู่วชิ าภาพยนตร์
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หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใด
ได้ ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
( 300 )
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ของหมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 300 -1- - )
2.
( 300 -2- - )
3.
( 300 -3- - )
4.
( 300 -4- - )
5.
( 300 -5- - )
6.
( 300 -6- - )
7.
( 300 -7- - )
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
( 300 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
( 300 -9- - )
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หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ (300)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3001101 4661202
3001102
3001102
3001103

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
ศิลปะและกราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
ศิลปะกับงานกราฟิ ก
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

3(3–0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะการสื่ อสารและ
การโฆษณา 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะการสื่ อสารและ
การโฆษณา 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวารสารศาสตร์และการ
ประชาสัมพันธ์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวารสารศาสตร์และการ
ประชาสัมพันธ์ 1

2(90)

3002801

4662801

3002802

-

3002803

-

3002804

-

3003101

3003101
-

การวิจยั นิเทศศาสตร์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจยั นิ เทศศาสตร์
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ 3

3(3-0)
3(3-0)
2(90)

4664812
4664822
4664832
4664842
4664852

มนุษย์สัมพันธ์ในงานนิเทศศาสตร์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์
การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

3(3-0)
5(450)
5(250)
5(250)
5(250)
5(250)
5(250)

3003801
3004101
3004801

3(250)
2(90)
3(250)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ (300)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3001101

หลักการโฆษณาและการประชาสั มพันธ์
3(3–0)
Fundamentals of Advertising and Public Relations
ความหมาย ความสาคัญ และความแตกต่างของการโฆษณากับการ
ประชาสัมพันธ์รวมทั้งคาที่ใช้ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณาเผยแพร่ การสารนิเทศ ฯลฯ
หลักการและองค์ประกอบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ประวัติและ
วิวฒั นาการกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ กลุ่มเป้ าหมาย ตลอดจน
เทคนิคการใช้สื่อพื้นฐานในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

3001102

ศิลปะและกราฟิ กสาหรับงานนิเทศศาสตร์
3(2–2)
Arts and Graphics for Communication Arts
ความหมายของศิ ลปะและกราฟิ ก ความสัมพันธ์ของศิลปะกับงานกราฟิ ก
ความรู ้ พ้ืนฐานทางศิลปะและทฤษฎีการออกแบบปฏิ บตั ิการออกแบบและผลิตวัสดุ
กราฟิ กประเภทต่าง ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบ เนื้อหา และนาไปใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน
ด้านนิเทศศาสตร์

3001103

การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
3(2–2)
Development of Personality for Communication Arts
ศึ ก ษาความหมาย องค์ป ระกอบของบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี ท างจิ ต วิท ยาที่
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพส่ วนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม เช่น
การแต่งตัว การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร มารยาทสังคม มนุษยสัมพันธ์ การเป็ นผูน้ า
และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในงานนิเทศศาสตร์
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3002801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพศิลปะการสื่ อสารและการโฆษณา 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Communication and
Advertising 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พด้านศิลปะการสื่ อสารและการโฆษณา ในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาในสภาพการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

3002802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพศิลปะการสื่ อสารและการโฆษณา 1
3(250)
Field Experience in Communication and Advertising 1
ฝึ กปฏิบตั ิงานศิลปะการสื่ อสารและการโฆษณาในหน่วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรื อธุ รกิจเอกชนโดยการนาความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้
ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริ งจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝึ กงาน และจัดปั จฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุ ปปัญหางานด้านศิลปะการสื่ อสาร
และการโฆษณาที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

3002803

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพวารสารศาสตร์ และการประชาสั มพันธ์ 1 2(90)
Preparation for Professional Experience in Journalism and Public
Relations 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิช าชี พ ทางวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์ ในด้านการรั บรู้ ล ัก ษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒ นาตัว ผูเ้ รี ย นให้มี ค วามรู้ ทัก ษะ เจตคติ
แรงจูง ใจ และคุ ณลัก ษณะที่ เหมาะสมกับการประกอบอาชี พ โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

145
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3002804

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวารสารศาสตร์ และการประชาสั มพันธ์ 1
3(250)
Field Experience in Journalism and Public Relations 1
ฝึ กงานด้านวารสารศาสตร์ และด้านประชาสัมพันธ์ในหน่ วยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรื อธุ รกิจเอกชน โดยนาความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้ศึกษา
ไปใช้ในสถานการณ์จริ ง จัดให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ ยวกับรายละเอียดของการฝึ กงาน
และ จัดปั จฉิ มนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุ ปผลปั ญหางานวารสารศาสตร์ และงาน
ประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

3003101

การวิจัยนิเทศศาสตร์
3(3–0)
Research in Communication Arts
ศึกษาระเบียบวิธีวิจยั และสถิติเบื้องต้นที่จาเป็ นสาหรับการวิจยั นิ เทศศาสตร์
ศึกษาถึงความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนิ ด คุณลักษณะของการวิจยั ภาษาที่
ใช้ในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ วิธีการเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่ มตัวอย่าง
การจัดตารางข้อมูล การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจยั อันเป็ นประโยชน์ต่อ
วิชาชีพนิเทศศาสตร์

3003801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Communication Arts 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชี พ ทางนิ เทศศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลัก ษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

146
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3004101

มนุษยสั มพันธ์ ในงานนิเทศศาสตร์
3(3-0)
Human Relationships in Communication Arts
ศึ ก ษาความหมาย ลัก ษณะ แนวความคิ ด ขอบเขตและปั จ จัย เพื่ อ เป็ น
พื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล คณะและองค์การที่เกี่ยวข้อง
ในงานนิ เทศศาสตร์ มนุ ษยสัมพันธ์กบั การบริ หารงานนิ เทศศาสตร์ หน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เทคนิ คการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ภายในและภายนอกหน่ วยงาน
เน้นฝึ กทักษะสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่นในงานนิเทศศาสตร์

3004801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์ 3
5(450)
Field Experience in Communication Arts 3
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นนิ เทศศาสตร์ ใ นหน่ วยงานรั ฐบาล รั ฐวิส าหกิ จ หรื อ
ธุ รกิจเอกชนโดยการนาความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริ งจัดให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กงาน และ
จัด ปั จ ฉิ ม นิ เ ทศเพื่ อ อภิ ป รายและสรุ ป ผลปั ญ หางานด้า นนิ เ ทศศาสตร์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปั ญหาให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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หมู่วชิ าการสื่อสาร
(301)
หมู่วชิ าการสื่ อสาร ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชานิ เทศศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 301-1- - )
2. การสื่ อสารประยุกต์
( 301-2- - )
3. การผลิต
( 301-3- - )
4. การบริ หาร
( 301-4- - )
5.
( 301-5- - )
6.
( 301-6- - )
7.
( 301-7- - )
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
( 301-8- - )
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 301-9- - )
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หมู่วชิ าการสื่อสาร(301)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3011101
4661131
3011102
4661132
3011103
3012101
4661133
3013101 4663108
3013102 4663150
3013103 4663151
3013104
3013105
3013201 4663148
3013202 4663149
3013203 4661307
3013204
3014201
-

ชื่อวิชา
หลักนิเทศศาสตร์
หลักและทฤษฎีการสื่ อสาร
หลักการสื่ อสารมวลชน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่ อสารมวลชน
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริ ยธรรมสื่ อสารมวลชน
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสื่ อสารมวลชน
สื่ อสารมวลชนเบื้องต้น
สื่ อมวลชนกับสังคม
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อการสื่ อสาร
สื่ อมวลชนกับการกีฬา
สังคมวิทยาการสื่ อสาร
การสื่ อสารกับวัฒนธรรมไทย
การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สื่ อสารมวลชนและการท่องเที่ยว
การสื่ อสารเพื่อการพัฒนาการกีฬา
เทคโนโลยีการสื่ อสาร

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการสื่อสาร (301)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3011101

หลักนิเทศศาสตร์
3(3–0)
Principles of Communication Arts
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกับ การสื่ อ สารในสั ง คม วิ เ คราะห์
กระบวนการสื่ อสารระดับต่าง ๆ ในเชิ งพฤติ กรรมศาสตร์ การสื่ อสาร รวมทั้งการ
สื่ อสารภายในบุ คคล การสื่ อสารระหว่างบุ คคล และการสื่ อสารมวลชน ตลอดจน
บทบาทและอิทธิ พลของการสื่ อสารทีมีผลต่อการพัฒนาสังคม

3011102

หลักการสื่ อสารมวลชน
3(3–0)
Principles of Mass Communication
ความหมาย ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบ และวิ ว ัฒ นาการของ การ
สื่ อ สารมวลชน ทฤษฎี กระบวนการ โครงสร้ า งและระบบการสื่ อ สารมวลชน
ลัก ษณะของการสื่ อ สารมวลชนประเภทต่ า ง ๆ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
สื่ อสารมวลชน บทบาท หน้าที่ และอิทธิ พลของการสื่ อสารมวลชนต่อสังคม การ
ใช้การสื่ อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

3011103

ศิลปะการใช้ ภาษาเพือ่ งานนิเทศศาสตร์
3(2–2)
Language for Communication Arts
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและสื บค้น
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ศิ ล ปะการใช้ภาษาในการสื่ อสารทั้ง วัจนภาษา และอวัจน
ภาษา เพื่อให้เกิ ดการสื่ อความหมายการโน้มน้าวชัก จูงอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ ฝึ ก
ทักษะ ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3012101

กฎหมายและจริยธรรมสื่ อสารมวลชน
3(3–0)
Laws and Ethics of Mass Communication
ศึกษาสิ ทธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ น และการแสดงออกของ
มนุ ษย์ ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ในประเทศไทย
กฎหมายสื่ อ สารมวลชน และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง จรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวิชาชีพสื่ อสารมวลชน

3013101

สื่ อสารมวลชนเบือ้ งต้ น
2(2-0)
Introduction to Mass Communication
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคัญ ประเภท บทบาท และอิ ท ธิ พ ลของ
สื่ อมวลชน การพัฒนา ทฤษฎี และกระบวนการสื่ อสารมวลชน หน่ วยงานต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการสื่ อสารมวลชน สังคมวิทยามวลชน และจิตวิทยามวลชน แนวคิด
ในการใช้สื่อสารมวลชน เพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน

3013102

สื่ อมวลชนกับสั งคม
3(3–0)
Mass Media and Society
บทบาท หน้าที่ ของสื่ อมวลชนประเภทต่าง ๆ อิทธิ พลหรื อผลกระทบของ
สื่ อมวลชนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ความรับผิดชอบของสื่ อมวลชน
ที่มีตอสังคม ตลอดจนอิทธิ พลของสังคมที่มีต่อสื่ อมวลชน

3013103

การวิเคราะห์ สถานการณ์ ปัจจุบันเพือ่ การสื่ อสาร
3(2–2)
Interpretation of Current Affairs for Communication
บทบาทและวิธีการเสนอข่าวของสานักข่าวต่าง ๆ เรี ยนรู ้ วิธีคิดและวิธีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปั ญหา
และแนวโน้มของสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรง ทั้งนี้เพื่อนาผลการ
วิเคราะห์ดงั กล่าวไปใช้เพื่อวางแผนการสื่ อสาร
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3013104

สื่ อมวลชนกับการกีฬา
2(2–0)
Mass Media and Sports
ลักษณะ และบทบาทการใช้สื่อมวลชนเพื่อถ่ายทอดข่าวสารการกีฬาให้กบั
ผูร้ ับสารโดยเน้นหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการสื่ อสารมวลชนประยุกต์ใช้กบั การ
สื่ อข่าวการกีฬา

3013105

สั งคมวิทยาการสื่ อสาร
3(3–0)
Sociology of Communication
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการทางสังคมวิทยากับการสื่ อสาร การสื่ อสาร
กับการเปลี่ ยนแปลง ความต้องการของสังคมในด้านการสื่ อสาร ลักษณะของกลุ่ม
และสถาบัน ทางสั ง คมการสื่ อ สารในกลุ่ ม และสถาบัน ทางสั ง คม วิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม กับการสื่ อสาร

3013201

การสื่ อสารกับวัฒนธรรมไทย
3(3–0)
Communication and Thai Culture
วัฒนธรรมไทยสาขาต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการสื่ อสาร
วิเคราะห์แนวความคิดทางวัฒนธรรมเพื่อนาผลไปประกอบการวางแผนการสื่ อสาร
ให้มีประสิ ทะภาพ

3013202

การสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่น
3(2–2)
Communication in Rural Development
กระบวนการ บทบาท ความรั บ ผิดชอบ และปั ญ หาของการสื่ อสาร เพื่ อ
พัฒนาท้องถิ่ น บทบาทของสื่ อมวลชนในการพัฒนาท้องถิ่ น การนาเอาการสื่ อสาร
หลายรู ปแบบทางด้านวารสารศาสตร์ และการประชาสัมพันธ์มาใช้ให้เป็ นประโยชน์
ต่อท้องถิ่นและสังคมส่ วนรวมในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมืองและการปกครอง ด้าน
เศรษฐกิ จสั งคม ด้านการเกษตร ด้า นสาธารณสุ ข และด้านอื่ น ๆ ที่ ส อดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3013203

สื่ อสารมวลชนและการท่องเทีย่ ว
3(3–0)
Mass Media and Tourism
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะที่แตกต่างกันของสื่ อมวลชน การเลือกใช้สื่อมวลชน
สาหรับกิจการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว กลุ่มผูพ้ กั อาศัย กลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่ า ง ๆ ทฤษฎี ก ารจู ง ใจ การโฆษณาที่ น ามาใช้ ใ นกิ จ การด้า นโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างสื่ อมวลชนและกิจการท่องเที่ยว สื่ อมวลชนสาหรับ
การท่องเที่ยวในประเทศ และระหว่างประเทศ

3013204

การสื่ อสารเพือ่ การพัฒนาการกีฬา
3(2–2)
Communication for Sports Development
กระบวนการ บทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบและปั ญ หาการสื่ อ สารในการ
พัฒนาการกี ฬา บทบาทของสื่ อมวลชนในการพัฒนากี ฬา การนาเอาการสื่ อสารใน
รู ปแบบต่าง ๆ ทางด้านการสื่ อสารมวลชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาทั้งใน
ระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

3014201

เทคโนโลยีการสื่ อสาร
3(2–2)
Communication Technology
ศึกษาถึงความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ องค์ประกอบของการสื่ อสาร
รู ปแบบต่างๆ ประเภทและวิธีการการใช้เครื่ องมือต่างๆ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
การสื่ อสารในงานนิเทศศาสตร์ เช่น สิ่ งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ กล้องถ่ายรู ป
เครื่ องบันทึ ก เสี ย ง เครื่ องบัน ทึ ก ภาพ เครื่ องฉายประเภทต่ า งๆ ตลอดจนการให้
ความรู ้ ในด้านเทคนิ คการเขียนแบบต่างๆ เพื่อให้มีเนื้ อหาสาระเป็ นที่ดึงดูดใจและ
น่าสนใจแก่ผรู ้ ับสาร

153

หมู่วชิ าสิ่งพิมพ์
(302)
หมู่วชิ าสิ่ งพิมพ์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 302 -1- - )
2. ภาษา
( 302 -2- - )
3. กราฟิ ก
( 302 -3- - )
4. การผลิต
( 302 -4- - )
5. การบริ หาร
( 302 -5- - )
6.
( 302 -6- - )
7.
( 302 -7- - )
8. การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ
( 302 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 302 -9- - )

154

หมู่วชิ าสิ่งพิมพ์(302)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3021101
4661134
3021102
3022201
3022301 4662332
3022302
3022401
3023101 4663143
3023201
3023201
4663132
3023202
3023202
4663136
4663137
3023203 4663108
3023204 4663139
3023205
3023205
3023206
3023206
3023207
3023207
3023208
3023209
3023210

ชื่อวิชา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่ งพิมพ์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่ งพิมพ์
หลักวารสารศาสตร์
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อวิชาชีพ
กราฟิ กสาหรับวารสารศาสตร์
ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์
การพิมพ์เพื่อการศึกษาและสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางการพิมพ์
การสื่ อข่าวเบื้องต้น
การสื่ อข่าวและการเขียนข่าวเบื้องต้น
การสื่ อข่าวและการเขียนข่าว 1
การสื่ อข่าวขั้นสู ง
การสื่ อข่าวและการเขียนข่าวขั้นสู ง
การสื่ อข่าวและการเขียนข่าว 2
การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์
การเขียนสารคดี
การเขียนบทความและสารคดี
การเขียนบทความและบทวิจารณ์
การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาอังกฤษ
การแปลข่าว
การสื่ อข่าวกีฬา
การสื่ อข่าวและการเขียนข่าวกีฬา
การแปลข่าวกีฬา
เทคนิคการเขียนสร้างสรรค์เพื่อการกีฬา
การถ่ายภาพสื่ อสารเพื่อการกีฬา

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3 ( 2–2 )
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3023301
3023302
3023401 4663142
3023402 4663145
3023501 4663144
3023502 4663147
3023503 4662121
3023504 4663146
3023901 4663811
3024201
3024202
3024203
3024204
3024301
3024302
3024901
3024902
3024903
3024904
3024905
3024906
3024907

4664911
4664912
4664913
4664154
4664155
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการกีฬา
การประยุกต์คอมพิวเตอร์สาหรับงานวารสารศาสตร์
การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
การบรรณาธิกรหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
สิ่ งพิมพ์ชุมชน
การบริ หารงานสิ่ งพิมพ์
การพิมพ์เพื่อการเผยแพร่ วฒั นธรรม
งานบรรณาธิการ
การปฏิบตั ิการวารสารศาสตร์

2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)

การสื่ อข่าวเศรษฐกิจ
การสื่ อข่าวการเมือง
การสื่ อข่าวสังคม
การสื่ อข่าวต่างประเทศ
การออกแบบสิ่ งพิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
การศึกษารายบุคคลด้านวารสารศาสตร์
โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
โครงการพิเศษด้านวารสารศาสตร์
สัมมนาวารสารศาสตร์
สัมมนาวารสารศาสตร์
การวิเคราะห์ผลงานด้านวารสารศาสตร์
การวิจยั วารสารศาสตร์
การวิจยั วารสารศาสตร์
ฝึ กปฏิบตั ิการวารสารศาสตร์
สัมมนาสื่ อสารการกีฬา

3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2 (1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2 (1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)

156

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าสิ่งพิมพ์ (302)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3021101

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับสิ่ งพิมพ์
3(3–0)
Fundamentals of Printed Matter
ความหมายและประเภทของสิ่ งพิ ม พ์ ประวัติ แ ละวิ ว ัฒ นาการของ
หนัง สื อพิ ม พ์ นิ ต ยสาร วารสาร และสิ่ ง พิ ม พ์ต่า งๆ บทบาท หน้า ที่ ความส าคัญ
อิทธิ พลของหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ เสรี ภาพของหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ ปั จจัย
และข้อจากัดที่มีต่อบทบาท เสรี ภาพของหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์ ระบบและเทคนิ ค
การพิมพ์ กระบวนการผลิตหนังสื อพิมพ์และสิ่ งพิมพ์

3021102

หลักวารสารศาสตร์
3(3–0)
Principles of Journalism
ศึกษาระบบข่าวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ ทธิการรับรู ้ข่าวสารใน
สังคม ความต้องการและการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ความหมาย คุณค่าและ
ความสัมพันธ์ ของข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็นและความจริ ง ประวัติและพัฒนาการ
ของงานวารสารศาสตร์ ในด้านแนวคิด การจัดองค์กรและสื่ อ การแตกตัวของ
กลุ่มความคิดทางวารสารศาสตร์ ในสังคม
บทบาทของงานข่าวและข้อเขียนทาง
วารสารศาสตร์ ต่อสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม หลักจริ ยธรรมทาง
วิชาชีพวารสารศาสตร์

3022201

ศิลปะการใช้ ภาษาเพือ่ วิชาชีพ
2(2-0)
Language for Journalism
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนรู ปแบบต่าง ๆ
ในงานนิเทศศาสตร์ เพื่อให้เกิดการสื่ อความหมาย การโน้มน้าวชักจูงใจได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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3022401

การพิมพ์เพือ่ การศึกษาและสารสนเทศ
3(2-2)
Printing for Education and Information Technology
ศึกษาประวัติและวัฒนาการการพิมพ์ วิธีการพิมพ์แบบต่าง ๆ การเลือกวิธี
พิมพ์มาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาและสารนิเทศฝึ กปฏิบตั ิการพิมพ์

3022301

กราฟิ กสาหรับวารสารศาสตร์
3(2-2)
Graphics for Journalism
ความหมาย ขอบข่ า ย ความส าคัญ และประเภทของงานกราฟิ กส าหรั บ
วารสารศาสตร์ หลักและเทคนิ คการออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์ การเลือกและการประดิษฐ์
ตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ หลักการใช้สี การจัดองค์ประกอบของงานกราฟิ ก
การผลิตต้นแบบและการประเมินผลงานกราฟิ กสาหรับวารสารศาสตร์

3022302

ระบบสารสนเทศเพือ่ งานวารสารศาสตร์
3(2-2)
Information Systems for Journalism
เทคโนโลยีในการสื บค้นข้อมูล วิเคราะห์ จาแนกประเภท และนามาใช้ใน
งานวารสารศาสตร์ รวมทั้งการจัดบริ การ ฝึ กสร้ างฐานข้อมูลสาหรับงานวารสาร
ศาสตร์ในระดับบุคคล และศูนย์ขอ้ มูลของหน่วยงาน

3023101

เทคโนโลยีทางการพิมพ์
3(3–0)
Printing Technology
กระบวนการเกี่ ย วกับ การผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ระบบเทคนิ ค ตลอดจนอุ ป กรณ์
ทางการพิ ม พ์ เพื่ อ ให้ส ามารถเลื อ กใช้แ ละด าเนิ นการในการผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์แ ต่ ล ะ
ประเภทได้ โดยเน้นหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
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3023201

การสื่ อข่ าวเบือ้ งต้ น
3(2-2)
Basic News Reporting
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของข่าวและการเขียนข่าว คุณลักษณะของ
นักข่าว ทฤษฎี ข้ นั พื้นฐานของการสื่ อข่าว ฝึ กปฏิ บตั ิ การสื่ อข่าวเน้นกระบวนการ
สัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ

3023202

การสื่ อข่ าวขั้นสู ง
3(2-2)
Advanced News Reporting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3023201 การสื่ อข่ าวเบือ้ งต้ น
เทคนิคการสื่ อข่าวเชิ งสื บสวน เชิ งวิจยั เชิงอธิ บายความ การวิเคราะห์
ข่าว การพัฒนาความรู ้ และทักษะในกระบวนการสื่ อข่าว ปั ญหาและอุปสรรคใน
การสื่ อข่าวเน้นภาคปฏิบตั ิ

3023203

การเขียนสร้ างสรรค์ เชิงวารสารศาสตร์
3(2-2)
Creative Writing in Journalism
รู ปแบบและวิธีการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ คอลัมน์ ร้อยกรอง เรื่ องเล่า
ข่าวสังคม วิเคราะห์ข่าว บทวิจารณ์ สารคดี บทความ โดยฝึ กภาคปฏิบตั ิตลอด
ภาคเรี ยน

3023204

การเขียนสารคดี
3(2-2)
Feature Writing
ความหมายของสารคดี ความแตกต่ า งระหว่า งสารคดี แ ละงานเขี ย น
ประเภทอื่น การแบ่งประเภทสารคดี องค์ประกอบ รู ปแบบ การใช้ภาษาตลอดจน
เทคนิคการเขียน สารคดีให้น่าอ่าน ฝึ กเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวารสารและการ
ประชาสัมพันธ์

159
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3023205

การเขียนบทความและสารคดี
3(2-2)
Article and Feature Writing
ความหมายของบทความสารคดี วิเคราะห์รูปแบบการเขียนบทความและ
สารคดี ประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏทางสื่ อมวลชน ศึ กษากลวิธีการเขี ยน และการใช้
ภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม ฝึ กปฏิ บตั ิ เขี ยนบทความและสารคดี ประเภทต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวารสารศาสตร์

3023206

การแปลข่ าวและการเขียนข่ าวภาษาอังกฤษ
3(2-2)
News Translation and English News Writing
หลักการและกลวิธีพ้ืนฐานในการแปลข่าวภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย และ
ภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ การเขียนข่าวภาษาอังกฤษ ฝึ กการแปลสานวนโวหาร
ศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน
วารสารและหนังสื อพิมพ์

3023207

การสื่ อข่ าวกีฬา
3(2-2)
Sports News Reporting
ความหมายและคุณลักษณะของข่าว ประเภทของข่าว หลักการประเมิน
คุ ณค่าข่าวความรั บผิดชอบในการเขี ยนข่าว กระบวนการและปั จจัยในการจัดทา
ข่ า ว ทฤษฎี ข้ นั พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ การสื่ อ ข่ า ว และเขี ย นข่ า วโดยเฉพาะข่ า วกี ฬ า
เทคนิ คการหาข่าว และการรายงานข่าวกีฬาแบบเจาะลึ กจรรยาบรรณนักข่าว ฝึ ก
ปฏิบตั ิการรวบรวมและเขียนข่าวด้วยวิธีการต่าง ๆ

3023208

การแปลข่ าวกีฬา
2(1–2)
Sports News Translation
หลักการและกลวิธีพ้ืนฐานในการแปลข่าวกี ฬาภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย
และภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ เน้นฝึ กการแปลสานวนโวหาร ศัพท์เฉพาะทางด้าน
กีฬาที่ใช้ในวารสารและหนังสื อพิมพ์

160
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3023209

เทคนิคการเขียนสร้ างสรรค์ เพือ่ การกีฬา
3(2-2)
Creative Writing for Sports
รู ปแบบและวิธีการเขียนประเภทต่างๆ ได้แก่ คอลัมน์ บทความ บทวิจารณ์
บทวิเคราะห์ สารคดี บทบรรณาธิ ก ารทางการกี ฬ า ศึ ก ษากลวิธี ก ารเขี ย น ฝึ ก
รวบรวมข้อ มู ล เพื่ อ การเขี ย น ศึ ก ษาเทคนิ ค การเขี ย นเพื่ อ เร้ า ความสนใจ ฝึ ก
ปฏิบตั ิการเขียนรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองทางสื่ อมวลชน

3023210

การถ่ ายภาพสื่ อสารเพือ่ การกีฬา
3(2-2)
Photographic Communication for Sports
ศึกษาเกี่ยวกับแสงในการถ่ายภาพ การกาหนดมุมกล้อง ขนาดและสัดส่ วน
ของภาพ การสร้ างภาพจากธรรมชาติ ของกล้องและส่ วนประกอบ ศึกษาประเภท
ของภาพถ่ายในสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ การจัดองค์ประกอบของภาพทางกีฬาแต่ละประเภท
เพื่อสื่ อสารกับผูร้ ับสาร ฝึ กปฏิบตั ิการถ่ายภาพสี ขาวดา และสไลด์ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์และเนื้อหา

3023301

การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์เพือ่ การกีฬา
2(1–2)
Printed Media for Sports
รู ปแบบ และวิธีการผลิ ตสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ทางด้านการกี ฬา เช่ น
หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วารสาร ฯลฯ เริ่ มตั้งแต่วางแผนการผลิ ต จัดเตรี ยมเนื้ อหา
ดาเนิ นการผลิตและประเมินผลการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ ศึกษาปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และวิธีการแก้ไข ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์

3023302

การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ สาหรับงานวารสารศาสตร์
3(2-2)
Computer Information Technology and Applications for Journalism
ศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศในการ
สื บค้นข้อมูลวิเคราะห์ จาแนกประเภท จัดเก็บข้อมูล และนามาใช้ในงานวารสาร
ศาสตร์ รวมทั้งการจัดบริ การ เป็ นต้นว่า การใช้คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค อินเตอร์ เน็ต
อินทราเน็ต โฮมเพจ มัลติมีเดีย
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3023401

การผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์
3(2-2)
Printed Media
รู ปแบบและวิธีการผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น แผ่นปลิว แผ่นพับ
หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วารสาร ฯลฯ ฝึ กปฏิ บตั ิผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ในรู ปแบบต่าง ๆ
โดยวางแผนการผลิตจัดเตรี ยม เนื้ อหา ดาเนิ นการผลิ ตและประเมินผลการผลิตสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ รวมทั้งศึกษาปั ญหา อุปสรรคที่เกิ ดขึ้น วิธีแก้ไขและข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาเหล่านั้น

3023402

การบรรณาธิกรหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร
3(2-2)
Newspaper and Magazine Editing
หลักเกณฑ์และรู ปแบบการจัดทาหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร ประเภทต่าง ๆ เช่น
นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน
นิตยสารเพื่อการจัดจาหน่ายทัว่ ไป
ขนาดและรู ปเล่มของหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสารที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั การเตรี ยม
ต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ การตรวจแก้คดั ย่อต้นฉบับ การจัดหน้าและตกแต่งหน้า
หนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร

3023501

สิ่ งพิมพ์ ชุมชน
3(2-2)
Community Publications
รู ปแบบ บทบาท หน้าที่ของสิ่ งพิมพ์ชุมชน รวมทั้งกระบวนการผลิตและ
เผยแพร่ โดยเน้นการเสนอเนื้ อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
เช่น
การเกษตร การสาธารณสุ ข การศึกษา วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม การปกครอง
ท้องถิ่น

3023502

การบริหารงานสิ่ งพิมพ์
3(3–0)
Printing Management
การจัด การองค์ก รของหนัง สื อพิ ม พ์ เช่ น หนัง สื อพิ ม พ์ นิ ต ยสาร การ
บริ หารงานในด้านการบรรณาธิ การ กระบวนการผลิ ตสิ่ งพิมพ์ เสรี ภาพและการ
ควบคุม รวมทั้งด้านธุ รกิจการลงทุน การโฆษณา การตลาด
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3023503

การพิมพ์เพือ่ การเผยแพร่ วฒ
ั นธรรม
2(2-0)
Advertising Printing for Culture
เทคนิ คการพิมพ์ การผลิ ตหนังสื อ และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ การเตรี ยมต้นฉบับ
การเย็บเข้าเล่ม กฎหมายการพิมพ์และการลิขสิ ทธิ์

3023504

งานบรรณาธิการ
2(1–2)
Roles of Editor
ศึกษาถึ งบทบาท หน้าที่และลักษณะงานรับผิดชอบในกองบรรณาธิ การ
หนังสื อพิมพ์และนิตยสาร และพิจารณาตรวจแก้ตน้ ฉบับ การเขียนพาดหัวข่าว การ
ตั้งชื่อเรื่ อง การคัดเลือก ข้อเขียนและภาพ การเขียนบทบรรณาธิ การ

3023901

การปฏิบัติการวารสารศาสตร์
3(2-2)
Practicum in Journalism
ศึกษาโครงสร้างการบริ หารงาน ตลอดจนการวางแผนงานขององค์การ
ต่าง ๆ และฝึ กปฏิบตั ิงานด้านวารสารศาสตร์

3024201

การสื่ อข่ าวเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic News Reporting
ความหมาย ความสาคัญและคุณลักษณะของข่าวเศรษฐกิจ แหล่งข่าว
วิธีคิด ประเด็นข่าว เทคนิคการหาข่าวและการนาเสนอข่าวเศรษฐกิจ
การ
ประเมินคุณค่าข่าวเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวเศรษฐกิจกับสายข่าวอื่น ๆ
ความรู ้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางเศรษฐกิจ

3024202

การสื่ อข่ าวการเมือง
Political News Reporting

3(2-2)
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ความหมาย ความสาคัญและคุณลักษณะของข่าวทางการเมื อง แหล่งข่าว
วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิ คการหาข่าวและการนาเสนอข่าวการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างข่าวการเมืองกับสายข่าวอื่น ๆ ความรู ้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางการเมือง
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

3024203

การสื่ อข่ าวสั งคม
3(2-2)
Social News Reporting
ความหมาย ความสาคัญและคุ ณลักษณะของข่าวสังคม แหล่งข่าว วิธีคิด
ประเด็นข่าว เทคนิ คการหาข่าวและการนาเสนอข่าวสังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข่าวสังคมกับสายข่าวอื่น ๆ ความรู ้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางสังคม

3024204

การสื่ อข่ าวต่ างประเทศ
3(2-2)
International News Reporting
ความหมาย ความสาคัญและคุ ณลักษณะของข่าวต่างประเทศ แหล่งข่าว
วิธีคิดประเด็นข่าว เทคนิ คการหาข่าวและการนาเสนอข่าวต่างประเทศกับสายข่าว
อื่น ๆ ความรู ้เกี่ยวกับศัพท์เฉพาะทางข่าวต่างประเทศ

3024301

การออกแบบสิ่ งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
2(1-2)
Computer Design for Printed Media
ทบทวนความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ การใช้คอมพิ วเตอร์ ศึ กษาหลักการและ
วิธี ก ารใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่ อการออกแบบ การจัดหน้า สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์เพื่ อ งาน
วารสารศาสตร์ หรื องานประชาสัมพันธ์ หรื องานโฆษณา

3024302

การออกแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์
2(1–2)
Printed Media Design
ลักษณะและธรรมชาติของสื่ อสิ่ งพิมพ์ บทบาท หน้าที่และอิทธิ พลของสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการจัดทาสื่ อสิ่ งพิมพ์
การออกแบบอักษร และภาพประกอบ การจัดวางรู ปหน้าและการเข้าเล่ม

3024901

การศึกษารายบุคคลด้ านวารสารศาสตร์

2(1–2)
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Individualized Study in Journalism
การศึกษาพิเศษในเรื่ องเกี่ ยวกับหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร และสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
เป็ นรายบุคคล โดยมีอาจารย์และ / หรื อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

3024902

โครงการพิเศษด้ านวารสารศาสตร์
3(2-2)
Special Project in Journalism
ให้นกั ศึกษาทาโครงการพิเศษหรื องานศึกษาค้นคว้าทางด้านวารสารศาสตร์
ในการดูแลของอาจารย์และ / หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ

3024903

สั มมนาวารสารศาสตร์
3(2-2)
Seminar in Journalism
ศึกษาวิเคราะห์และวิจารณ์ปัญหาในการดาเนินงานวารสารศาสตร์ เพื่อให้
เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริ งตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ

3024904

การวิเคราะห์ ผลงานด้ านวารสารศาสตร์
Analysis of Masterpieces in Journalism
ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยั หรื อผลงานด้านวารสารศาสตร์
ปั ญหา จุดมุ่งหมาย วิธีดาเนิ นการ ตลอดจนผลที่ได้รับ

2(2-0)
โดยศึกษา

3024905

การวิจัยวารสารศาสตร์
2(1–2)
Research in Journalism
ศึกษาทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ที่เป็ นประโยชน์
และจาเป็ นต่องานวิจยั ด้านวารสารศาสตร์ เขียนโครงการ และปฏิบตั ิการวิจยั

3024906

ฝึ กปฏิบัติการวารสารศาสตร์
Practicum in Journalism
ฝึ กปฏิบตั ิการในสถานการณ์จาลอง

2(1–2)
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3024907

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สั มมนาสื่ อสารการกีฬา
2(1–2)
Seminar in Sports Communication
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ
รู ปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายของการสื่ อสารการกีฬา ศึกษา
วิเคราะห์ และวิจารณ์ การดาเนินงานการสื่ อสารการกีฬา เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรค
และข้อเท็จจริ ง ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ของการสื่ อสารทางกีฬา ฝึ ก
จัดสถานการณ์จาลองและ/หรื อสถานการณ์จริ งในการสัมมนาสื่ อสารการกีฬา
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หมู่วชิ าการประชาสัมพันธ์
(303)
หมู่วชิ าการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชานิ เทศศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเป็ นดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 303 -1- - )
2. ภาษา
( 303 -2- - )
3. การประยุกต์ใช้
( 303 -3- - )
4. การผลิต
( 303 -4- - )
5. การบริ หาร
( 303 -5- - )
6. จิตวิทยาเพื่อการประชาสัมพันธ์
( 303 -6- - )
7.
( 303 -7- - )
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
( 303 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 303 -9- - )
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หมู่วชิ าการประชาสัมพันธ์ (303)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

168
3031101
3032401
3032601
3033201
3033202
3033301
3033501
3033502
3033503
3033504
3033506
3033601
3033602
3033801
3034101
3034102
3034103
3034201
3034301
3034401

3031101
4662301
4661301
4663237
4663234
4663235
4663232
4663236
4663238
4664244
4663821
4664242
4664246
4664248
4664247
-

หลักการประชาสัมพันธ์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
การผลิตวัสดุกราฟิ กเพื่องานประชาสัมพันธ์
การผลิตวัสดุกราฟิ ก
การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ์
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
วัฒนธรรมนิเทศ
การบรรยายสรุ ปและเทคนิคการประชุม
การเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประชามติ
การปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ์
สื่ อประชาสัมพันธ์
สื่ อมวลชนสัมพันธ์
สื่ อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนขั้นสู งเพื่อการประชาสัมพันธ์
การเขียนชั้นสู งเพื่อการประชาสัมพันธ์
การใช้เครื่ องมือสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
4664240 การผลิตและจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ์

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า

ชื่อวิชา

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

น(ท-ป)

169
3034402
3034501
3034502
3034503
3034801
3034802
3034901
3034902
3034903
3034904
3034905

4664241
4664243
4664245
3034503
4664822
4664921
3034902
3034903
4664249
3034905

การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
การผลิตและจัดรายการโทรทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการ
การวางแผนการประชาสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
ระบบสารนิเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการประชาสัมพันธ์
ฝึ กปฏิบตั ิการประชาสัมพันธ์
การศึกษารายบุคคลด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
โครงการพิเศษด้านการประชาสัมพันธ์
สัมมนาการประชาสัมพันธ์
สัมมนาการประชาสัมพันธ์
การวิเคราะห์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์
การวิจยั การประชาสัมพันธ์
การวิจยั การประชาสัมพันธ์

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการประชาสัมพันธ์ ( 303 )

3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
5(250)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3031101

หลักการประชาสั มพันธ์
3(3–0)
Principles of Public Relations
ความหมาย วิวฒั นาการของการประชาสัมพันธ์ หลักการและบทบาท
ของการ ประชาสัมพันธ์ต่อระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการของ
การประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน
ตลอดจนศึกษาถึง
กลุ่มเป้ าหมาย เทคนิคและเครื่ องมือการประชาสัมพันธ์
จรรยาบรรณของนัก
ประชาสัมพันธ์ โครงสร้างและลักษณะงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ
เช่น หน่วยงานของรัฐบาล หน่วยงานธุ รกิจ และ
องค์การที่ไม่แสวงหากาไร
ฯลฯ ความสาคัญของประชามติต่อการประชาสัมพันธ์ การสารวจประชามติ

3032401

การผลิตวัสดุกราฟิ กเพือ่ งานประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Graphic Production for Public Relations
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของวัสดุกราฟิ ก ที่มีต่องาน
ประชาสัมพันธ์ หลักการออกแบบวัสดุกราฟิ ก ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบวัสดุกราฟิ ก
ประเภทต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ รู ปแบบ เนื้อหาและการ
นาไปใช้ให้เหมาะสม

3032601

การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสั มพันธ์
2(1–2)
Development of Personality for Public Relations
ศึกษาถึงหลักการและแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในด้านมารยาท
สังคม การวางตัว การแต่งกาย ทักษะในการสื่ อสาร ฯลฯ ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ
เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงาน
ในฐานะนัก
ประชาสัมพันธ์และเพื่อประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน

รหัส
3033201

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การพูดเพือ่ การประชาสั มพันธ์

น(ท-ป)
2(1–2)

171
Speaking for Public Relations
ศึกษาความมุ่งหมายและหลักการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
สร้าง บุคลิกภาพ ความมัน่ ใจ ฝึ กการใช้เสี ยง ตลอดจนลีลาการดาเนินเรื่ องและการ
ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
3033202

การเขียนเพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Writing for Public Relations
ศึกษาความมุ่งหมายและฝึ กการเขียนลักษณะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่องาน
ด้านประชาสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน เช่น การเขียน
บรรยายสรุ ปการเขียนคาปราศรัย การเขียนบทประเภทต่าง ๆ การเขียนข่าวแจก
การเตรี ยมเอกสารเพื่อการเผยแพร่ ฯลฯ

3033301

การประชาสั มพันธ์ ทางการตลาด
3(2–2)
Marketing for Public Relations
ศึกษาความหมายและความสาคัญทางการตลาด
รู ปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
เทคนิคและเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด
กระบวนการทางการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

3033501

การประชาสั มพันธ์ หน่ วยงาน
2(2–0)
Public Relations of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสาคัญของการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน แนวคิด
และ การดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน การจัดองค์กรงานประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงานประชาสัมพันธ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชาสัมพันธ์ วิวฒั นาการวัตถุประสงค์ นโยบาย และวิธีดาเนินงาน
ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีต่อสังคม วิธีดาเนินงานประชาสัมพันธ์
ของหน่วยงาน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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3033502

วัฒนธรรมนิเทศ
2(2–0)
Public Relations for Cultural Study
หลักการและทฤษฎีการสื่ อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ จิตวิทยา
มวลชน
การสื่ อข่าว การเขียนข่าว และการเสนอข่าว รู ปแบบของการ
ประชาสัมพันธ์ (โดยเน้นวัฒนธรรม) การวางแผนและการบริ การประชาสัมพันธ์
ทางวัฒนธรรม

3033503

การบรรยายสรุ ปและเทคนิคการประชุ ม
3(2–2)
Briefing and Conference Techniques
วิธีการ เทคนิค การบรรยายสรุ ปกิจการและการดาเนินงานของหน่วยงาน
การบรรยาย โดยการใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบ เทคนิคการประชุมแบบต่าง ๆ การ
เตรี ยมงานขั้นตอนการดาเนินงาน การประเมินผลการประชุม ฝึ กเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ประชุม ร่ วมประชุมและบรรยายสรุ ป

3033504

การเผยแพร่ ข่าวสารเพือ่ การประชาสั มพันธ์
2(2–0)
Publicity for Public Relations
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการในการเผยแพร่ ข่าวสารเพื่อ
การ ประชาสัมพันธ์
การเลือกใช้สื่อและการจัดตารางสื่ อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ าหมาย ลักษณะของสาร ฯลฯ ตลอดจนวิธีการประเมินผล
และการเผยแพร่ ข่าวสาร

3033506

การประชาสั มพันธ์ ทางวัฒนธรรม
2(2–0)
Public Relation for Cultural Studies
ศึกษาการเขียนบทที่เป็ นเรื่ องราว ทั้งเป็ นเรื่ องจริ ง และเรื่ องสมมติเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรู ปแบบของการเขียนเพื่อฟัง เพื่อ
มองเห็นเหตุการณ์ ด้วยการเขียนบทเป็ นสคริ ปเรื่ อง สคริ ปภาพ สคริ ปแสง เสี ยง
รวมถึงการจัดการบนเวที หรื ออาจรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเขียน
สคริ ป
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

รหัส

173
3033601

การโน้ มน้ าวใจเพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2-2)
Persuasion for Public Relation
ศึกษาถึงทฤษฎีการโน้มน้าวใจ ลักษณะและวิธีการโน้มน้าวใจโดย
การใช้สื่อต่าง ๆ เช่น สื่ อมวลชน สื่ อบุคคล ฯลฯ รวมทั้งศึกษาถึงองค์ประกอบ
สาคัญทั้งทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา
ที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ
เพื่อ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

3033602

ประชามติ
2(1–2)
Public Opinion
ศึกษาถึงความหมาย ความสาคัญของประชามติ ประชามติกบั การโฆษณา
ชวนเชื่อและสงครามจิตวิทยา
การวิเคราะห์วจิ ยั ประชามติ
ความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของประชามติกบั การประชาสัมพันธ์ การสร้างประชามติเพื่อผลใน
การดาเนินงานประชาสัมพันธ์

3033801

การปฏิบัติงานประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Practicum in Public Relations
ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผนดาเนินงานประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์และประเมินผล
งานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานการณ์จาลอง

3034101

สื่ อประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Public Relations Media
ศึกษาบทบาท การใช้เครื่ องมือสื่ อสารประเภทต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ใน
การดาเนิ น งานประชาสัมพันธ์ ทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยมุ่งให้นกั ศึกษา
มีความสามารถในการเลือกใช้ และผลิตสื่ อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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3034102

สื่ อมวลชนสั มพันธ์
2(1–2)
Mass Media Relations
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และหลักการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่าง นักประชาสัมพันธ์และหน่วยงานกับสื่ อมวลชน การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการประชาสัมพันธ์กบั สื่ อมวลชน ตลอดจนภารกิจ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานสื่ อมวลชนสัมพันธ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ

3034103

สื่ อพืน้ บ้ านเพือ่ การประชาสั มพันธ์
2(1–2)
Traditional Folk Media for Public Relations
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และแบบแผนของสื่ อพื้นบ้านในภาคต่าง ๆ
โดยมุ่งให้นกั ศึกษาเข้าใจธรรมชาติ เนื้ อหา รู ปแบบ และผลกระทบของสื่ อพื้นบ้าน
เพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้นกั ศึกษาได้
ฝึ กปฏิบตั ิในการใช้สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม

3034201

การเขียนขั้นสู งเพือ่ การประชาสั มพันธ์
2(1–2)
Advanced Writing for Public Relations
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3033202 การเขียนเพือ่ การประชาสั มพันธ์
ทบทวนความรู ้เกี่ยวกับการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ วิเคราะห์วจิ ารณ์
งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น การเขียนบรรยายสรุ ป
การเขียนคาปราศรัย การเขียนบทประเภทต่าง ๆ การเขียนข่าวแจก เอกสารเพื่อ
การเผยแพร่ ฯลฯ และฝึ กหัดเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ และสร้างภาพลักษณ์
ของหน่วยงาน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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3034301

การใช้ เครื่องมือสื่ อสารเพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Utilization of Communication Equipment for Public Relation
ศึกษาความหมาย ลักษณะ บทบาท และการใช้เครื่ องมือสื่ อสารประเภท
ต่าง ๆ เช่น สื่ อสารมวลชน สื่ อโสตทัศน์ ฯลฯ ให้เป็ นประโยชน์ในการ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ โดยให้นกั ศึกษาได้มีโอกาสฝึ กหัดใช้เครื่ องมือสื่ อสาร
ดังกล่าวด้วย

3034401

การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงเพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Production of Radio Programs for Public Relations
ศึกษาถึงหลักการและเทคนิคในการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยง
เพื่อการประชาสัมพันธ์
ฝึ กปฏิบตั ิในการเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ลกั ษณะต่าง ๆ การผลิตรายการ การวางแผนเพื่อนาเสนอรายการ
และการจัดรายการที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานประชาสัมพันธ์

3034402

การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ เพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Production of Television Programs for Public Relations
ศึกษาหลักการและเทคนิคการผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ การวางแผนการผลิตรายการ
และการจัดรายการรู ปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุม้ เป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์

3034501

การจัดนิทรรศการ
2(1–2)
Exhibition
ความหมาย ความสาคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการประเภทต่าง ๆ
ของ นิทรรศการ การวางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคต่าง ๆ ใน
การจัดนิทรรศการ ปฏิบตั ิการจัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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3034502

การวางแผนการประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Public Relations Planning
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ นโยบาย และประเภทของ
การวางแผน การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ์
เช่น การกาหนดงบประมาณการกาหนดอัตรากาลัง การติดตามผลและประเมินผล
การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

3034503

ระบบสารสนเทศเพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Information System for Public Relations
ความหมายและความสาคัญของระบบสารสนเทศต่องานประชาสัมพันธ์ใน
ระดับต่าง ๆ แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพื่อสนองการใช้งานของหน่วยงาน
ตลอดจนวิธีการนาข้อมูลออกมาใช้งาน ฝึ กจัดระบบสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์

3034801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการประชาสั มพันธ์
5(250)
Training in Public Relations
ฝึ กงานด้านการประชาสัมพันธ์ในหน่ วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรื อธุ รกิ จ
เอกชน โดยนาความรู ้ ท้ งั ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บตั ิที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์
จริ ง จัดให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กงาน และจัดปั จฉิ มนิ เทศ
เพื่ออภิปรายและสรุ ปผลปั ญหางานประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีแก้ปัญหา
ให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี

3034802

ฝึ กปฏิบัติการประชาสั มพันธ์
2(1–2)
Practicum in Public Relations
ฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารวางแผนและด าเนิ น งานประชาสั ม พัน ธ์ วิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินผลงานการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานการณ์จาลอง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)
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3034901

การศึกษารายบุคคลด้ านการประชาสั มพันธ์
Individualized Study in Public Relations
การศึกษาพิเศษเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เป็ นรายบุคคล
และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา

2(1–2)
โดยมีอาจารย์

3034902

โครงการพิเศษด้ านการประชาสั มพันธ์
Special Project in Public Relations
ให้นกั ศึกษาทาโครงการพิเศษหรื องานศึกษาค้นคว้าทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ในความดูแลของอาจารย์และหรื อผูท้ รงวุฒิ

3(2–2)

3034903

สั มมนาการประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Seminar in Public Relations
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ
รู ปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การ
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์ศึกษา
วิเคราะห์และวิจารณ์ในการดาเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและข้อเท็จจริ ง ตลอดจนการหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาในเรื่ องต่าง ๆ ของการประชาสัมพันธ์ ฝึ กจัดสถานการณ์จาลองใน
การสัมมนาปัญหาการประชาสัมพันธ์
และฝึ กจัดสัมมนาการประชาสัมพันธ์ใน
สถานการณ์จริ ง

3034904

การวิเคราะห์ ผลงานด้ านการประชาสั มพันธ์
2(2–0)
Analysis of Public Relations Master Pieces
ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยั หรื อผลงานดีเด่นด้านการประชาสัมพันธ์ โดย
ศึกษาปั ญหา จุดมุ่งหมาย วิธีการดาเนิ นการ ตลอดจนผลที่ได้รับ

3034905

การวิจัยการประชาสั มพันธ์
Public Relations Research
ทฤษฎี เทคนิค และกระบวนการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
งานวิจยั ด้านประชาสัมพันธ์ ฝึ กปฏิบตั ิเขียนโครงการและวิจยั

3(2–2)
ที่จาเป็ นต่อ
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หมู่วชิ าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(304)
หมู่วชิ าวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชานิเทศศาสตร์
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
2. ภาษา
3. การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ
4. การผลิต
5. การบริ หาร
6.
7.
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

ได้จดั ลักษณะ
( 304 -1- - )
( 304 -2- - )
( 304 -3- - )
( 304 -4- - )
( 304 -5- - )
( 304 -6- - )
( 304 -7- - )
( 304 -8- - )
( 304 -9- - )
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หมู่วชิ าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (304)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3041101
3041101
4661115
3041102
3042201
3042201
4662632
4662633
4662216
3042202
3042202
3042203
3042204
4662634
3042204
3043301
3043301
4663642
3043302
4663645
3043401 4662636
3043402
4662637
3043403
3043403

ชื่อวิชา
หลักการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์
หลักการวิทยุและโทรทัศน์เบื้องต้น
วิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการศึกษา
การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
การเขียนบทวิทยุ
การเขียนบทโทรทัศน์
การเขียนบทโทรทัศน์
การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสี ยง
การพูดและการแสดงทางวิทยุ
การสื่ อข่าววิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การสื่ อข่าวและการเขียนข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์
การเขียนข่าววิทยุและโทรทัศน์
การสื่ อข่าวและการเขียนข่าวทางวิทยุและโทรทัศน์
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยุกระจายเสี ยง
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยุ
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยุ
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการโทรทัศน์
การใช้หอ้ งปฏิบตั ิการโทรทัศน์
การแต่งหน้าและเครื่ องแต่งกาย
ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์
ฉากและวัสดุประกอบฉากโทรทัศน์
การผลิตกราฟิ กเพื่องานวิทยุโทรทัศน์
การผลิตกราฟิ กเพื่องานโทรทัศน์

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3043404
3043404
4663643
4661117
3043405
3043405
4663646
4662118
3043406
3043407
3043501
3043501
3043502
3043502
3043503
3043503
3043504
3044401
4662638
3044402
3044403 3044402
3044501 3044403
3044501

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงเบื้องต้น
การผลิตรายการวิทยุ 1
การผลิตรายการวิทยุ 1
การผลิตรายการวิทยุ 1
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
การผลิตรายการโทรทัศน์ 1
การผลิตรายการโทรทัศน์ 1
การผลิตรายการโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการกีฬา
วิทยุและโทรทัศน์เพื่อการกีฬา
การผลิตรายการโทรทัศน์ 2
การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์
การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม
การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม
ธุ รกิจงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ธุ รกิจงานวิทยุและโทรทัศน์
การบริ หารรายการโทรทัศน์
การแสดงและการกากับการแสดง
การแสดงและการกากับการแสดง
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงขั้นสู ง
การผลิตรายการวิทยุ 2
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ข้ นั สู ง
การผลิตรายการโทรทัศน์ 2
การบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การบริ หารงานวิทยุและโทรทัศน์

3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3044901
การศึกษารายบุคคลด้านวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3044901 การศึกษารายบุคคลด้านวิทยุและโทรทัศน์
3044902
โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3044903 3044902 โครงการพิเศษด้านวิทยุและโทรทัศน์
สัมมนาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3044904 3044903 สัมมนาวิทยุและโทรทัศน์
การวิจยั วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3044904 การวิจยั วิทยุและโทรทัศน์
4664650 การวิจยั วิทยุและโทรทัศน์

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ า วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (304)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3041101

หลักการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(3–0)
Principles of Broadcasting
ประวัติและวิวฒั นาการของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ คุณลักษณะ
บทบาท อิทธิพล เครื่ องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

3041102

วิทยุกระจายเสี ยงเพือ่ การศึกษา
2(1–2)
Broadcasting for Education
ศึกษา ประวัติความเป็ นมา บทบาทของวิทยุกระจายเสี ยงที่มีต่อการส่ งเสริ ม
ประสิ ทธิภาพของการเรี ยนการสอน รู ปแบบและวิธีการ หลักการและเทคนิคการ
ผลิตการใช้วทิ ยุกระจายเสี ยงเพื่อการศึกษา
ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงเพื่อการศึกษา

3042201

การเขียนบทวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2)
Script Writing for Radio and Television
วิเคราะห์เรื่ องราวที่เป็ นจริ ง เรื่ องสมมุติ ถ่ายทอดแนวความคิดออกมาใน
รู ปแบบของการเขียน
เพื่อการฟังและเห็นเหตุการณ์ท้ งั ในแนวที่เป็ นจริ งตาม
ธรรมชาติ และแนวสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูล วางแผน และเขียนเป็ นบท
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ในรู ปแบบต่าง ๆ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3042202

การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสี ยง
2(1–2)
Radio Performance
เทคนิคการพูด การแสดง ที่ใช้กบั วิทยุกระจายเสี ยง การใช้เสี ยงสาหรับ
อ่านบท การประกาศ การใช้เสี ยงประกอบ (Sound effect) และเทคนิคอื่น ๆ ที่
จาเป็ นสาหรับวิทยุกระจายเสี ยง

3042203

การสื่ อข่ าววิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2)
News Reporting for Broadcasting
เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนข่าว การ
พิจารณาความสาคัญและความน่าสนใจของข่าว ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนข่าวทั้ง
วิทยุกระจายเสี ยง และวิทยุโทรทัศน์ในรู ปแบบต่าง ๆ

3042204

การสื่ อข่ าวและการเขียนข่ าวทางวิทยุและโทรทัศน์
2(1-2)
News Reporting and News Writing for Broadcasting
เทคนิคการหาข่าว การรายงานข่างประเภทต่าง ๆ หลักการเขียนข่าว การ
พิจารณาความสาคัญและความน่าสนใจของข่าว ฝึ กปฏิบตั ิการเขียนข่าวทั้งวิทยุ และ
โทรทัศน์ในรู ปแบบต่าง ๆ

3043301

การใช้ ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสี ยง
2(1–2)
Radio Studios
รู ปแบบของห้องปฏิบตั ิการวิทยุกระจายเสี ยง
เทคนิคและวิธีการใช้
ห้องปฏิบตั ิการวิทยุกระจายเสี ยงและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟน
เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องขยายเสี ยง เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เครื่ องรับและส่ ง
วิทยุกระจายเสี ยง
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3043302

การใช้ ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์
2(1–2)
Television Studios
รู ปแบบของห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์
เทคนิคและวิธีการใช้
ห้องปฏิบตั ิการวิทยุโทรทัศน์
ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ เช่น กล้องถ่ายโทรทัศน์ เครื่ องบันทึกเทปโทรทัศน์ อุปกรณ์ช่วยสร้าง
ภาพพิเศษ อุปกรณ์เสี ยง แสง สี ฉาก และอื่น ๆ

3043401

การแต่ งหน้ าและเครื่องแต่ งกาย
2(1–2)
Make – up and Costumes
หลักการแต่งหน้าและการออกแบบเครื่ องแต่งกายผูแ้ สดง เทคนิคพิเศษใน
การแต่งหน้าแต่งกายให้เหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่ อง ฝึ กปฏิบตั ิแต่งหน้าและ
ออกแบบเครื่ องแต่งกายผูแ้ สดงภาพยนตร์ หรื อวิทยุโทรทัศน์

3043402

ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน์
2(1–2)
Scenery and Property for Television Production
งานพื้นฐานเกี่ยวกับฉาก และวัสดุประกอบฉากที่ใช้กบั งานผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน์ หลักการออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝึ กปฏิบตั ิจดั สร้างฉาก และการจัดหา
วัสดุประกอบฉาก

3043403

การผลิตกราฟิ กเพือ่ งานวิทยุโทรทัศน์
2(1–2)
Graphic Production for Television
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของวัสดุ กราฟิ กที่มีต่องานวิทยุ
โทรทัศน์ฝึกปฏิ บตั ิออกแบบและผลิ ตวัสดุ กราฟิ กประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวิทยุ
โทรทัศน์
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รหัส
3043404

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงเบือ้ งต้ น
Basic Radio Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงประเภทต่าง ๆ
ผลิตรายการตามขั้นตอน

น(ท-ป)
3(2–2)
ฝึ กปฏิบตั ิการ

3043405

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เบือ้ งต้ น
3(2–2)
Basic Television Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ ายต่าง ๆ ฝึ กผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น

3043406

วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เพือ่ การกีฬา
3(2–2)
Broadcasting for Sports
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง วิทยุโทรทัศน์เพื่อการกีฬา เริ่ ม
ตั้งแต่ การวางแผน การเขียนบท การพูดทางสื่ อมวลชน การจัดทารายการ การ
นาเสนอรายการ และการประเมินผล ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิใช้อุปกรณ์และเครื่ องมือใน
การผลิตรายการ

3043407

การผลิตรายการโทรทัศน์ 2
2(1–2)
Television Production 2
ศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ การศึกษาในสตูดิโอ เครื่ องมือและอุปกรณ์
ในห้อง สตูดิโอ เทคนิคการกากับรายการ การจัดฉาก การจัดแสง การทาเทคนิค
พิเศษทางภาพ และงานกราฟิ กต่างๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการผลิตรายการโทรทัศน์ในห้องสตูดิโอ การจัดฉาก การจัดแสง
และการทาเทคนิคพิเศษทางภาพและงานกราฟิ ก

186
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น(ท-ป)

3043501

การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2)
Broadcasting Programs
ความหมาย องค์ป ระกอบส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อการวางแผน การจัดรายการ
หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ฝึ กปฏิ บตั ิการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสี ยงและ วิทยุโทรทัศน์ประเภทต่าง ๆ

3043502

การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เฉพาะกลุ่ม
3(2–2)
Broadcasting Programs for Specific Audiences
ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มเป้ าหมายต่าง ๆ
ที่มี
ลักษณะเฉพาะ เปรี ยบเทียบการให้บริ การด้านนี้ในต่างประเทศกับในประเทศ การ
วางแผนจัดรายการให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้บริ การแก่กลุ่มที่เลือกศึกษา

3043503

ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(3–0)
Broadcasting Business
การดาเนิ นงานธุ รกิจวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
บุคลากรห้อง
บันทึกเสี ยง
ห้องส่ ง
และห้องถ่ายโทรทัศน์
การดาเนินงานของสถานี
วิทยุกระจายเสี ยงและสถานีวทิ ยุ โทรทัศน์ การจัดรายการวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์

3043504

การบริหารรายการโทรทัศน์
2(1-2)
Television Broadcasting Administration
ศึ ก ษาการวางแผน บริ ห ารบุ ค ลากร งบประมาณ วัส ดุ อุ ป กรณ์ การ
วิเคราะห์ กลุ่มเป้ าหมาย การผลิตรายการ การประเมินผลรายการโทรทัศน์ ปั ญหา
และสภาพการผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดรายการโทรทัศน์การศึกษา
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3044401

การแสดงและการกากับการแสดง
2(1–2)
Acting and Directing
เทคนิ คการแสดงที่ใช้กบั วิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ การแสดงท่าทาง สี
หน้า การเคลื่ อนไหว การพูด การกาหนดทิ ศทาง การกากับการแสดงทางวิท ยุ
โทรทัศน์และภาพยนตร์

3044402

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยงขั้นสู ง
3(2–2)
Advanced Radio Production
วิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน : 3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง
เบื้องต้นเทคนิคและการวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสี ยง ฝึ กผลิตรายการ
วิทยุประเภทต่าง ๆ ในห้องปฏิบตั ิการวิทยุกระจายเสี ยง

3044403

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ ข้ นั สู ง
3(2–2)
Advanced Television Production
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เบือ้ งต้ น
ศึ ก ษาและวิเคราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมาย การวางแผน การผลิ ตรายการ การ
ประเมิ น ผล รายการ ปั ญหาและการแก้ปั ญหาในการผลิ ตรายการวิทยุโทรทัศ น์
ประเภทต่าง ๆ

3044501

การบริ หารงานวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
2(2–0)
Broadcasting Management
หลักการบริ หารงานสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
ในด้าน
การบริ หารงานบุคคล
การจัดองค์กร การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
ตลอดจนปัญหาด้านการบริ หารงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงและสถานีวทิ ยุ
โทรทัศน์
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3044901

การศึกษารายบุคคลด้ านวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
2(1–2)
Individualized Study in Broadcasting
การศึ ก ษาพิเศษเป็ นรายบุ ค คลในเรื่ องเกี่ ยวกับ วิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิท ยุ
โทรทัศน์ โดยมีอาจารย์ และ / หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา

3044902

โครงการพิเศษด้ านวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2)
Special Project in Broadcasting
การศึก ษาพิเศษเป็ นรายบุ ค คลในเรื่ องเกี่ ยวกับ วิทยุกระจายเสี ยงหรื อวิท ยุ
โทรทัศน์ โดยมีอาจารย์ และ / หรื อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา

3044903

สั มมนาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2)
Seminar in Broadcasting
ความหมายของการสัมมนา จุ ดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ
รู ป แบบและเทคนิ ค การจัด สั ม มนา ความหมายของวิท ยุก ระจายเสี ย งและวิท ยุ
โทรทัศน์ การดาเนิ นงานของ วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ ศึกษาวิเคราะห์
การดาเนินงานของวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้เข้าใจถึงอุปสรรคและ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ตลอ ดจนการหาแนวทางแก้ ไ ขปั ญหาในเรื่ องต่ า ง ๆ ของ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ยงและวิ ท ยุ โ ทรทัศ น์ ฝึ กจัด สถานการณ์ จ าลอง และ /หรื อ
สถานการณ์จริ ง ในการสัมมนาวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์

3044904

การวิจัยวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
3(2–2)
Broadcasting Research
ระเบียบวิธีวิจยั เบื้องต้นที่เกี่ ยวข้องกับวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
เทคนิ คการวิจยั สถิ ติในการวิจยั ที่จาเป็ นในการวิจยั วิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์
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หมู่วชิ าการโฆษณา
(305)

หมู่วชิ าการโฆษณา ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้ อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 305 -1- - )
2. ภาษา
( 305 -2- - )
3. กราฟิ ก
( 305 -3- - )
4. การผลิต
( 305 -4- - )
5. การบริ หาร
( 305 -5- - )
6.
( 305 -6- - )
7.
( 305 -7- - )
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
( 305 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 305 -9- - )
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หมู่วชิ าการโฆษณา(305)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า

ชื่อวิชา

น(ท-ป)
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3051101
3052101
3052102
3052501
3052502
3053201
3053202
3053203
3053401
3053501
3053502
3053503
3054301
3054302
3054401
3054501
3054502
3054503
3054901
3054902

4661531
4661501
4662532
4662534
4662533
4662535
4663538
4663539
4663544
4663540
4663536
4663542
3053503
4664545
4662503
4664546
4663541
4642603
4664931
3054902

รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า

หลักการโฆษณา
หลักการโฆษณา
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
หลักการสื่ อสารการตลาด
การโฆษณากับสังคม
ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ
การเขียนบทโฆษณา
การเขียนบทโฆษณาขั้นสู ง
การเขียนบทโฆษณาชั้นสู ง
วาทวิทยาการโฆษณา
การออกแบบโฆษณา
การวางแผนสื่ อโฆษณา
การโฆษณาทางสิ่ งพิมพ์
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
การโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
นิเทศศิลป์ เพื่อการโฆษณา
การออกแบบโฆษณาด้วยคอมพิวเตอร์
การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา
การผลิตงานโฆษณา
การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา
การบริ หารงานโฆษณา
ธุ รกิจงานโฆษณา
ธุ รกิจงานโฆษณา
การศึกษารายบุคคลด้านการโฆษณา
โครงการพิเศษด้านการโฆษณา
โครงการพิเศษด้านการโฆษณา
ชื่อวิชา

3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
น(ท-ป)

192
3054903
3054904
3054905
3054906

3054903
4664547
3054905
-

สัมมนาการโฆษณา
สัมมนาการโฆษณา
การศึกษาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ผลงานด้านการโฆษณา
การวิจยั โฆษณา
การวิจยั โฆษณา
ฝึ กปฏิบตั ิการโฆษณา

3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)

193

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการโฆษณา ( 305 )
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3051101

หลักการโฆษณา
3(3–0)
Principles of Advertising
ความหมาย ความสาคัญและแนวคิดในการโฆษณา บทบาทและอิทธิพล
ของการโฆษณาที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะสาคัญของการโฆษณา
การวางแผนงานโฆษณา อันประกอบด้วยการเตรี ยมข้อมูล การวิจยั การสร้างสรรค์
งานโฆษณา การวางแผนสื่ อการกาหนดงบประมาณ และการประเมินผลงาน
โฆษณา

3052101

การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค
3(3–0)
Advertising and Consumer Behavior
ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเพื่อวางแผนสร้างสารโฆษณา วิเคราะห์จิตวิทยา
ผูบ้ ริ โภคในสถานการณ์ ท างการตลาด พื้ นฐานทางจิ ตวิท ยาสั ง คม ลัก ษณะของ
พฤติกรรมและการตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อสิ นค้า และแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การวิเคราะห์ ผูบ้ ริ โภคในฐานะผูผ้ ลิ ตสารและเป้ าหมายในการจูงใจ
นาเอากฏเกณฑ์ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้เพื่อกลวิธีในการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิภาพ

3052102

หลักการสื่ อสารการตลาด
3(3–0)
Principles of Marketing Communication
หลัก การ และแนวคิ ดการท าธุ รกิ จสมัยใหม่ บทบาทของส่ วนผสมทาง
การตลาดในการท าหน้ า ที่ เ ป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ เพื่ อ ที่ จ ะถ่ า ยทอดความคิ ด จาก
ผูป้ ระกอบการไปยัง ผูบ้ ริ โ ภคเป้ าหมาย แนวทางในการวางแผน กิ จ กรรมการ
ส่ งเสริ มการตลาด เพื่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคหลากหลายรู ปแบบอันประกอบไปด้วย
การโฆษณา การประชาสั ม พันธ์ การส่ ง เสริ มการจาหน่ า ย การบริ การ การใช้
เครื่ องมือเพื่อการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษและการประชานิเทศอื่น ๆ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3052501

การโฆษณากับสั งคม
2(2–0)
Advertising and Society
ศึกษาถึ งบทบาท อิ ทธิ พลของการโฆษณาที่ มีต่อสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ จรรยาบรรณนักโฆษณา การควบคุมดาเนิ นงานโฆษณา โดยรัฐ รวมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงจริ ยธรรม และความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการโฆษณาที่
ควรมีต่อสังคม

3052502

ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ
3(3–0)
Public Opinion Propaganda
ความหมาย ลักษณะ บ่อเกิ ด และวิวฒั นาการของประชามติ บทบาทของ
พลังสื่ อมวลชนในการก่ อตัวให้เกิ ดประชามติ การเปลี่ ยนแปลงของทัศนคติ การ
โฆษณาชวนเชื่อ และปฏิบตั ิการทางจิตวิทยาสื่ อสารมวลชนที่มีอิทธิ พลต่อสังคม

3053201

การเขียนบทโฆษณา
3(2–2)
Creative Copy Writing
ความหมาย ความสาคัญ และกระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์
การสร้ างสารโฆษณา องค์ประกอบและประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา
หลัก การเขี ย นบทโฆษณาและการเขี ย นบทโฆษณาส าหรั บ สื่ อ ประเภทต่ า ง ๆ
ปฏิบตั ิการเขียนบทโฆษณา

3053202

การเขียนบทโฆษณาขั้นสู ง
2(1–2)
Advanced Creative Copy Writing
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3053201 การเขียนบทโฆษณา
การสร้างแนวคิดหลักสาหรับการโฆษณา การสร้างสารโฆษณาต่อเนื่ องใน
ลักษณะของการรณรงค์ การวิเคราะห์ ความหมายของภาพและคาที่ใช้ ฝึ กเขียนและ
วิเคราะห์ชิ้นงานโฆษณา ในห้องปฏิบตั ิการ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3053203

วาทวิทยาการโฆษณา
3(2–2)
Speech for Advertising
ความหมาย ความสาคัญและจุดประสงค์ของการพูดเพื่อการโฆษณา การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การใช้เสี ยงและลีลาในการพูด การเตรี ยมการ เทคนิคการพูดตาม
จุดมุ่งหมาย ต่าง ๆ ของการพูดเพื่อการโฆษณา ฝึ กปฏิบตั ิการพูดเพื่อการโฆษณาที่
มีคุณภาพ

3053401

การออกแบบโฆษณา
3(2–2)
Advertising Design
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของการออกแบบ ธรรมชาติการ
รับรู ้ ของผูร้ ั บสารทางการโฆษณา แนวคิดและการกาหนดแนวคิ ดในการออกแบบ
โฆษณา หลักการออกแบบนิเทศศิลป์ เพื่อการโฆษณา การออกแบบโฆษณาประเภท
ต่าง ๆ โดยเน้นสื่ อสิ่ งพิมพ์ เช่น การจัดภาพและข้อความ ปฏิบตั ิการออกแบบชิ้นงาน
โฆษณา

3053501

การวางแผนสื่ อโฆษณา
3(2–2)
Advertising Media Planning
ความหมาย ความสาคัญ และวัตถุประสงค์การวางแผนสื่ อโฆษณา แนวคิด
และหลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเลือกสื่ อเพื่อการโฆษณา ตลอดจนองค์ประกอบและ
กระบวนการในการวางแผนสื่ อ โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาด การ
โฆษณา งบประมาณเวลาและการซื้ อสื่ อเพื่อการโฆษณา ปฏิบตั ิการวางแผนและ
การสร้างตารางกาหนดสื่ อโฆษณา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3053502

การโฆษณาทางสิ่ งพิมพ์
2(1–2)
Printed Media Advertising
การจัดการแผนกโฆษณาในหนังสื อพิมพ์และนิตยสาร การกาหนดอัตราค่า
โฆษณา จานวนจาหน่าย การวิจยั ผูอ้ ่าน การกาหนดนโยบายในการโฆษณาและการ
รับโฆษณาสิ่ งพิมพ์ กฎหมายและข้อบังคับ โอกาสและความสาเร็ จของการใช้สื่อ
สิ่ งพิมพ์

3053503

การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์
2(1–2)
Radio and Television Advertising
หลักการและแนวปฏิบตั ิในการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุ
โทรทัศน์ ปัญหาของการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสี ยงและวิทยุโทรทัศน์ การวิจยั
สื่ อ การกาหนดโครงสร้างของอัตราค่าโฆษณาในสื่ อ การจัดวางรายการโฆษณา
การจัดการแผนโฆษณาในสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงและสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ การขาย
รายการและเวลา

3054301

นิเทศศิลป์ เพือ่ การโฆษณา
2(1–2)
Visual Communication for Advertising
หลักเบื้องต้นของนิเทศศิลป์ และการนามาใช้ในงานโฆษณา ปั ญหาเกี่ยวกับ
การผลิ ตวัส ดุ โ ฆษณา และต้นฉบับที่ จะใช้ใ นหนังสื อพิ มพ์ นิ ตยสาร จดหมาย
โฆษณา และโปสเตอร์ ขั้นตอนในการพิมพ์ การใช้กระดาษ การเลื อกและการ
พิ ม พ์สี การจัด ท าแผ่น พับ และวัส ดุ โ ฆษณาอื่ น ๆ โดยเน้น การฝึ กปฏิ บ ัติ การ
ออกแบบชิ้นงานโฆษณา

3054302

การออกแบบโฆษณาด้ วยคอมพิวเตอร์
2(1–2)
Computer Design for Advertising
ศึกษาหลักการ และวิธีใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ใช้ในการเขียนรู ปเรขาคณิ ต
และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รู ปลายเส้น ภาพการ์ ตูน และฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ
เพื่องานโฆษณาประเภทต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3054401

การสร้ างสรรค์ และการผลิตงานโฆษณา
3(2–2)
Advertising Creativity and Production
การกาหนดกลยุท ธ์ การสร้ า งสรรค์ และการถ่ ายทอดสู่ ชิ้ นงานโฆษณา
กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา เพื่อให้ได้ภาพ และ/หรื อ ข้อความโฆษณา
สาหรับสื่ อประเภทต่าง ๆ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อวิทยุโทรทัศน์
และภาพยนตร์ ปฏิบตั ิการสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานโฆษณาประเภทต่าง ๆ

3054501

การวางแผนรณรงค์ เพือ่ การโฆษณา
3(2–2)
Advertising Campaign Planning
ความรู ้ ทวั่ ไปในการรณรงค์การโฆษณา กระบวนการวางแผนรณรงค์การ
โฆษณา การกาหนดวัตถุประสงค์การตลาดและการโฆษณา การกาหนดกลยุทธ์และ
กลวิธีในการโฆษณา องค์ประกอบในการวางแผนรณรงค์การโฆษณา ปฏิบตั ิการ
วางแผนรณรงค์การโฆษณา

3054502

การบริหารงานโฆษณา
3(3-0)
Advertising Management
โครงสร้าง นโยบาย การจัดการหน่วยงานโฆษณา การวางแผนเชิ งกลยุทธ์
การหาลูกค้าการจัดการด้านการสร้ างสรรค์สิ่งโฆษณา การจัดการด้านสื่ อโฆษณา
การจัดการงบประมาณและบุคลากร การนาเสนองานโฆษณา การวิเคราะห์และ
ประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานโฆษณา กฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับงานโฆษณา

3054503

ธุรกิจงานโฆษณา
3(3–0)
Advertising Business
บทบาทของงานโฆษณาในสังคม ประเภทและองค์ประกอบของธุ รกิจงาน
โฆษณา การตลาดและการดาเนินธุ รกิจโฆษณาในสังคม ประเภทและองค์ประกอบ
ของธุ ร กิ จ งานโฆษณาการจัด องค์ก ร การงบประมาณ กฎหมายที่ เ กี่ ย วกับ งาน
โฆษณา
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3054901

การศึกษารายบุคคลด้ านการโฆษณา
2(1–2)
Individualized Study in Advertising
การศึกษารายบุคคลในเรื่ องเกี่ ยวกับการโฆษณา โดยมีอาจารย์ในภาควิชา
และ/หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา

3054902

โครงการพิเศษด้ านการโฆษณา
3(2–2)
Special Project in Advertising
การศึกษาพิเศษเป็ นรายกลุ่มในเรื่ องเกี่ยวกับการโฆษณา โดยมีอาจารย์ใน
ภาควิชา และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา

3054903

สั มมนาการโฆษณา
3(2–2)
Seminar in Advertising
ความหมายของการสั ม มนา จุ ด มุ่ ง หมาย องค์ป ระกอบ กระบวนการ
รู ป แบบและเทคนิ ค การจัด สั ม มนา ความหมายของการโฆษณากับ สั ง คมและ
วัฒนธรรมการโฆษณากับเศรษฐกิจ การโฆษณากับข้อบังคับทางกฎหมาย ฝึ กการ
สัมมนาเพื่อให้เข้าใจถึ งอุ ปสรรคและข้อเท็จจริ ง ตลอดจนถึ งการหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหาเกี่ยวกับงานโฆษณา ฝึ กจัดสถานการณ์จาลอง และ/หรื อสถานการณ์จริ ง

3054904

การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ผลงานด้ านการโฆษณา
2(1–2)
Study and Analysis of Advertising Master Piece
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการ วิเคราะห์กระบวนการและแนวคิดของการผลิตงาน
โฆษณาประเภทต่าง ๆ ตลอดจนกลยุทธ์ของการโฆษณาที่ประสบผลสาเร็ จ

3054905

การวิจัยโฆษณา
3(2–2)
Advertising Research
ความหมาย ความสาคัญ ขอบเขต แนวคิด หลักการและทฤษฎีในการวิจยั
โฆษณา เทคนิ คและกระบวนการในการวิจยั การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวาง
แผนการผลิต และการประเมินผลงานโฆษณา ฝึ กปฏิบตั ิการวิจยั โฆษณา
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รหัส
3054906

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ฝึ กปฏิบัติการโฆษณา
2(1–2)
Practicum in Advertising
การนาความรู ้เกี่ยวกับงานโฆษณาและการผลิตสื่ อโฆษณาด้านต่าง ๆ ไปฝึ ก
ปฏิบตั ิในสถานการณ์จาลอง และ/หรื อสถานการณ์จริ งที่จดั ขึ้น
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หมู่วชิ าการถ่ ายภาพ
(306)
หมู่วชิ าการถ่ายภาพ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชานิเทศศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้ อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. การถ่ายภาพ
( 306 -1- - )
2. การถ่ายภาพเฉพาะสาขา
( 306 -2- - )
3. กราฟิ ก
( 306 -3- - )
4. เทคนิคการถ่ายภาพ
( 306 -4- - )
5. การผลิต
( 306 -5- - )
6. การบริ หาร
( 306 -6- - )
7.
( 306 -7- - )
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
( 306 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 306 -9- - )
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หมู่วชิ าการถ่ ายภาพ(306)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3061101
3061101
4661432
3061601
3061601
3062101
3062101
3062401 4662439
3062601 4662443
3063101 4661434
3063201 4662437
4662421
3063202 4662438
3063203 4662440
3063204 4662441
3063205
3063205
3063206
3063206
3063207 4663741
3063208 4663768
3063209 2153404
3063210
3063211
-

ชื่อวิชา
การถ่ายภาพเบื้องต้น
การถ่ายภาพเพื่อการสื่ อสาร
การถ่ายภาพ
ศิลปะกับงานภาพถ่าย
ศิลปะกับงานภาพถ่าย
การถ่ายภาพขั้นสู ง
การถ่ายภาพ 2
การถ่ายภาพด้วยกล้องขนาดใหญ่
ธุ รกิจการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพสี
การถ่ายภาพเพื่อการพิมพ์
การถ่ายภาพเพื่อการพิมพ์
การถ่ายภาพสารคดี
การถ่ายภาพบุคคล
การถ่ายภาพโฆษณา
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
การถ่ายภาพเพื่องานศิลปะ
การถ่ายภาพเพื่องานนิ เทศศิลป์
การถ่ายภาพทางวัฒนธรรม
การถ่ายภาพโฆษณาทางการศึกษา
การถ่ายภาพแฟชัน่

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3063501
การผลิตสไลด์
3063501 การผลิตสไลด์
4662420 การผลิตสไลด์
3063502
ประวัติภาพถ่าย
3063503
การถ่ายภาพร่ วมสมัย
3063504
หลักและทฤษฎีการสื่ อความหมายด้วยภาพ
3063504 หลักทฤษฎีการสื่ อความหมายด้วยภาพ

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
2(2-0)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการถ่ ายภาพ (306)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3061101

การถ่ ายภาพเบือ้ งต้ น
3(2–2)
Basic Photography
ศึกษาเกี่ยวกับแสงในการถ่ายภาพ การกาหนดมุมกล้อง ขนาด และสัดส่ วน
ของภาพ การสร้างภาพจากธรรมชาติของกล้องและส่ วนประกอบ ทั้งนี้ เพื่อให้
สามารถรองรับความหมายและเจตนาของผูส้ ่ งสารได้ ปฏิบตั ิการล้าง – อัด – ขยาย
ภาพถ่ายและเทคนิคการสร้างภาพในห้องมืดขั้นพื้นฐาน การสร้างแนวคิด และการ
นาเสนอแนวคิดในงานภาพ

3061601

ศิลปะกับงานภาพถ่ าย
3(2–2)
Arts and Photography
องค์ประกอบศิลปะ ความงาม และรู ปแบบศิลปะ สี และจิตวิทยาสี ในงาน
ภาพถ่ าย แสงและการจัดแสง หลักการจัดภาพ บรรยากาศและอารมณ์ ของภาพ
รู ป แบบการจัดองค์ป ระกอบของภาพถ่ า ย การวิจ ารณ์ และการบรรยายภาพถ่ า ย
เทคนิคการนาเสนองานภาพถ่าย

3062101

การถ่ ายภาพขั้นสู ง
3(2–2)
Advanced Photography
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3061101 การถ่ ายภาพเบือ้ งต้ น
หลักการถ่ายภาพและผลิตภาพ ในแนวสร้างสรรค์ โดยฝึ กทักษะในการ
ผลิตภาพโดยอาศัยองค์ประกอบทางศิลปะ เทคนิคของกล้อง เลนซ์ น้ ายา ฟิ ล์ม
แสง สี และเทคนิคอื่น ๆ ปฏิบตั ิการถ่ายภาพและผลิตภาพแนวสร้างสรรค์
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3062401

การถ่ ายภาพด้ วยกล้องขนาดใหญ่
2(1–2)
View Camera Photography
บทบาทของกล้องขนาดใหญ่ในการถ่ ายภาพ อุ ปกรณ์ และส่ วนประกอบ
ลัก ษณะการท างานของกล้อง วิธีก ารและเทคนิ ค การใช้ก ล้องขนาดใหญ่ ใ นการ
ถ่ายภาพต่าง ๆ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ เช่น สถาปั ตยกรรม โฆษณา หุ่ น
นิ่งและอื่น ๆ ปฏิบตั ิการถ่ายภาพด้วยกล้องขนาดใหญ่

3062601

ธุรกิจการถ่ ายภาพ
2(2–0)
Photography Business
บทบาทของการถ่ า ยภาพในสั ง คม การตลาดของการถ่ า ยภาพ การจัด
องค์กร การงบประมาณ การดาเนินธุ รกิจการถ่ายภาพ

3063101

การถ่ ายภาพสี
2(1–2)
Color Photography
สี ข องแสงและอุ ณหภู มิ สี จิ ตวิ ท ยาของสี กระบวนการเกิ ดภาพสี บ น
ฟิ ล์มเนกาตีฟ โปสิ ตีฟและกระดาษ ปฏิบตั ิการถ่ายภาพสี การล้างฟิ ล์มเนกาตีฟและ
โปสิ ตีฟ การอัดขยายภาพสี

3063201

การถ่ ายภาพเพือ่ การพิมพ์
3(2–2)
Photography for Graphic Arts
ชนิ ดและประเภทของภาพเพื่อการพิมพ์ กล้องและส่ วนประกอบของกล้อง
เพื่อการพิมพ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิคการถ่ายต้นแบบด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ย่อ ขยาย
การใส่ สกรี นและขบวนการล้างฟิ ล์ม ตลอดจนการทาโบรไมต์ ฝึ กปฏิบตั ิ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3063202

การถ่ ายภาพสารคดี
2(1–2)
Documentary Photography
ศึกษาและวิเคราะห์เนื้ อเรื่ องประเภทต่าง ๆ เขียนบท วางแผน จัดเตรี ยม
วัส ดุ อุ ป กรณ์ ตลอดจนงานศิ ล ปะเพื่ อ ปฏิ บ ัติ ก ารถ่ า ยทอดออกมาเป็ นภาพที่ สื่ อ
ความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ ฝึ กปฏิบตั ิถ่ายภาพสารคดี

3063203

การถ่ ายภาพบุคคล
2(1–2)
Portrait Photography
ความหมายของภาพบุคคล วัสดุอุปกรณ์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน
ถ่ายภาพบุคคล การแต่งหน้า การแต่งกาย การจัดท่าทาง ฉากและสภาพแวดล้อม
อื่น ๆ การจัดแสดง ปฏิบตั ิการถ่ายภาพบุคคลทั้งในและนอกสตูดิโอ การแต่งฟิ ล์ม
และแต่งภาพ

3063204

การถ่ ายภาพโฆษณา
3(2–2)
Photography for Advertising
บทบาทของภาพถ่ายต่อการโฆษณา การวางแผน ออกแบบ เตรี ยมวัสดุ
อุ ป กรณ์ และเทคนิ ค การใช้เครื่ องมื อในการถ่ า ยภาพโฆษณา ปฏิ บ ัติก ารถ่ า ยภาพ
โฆษณาประเภทต่ าง ๆ โดยเน้นวัตถุ ป ระสงค์เพื่อรณรงค์โน้มน้าวกลุ่ มเป้ าหมาย
และการนาเสนอผลงาน

3063205

การถ่ ายภาพวารสารศาสตร์
3(2–2)
Photo Journalism
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของภาพถ่ายในสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ การ
จัดองค์ประกอบของภาพแต่ละประเภทเพื่อโน้มน้าวใจผูอ้ ่าน
ปฏิบตั ิการผลิต
ต้นแบบประเภทภาพขาวดา ภาพสี หรื อสไลด์ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เนื้ อหา
และรู ปภาพ การประเมินคุณภาพของภาพถ่ายทางวารสารศาสตร์
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น(ท-ป)

3063206

การถ่ ายภาพเพือ่ การประชาสั มพันธ์
3(2–2)
Photography for Public Relations
ความหมายและคุณลักษณะของภาพถ่าย ภาพข่าว รวมทั้งประเภทของ
ภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์ การวางแผน การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์เพื่อการ
ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ ปฏิบตั ิการถ่ายภาพขาว – ดา ภาพสี และสไลด์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และการนาเสนอภาพถ่าย

3063207

การถ่ ายภาพเพือ่ งานศิลปะ
2(1–2)
Photography for Art
ศึกษาและปฏิบตั ิให้มีความรู ้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ การล้างฟิ ล์ม การอัด
ขยาย การย่อภาพถ่ายด้วยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ได้แก่ แบบเนกาตีฟและแบบ
ฮาล์ฟโทน เพื่อนาไปใช้ในการทางานศิลปะ

3063208

การถ่ ายภาพเพือ่ งานนิเทศศิลป์
3(2–2)
Photography for Visual Communication Design
ศึกษากล้องถ่ายภาพ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถ่ายภาพระเภท
ต่าง ๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการล้าง อัด ขยาย และกระบวนการอื่น
ที่ต่อเนื่องกับการถ่ายภาพทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การใช้อุปกรณ์ การจัดแสง แว่น
กรองแสง แท่นก๊อบปี้ และอุปกรณ์อื่น ๆ
ในการถ่ายภาพและฝึ กปฏิบตั ิการ
ถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิ เทศศิลป์

3063209

การถ่ ายภาพทางวัฒนธรรม
2(1–2)
Photography of Culture
หลักการทางานของกล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การเลือกชนิด
ของกล้องและฟิ ล์มถ่ายภาพเพื่อ การเผยแพร่ วฒั นธรรม เทคนิคการถ่ายภาพ
ลักษณะต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ วฒั นธรรม เช่น การถ่ายภาพวัตถุโบราณ การ
แสดง ฯลฯ
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น(ท-ป)

3063210

การถ่ ายภาพโฆษณาทางการศึกษา
3(2–2)
Educational Advertiong Photography
ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎี คุณค่าของการถ่ายภาพโฆษณา การ
วางแผนออกแบบ วิเคราะห์และวางภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์การศึกษา การจัด
องค์ประกอบในการถ่ายภาพโฆษณา อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสตูดิโอ การจัดแสงใน
ห้องสตูดิโอและแสงธรรมชาติ การถ่ายภาพโฆษณาประเภทต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิการวางแผน ออกแบบวิเคราะห์งานโฆษณา การจัดในแสงใน
ห้องสตูดิโอและแสงธรรมชาติ การถ่ายภาพโฆษณาประเภทต่าง ๆ

3063211

การถ่ ายภาพแฟชั่น
3(2–2)
Photography of Fashion
ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฏี คุณค่าของภาพแฟชัน่ ต่อวงการศึกษา
การวางแผนออกแบบ
วิเคราะห์และวางแผนภาพลักษณ์ของงาน
การจัด
องค์ประกอบในการถ่ายภาพแฟชัน่
การจัดแสงในห้องสตูดิโอและแสงธรรมชาติ
การถ่ายภาพแฟชัน่ ประเภทต่าง ๆ
ฝึ กปฏิบตั ิ การวางแผน ออกแบบ วิเคราะห์งานแฟชัน่ การจัดแสงในห้อง
สตูดิโอ และแสงธรรมชาติ การถ่ายภาพแฟชัน่ ประเภทต่าง ๆ

3063501

การผลิตสไลด์
3(2–2)
Slide Production
ประเภทและคุณค่าของสไลด์ การวางแผน การเตรี ยมงาน การเขียนบท
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสไลด์ การผลิตสไลด์จากต้นแบบประเภทต่าง ๆ การ
ถ่ายทา การสาเนา การนาเสนอ การเก็บรักษา ปฏิบตั ิการผลิตสไลด์
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3063502

ประวัติภาพถ่ าย
2(2–0)
History of Photography
ศึกษาประวัติความงามและคุณค่าของภาพถ่าย วิวฒั นาการของภาพถ่ายใน
เชิงสื่ อสารที่เน้นเนื้อหา รู ปแบบ ทั้งของต่างประเทศและของไทย วิเคราะห์ผลงาน
ภาพถ่ายของ แต่ละยุคสมัย ในเชิงสื่ อสาร และบทบาท อิทธิ พลที่มีต่อสังคม

3063503

การถ่ ายภาพร่ วมสมัย
2(1–2)
Contemporary Photography
ศึกษาประโยชน์ รู ปแบบ และอิทธิ พลของการถ่ายภาพร่ วมสมัย โดยเน้นที่
แนวความคิดที่ปรากฏในงานภาพถ่าย รู ปแบบวิธีการ การแสดงออกและการ
นาเสนอ โดยอิงกับลักษณะการรับสารของผูร้ ับสารและเจตนาของผูส้ ร้างงานภาพ
นั้นเป็ นสาคัญ

3063504

หลักและทฤษฎีการสื่ อความหมายด้ วยภาพ
3(3–0)
Principles and Theory of Visual Communication
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการสื่ อความหมายด้วยภาพ จิตวิทยาการ
รับรู ้กบั การสื่ อความหมาย การอ่าน – เขียนภาพ (Visual literacy) หลักการสื่ อ
ความหมายด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จิตวิทยาเกี่ยวกับการมอง การเห็นภาพ
และภาพถ่าย
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หมู่วชิ าภาพยนตร์
(307)
หมู่วชิ าภาพยนตร์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชานิ เทศศาสตร์ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 307 -1- - )
2. ภาษา
( 307 -2- - )
3. การถ่ายภาพยนตร์ เฉพาะสาขา
( 307 -3- - )
4. กราฟิ ก
( 307 -4- - )
5. การผลิต
( 307 -5- - )
6. การบริ หาร
( 307 -6- - )
7.
( 307 -7- - )
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
( 307 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 307 -9- - )

210

หมู่วชิ าภาพยนตร์ (307)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3071101 4661431
3071102
3071102
4662423
3071103
3072401 4662334
3073201
3073201
4662215
3073501
3073501
4662422
3073502
3073801
4663851
3074201
3074201
3074301
4664450
3074302
4664449
3074303
4664452
3074304
4664451

ชื่อวิชา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์
หลักการภาพยนตร์
หลักการภาพยนตร์
หลักการภาพยนตร์
ประวัติภาพยนตร์
การผลิตกราฟิ กสาหรับภาพนิ่งและภาพยนตร์
การเขียนบทภาพยนตร์
การเขียนบทภาพยนตร์
การเขียนบทภาพยนตร์
การถ่ายทาภาพยนตร์ เบื้องต้น
การถ่ายทาภาพยนตร์ 1
การผลิตภาพยนตร์
แสงในงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
การปฏิบตั ิงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
การปฏิบตั ิงานนิเทศศาสตร์
การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพนิ่งและภาพยนตร์
การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์
การถ่ายทาภาพยนตร์ เพื่อการเรี ยนการสอน
การถ่ายทาภาพยนตร์ เพื่อการเรี ยนการสอน
การถ่ายทาภาพยนตร์ สารคดี
การถ่ายทาภาพยนตร์ สารคดี
การถ่ายทาภาพยนตร์ บนั เทิง
การถ่ายทาภาพยนตร์ บนั เทิง
การถ่ายทาภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
การถ่ายทาภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3074501
3074501
4664448
3074601
3074601
3074602
3074901 4664951
3074902
3074902
3074903
3074903

ชื่อวิชา
การถ่ายทาภาพยนตร์ ข้ นั สู ง
การถ่ายทาภาพยนตร์ 2
การถ่ายทาภาพยนตร์ 2
การบริ หารงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
การบริ หารงานภาพยนตร์
จิตวิทยาในงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
การศึกษารายบุคคลด้านภาพนิ่งและภาพยนตร์
โครงการพิเศษด้านภาพนิ่งและภาพยนตร์
โครงการพิเศษด้านภาพนิ่งและภาพยนตร์
สัมมนาภาพนิ่งและภาพยนตร์
สัมมนาด้านภาพนิ่งและภาพยนตร์

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าภาพยนตร์ (307)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3071101

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับภาพนิ่งและภาพยนตร์
2(2–0)
Fundamentals of Photography and Cinematography
ประวัติการถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ โดยสังเขป คุณลักษณะ บทบาท
ประเภท ของภาพนิ่งและภาพยนตร์
อุปกรณ์เครื่ องมือในการผลิตภาพนิ่งและ
ภาพยนตร์ โดยเน้นการเลือก การใช้ การนาเสนอ การเก็บรักษาและการอนุ รักษ์

3071102

หลักการภาพยนตร์
3(3–0)
Principles of Film
ความหมาย หลักการ และประวัติภาพยนตร์โดยสังเขป ประเภทของ
ภาพยนตร์ บทบาทและประโยชน์ของภาพยนตร์ในการสื่ อสาร
หลักการผลิต
ภาพยนตร์ อุปกรณ์และเครื่ องมือในการผลิต การถ่ายทาภาพยนตร์ อย่างง่าย

3071103

ประวัติภาพยนตร์
2(2–0)
History of Film
ศึกษาประวัติของภาพยนตร์
วิวฒั นาการของภาพยนตร์ในเชิงสื่ อสารที่
แสดงออกทางด้านเนื้อหาและรู ปแบบ ทั้งของต่างประเทศและของไทย บทบาท
อิทธิ พลของภาพยนตร์ ในฐานะสื่ อมวลชนที่มีต่อสังคมในแต่ละยุคสมัย

3072401

การผลิตกราฟิ กสาหรับภาพนิ่งและภาพยนตร์
2(1–2)
Graphic Production for Photography
ความหมาย ขอบข่าย และความสาคัญของวัสดุกราฟิ กที่มีต่อภาพนิ่งและ
ภาพยนตร์ ปฏิบตั ิการออกแบบ และผลิตวัสดุกราฟิ กประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน
ภาพนิ่งและภาพยนตร์
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3073201

การเขียนบทภาพยนตร์
3(2–2)
Script Writing for Film
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทภาพยนตร์ ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อเรื่ อง
การวางเค้าโครงเรื่ อง ปฏิบตั ิการเขียนบทภาพยนตร์ ประเภทต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์
สารคดี ภาพยนตร์เพื่อการเรี ยนการสอน ภาพยนตร์บนั เทิง เป็ นต้น

3073501

การถ่ ายทาภาพยนตร์ เบือ้ งต้ น
3(2–2)
Basic Cinematography
หลักการภาพยนตร์ เทคนิคในการใช้กล้อง และอุปกรณ์ประกอบในการผลิต
ภาพยนตร์ การวางแผน การทาบทและเตรี ยมงาน ปฏิบตั ิการถ่ายทาภาพยนตร์ อย่าง
ง่าย การตัดต่อภาพการทาหัวเรื่ อง การบันทึกเสี ยงประกอบ

3073502

แสงในงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
2(2–0)
Light for Still Photography and Film
ศึกษาถึงธรรมชาติของแสง บทบาทของแสงกับงานภาพถ่าย การจัดแสง
เพื่อให้เกิดผลในเชิงสื่ อสารตามเจตนาของการสื่ อสารในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในงาน
ภาพนิ่งและภาพยนตร์

3073801

การปฏิบัติงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
3(2–2)
Practicum in Photography and Cinematography
การนาความรู ้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
ที่ได้ ศึกษามา ไปใช้ในสถานการณ์ที่จดั ขึ้นภายในสถาบัน

3074201

การวิเคราะห์ และวิจารณ์ภาพนิ่งและภาพยนตร์
3(3–0)
Film Analysis and Criticism
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง รู ปแบบและความหมายของภาพนิ่งและ
ภาพยนตร์ ประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพนิ่งและ
ภาพยนตร์
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3074301

การถ่ ายทาภาพยนตร์ เพือ่ การเรียนการสอน
2(1–2)
Instructional Films
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับภาพยนตร์ เพื่อการเรี ยนการสอน ศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาในหลักสู ตร ตลอดจนความต้องการ ความสนใจ เจตคติของผูเ้ รี ยน
ปฏิบตั ิการสร้างภาพยนตร์เพื่อการเรี ยนการสอน

3074302

การถ่ ายทาภาพยนตร์ สารคดี
2(1–2)
Documentary Films
วิวฒั นาการ ความสาคัญ และบทบาทของภาพยนตร์ สารคดี การใช้
ภาพยนตร์ สารคดีเพื่อพัฒนาสังคม เช่น ภาพยนตร์ เพื่อการศึกษา ภาพยนตร์ ข่าว
ภาพยนตร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ และภาพยนตร์เพื่อบริ การสาธารณะ การนา
ความคิดและแรงบันดาลใจที่ได้จากเรื่ องจริ งมาสร้างเป็ นภาพยนตร์สารคดี
ปฏิบตั ิการถ่ายทาภาพยนตร์ สารคดี

3074303

การถ่ ายทาภาพยนตร์ บันเทิง
2(1–2)
Entertainment Films
วิวฒั นาการ ความสาคัญและบทบาทของภาพยนตร์ บนั เทิง เทคนิคการถ่าย
ทาภาพยนตร์บนั เทิง ปฏิบตั ิการถ่ายทาภาพยนตร์ บนั เทิง

3074304

การถ่ ายทาภาพยนตร์ แอนิเมชั่น
2(1–2)
Animated Films
วิวฒั นาการ
ประเภทและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์ แอนิ เมชัน่
ปฏิบตั ิการสร้างภาพยนตร์ แอนิเมชัน่
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3074501

การถ่ ายทาภาพยนตร์ ข้ นั สู ง
2(1–2)
Advanced Cinematography
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3073501 การถ่ ายทาภาพยนตร์ เบือ้ งต้ น
ศึกษาแนวปฏิบตั ิ และเทคนิคชั้นสู งที่ใช้ในการถ่ายทาภาพยนตร์ ประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปฏิบตั ิการถ่ายทาภาพยนตร์

3074601

การบริหารงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
3(3–0)
Still Photography and Films Management
หลักการบริ หารงานภาพนิ่งและภาพยนตร์ ดา้ นต่าง ๆ เช่น การวางแผน
การบริ หารบุคคล การจัดองค์กร การตลาด การเงินและการงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตงานภาพยนตร์

3074602

จิตวิทยาในงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
2(2–0)
Psychology for Still Photography and Films
ศึกษาจิตวิทยาบุคคลที่เกี่ยวกับการรับรู ้ภาพและเสี ยง การวิเคราะห์ผรู ้ ับสาร
ในเชิงจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการสร้างความสนใจ และลักษณะการโน้มน้าวใจใน
งานภาพนิ่งและภาพยนตร์

3074901

การศึกษารายบุคคลด้ านภาพนิ่งและภาพยนตร์
2(1–2)
Case Studies for Still Photography and Film
การศึกษาพิเศษเป็ นรายบุคคลในเรื่ องเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์ โดยมี
อาจารย์ และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา

3074902

โครงการพิเศษด้ านภาพนิ่งและภาพยนตร์
3(2–2)
Special Project in Photography and Cinematography
การศึกษาพิเศษเป็ นรายกลุ่มในเรื่ องเกี่ยวกับภาพนิ่ง หรื อภาพยนตร์ โดยมี
อาจารย์ในภาควิชา และ/หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาปรึ กษา
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รหัส
3074903

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สั มมนาภาพนิ่งและภาพยนตร์
3(2–2)
Seminar in Photography and Cinematography
ความหมายของการสัมมนา จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ
รู ปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายของภาพนิ่งและภาพยนตร์ ศึกษา
วิเคราะห์และวิจารณ์ในการดาเนินงานภาพนิ่งและภาพยนตร์
เพื่อให้เข้าใจถึง
อุปสรรคและข้อเท็จจริ ง ตลอดจนการหาแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ของภาพนิ่งและ
ภาพยนตร์ ฝึ กจัดสถานการณ์จาลอง และ/หรื อสถานการณ์จริ งในการสัมมนา
ภาพนิ่งและภาพยนตร์
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หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
(รหัส 350 – 359)

หมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้จดั หมู่วชิ าไว้ดงั นี้
รหัส
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

หมู่วชิ า
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้
หมู่วชิ าการเลขานุการ
หมู่วชิ าการบัญชี
หมู่วชิ าการเงินและการธนาคาร
หมู่วชิ าการตลาด
หมู่วชิ าการสหกรณ์
หมู่วชิ าการบริ หารธุ รกิจ
หมู่วชิ าธุ รกิจบริ การ
หมู่วชิ าประกันภัยและวินาศภัย
หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
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หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ ในหมวดวิชา
บริหารธุรกิจและการจัดการ
(350)
หมู่วชิ าที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิ าใดได้ ของหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการ
จัดการ ได้จดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ทัว่ ไป
(350-1--)
2. การประยุกต์ดา้ นธุ รกิจ
(350-2--)
3.
(350-3--)
4.
(350-4--)
5.
(350-5--)
6.
(350-6--)
7.
(350-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(350-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(350-9--)
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หมู่วชิ าทีไ่ ม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้ (350) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3501201
3501202
3502801
3502802
4642801
3502803
3502804
4632801
3502805
3502806
4642802
3502807
3502808
4642804
3502809
3572801
3502810
4642803
3502811
3502812
3502813
3502814
3503201
3503202

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่องานเอกสารธุ รกิจ 1
การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุ รกิจ 2
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสานักงาน 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการสานักงาน 1
การฝึ กงานเฉพาะสาขาการจัดการสานักงาน
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1
การฝึ กงานสหกรณ์ 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว่ ไป 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการทัว่ ไป 1
การฝึ กงานเฉพาะสาขาการจัดการทัว่ ไป
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการบริ หารธุ รกิจ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 1
ฝึ กงานเฉพาะสาขาบริ หารธุ รกิจ
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพธุ รกิจการท่องเที่ยว 1
เตรี ยมฝึ กปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพธุ รกิจการท่องเที่ยว 1
ฝึ กงานการท่องเที่ยว
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพธุ รกิจการโรงแรม 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพธุ รกิจการโรงแรม 1
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 1
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 1
การจัดระบบเครื อข่ายและการสื่ อสารข้อมูลธุ รกิจด้วย
คอมพิวเตอร์
การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์

3(2-2)
3(2-2)
2 (90)
3 (210)
5(300)
2 (90)
3 (210)
5 (300)
2 (90)
3 (210)
5 (350)
2 (90)
3 (210)
5 (350)
2 (90)
2 (100)
3 (210)
5 (350)
2(90)
3(270)
2(90)
3(210)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3503203
3503204
3503205
3503801
3503802
3503803
4643810
3503805
4624308
3503806
4644908
3503807
4644909
3503808
4644912
3503809
4644913
3503810
3573803
3503811
3503812
3503813
3503814
3503815
3503816
3503901
3504101
3504201
3504202
3504802
4644807

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การประมวลผลวิจยั ทางธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
โปรแกรมประยุกต์ทางการบัญชี
3(2-2)
โปรแกรมประยุกต์การควบคุมสิ นค้าคงคลัง
3(2-2)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 2 (90)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว่ ไป 2
2 (90)
การปฏิบตั ิการด้านการจัดการ
2 (90)
การขายตรง
2 (90)
กรณี ศึกษา
2 (90)
การศึกษาตามแนวแนะ
2 (90)
ธุ รกิจจาลอง
2 (90)
การฝึ กจาลองในสานักงาน
2 (90)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 2 (90)
เตรี ยมฝึ กปฏิบตั ิการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
3 (150)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการบริ หารธุ รกิจ 2
2 (90)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว่ ไป 3
2 (90)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
2 (90)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2 2 (90)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 2
2(90)
การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 3
2(90)
การวิจยั ทางธุ รกิจ
3(2-2)
จริ ยธรรมทางธุ รกิจ
3(3-0)
การจัดการของคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
การวางระบบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการทัว่ ไป 2
3 (210)
การฝึ กงานการจัดการทัว่ ไป 2
5 (350)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3504803
4644807
3504804
4644805
3504805
4644808
3504806
4644811
3504807
4634802
3504808
3504809
3504810
3504811
-

ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการทัว่ ไป 3
การฝึ กงานการจัดการทัว่ ไป 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 3
การฝึ กงานเฉพาะสาขาการบริ หารธุ รกิจ 2
การฝึ กงาน (ธุ รกิจศึกษา)
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3
ฝึ กงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2
การฝึ กงานสหกรณ์ 3
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริ หารธุ รกิจ 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 2
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 3

น(ท-ป)
5 (350)
5 (350)
5 (350)
5 (350)
5 (340)
5 (350)
5 (350)
3 (210)
3 (200)
3 (210)
3 (210)
3(210)
5(350)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าที่ไม่ สามารถจัดเข้ าหมู่วชิ าใดได้
ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3501201

การใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานเอกสารธุรกิจ 1
3(2-2)
Computer Programming for Business Documentation 1
ฝึ กทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมฝึ กหัดการพิมพ์สัมผัส ศึกษา และฝึ ก
ปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อเป็ นเครื่ องมือเบื้องต้นในการจัดสร้าง บันทึก
เปิ ด ตลอดจนจัดพิมพ์เอกสารธุ รกิจ จัดรู ปแบบ แก้ไข เคลื่อนย้าย คัดลอก
ข้อความในเอกสารธุ รกิจจัดสร้างและแทรกตาราง
ตลอดจนรู ปภาพในเอกสาร
ธุ รกิจ

3501202

การใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานเอกสารธุรกิจ 2
3(2-2)
Computer Programming for Business Documentation 2
ศึกษา ฝึ กปฏิบตั ิการ และประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อเป็ นเครื่ อ
มือในการตกแต่งแฟ้ มเอกสารธุ รกิจ ค้นหา ตรวจทาน จัดการตรวจสอบ แก้ไข
ข้อความในเอกสารธุ รกิจ จัดทาไปรษณี ยผ์ นวก ของจดหมายและป้ ายผนึก จัดสร้าง
และแทรกแผนภูมิ ฐานข้อมูล รวมทั้งวัตถุอื่น ๆ ลงในเอกสารธุ รกิจ ตลอดจน
จัดสร้างและแก้ไขแฟ้ มต้นแบบเอกสาร
และเรี ยนรู ้การใช้งานโปรแกรมอื่นที่
เกี่ยวข้องกับงานเอกสารธุ รกิจ

3502801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการสานักงาน 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Office Management 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
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รหัส

วิชาชีพ การจัดการสานักงาน โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานสานักงาน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

3502802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการสานักงาน 1
3 (210)
Field Experience in Office Management 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพในสานักงานของหน่วยงานต่าง
ๆ ที่เหมาะสมในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่ อง งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร งาน
เลขานุการ งานบัญชีการเงิน งานพิมพ์ดีด งานด้านระเบียบกฎหมาย งานบัญชี
พัสดุ ครุ ภณั ฑ์ และงานเครื่ องปฏิบตั ิการสานักงาน

3502803

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Economic and Cooperative 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ทกั ษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
สหกรณ์ โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวกับงานสหกรณ์

3502804

การฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ 1
3 (210)
Field Experience in General Management 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการจัดการในองค์การ หรื อ
หน่วยงานเพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพการจัดการ

3502805

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพการจัดการทัว่ ไป 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in General Management 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
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กับวิชาชีพการจัดการทัว่ ไป โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับงานการจัดการ
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3502806

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการทัว่ ไป 1
3 (210)
Field Experience in General Management 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการจัดการในองค์การ หรื อ
หน่วยงานเพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพการจัดการ

3502807

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พการบริหารธุรกิจ 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Administration 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพการบริ หารธุ รกิจ
โดยการกระทาในสถานการณ์หรื อรู ปแบบต่าง ๆ
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับงานธุ รกิจ

3502808

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการบริ หารธุรกิจ 1
3 (210)
Field Experience in Business Administration 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านบริ หารธุ รกิจในองค์การ
หรื อหน่วยงานที่สถานประกอบการธุ รกิจที่เหมาะสม เพื่อให้ได้รับความรู ้ ทักษะ
เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพการบริ หารธุ รกิจ

3502809

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พธุรกิจการท่ องเทีย่ ว 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 1
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนการฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
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กับวิชาชีพ
โดยศึกษาการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และฝึ ก
ปฏิบตั ิงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสถานการณ์จาลอง
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3502810

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พธุรกิจการท่ องเทีย่ ว 1
3 (210)
Field Experience in Tourism Industry 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
สถานประกอบการ โดยฝึ กงานทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิตามที่ศึกษามา และได้มี
การอภิปรายสรุ ปผลการฝึ กประสบการณ์ดา้ นการท่องเที่ยว

3502811

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พธุรกิจการโรงแรม 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Hotel Business I
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านธุ รการ
โรงแรมในสถานการณ์จริ ง

3502812

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พธุรกิจการโรงแรม 1
3 (270)
Field Experience in Hotel Business 2
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านธุ รกิจการโรงแรมใน
หน่วยงาน สถานประกอบการด้านธุ รกิจการโรงแรม
โดยฝึ กงานเกี่ยวกับ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิที่ได้ศึกษา จัดให้มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กงานตลอดจนอภิปรายปั ญหาทางด้านธุ รกิจโรงแรม
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา

3502813

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 1
Preparation for Professional Experience in Business Economics 1

2 (90)
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รหัส

จัดให้มีกิจกรรมเพื่อการเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพเศรษฐกิจและธุ รกิจ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

3502814

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 1
3 (210)
Field Experience in Business Economics 1
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านธุ รกิจในหน่วยงานของรัฐ
หรื อธุ รกิจเอกชนที่เหมาะสม
เพื่อให้ได้รับความรู ้
ทักษะ
เจตคติและ
ประสบการณ์ในอาชีพด้านเศรษฐกิจและธุ รกิจ

3503201

การจัดระบบเครือข่ ายและการสื่ อสารข้ อมูลธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2)
Network System Management and Computer Application in Business
ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครื อข่าย
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการจัดระบบการแบ่งกลุ่ม การปฏิบตั ิงานภายในองค์การธุ รกิจ
การจัดระบบสานักงานสาขา และการสื่ อสารข้อมูลทางการตลาด และข่าวสารทาง
ธุ รกิจทั้งเครื อข่ายภายใน (Intranet) และภายนอกองค์การ (Internet)

3503202

การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้ วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2)
Computer Application in Secretarial Management
ศึกษา และฝึ กทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการงาน
สารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม งานการประสานงาน และติด ต่อนัด
หมาย งานรวบรวม และประมวล ข้อมูลทางธุ รกิจ และงานควบคุมพัสดุ

3503203

การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2)
Computer Application in Business Research Processing
ศึกษาและฝึ กทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือในการวางแผนการ
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ดาเนินการวิจยั ทางธุ รกิจ การสุ่ มตัวอย่าง การสร้างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงปริ มาณ การทดสอบ
สมมติฐาน และระดับนัยสาคัญทางสถิติและการจัดทารายงานการวิจยั ทางธุ รกิจ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3503204

โปรแกรมประยุกต์ ทางการบัญชี
3 (2-2)
Programming Application for Accounting
ศึกษาข้อมูลทางการบัญชี เช่น บัญชี เงินเดือน บัญชี เจ้าหนี้ลูกหนี้ บัญชี
สิ นค้าคงคลัง บัญชีวเิ คราะห์ตน้ ทุนและค่าแรง บัญชี ตน้ ทุนและการผลิตตามคาสั่ง
บัญชีเพื่อการวิเคราะห์งบการเงิน การเขียนโปรแกรมประยุกต์และการนาโปรแกรม
สาเส็จรู ปมาประยุกต์ใช้กบั งานนี้

3503205

โปรแกรมประยุกต์ การควบคุมสิ นค้ าคงคลัง
3 (2-2)
Programming Application for Inventory Control
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้ อ การรับ การจัดส่ งสิ นค้า การควบคุมคลังสิ นค้าคง
คลังการตัดบัญชีสินค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครอง ตลาด ฝึ กเขียน
โปรแกรมและการนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้กบั งานด้านควบคุมสิ นค้า

3503801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Economic and Cooperative 2
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของ
โครงการต่าง ๆ การวางแผนจัดทาโครงการ การวิเคราะห์โครงการที่ปฏิบตั ิแล้ว
ในสหกรณ์ธุรกิจเป็ นกรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่สหกรณ์และหน่วยงานธุ รกิจจัดขึ้น สร้าง
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โครงการพิเศษขึ้น และนาโครงการปฏิบตั ิการจริ ง ตลอดจนการจัดให้มีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3503802

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว่ ไป 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in General Management 2
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยฝึ กปฏิบตั ิการทางด้านธุ รกิจแบบครบวงจร การบริ หารโดยมีการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ นาแผนไปปฏิบตั ิ การติดตามผลการปรับปรุ งงาน

3503803

การปฏิบัติการด้ านการจัดการ
2 (90)
Practicum for Management
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยฝึ กปฏิบตั ิการทางด้านธุ รกิจแบบครบวงจร การบริ หารโดยมีการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ นาแผนไปปฏิบตั ิ การติดตามผลการปรับปรุ งงาน

3503805

การขายตรง
2 (90)
Direct Selling
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
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โดยฝึ กประสบการณ์ขายตรงสิ นค้าประเภทต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบและ
คาแนะนาของอาจารย์ โดยอาศัยหลักเกณฑ์และทฤษฎีทางด้านการตลาดและการ
ขาย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3503806

กรณีศึกษา
2 (90)
Case Study
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความของผูเ้ รี ยนก่อนฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
ในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาถึง
กรณี ตวั อย่างทางการบริ หารธุ รกิจและหรื อบริ หารรัฐกิจ โดยเน้นการศึกษาค้นคว้า
และวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล การจัดองค์การ การวางนโยบาย และ
การวางแผน การประสานงานและการประเมินผล เป็ นต้น

3503807

การศึกษาตามแนวแนะ
2 (90)
Independent Study
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
โดยให้นกั ศึกษาเลือกทาโครงการที่ตนใจในขอบข่ายของการ
บริ หารธุ รกิจและหรื อรัฐกิจ โดยได้รับความเห็นชอบและคาแนะนาจากอาจารย์

3503808

ธุรกิจจาลอง
Dummy Business

2 (90)
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จั ด ให้ มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ยมความพร้ อ มของผู ้ เ รี ยนก่ อ นออกฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มึความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชี พ โดยศึกษาการจัดตั้งองค์กรต่าง ๆ ทางธุ รกิจ ให้นกั ศึกษาจัดตั้งองค์การ
ธุ ร กิ จ ที่ ส นใจ แล้ ว จัด ให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ง านจริ งโดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบและ
คาแนะนาจากอาจารย์

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3503809

การฝึ กจาลองในสานักงาน
2 (90)
Office Simution
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยให้ฝึกงานในสานักงานจาลองให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิหน้าที่ต่าง ๆ ใน
สานักงาน นักศึกษาจะต้องพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงานจนถึงเกณฑ์มาตรฐาน
โดยได้รับความเห็นชอบและคาแนะนาจากอาจารย์

3503810

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 3
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิบติงานด้านอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในสถานการณ์จริ ง

3503811

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พการบริหารธุรกิจ 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Administration 2
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จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการเรี ยนรู้ลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ
โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุ รกิจแบบครบวงจร การบริ หารโดยมีการ
วางแผนอย่างเป็ นระบบ นาแผนไปปฏิบตั ิ การติดตามผลการปรับปรุ งงาน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3503812

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว่ ไป 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience General Management 3
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการจัดการ การศึกษาแนวโน้ม สภาพ
การเปลี่ยนแปลง
ในหน่วยงานทางธุ รกิจ
โดยการใช้กรณี ศึกษา
สถานการณ์จาลองการเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา
การใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม สามารถทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มสร้าง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

3503813

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พการบริหารธุรกิจ 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Administration
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการบริ หารธุ รกิจ การศึกษาแนว
โน้มสภาพการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานทางธุ รกิจ
โดยการใช้กรณี ศึกษา
สถานการณ์จาลองการเตรี ยมความพร้อมเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา
การใช้
คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม สามารถทางานเป็ นทีมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การเสริ มสร้าง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

3503814

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2

2 (90)
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Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 2
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนออกฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพในด้านการรับรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู้ทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิบตั ิดา้ นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แบบครบวงจร ตลอดจนการจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3503815

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Economics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
เป็ นการศึกษาค้นคว้าวิจยั
และนาผลที่ได้เสนอในรู ปแบบของ
เอกสารรายงานผลการศึกษา โดยให้อยูใ่ นความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา และ
คณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา

3503816

การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Economics 3
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
เป็ นการศึกษาค้นคว้าวิจยั
และนาผลที่ได้เสนอในรู ปแบบของ
เอกสารรายงานโดยให้อยูใ่ นความควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา

3503901

การวิจัยทางธุรกิจ
3 (2-2)
Principles of Business Research
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจยั ทาง
ธุ รกิจจรรยาบรรณของนักวิจยั ประเภทของการวิจยั ทางธุ รกิจ ขั้นตอนการวิจยั การ
เลือกปั ญหาการวิจยั การกาหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคาถามในการวิจยั ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรู ปแบบการวิจยั
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เครื่ องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจยั แบบต่าง ๆ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการนาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการเตรี ยมข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจยั การเขียนรายงานการวิจยั การประเมิน
ผลการวิจยั

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริ ยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริ ยธรรม รวมทั้ง
การสร้างจริ ยธรรมในองค์การธุ รกิจ เน้นจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หาร (Management
Ethics)และจริ ยธรรมของพนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใช้กรณี ตวั อย่าง
ประกอบ

3504201

การจัดการของคงคลังด้ วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2)
Computer Application in Inventory Management
ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และออกแบบประยุ ก ต์ ก ารใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์
ฐานข้อมูลเป็ นเครื่ องมือในการจัดวางโครงสร้ างของการจัดการของคงคลังด้วย
คอมพิวเตอร์

3504202

การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
3 (2-2)
Computer Application in Accounting System Design
ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฐาน
ข้อมูลเป็ นเครื่ องมือในการจัดวางโครงสร้างของระบบบัญชี การบันทึกและแก้
ไขการลงบัญชีการประมวลผล การผ่านบัญชี การรายงานงบการเงินต่าง ๆ การ
จัดระบบความปลอดภัยของข้อมูล และการตรวจสอบควบคุมระบบบัญชี
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3504802

รหัส

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการทัว่ ไป 2
3 (210)
Field Experience in General Management 2
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการจัดการ
ภายใต้
คาแนะนาของอาจารย์นิเทศ และผูบ้ ริ หารกิจการ เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ เจต
คติและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3504803

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการทัว่ ไป 3
5 (350)
Field Experience in General Management 3 จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึก
ประสบกาณ์วชิ าชีพด้านการจัดการ
ในองค์การหรื อหน่วยงานให้เกิดความรู ้
ความสามารถ
ทักษะ เจตคติและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการ
ประกอบอาชีพ โดยมีอาจารย์นิเทศและผูบ้ ริ หารกิจการเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา จัด
ให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กประสบการณ์
อาจจัดให้ฝึก
ประสบการณ์ท้ งั หมด
หรื อฝึ กประสบการณ์และทาโครงการพิเศษ
หรื อ
ฝึ กประสบการณ์และทาภาคนิพนธ์
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบกาณ์วชิ าชีพด้านการจัดการ ในองค์การหรื อ
หน่วยงานให้เกิดความรู ้
ความสามารถ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีอาจารย์นิเทศและผูบ้ ริ หารกิจการ
เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา
จัดให้มีการปฐมนิ เทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ ก
ประสบการณ์ อาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ท้ งั หมด
หรื อฝึ กประสบการณ์และ
ทาโครงการพิเศษ หรื อฝึ กประสบการณ์และทาภาคนิพนธ์

3504804

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการบริ หารธุรกิจ 3
5 (350)
Field Experience in Business Administration 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านการบริ หารธุ รกิจใน
หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อธุ รกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
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ที่ปรึ กษา โดยนาความรู ้ท้ งั ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้
สถานการณ์จริ งจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กประสบการณ์
และจัดให้มีการปั จฉิ มนิเทศเพื่ออภิปรายปั ญหาการฝึ กประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
โดยอาจจัดให้ฝึก
ประสบการณ์ท้ งั หมด
หรื อฝึ กประสบการณ์และทาโครงการพิเศษ หรื อฝี ก
ประสบการณ์และทาภาคนิพนธ์
3504805

รหัส

การฝึ กงาน (ธุรกิจศึกษา)
5 (340)
Field Experience in Business Education
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ความรู ้ดา้ นธุ รกิจ ในหน่วยงานต่าง ๆ
หรื อธุ รกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนาความรู ้ท้ งั
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้ เพื่อให้เกิดความรู ้ ทักษะ
เจตคติและประสบการณ์

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3504806

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 3
5 (350)
Field Experience in Tourism Industry Business 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในหน่วยงาน สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โดยฝึ กงาน
เกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิให้ได้ศึกษา จัดให้มีการปฐมนิ เทศและปั จฉิ ม
นิเทศเกี่ยวกับ รายละเอียดของการฝึ กงาน
ตลอดจนอภิปรายปัญหาทางด้าน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา

3504807

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์ สหกรณ์ 2
Field Experience in Economic and Cooperative 2

3(210)
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จัดให้นกั ศึกษาได้ศึกษาประสบการณ์วชิ าชีพ ทางด้านเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ในสหกรณ์ ธนาคาร บริ ษทั และสถานประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์
ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์นิเทศก์และเจ้าของประกอบการ
3504808

รหัส

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พการบริ หารธุรกิจ 2
3 (210)
Field Experience in Business Administration 2
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชี พด้านการบริ หารธุ รกิจ ใน
สถานประกอบการในภาครัฐหรื อเอกชน
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์
นิเทศก์
และผูบ้ ริ หารกิจการเป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา
ซึ่ งอาจจัดให้ฝึก
ประสบการณ์ท้ งั หมด หรื อฝึ กประสบการณ์และทาโครงการพิเศษ หรื อฝึ ก
ประสบการณ์และทาภาคนิพนธ์ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานทางธุ รกิจ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3504809

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว 2
3 (210)
Field Experience in Tourism Industry 2
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในองค์การหรื อหน่วยงานสถานประกอบการณ์ดา้ นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดย
ฝึ กงานเกี่ยวกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้ศึกษาโดยเน้นเรื่ องการทางานเป็ นทีม
จัดให้มีการปฐมนิเทศและปั จฉิ มนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ กงาน ตลอดจน
อภิปรายปั ญหาทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา

3504810

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 2
Field Experience in Business Economics 2

3 (210)
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จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านธุ รกิจในหน่วยงานของรัฐ
หรื อธุ รกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา โดยนาความรู ้ท้ งั ภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบคั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ความเหมาะสม โดยจัดให้มีการปฐมนิ เทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ ก
ประสบการณ์ และจัดให้มีการปั จฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปั ญหา การฝึ กประสบการณ์
ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาต่อไป
3504811

การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ 3
5 (350)
Field Experience in Business Economics 3
จัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้านธุ รกิจในหน่วยงานของรัฐ
หรื อธุ รกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษา
โดยนาความรู ้ท้ งั
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริ ง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสม
และจัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึ ก
ประสบการณ์ และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหา
การฝึ ก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหาให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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หมู่วชิ าการเลขานุการ
(351)
หมู่วชิ าการเลขานุการ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้จดั
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ น ดังนี้
1. พิมพ์ดีด
2. ชวเลข
3. งานสานักงาน
4. งานเลขานุการ
5.
6.
7.
8. การฝึ กประสบการณ์
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(351-1--)
(351-2--)
(351-3--)
(351-4--)
(351-5--)
(351-6--)
(351-7--)
(351-8--)
(351-9--)
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หมู่วชิ าการเลขานุการ (351) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3511101
4641107
3511102
4641108
3511201
4641112
3511202
4641113
3511301
4641102
3511302
4641103
3511303
4641104
3511304
4641105
3511305
4641106
3511306
4641131
4643135
3512101
4642121
3512102
4642122
3512301
4642134
3512401
4642207
3512402
4642701
3512901
4642702
3513201
4643306
3513202
4643307
3514201
4644308
3514202
4644309
3514203
4644310
3514204
4694311
4644311

ชื่อวิชา
พิมพ์ดีดภาษาไทย 1
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1
ชวเลขไทย
ชวเลขอังกฤษ
การบริ หารงานสานักงาน
งานสารบรรณ
เอกสารทางธุ รกิจและการจัดเก็บเอกสาร
เครื่ องมือปฏิบตั ิการสานักงาน
การใช้เครื่ องคานวณทางธุ รกิจ
การเก็บเอกสารและการใช้เครื่ องมือสานักงาน
การเก็บเอกสารและการใช้เครื่ องมือสานักงาน
การเก็บเอกสารและการใช้เครื่ องมือสานักงาน 2
พิมพ์ดีดภาษาไทย 2
พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 2
จดหมายธุ รกิจ
เทคนิคงานเลขานุการ
เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
สัมมนางานเลขานุการ
ชวเลขไทย 1
ชวเลขไทย 2
ชวเลขอังกฤษ 1
ชวเลขอังกฤษ 2
การถอดชวเลขไทย
การถอดชวเลขไทย 1
การถอดชวเลขอังกฤษ
การถอดชวเลขอังกฤษ 1

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการเลขานุการ (351)
รหัส

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3511101

พิมพ์ดีดภาษาไทย 1
2 (0-4)
Thai Typewriting 1
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนและฝึ กการพิมพ์ดีดด้วยตนเอง โดยให้ผา่ นการทดสอบ
หลักการ พิมพ์ดีดภาษาไทย โดยวิธีการพิมพ์สัมผัส พร้อมทั้งให้รู้จกั ระบบการ
ทางานของเครื่ องพิมพ์ดีดและหน้าที่ของส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องพิมพ์ดีดในการพิมพ์
เอกสาร ตลอดจนการบารุ งรักษา

3511102

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 1
2 (0-4)
English Typewriting 1
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยน และฝึ กการพิมพ์ดีดด้วยตนเอง โดยให้ผา่ นการทดสอบ
หลักการพิมพ์ภาษาไทย โดยวิธีการพิมพ์สัมผัส พร้อมทั้งให้รู้จกั ระบบการทางาน
ของเครื่ องพิมพ์ดีดและหน้าที่ของส่ วนต่าง ๆ
ของเครื่ องพิมพ์ดีดในการพิมพ์
เอกสาร ตลอดจนการบารุ งรักษา

3511201

ชวเลขไทย
3 (2-2)
Thai Shorthand
หลักการและวิธีจดชวเลขไทย เครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ใช้แทนสระ ตัวสะกด
และวรรคตอนการเขียนและการถอดคา วิธีการเขียนและการทาวลี หลักการเขียน
คาย่อ และคาย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุ รกิจและราชการ รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
ความแม่นยา
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3511202

ชวเลขอังกฤษ
3 (2-2)
English Shorthand
หลักและวิธีจดชวเลขอังกฤษ เครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ใช้แทนสระ ตัวสะกด
และวรรคตอนการผสมตัวชวเลข หลักการเขียนคาย่อต่าง ๆ ที่ใช้ ในธุรกิจและ
ราชการ รวมทังการฝึ
้
กปฏิบตั เิ พื่อความแม่นยา

3511301

การบริหารงานสานักงาน
3 (3-0)
Office Management
ศึกษาความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานของสานักงาน บทบาทของการ
จัดสานักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบตั ิของ
งานสานักงาน การจัดสถานที่ทางาน การอานวยการ พนักงานการควบคุมงานที่มี
ประสิ ทธิภาพ

3511302

งานสารบรรณ
2 (1-2)
Paper Work
ความหมายและขอบเขตของงานสารบรรณ ชนิดและแบบหนังสื อที่พิมพ์
หนังสื อราชการลับ หนังสื อราชการด่วน การปฏิบตั ิเกี่ยวกับเอกสารลับ การ
กาหนดเลขที่หนังสื อออก การเก็บรักษา การยืมและทาลายหนังสื อราชการ
มาตรฐาน ตราแบบพิมพ์และซองการใช้คาขึ้นต้น สรรพนามและคาลงท้ายหลักใน
การร่ างหนังสื อ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3511303

เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บเอกสาร
2 (2-0)
Business Documents and Filling
ศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางธุ รกิจชนิ ดต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ยวข้องกัน เช่น
เอกสารทางการเงิน การขนส่ ง การประกันภัย การซื้ อขาย การนาเข้า และการ
ส่ งออก ตลอดจนความสัมพันธ์ของเอกสารชนิดดังกล่าวแต่ละชนิด เพื่อให้
สามารถนาไปใช้ในการประกอบธุ รกิจศึกษาและฝึ กกระบวนการจัดเก็บเอกสารใน
ระบบต่าง ๆ ของทั้งไทยและต่างประเทศตลอดจนหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิต่อ
เอกสารประเภทต่าง ๆ เพื่อการเก็บและค้นที่มีประสิ ทธิ ภาพ

3511304

เครื่องมือปฏิบัติการสานักงาน
3 (3-0)
Office Machines
ศึกษาวิวฒั นาการ ประโยชน์และข้อดี ข้อเสี ยของเครื่ องปฏิบตั ิการใน
สานักงาน เช่น เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่ องอัดสาเนา เครื่ องคานวณ เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องบันทึกเงินสด เครื่ องติดต่อภายในคอมพิวเตอร์ จน
สามารถปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี

3511305

การใช้ เครื่องคานวณทางธุรกิจ
2 (1-2)
Business Computers Usage
การใช้เครื่ องคานวณทางธุ รกิจ วิธีการใช้เครื่ องคานวณ และกระดาษ
บันทึก ตัวเลข การตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข การตรวจยอดข้อมูล การ
ตรวจสอบยอด
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3511306

การเก็บเอกสารและการใช้ เครื่องมือสานักงาน
3 (2-2)
Filing System
จุดมุ่งหมาย ความสาคัญและประโยชน์ของการเก็บรักษาเอกสาร การจัด
หมวดหมู่เอกสาร การลงทะเบียนเอกสาร การทาดัชนีคน้ เรื่ อง ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร การทาลายเอกสารที่หมดอายุ การทาสาเนาเอกสาร การใช้เครื่ องมือ
สานักงาน เช่น เครื่ องพิมพ์ดีดเครื่ องอัดสาเนา เครื่ องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์

3512101

พิมพ์ดีดภาษาไทย 2
3 (2-2)
Thai Typewriting 2
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยน และฝึ กการพิมพ์ดีดในระดับสู งขึ้น พัฒนาความเร็ วและ
ความแม่นยาให้ข้ ึนสู่ ระดับการพิมพ์ประกอบอาชีพ
พร้อมทั้งให้รู้จกั ระบบการ
ทางานของเครื่ องพิมพ์ดีดชนิ ดต่าง ๆ และหน้าที่ของส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องพิมพ์ดีด
ในการพิมพ์เอกสารวิธีการพิมพ์หนังสื อราชการประเภทต่าง ๆ

3512102

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2)
English Typewriting
ผูเ้ รี ยนต้องเรี ยน และฝึ กการพิมพ์ดีดในระดับสู งขึ้น พัฒนาความเร็ วและ
ความแม่นยาให้ข้ ึนสู่ ระดับการพิมพ์ประกอบอาชีพ
พร้อมทั้งให้รู้จกั ระบบการ
ทางานของเครื่ องพิมพ์ดีดชนิ ดต่าง ๆ และหน้าที่ของส่ วนต่าง ๆ ของเครื่ องพิมพ์ดีด
ในการพิมพ์เอกสาร ตลอดจนการพิมพ์จดหมายทั้งในส่ วนธุ รกิจและรัฐบาล

3512301

จดหมายธุรกิจ
2 (1-2)
Business Letter
ศึกษาแบบฟอร์ ม สานวนการเขียนจดหมายธุรกิจและนามาใช้ ปฏิบตั ไิ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทังจดหมายภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
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3512401

เทคนิคงานเลขานุการ
3 (3-0)
Secretarial Techniques
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขานุการ
การจัดองค์การในสานักงาน งาน
เกี่ยวกับการบริ การด้านสื่ อสาร โทรเลข โทรศัพท์ การเขียนรายงานต่าง ๆ เทคนิค
การตกแต่งสานักงานการใช้เอกสารอ้างอิง
และแหล่งข้อมูลที่จาเป็ นในหน้าที่
เลขานุการ การต้อนรับแขก มนุษย์สัมพันธ์ในสานักงาน การจัดซื้ อ และการ
ควบคุมพัสดุสานักงาน
การจาแนกความสาคัญและการแจกงานการพัฒนางาน
เลขานุการ

3512402

เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0)
Secretary and Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของบุคลิกภาพ
สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
บุคลิกภาพปั ญหาและข้อบกพร่ องทางบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การวัด
บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณ มารยาท การสมาคม และ
พฤติกรรมอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับเลขานุการ

3512901

สั มมนางานเลขานุการ
3 (2-2)
Seminar in Secretary
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานของเลขานุการ โดย
จัดทาเป็ นเอกสารประกอบการนาเสนอปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาต่อชั้นเรี ยน
และเน้นให้นกั ศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหา
เหล่านั้น

3513201

ชวเลขไทย 1
3 (2-2)
Thai Shorthand 1
หลักและวิธีจดชวเลขไทย เครื่ องหมายต่าง ๆ ที่ใช้แทนสระ ตัวสะกด
และวรรคตอนการเขียนและการถอดคา วิธีการเขียนและการทาวลี หลักการเขียน
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คาย่อ และคาย่อต่าง ๆ ที่ใช้ ในงานธุ รกิจและราชการ รวมทั้งการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อ
ความแม่นยา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

3513202

ชวเลขไทย 2
3 (2-2)
Thai Shorthand 2
การฝึ กความเร็ วและแม่นยาในการจดชวเลขไทยให้สูงขึ้น ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนกาหนด พัฒนาเทคนิคการพิมพ์และถอดข้อความ
ชวเลขไทย
จนสามารถผลิตงานที่ส่งออกได้ในระดับสู งเข้าชั้นใช้งานได้ตามที่
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนกาหนดเป็ นอย่างต่า
และพัฒนา
ความเร็ ว ได้นาทีละ 80-100 คา

3514201

ชวเลขอังกฤษ 1
3 (2-2)
English Shorthand 1
ทฤษฎีและปฏิบตั ิในการเขียนชวเลขอังกฤษแบบเกรก วิธีเขียนและอ่านชว
เลขเพื่อพัฒนาทักษะสาหรับการเรี ยนชั้นสู งต่อไป

3514202

ชวเลขอังกฤษ 2
3 (2-2)
English Shorthand 2
การพัฒนาความเร็ วในการจดชวเลขตามคาบอก เพื่อเตรี ยมไว้สาหรับเรี ยน
ชั้นการถอดชวเลขอังกฤษต่อไป
ทั้งนี้นกั ศึกษาจะต้องสามารถจดชวเลขตามคา
บอกให้ได้ในอัตราความเร็ ว นาทีละ 80-100 คา

3514203

การถอดชวเลขไทย
3 (2-2)
Thai Transcription
ฝึ กให้จดตามคาบอก และถอดข้อความด้วยเครื่ องพิมพ์ดีด พัฒนา
ความเร็ วในการเขียนข้อความด้วยเทคนิคต่าง ๆ สร้างความเร็ วและความแม่นยาใน
การใช้เครื่ องพิมพ์ดีดถอดข้อความชวเลข พัฒนาการเขียนข้อความธุ รกิจ และถอด
ข้อความด้วยเครื่ องพิมพ์ดีดตามรู ปแบบที่ถูกต้องด้วยความเร็ ว นาทีละ 80-100 คา
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น(ท-ป)

การถอดชวเลขอังกฤษ
3 (2-2)
English Transcription
การพัฒนาความเร็ วในการถอดชวเลขตามคาบอก สร้างความเร็ วและความ
แม่นยาในการถอดชวเลข โดยการพิมพ์ในรู ปของจดหมาย บันทึกและเอกสารทาง
ธุ รกิจอื่น ๆ รวมทั้งเอกสารทางกฎหมาย สามารถถอดชวเลขตามคาบอกและ
สามารถพิมพ์ดีดได้ในอัตราความเร็ วที่กาหนด และถอดชวเลขได้ในอัตราความเร็ ว
นาทีละ 60-80 คา

244

หมู่วชิ าการบัญชี
(352)
หมู่วชิ าการบัญชี ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. หลักการบัญชี
(352-1--)
2. บัญชีเฉพาะเรื่ อง
(352-2--)
3. บัญชีประยุกต์
(352-3--)
4.
(352-4--)
5.
(352-5--)
6.
(352-6--)
7.
(352-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(352-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
(352-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
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หมู่วชิ าการบัญชี (352) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3521101 4652102
3521102 4652103
3521103 4651101
3522101
4652109
4654116
3522102
3522102
3522103 4652107
3522104 4652108
3522105
3522201
4652104
3522202 4652105
3522203 4652110
3523201 4653111
3523202 4653114
3523203 4653119
3523204 4653121
3523205 4653122
3523206 4653113
3523301 4653113
3523302
3524101
3524101
-

ชื่อวิชา
การบัญชี 1
การบัญชี 2
หลักการบัญชี
บัญชีการเงิน
บัญชีการเงิน
บัญชีการเงิน
การบัญชีตน้ ทุน 1
บัญชีตน้ ทุน
การบัญชีช้ นั กลาง 1
การบัญชีช้ นั กลาง 2
การบัญชีตน้ ทุน 2
การบัญชีสินทรัพย์
บัญชีทรัพย์สิน
การบัญชีหนี้สิน
การบัญชีส่วนราชการ
การบัญชีธนาคาร
การบัญชีเฉพาะกิจ
การบัญชีโรงแรม
การบัญชีรัฐบาล
การบัญชีเฉพาะกิจสาหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว
ระบบบัญชีสหกรณ์
การวางระบบบัญชี
การวิเคราะห์งบการเงิน
การบัญชีช้ นั สู ง 1
บัญชีการเงินชั้นสู ง
การบัญชีช้ นั สู ง 2

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3524102
3524103 4654120
3524202
3524203
3524204
3524301
3524301
3524302 4654117
3524303 4654118
3524306
3524307
3524901 4654902

ชื่อวิชา
ทฤษฎีบญั ชี
การบัญชีภาษีอากร
การบัญชี ระหว่างประเทศ
การวางแผนภาษีอากร
การบัญชีเพื่อการนาเข้าและส่ งออก
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีบริ หาร
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
ปัญหาการสอบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สัมมนาทางการบัญชี

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการบัญชี (352)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3521101

การบัญชี 1
3 (2-2)
Accounting 1
ศึกษาแม่บทการบัญชี หลักบัญชีคู่ วิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการ
ในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทาการ จัดทางบทดลอง
การปรับปรุ งและปิ ดบัญชี การทางบการเงินของกิจการให้บริ การและกิจการซื้ อมา
ขายไป และการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไม่แสวงหากาไร

3521102

การบัญชี 2
3 (2-2)
Accounting 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร
ระบบเงินสดย่อย ตัว๋ เงินรับ ลูกหนี้ เงินลงทุน สิ นค้าคงเหลือ สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ การคิดค่าเสื่ อมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน หนี้สินหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า ตัว๋ เงินจ่าย ระบบ
ใบสาคัญและส่ วนของเจ้าของ บัญชี อุตสาหกรรมขนาดย่อม

3521103

หลักการบัญชี
3 (2-2)
Principles of Accounting
ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงาน
บัญชีและผูท้ าบัญชี หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทัว่ ไป สมุดรายวันเฉพาะ
การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุ ง การจัดทางบการเงิน
สาหรับกิจการบริ การและกิจการซื้ อขายสิ นค้า
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3522101

บัญชีการเงิน
3 (3-0)
Financial Accounting
สาหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่โปรแกรมวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการศึกษา
ถึงแนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชน์ของข่าวสารข้อมูลทางการบัญชี
ประเภทของธุ รกิจ วิธีการพื้นฐานทางการบัญชีสาหรับธุ รกิจบริ การ
ธุ รกิจซื้ อ
มาขายไปธุ รกิจการผลิต บัญชีพ้นื ฐานเงินสด บัญชี รายรับ บัญชี รายจ่าย บัญชีเงิน
ลงทุน บัญชีสินค้าคงคลัง สิ นทรัพย์หมุนเวียน สิ นทรัพย์ถาวร และส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ปัญหาการวัดรายรับสุ ทธิ การเตรี ยมงบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
กฎหมายทางบัญชีและระบบใบสาคัญ

3522102

การบัญชี ต้นทุน 1
3 (3-0)
Cost Accounting 1
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาบทบาทของการบัญชี ตน้ ทุนที่มีต่อกิจการ ความหมายของการบัญชี
ต้นทุนประเภทของต้นทุน และองค์ประกอบของต้นทุน และการควบคุมการบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต วิธีการจัดสรรค่าใช้จ่ายการ
ผลิต วิธีการคานวณต้นทุน และบันทึกบัญชีตามระบบต้นทุนงานสัง่ ทา ต้นทุนงาน
ช่วงของเสี ย การสิ้ นเปลือง หน่วยงานที่บกพร่ อง เศษซาก ต้นทุนมาตรฐาน
วิเคราะห์ผลแตกต่างที่เกิดขึ้น
งบประมาณยืดหยุน่ ได้การคานวณหาต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
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3522103

การบัญชีช้ ันกลาง 1
3 (2-2)
Intermediate Accounting 1
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี
ศึกษาหลักการและวิธีการเกี่ยวกับรายการสิ นทรัพย์วา่ ด้วยการจาแนก
ประเภทสิ นทรัพย์ การตีราคา การหามูลค่า การจัดแบ่งส่ วนสิ นทรัพย์เป็ นต้นทุน
และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี
การแสดงรายการสิ นทรัพย์ในงบการเงิน
หลักการเปิ ดเผยข้อมูลของสิ นทรัพย์ การกาหนดมูลค่าและวิธีบญั ชีเกี่ยวกับหนี้สิน
ระยะยาว หนี้สินระยะสั้น การแสดงรายการในงบการเงิน

3522104

การบัญชีช้ ันกลาง 2
3 (2-2)
Intermediate Accounting 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ ้นส่ วนว่าด้วยการรับหุ ้นส่ วนใหม่ การเลิก
กิจการการชาระบัญชี การจ่ายคืนเงินลงทุน งบการเงินของห้างหุ น้ ส่ วน การบัญชี
เกี่ยวกับบริ ษทั ว่าด้วยวิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั
การจาหน่ายหุ น้
การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุนส่ วนเกินประเภทต่าง ๆ การคานวณมูลค่าหุ ้นแต่ละ
ชนิด
การจัดสรรกาไรสะสมงบการเงินของบริ ษทั จากัด การเลิกบริ ษทั และ
การชาระบัญชี

3522105

การบัญชี ต้นทุน 2
3 (3-0)
ศึกษาการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมต้นทุนในการ
ผลิต การบัญชีตน้ ทุนรวม และการบัญชีตน้ ทุนผันแปร การกาหนดราคาขาย การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต้นทุนและกาไร ภายใต้สถานะการณ์ต่าง ๆ
การปั นส่ วนต้นทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผล การวางแผนและควบคุมต้นทุน
การใช้ขอ้ มูลต้นทุนเพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจในการบริ หารระยะสั้น และระยะ
ยาวภายใต้สภาวะการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การกระจายอานาจ การวัดผลการ
ดาเนินงาน และการตั้งราคาโอน ระบบการคิดต้นทุนสมัยใหม่ ได้แก่ Just in Time
(JIT), Activity Base Cost (ABC Cost) งบประมาณสมบูรณ์แบบ
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3522201

การบัญชีสินทรัพย์
3 (2-2)
Asset Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาการกาหนดราคาทางเทคนิคของการทาบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ถาวรการจัดแบ่งส่ วนของสิ นทรัพย์เป็ นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการ
บัญชีและการปรับปรุ งการแสดงรายการในงบกาไรขาดทุนและงบดุล

3522202

การบัญชีหนีส้ ิ น
3 (2-2)
Equity Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาการกาหนดราคาหนี้สินและทุน จาแนกประเภทหนี้สินเป็ นหนี้สิน
หมุนเวียน หนี้สินระยะยาวและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ส่ วนของเจ้าของ
กิจการของบริ ษทั และห้างหุ ้นส่ วนในท้องถิ่น การปรับปรุ งการแสดงรายการในงบ
ดุล

3522203

การบัญชีส่วนราชการ
3 (3-0)
Official Accounting
ศึกษาถึงระบบบัญชีส่วนราชการ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค การขอ
เงินประจางวด การลงบัญชีระบบราชการ ตลอดจนการทางบเดือน

3523201

การบัญชีธนาคาร
3 (3-0)
Bank Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
ศึกษาหลักและการดาเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป
และการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีการให้เครดิต การควบคุม
เงินฝากทุกประเภท การโอนเงินสานักงานใหญ่และสาขา การจัดเก็บเงิน งบการเงิน
ของธนาคาร ปรับปรุ งและปิ ดบัญชี
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3523202

การบัญชีเฉพาะกิจ
3 (3-0)
Specialized Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
ศึกษาระบบบัญชีของกิจการบางประเภท เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว
การประกันภัยโรงรับจานา สหกรณ์ ฯลฯ

3523203

การบัญชีโรงแรม
3 (3-0)
Hotel Accounting
ศึกษาวิธีการบัญชีที่ใช้ในกิจการโรงแรม ระบบบัญชี ที่ใช้อยูใ่ นโรงแรม
โดยทัว่ ไป งบประมาณรายได้รายจ่าย การดาเนิ นงานของแผนกบัญชีลูกค้า การ
ตรวจสอบภายใน รายงานประจาปี การทางบการเงินประจางวด

3523204

การบัญชีรัฐบาล
3 (3-0)
Government Accounting
ศึกษาลักษณะจุดมุ่งหมาย และหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชี-กองทุนของ
กองทุน ที่มีลกั ษณะต่าง ๆ กัน กองทุนจัดหาสิ นทรัพย์ประจา กองทุนชาระหนี้สิน
กองทุนการทรัสต์ กองทุนทดแทน กองทุนหมุนเวียน การบัญชี เกี่ยวกับสิ นทรัพย์
ประจา และหนี้สิน วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบัญชี รัฐบาลและส่ วนราชการ

3523205

การบัญชีเฉพาะกิจสาหรับวิสาหกิจท่องเทีย่ ว
3 (2-2)
Travel Enterprises Accounting
ศึกษาการบัญชีที่ใช้สาหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว เช่น การบัญชีในธุ รกิจนา
เที่ยวธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจภัตตาคาร และธุ รกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจการ
ท่องเที่ยว
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3523206

ระบบบัญชีสหกรณ์
3 (3-0)
Co-operative Accounting System
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
ศึกษาหลักและวิธีการของสหกรณ์ เปรี ยบเทียบกับระบบบัญชีทวั่ ไป การ
รายงานการเงิน ระเบียบของสหกรณ์ประเภทที่สาคัญ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์

3523301

การวางระบบบัญชี
3 (3-0)
Accounting System Design
ศึกษาหลัก และวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทาง
บัญชี เอกสารทะเบียนและบัญชีต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี ปั ญหา
เกี่ยวกับงานบัญชี นอกจากนี้ยงั ศึกษาถึงเครื่ องจักรที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านการ
บัญชี

3523302

การวิเคราะห์ งบการเงิน
3 (3-0)
Financial Statement Analysis
ศึกษารายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินต่าง ๆ เทคนิคและวิธีการ
วิเคราะห์งบการเงินของธุ รกิจ การเปรี ยบเทียบอัตราส่ วน การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทางการเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ผลต่างในกาไรและต้นทุน
และการปรับปรุ งงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง ข้อมูลและหรื อข้อจากัด
ของการบัญชีที่มีต่อการวิเคราะห์งบการเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การวิเคราะห์งบการเงิน
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3524101

การบัญชี ช้ ั นสู ง 1
3 (3-0)
Advanced Accounting 1
วิชาทีค่ วรเรียนมาก่อน : 3522103 บัญชีช้ันกลาง 1 และ
3522104 บัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับการฝากขาย การขายโดยการผ่อนชาระ การ
ประกันภัยการค้าร่ วม สานักงานใหญ่และสาขา การบัญชีเกี่ยวกับการล้มละลาย
การบัญชีมรดกและทรัสต์
การจัดทางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีที่ไม่
สมบูรณ์ และระบบบัญชีเดียว

3524102

การบัญชี ช้ ั นสู ง 2
3 (3-0)
Advanced Accounting 2
วิชาทีค่ วรเรียนมาก่อน : 3524101 การบัญชี ช้ ั นสู ง 1
ศึกษาการบัญชีการรวมกิจการ การบัญชีเกี่ยวกับบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
การทางบการเงินรวมของบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อย
ปั ญหาเกี่ยวกับการบัญชี
ระหว่างบริ ษทั ใหญ่และบริ ษทั ย่อย การถือหุ น้ ระหว่างบริ ษทั ในเครื อ การบัญชี
สาหรับการค้าระหว่างประเทศการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ การเปิ ด
สาขา การจัดทางบการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด
การแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน

3524103

ทฤษฎีบัญชี
Accounting Theory

3 (3-0)
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วิชาทีค่ วรเรียนมาก่อน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาต้นกาเนิดของการบัญชี
แนวความคิดแม่บททางการบัญชี
วิวฒั นาการของการบัญชี สถาบันซึ่ งกาหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
และต่างประเทศแนวความคิดในการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ หนี้สิน ทุน รายได้
และค่าใช้จ่าย เพื่อวัดผลการดาเนิ นงานและฐานะทางการเงิน บทบาทของ
ข้อกาหนด ตามมาตรฐานการบัญชี
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

3524201

การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0)
Tax Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2 และ
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
ศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษี
ศุลกากรและภาษีสรรพสามิต
โดยเน้นหลักถึงปั ญหาและวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
คานวณรายได้ รายจ่ายเพื่อเสี ยภาษี การตีราคาค่าของสิ นทรัพย์ หนี้สิน การคิด
ค่าเสื่ อมราคา ปั ญหาเกี่ยวกับภาษีขาเข้าและขาออก รวมถึงกรณี ที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน

3524202

การบัญชีระหว่างประเทศ
3 (2-2)
International Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
การศึกษาบัญชีการเงิน การจัดการทางบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีของ
บริ ษทั ข้ามชาติภายใต้สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่
แตกต่างกัน การวิเคราะห์ถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก ศึกษาถึงการ
แปลความข้อมูลทางบัญชี

3524203

การวางแผนภาษีอากร
Tax Planing
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ

3 (3-0)
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ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เทคนิคและปั ญหาในการ
วางแผนภาษีอากร
เฉพาะอย่างยิง่ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร
และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรที่ดี
สาหรับ
ผูป้ ระกอบการโดยทัว่ ไป
ตลอดจนบทบาทของภาษีอากรในการตัดสิ นใจเลือก
รู ปแบบในการประกอบธุ รกิจ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3524204

การบัญชีเพือ่ การนาเข้ าและส่ งออก
3 (3-0)
Managerial Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาวิธีการ และระบบบัญชีที่นามาใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ การ
จัดการการวางแผน งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบ
กระแสเงินสดการวิเคราะห์ตน้ ทุน ภาษี และข้อจากัดของข้อมูลต่าง ๆ

3524301

การบัญชีเพือ่ การจัดการ
3 (3-0)
Managerial Accounting
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2
และ 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการบัญชี เพื่อนาไปใช้ใน
การวงแผนการควบคุม และการตัดสิ นใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตน้ ทุนรวม
และการบัญชีตน้ ทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณต้นทุน
ปริ มาณกาไร การวิเคราะห์ตน้ ทุนภาษี และข้อจากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทา
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3524302

การสอบบัญชี
3 (3-0)
Auditing
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2
ศึกษาความหมาย และวัตถุประสงค์ของการสอบบัญชี คุณสมบัติของ
ผูส้ อบบัญชี หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี มารยาทของผูส้ อบบัญชี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี การควบคุมภายในและการ
ประเมินประสิ ทธิภาพการควบคุมภายใน ความเสี่ ยงในการตรวจสอบ การวิเคราะห์
และการประเมินความเสี่ ยงในการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการ
รวบรวมหลักฐาน การวางแผนและการจัดทาแนวการตรวจสอบบัญชี วิธีการ
ตรวจสอบและเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชี การจัดทากระดาษทาการ
การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน การสอบทาน และการควบคุม
งานสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูล มาตรฐานการสอบ
บัญชีที่เกี่ยวข้องและการให้บริ การอื่นของผูส้ อบบัญชี

3524303

การตรวจสอบภายใน
3 (3-0)
Internal Auditing
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3524302 การสอบบัญชี
ศึกษาความหมาย ประเภท
และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
คุณสมบัติของผูต้ รวจสอบภายใน
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบ
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ภายใน จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และลักษณะของการ
ควบคุมภายในที่ดี การประเมินระบบการควบคุมภายใน หลักฐานและวิธีการ
รวบรวมหลักฐาน
การวางแผนและขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน หลักการ
ตรวจสอบการดาเนิ นงานต่าง ๆ
การรายงานปั ญหาและข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3524306

ปัญหาการสอบบัญชี
3 (3-0)
Problem in Auditing
วิชาทีค่ วรเรียนมาก่อน : 3524302 การสอบบัญชี
ศึกษาปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชี โดยใช้กรณี ศึกษาในการสอบ
บัญชีของกิจการประเภทต่าง ๆ บทบาทของสถาบันต่าง ๆ
อันมีผลต่อการ
กาหนดมาตรฐานการสอบบัญชีในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลกระทบอันเกิด
จากการกาหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่

3524307

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2)
Accounting Information System
ศึกษาถึงโครงสร้างโดยทัว่ ไปของระบบข้อมูลทางการบัญชี ศึกษาวงจร
ทางการบัญชี
ลักษณะธรรมชาติและเนื้อหาของข้อมูลพื้นฐานทางการบัญชี
การศึกษาถึงระบบบัญชีและการจัดทาบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่กระบวนการ
ป้ อนข้อมูล การประมวลผลการรายงานผล และการควบคุมทางการบัญชี ตลอดจน
นาไปประยุกต์กบั องค์กรธุ รกิจในแต่ละประเภทได้

3524901

สั มมนาทางการบัญชี
Seminar in Accounting

3 (3-0)
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เพื่อให้นกั ศึกษาได้นาความรู ้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการบัญชีมาเป็ น
แนวทางในการอภิปราย ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ต่าง ๆ
และศึกษาจาก
กรณี ศึกษาต่าง ๆ
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หมู่วชิ าการเงินและการธนาคาร
(353)

หมู่วชิ าการเงินและการธนาคาร ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้
จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเงินและสถาบันการเงิน
ภาษีอากร
การลงทุน
การวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผน

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(353-1--)
(353-2--)
(353-3--)
(353-4--)
(353-5--)
(353-6--)
(353-7--)
(353-8--)
(353-9--)
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หมู่วชิ าการเงินและการธนาคาร (353)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3531101
4651202
3531102
4651201
3532101
4652217
3532201
4654212
3532202
4654215
3532203
3532401
4652203
3532402
5654211
3532403
4652204
3533101
4653201
3533301
4653205
3533302
4652221
3533303
4654210
3533401
4654219
3533402
4654213
3533403
4654214
3533404
4653206
3533405
3533406
3533407
3533408
3534101
4654216
3534102
3534104
3534106
-

ชื่อวิชา
การเงินธุ รกิจ
การเงินและการธนาคาร
สถาบันการเงินและตลาดเงิน
ภาษีอากร
การภาษีอากรธุ รกิจ
ภาษีอากรสาหรับงานโรงแรม
การบริ หารการเงิน
การบริ หารการเงินของสหกรณ์
สิ นเชื่อและการบริ หารสิ นเชื่อ
การธนาคารพาณิ ชย์
หลักการลงทุน
การจัดหาเงินทุนธุ รกิจ
ธนกิจเกษตร
การจัดการธนาคารพาณิ ชย์
การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การวางแผนและการควบคุมกาไร
การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
การจัดการสิ นเชื่อ
การจัดการสถาบันการเงิน
การบริ หารการเงินธุ รกิจ
การเงินระหว่างประเทศ
การธนาคารระหว่างประเทศ
ระบบข้อมูลทางการเงิน
โปรแกรมประยุกต์ทางการเงิน

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3534107
3534108
3534301
3534401
4653220
4654417
3534402
4653222
3534403
3534404
3534405
3534406
3534407
4654901
3534408
3534901
3534902
3534903

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
การเงินเพื่อการนาเข้าและส่ งออก
สิ นเชื่อการเกษตร
การวิเคราะห์ทางการเงิน

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน
การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
หลักการประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการเงิน
หัวข้อเฉพาะทางด้านธุ รกิจการเงินการธนาคาร
สัมมนาปัญหาทางการเงิน
การวิจยั ทางการเงิน
สัมมนาธุ รกิจการเงินการธนาคาร

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการเงินและการธนาคาร (353)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3531101

การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3521101 การบัญชี 1
ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ ายการเงินในธุ รกิจ
ตลอดจนเป้ าหมายและความสาคัญของการเงินธุ รกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการ
เบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในธุ รกิจ
การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใช้ในการ
ดาเนินการของธุ รกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่ มลงทุนกิจการ การขาย
กิจการ การเพิม่ ทุน นโยบายการจัดสรรกาไรและเงินปั นผล

3531102

การเงินและการธนาคาร
3(3-0)
Money and Banking
ศึกษาลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ
พัฒนาการของระบบการเงินในปัจจุบนั หน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์ การบริ หาร
ด้านการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ บทบาทของธนาคารกลาง ปริ มาณการเงิน และ
ระดับราคาในระบบการเงินระหว่างประเทศ กลไกการชาระเงินระหว่างประเทศ

3532101

สถาบันการเงินและตลาดเงิน
3(3-0)
Financial Markets and Institutions
ศึกษาโครงสร้าง
ลักษณะและบทบาทของตลาดเงิน และตลาดทุน
หลักการและขอบเขตการดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ปัญหาและนโยบาย
เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามข้อเท็จจริ ง
และสภาพการณ์ในประเทศไทย
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3532201

ภาษีอากร
3(3-0)
Taxation
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3591102 เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
ศึกษานโยบายภาษีอากร การเสี ยภาษีอากรให้รัฐตามกฎหมาย ความจาเป็ น
และเหตุผลที่ตอ้ งเสี ยภาษี การจัดเก็บอากรของรัฐประเภทต่าง ๆ ภาษีทางตรง
ภาษีทางอ้อม ภาษีทางศุลกากร ภาษีอื่น ๆ หลักการจัดเก็บวิธีการประเมินภาษี

3532202

การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอาการ หลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ และรายละเอียดใน
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับการภาษีอาการทางด้านสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร
คานวณภาษี การยืน่ แบบรายการ และการเสี ยภาษีทางธุ รกิจ การอุทธรณ์ต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่ องภาษีอาการแต่ละประเภท ปั ญหาต่าง ๆ ในเรื่ องภาษีอากร
ธุ รกิจ

3532203

ภาษีอากรสาหรับงานรรงแรม
3(3-0)
Hotel Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี และรายละเอียดในการ
ปฏิบตั ิตามประมวลรัษฎากร วิธีการภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ระบบภาษี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการโรงแรม
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3532401

การบริหารการเงิน
3(3-0)
Financial Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
การกาหนดมูลค่าธุ รกิจ เทคนิคและวิธีการตัดสิ นใจลงทุน การบริ หาร
สิ นทรัพย์หมุนเวียน โครงสร้างและนโยบาย เงินปั นผล การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุ งและการเลิกกิจการ
การตัดสิ นใจเกี่ยวกับปั ญหาทัว่ ไป ที่เกิดขึ้นในการดาเนินการทางด้านการเงินของ
ธุ รกิจกับระบบเศรษฐกิจ

3532402

การบริหารการเงินของสหกรณ์
2(2-0)
Financial Management of Cooperative
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3561202 การบริ หารธุรกิจเบือ้ งต้ น
ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาท หน้าที่ของฝ่ ายการเงินของสหกรณ์
ตลอดจนเป้ าหมายและความสาคัญของการเงินของสหกรณ์ โดยเน้นให้เข้าใจถึง
หลักการเบื้องต้นในการจัดสรรเงินทุนภายในสหกรณ์ การจัดหาเงินทุนมาใช้ใน
การดาเนิ นการของสหกรณ์ และการตัดสิ นใจเกี่ยวกับปั ญหาส่ วนที่เกิดขึ้นในการ
ดาเนินการทางด้านการเงินของสหกรณ์ต่าง ๆ

3532403

สิ นเชื่อและการบริหารสิ นเชื่อ
3(3-0)
Credit and Credit Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาความสาคัญของระบบสิ นเชื่อต่อการพัฒนาประเทศ นโยบายของ
รัฐบาลและกลยุทธ์ในการดาเนินงานสิ นเชื่ อระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว
และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน แหล่งสิ นเชื่อเปรี ยบเทียบ ความสาคัญของแหล่ง
เงินทุน วิธีให้สินเชื่ อ วิธีการเร่ งรัดหนี้
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รหัส
3533101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การธนาคารพาณิชย์
Commercial Bank
ศึกษาการดาเนินงานและปฏิบตั ิงานของธนาคารพาณิ ชย์
ทราบถึงโครงสร้าง ลักษณะและบริ การด้านต่าง ๆ ของธนาคารพาณิ ชย์

น(ท-ป)
3(3-0)
เพื่อให้

3533301

หลักการลงทุน
3(3-0)
Principles of Investment
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ลักษณะหลักทรัพย์
การประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ ความเสี่ ยงภัยอันตราย ผลตอบแทน หลักการ
ลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์และจังหวะในการลงทุน การศึกษา การจัดการ
ทรัพย์สินในบางกรณี

3533302

การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0)
Source of Fund Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึงแหล่งเงินทุนของธุ รกิจ กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดหาเงินทุน
ของธุ รกิจได้แก่ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและ
ระยะยาว
โดยมีหลักทรัพย์ของกิจการค้ าประกัน หรื อการเพิ่มทุนโดยออกหุ ้น
สามัญ หุ น้ ปุริมสิ ทธิ์ และหุ น้ กูก้ ารเช่า (Leasing) ค่าของทุน ตลาดหลักทรัพย์ และ
นโยบายในการจ่ายเงินปั นผล
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น(ท-ป)

3533303

ธนกิจเกษตร
2(2-0)
Agricultural Finance
ศึกษาหน้าที่การเงิน การคลัง ค่าของทุน การวางแผน การวิเคราะห์ทาง
การเงิน รวมทั้งการตัดสิ นใจต่างๆเกี่ยวกับการเงิน นโยบายเงินปั นผล การวางแผน
เมื่อสามารถชาระหนี้ แหล่งที่มาและการใช้เกี่ยวกับการเกษตรธนกิจเกษตรใน
ประเทศไทย

3533401

การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0)
Commercial Bank Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึงการจัดการ หน้าที่ นโยบายของธนาคารพาณิ ชย์ การปล่อย
สิ นเชื่อ การลงทุน หลักการบริ หารงาน เครื่ องมือและเครดิตต่าง ๆ ของธนาคาร
ระบบของธนาคารพาณิ ชย์ การจัดหาเงินทุนและการตัดสิ นใจในการบริ หารงาน

3533402

การวางแผนด้ านการเงินและงบประมาณ
2(1-2)
Planning of Finance and Budgets
ศึกษาแนวความคิดของการบริ หารกิจการในส่ วนที่เกี่ยวกับการวางแผน
และการควบคุมกาไร เพื่อเป็ นพื้นฐานในการวางแผนการบริ หารระยะสั้น ระยะ
ยาว การควบคุมปั จจัยการผลิตและการจาหน่าย การควบคุม การดาเนินงาน
การเงินของกิจการ โดยการจัดทางบประมาณชนิ ดต่าง ๆ
การวิเคราะห์ผล
แตกต่างจากงบประมาณ เพื่อรายงานผลเทคนิคในการจัดทางบประมาณสมัยใหม่
แนวคิดทางด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องบางประการในกระบวนการ จัดทา
งบประมาณ อันมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการ
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3533403

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0)
Financial Planning and Control
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิง่
เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนกาไร ศึกษาเครื่ องมือต่าง ๆ
ที่ใช้ในการวางแผนและการควบคุม เช่น พฤติกรรมต้นทุน และการวิเคราะห์
ส่ วนต่าง ๆ (Cost Behavior and Variances Analysis) คอมพิวเตอร์ (Computer)
การจาลองเหตุการณ์(Simulation) เครื่ องมือและตัวแบบทางคณิ ตศาสตร์ (Graphic
Mathematical Tools and Models )

3533404

การวางแผนและการควบคุมกาไร
3(3-0)
Profit and Planning Control
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3524301 การบัญชีเพือ่ การจัดการ
ศึกษาแนวความคิดของการบริ หารกิจการในส่ วนที่เกี่ยวกับการ
วางแผนและการควบคุมกาไรเพื่อเป็ นพื้นฐานในการวางแผนการบริ หารระยะสั้น
ระยะยาว การควบคุมปั จจัยการผลิตและจาหน่าย
การควบคุมการดาเนินงาน
การเงินของกิจการโดยการจัดทางบประมาณชนิ ดต่าง ๆ การวิเคราะห์ผลต่างจาก
งบประมาณเพื่อรายงานเทคนิคในการจัดทางบประมาณสมัยใหม่ แนวความคิด
ทางด้านพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องบางประการในกระบวนการจัดทา
งบประมาณอันมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการ

3533405

การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
3(3-0)
Financial Management in Selected Business
ลักษณะกิจการ กฎระเบียบ และวิธีการดาเนินธุ รกิจเฉพาะอสังหาริ มทรัพย์
ธุ รกิจการเงิน ธุ รกิจการค้าขนาดย่อม ธุ รกิจบริ การ ธุ รกิจการเกษตร รวมทั้งระบบ
ขององค์การ และการบริ หารการเงินในกิจการเฉพาะแต่ละประเภท การใช้เงินทุน
การดาเนิ นการให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทน

267

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3533406

การจัดการสิ นเชื่อ
3(3-0)
Credit Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญและประเภทของสิ นเชื่ อ การกาหนดนโยบาย
ในการให้สินเชื่อ การวิเคราะห์การจัดการ การควบคุมและการติดตามสิ นเชื่อ
แนวปฏิบตั ิในการเรี ยกเก็บหนี้ การจัดการสิ นเชื่อที่มีปัญหา ข้อปฏิบตั ิทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับสิ นเชื่อ

3533407

การจัดการสถาบันการเงิน
3(3-0)
Financial Institutions
ศึกษาภาวะตลาดการเงินและสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ที่มาของเงิน
และการลงทุนของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ การจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน
การบริ หารสภาพคล่อง และความเสี่ ยงของอัตราดอกเบี้ย การบริ หารสิ นเชื่ อ การ
ดาเนินการเกี่ยวกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

3533408

การบริ หารการเงินธุรกิจ
3(3-0)
Financial Management
ศึกษาจุดมุ่งหมายและหน้าที่ทางการเงิน การกาหนดมูลค่าธุ รกิจเทคนิค
วิธีการ และกลยุทธ์ในการบริ หารการเงินทั้งในด้านการจัดหา การจัดสรรเงินทุน
ตลอดจนนโยบายของธุ รกิจที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการบริ หารการเงิน
ภายใต้ภาวะต่าง ๆ โดยใช้กรณี ศึกษา
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3534101

การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Finance
ความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศและธุ รกิจการเงินระหว่าง
ประเทศ หลักและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ อุปสรรคการค้า นโยบายคุม้
กันทางการค้า ดุลการค้า ดุลการชาระเงิน ระบบการเงินและบทบาทสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ การวิเคราะห์และพยากรณ์อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในธุ รกิจการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศรวมทั้งหลักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3534102

การธนาคารระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Banking
เพื่อศึกษาการดาเนินงาน
และการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายการต่างประเทศ
ของธนาคารพาณิ ชย์
ในเรื่ องระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดทุนและ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
วิธีการชาระเงินตรา
ต่างประเทศ และวิธีเรี ยกเก็บ ตลอดจนศึกษาดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ และ
ปั ญหาทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการธนาคารระหว่างประเทศ

3534104

ระบบข้ อมูลทางการเงิน
3(3-0)
Financial Information Systems
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3532401 การบริหารการเงิน
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ และรู ปแบบของการรายงานทางการเงิน
หลักการจัดทางบการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูล แนวความคิดของระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน ลักษณะระบบของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กบั ระบบสารสนเทศทางการเงิน
รวมทั้งการนาหลักและทฤษฎีทางการเงินมาใช้เป็ นแนวทางการวางระบบทาง
การเงิน
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น(ท-ป)

3534106

รปรแกรมประยุกต์ ทางการเงิน
3(3-0)
Financial Programming
ศึกษาการนาเอาโปรแกรมสาเร็ จรู ปมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา การ
ตัดสิ นใจการสร้างโมเดลทางการเงิน เช่น การตัดสิ นใจจ่ายลงทุน การวิเคราะห์
ความเป็ นไปได้ในการลงทุน การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ เป็ นต้น (Lotus 1-2-3,
Microsoft Excel ฯลฯ)

3534107

ทฤษฎีและนรยบายทางการเงิน
3(3-0)
Monetary Theory and Policy
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 และ
3593101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
ศึกษาทฤษฎี และความต้องการถือเงิน (Demand of Money) ของนัก
เศรษฐศาสตร์ ยคุ ต่าง ๆ เช่น ยุคคลาสสิ ค เคนส์ นักเศรษฐศาสตร์หลังเคนส์ และ
นักเศรษฐศาสตร์ สมัยใหม่ทฤษฎีปริ มาณเงิน ตัวแปรการเงิน เช่น ดอกเบี้ย มาตรการ
และนโยบายทางการเงินซึ่ งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

3534108

การเงินเพือ่ การนาเข้ าและส่ งออก
3(3-0)
Import – Export Financing
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3534101 การเงินระหว่างประเทศ
3534102 การธนาคารระหว่างประเทศ
ศึกษาหลักการค้าระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันการนาเข้า มาตรการ
การส่ งเสริ มการส่ งออก วิธีการดาเนิ นงานทางการเงินเพื่อการสั่งเข้าและส่ งออก
ตลอดจนสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการสั่งเข้าและส่ งออก
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น(ท-ป)

3534301

สิ นเชื่อการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Credits
ศึกษาความสาคัญของระบบสิ นเชื่อต่อการพัฒนาประเทศ นโยบายของ
รัฐบาลและกลยุทธ์ในการดาเนินงานสิ นเชื่ อระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว
และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน แหล่งสิ นเชื่ อเปรี ยบเทียบความสาคัญของแหล่ง
เงินทุน วิธีให้สินเชื่ อแก่สมาชิกโดยผ่านสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิธีการ
เร่ งรัดหนี้สิน ระเบียบการใช้เงินและส่ งเงินคืน

3534401

การวิเคราะห์ ทางการเงิน
3(3-0)
Financial Analysis
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษารายงานทางการเงิน
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ทางการเงินของ
ธุ รกิจและงบการเงิน
ข้อมูลหรื อข้อจากัดของการบัญชีที่มีต่อการวิเคราะห์ทาง
การเงิน วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ทางการเงิน

3534402

การวิเคราะห์ การลงทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
Analysis of Industrial Investment
ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์อตั ราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนในการ
ลงทุนวิธีต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ตารางในการคานวณ ศึกษาวิธีการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost –benefit) การวิเคราะห์ตน้ ทุนและประสิ ทธิผล
(Cost Effectiveness) การเปรี ยบเทียบโครงการลงทุน
การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของปั จจัยที่เกี่ยวข้องในสัดส่ วนต่าง ๆ (Sensitivity Analysis) การ
วิเคราะห์พาราเมตริ ก (ParametricAnalysis)
และการตัดสิ นใจเลือกโครงการ
ลงทุน
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น(ท-ป)

3534403

การวิเคราะห์ หลักทรัพย์
3(3-0)
Security Analysis
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3533301 หลักการลงทุน
ศึกษาปัจจัยสาคัญที่ตอ้ งคานึงในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ชนิดของ
หลักทรัพย์หลักการจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย์ การเลือกกลุ่มหลักทรัพย์ โดย
ใช้แบบจาลองภายใต้ ความเสี่ ยง การวิเคราะห์หลักทรัพย์ท้ งั ในแง่มูลค่าที่แท้จริ ง
ของหลักทรัพย์และการ เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ การคาดคะเนกาไรสุ ทธิ และ
เงินปั นผล และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์

3534404

การวิเคราะห์ และประเมินรครงการทางการเงิน
3(3-0)
Analysis and Evaluation of Financial Project
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3532401 การบริหารการเงิน
หลักการและวิธีการวิเคราะห์โครงการและประเมินค่าทางการเงินของ
โครงการรวมทั้งหลักการและวิธีการประเมินความเป็ นไปได้ของโครงการในเชิง
ธุ รกิจและสังคมทั้งทางด้านการตลาด เทคนิ คการผลิต แรงงาน การเงิน กฎหมาย
การยอมรับของสังคมสภาพแวดล้อมทัว่ ๆ ไป การวิเคราะห์และประเมินราคา
อสังหาริ มทรัพย์ เกี่ยวกับที่ดินสิ่ งปลูกสร้าง และอื่น ๆ การคาดคะเนสภาพแวดล้อม
การคาดคะเนรายได้และค่าใช้จ่ายศึกษาแหล่งเงินทุนและวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อ
ดาเนินโครงการ
ตลอดจนการเสนอโครงการ และการประเมินค่าโครงการ

3534405

การบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
3(3-0)
Financial Risk Management
ศึกษาความหมายและประเภทของความเสี่ ยงทางการเงิน ปั จจัยที่ทาให้เกิด
ความเสี่ ยงทางการเงิน การสารวจความเสี่ ยงทางการเงิน ขั้นตอนและวิธีการ
บริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน เครื่ องมือที่ใช้ในการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
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น(ท-ป)

3534406

หลักการประเมินราคาอสั งหาริมทรัพย์
3(3-0)
Real Estate Appraisal
ศึกษาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้เป็ นหลักประกันในการกูย้ มื
เงินตัวแปรต่าง ๆ ที่มีความหมายในการประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้งในแง่
กฎหมาย

3534407

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางการเงิน
3(3-0)
Quantitative Analysis in Finance
ศึกษาการนาเอาเทคนิคคณิ ตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยใน
การแก้ปัญหาและตัดสิ นใจทางการเงิน ความน่าจะเป็ น Linear Programming,
Graphic and Algebraic Method

3534408

หัวข้ อเฉพาะทางด้ านธุรกิจการเงินการธนาคาร
3(2-2)
Special Topics in Business Finance and Banking
ศึกษาวิเคราะห์ทางด้านธุ รกิจการเงินและการธนาคารในแนวลึก ทั้งปั ญหา
และอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข

3534901

สั มมนาปัญหาทางการเงิน
3(2-2)
Seminar in Finance
ศึกษากรณี ศึกษาทางการเงินธุ รกิจ ทาการวิเคราะห์ แสดงความคิดเป็ น
อภิปรายปั ญหา และตัดสิ นใจตามหลักการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตาม
สถานการณ์

3534902

การวิจัยทางการเงิน
3(2-2)
Research in Business Finance
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3503901 การวิจัยทางธุรกิจ
ศึกษาจุดมุ่งหมายของการทาวิจยั ระเบียบวิธี การทาวิจยั วิธีการทาวิจยั
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รหัส
3533903

ในขั้นตอนต่าง ๆ การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ทางการเงินธุ รกิจ
การ
แก้ปัญหาการศึกษาเฉพาะกรณี ภาระหน้าที่และจรรยาบรรณของผูว้ จิ ยั
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
สั มมนาธุรกิจการเงินการธนาคาร
3(2-2)
Seminar in Business Finance and Banking
รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้นกับธุ รกิจการเงินการธนาคาร โดยศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่
มีผลกระทบต่อธุ รกิจการเงินการธนาคาร นาปั ญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์ และ
อภิปรายในกลุ่ม พร้อมทั้งสรุ ปผลออกมาเป็ นรายงานผลการสัมมนา
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หมู่วชิ า การตลาด
(354)

หมู่วชิ าการตลาด ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การตลาด
การผลิต
การขาย
การส่ งเสริ มการตลาด

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั

(354-1--)
(354-2--)
(354-3--)
(354-4--)
(354-5--)
(354-6--)
(354-7--)
(354-8--)
(354-9--)
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หมู่วชิ าการตลาด (354) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3541101
4621101
3541301 4621104
3542101 4622201
3542102 4622202
3542103 4622203
3542104 4622204
3542105 4622110
3542106 4622211
3542107
4642120
3542108
3542301 4622106
3542302
4622107
3542303
4622112
3542304
3542305 4623210
3542306
3542307
3542401 4621103
3542402
3543101 4623207
3543102 4622111

ชื่อวิชา
หลักการตลาด
หลักการตลาด
การขายส่ งและการขายปลีก
การตลาดเกษตร
การตลาดสหกรณ์
สิ นค้าเกษตรกรรม
การตลาดผลิตผลการเกษตรเฉพาะอย่าง
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
การบริ หารผลิตภัณฑ์และราคา
การตลาดเกษตรและสหกรณ์
การส่ งเสริ มการขายทางด้านโรงแรม
การบริ หารช่องทางการจัดจาหน่าย
การจัดจาหน่าย
การบริ หารการจัดส่ งสิ นค้า
การขนส่ ง
ศิลปะการขาย
การบริ หารการขาย
การตลาดทางตรง
ศิลปการขายในงานโรงแรม
การโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การสื่ อสารทางการตลาด
การบริ หารการตลาด
ราคาผลิตผลทางการเกษตร

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3543103 4624302
3543104
3543105
3543106
3543201 4623209
3543301 4623206
3543302 4621102
3543303 4643125
3543304
3543305
3543306
3544101
3544102
3544103
3544301
3544901
3544902
3544903

4624303
4624304
4624305
4624901
4624301
-

ชื่อวิชา
กลยุทธ์การตลาด
การตลาดบริ การ
การตลาดเพื่อสิ่ งแวดล้อม
การตลาดเพื่อสังคม
การมาตรฐานผลิตภัณฑ์
การค้าข้าวและโรงสี
การขายและการโฆษณาสิ นค้าเกษตร
การจัดซื้ อ
งานซื้ อขายและบริ การ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ศิลปะการขายในร้านอาหารและภัตตาคาร
ปั ญหาการตลาดธุ รกิจศิลปะ
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณทางการตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ
การพยากรณ์ยอดขาย
สัมมนาทางการตลาด
การวิจยั ตลาด
ปัญหาพิเศษทางการตลาด

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าการตลาด (354)
รหัส

ชื่ อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3541101

หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงความหมาย และความสาคัญของการตลาด ในฐานะเป็ นกิจกรรม
หลักทางธุ รกิจอย่างหนึ่งโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรื อปรัชญา
ทางการตลาด ส่ วนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้ าหมาย แรงจูงใจ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด

3541301

การขายส่ งและการขายปลีก
3(3-0)
Wholesaling and Retailing
ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสาคัญของการขายปลีกและการขายส่ ง
ปั จจัยประเภทต่าง ๆ และหลักเกณฑ์ในการขายปลีกและการขายส่ ง ทาเลการจัด
รู ปองค์กรการดาเนินงาน การส่ งเสริ มการขาย การโฆษณา การขายปลีกและ
การขายส่ ง การกาหนดราคา และเทคนิคการขาย

3542101

การตลาดเกษตร
3(3-0)
Agricultural Marketing
ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
การตลาดการรวมกลุ่มตลาดผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั้งราคาตลาดต้นทุน
และส่ วนเหลื่อมของการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)
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3542102

การตลาดสหกรณ์
2(2-0)
Cooperative Marketing
ลักษณะโครงสร้างทัว่ ไปของเศรษฐกิจเกษตร หลักการตลาดทัว่ ไป หลัก
สหกรณ์วธิ ีดาเนินการตลาด วิธีการรวบรวม และการรับผลิตภัณฑ์จากสมาชิก
การจัดมาตรฐาน การคัดชนิด การแยกคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรู ป การ
วางแผนต้นทุนการตลาด วิธีการคุมค่าใช้จ่าย การกาหนดราคา และการชาระราคา
แก่สมาชิก การจัดหาเงินทุน ข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิก และการทาสัญญาเกี่ยวกับ
สมาชิก ข้อจากัดและปั ญหาการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)

3542103

สิ นค้ าเกษตรกรรม
3(3-0)
Agricultural Goods
การดาเนินงานและการจัดการสิ นค้าเกษตรกรรม
ปัญหาการตลาด
เกี่ยวข้องกับเกษตร หรื อสถาบันเกษตรกรที่ดาเนินธุ รกิจด้านการตลาดที่สาคัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง ยาสู บ สัตว์น้ า ปศุสัตว์
ผัก ผลไม้ ไม้ดอก ฯลฯ ปัญหาการแปรรู ป การขนส่ ง การจาหน่าย การ
โฆษณาและการกาหนดราคา ผลงานวิจยั และค้นคว้าเกี่ยวกับ การตลาดผลิตผลที่
สาคัญ

3542104

การตลาดผลิตผลการเกษตรเฉพาะอย่าง
2(2-0)
Marketing of Selected Agricultural Commodities
ลักษณะสาคัญของการตลาดผลิตภัณฑ์เฉพาะด้าน การตลาดพืชเศรษฐกิจ
ปศุสัตว์ และเนื้อสัตว์ สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า ผลไม้และพืชผักการตลาด
ผลิตภัณฑ์นม ข้อจากัดและปั ญหา การควบคุมของรัฐ การส่ งเสริ มการตลาด (มี
การศึกษานอกสถานที่)
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3542105

พฤติกรรมผู้บริ โภค
3(3-0)
Consumer Behavior
ลักษณะทัว่ ไป และการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภค ปั จจัยปั จเจกชนและปั จจัย
แวดล้อมที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจ
รวมทั้งอิทธิ พลของส่ วนผสมทาง
การตลาด ต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค

3542106

การตลาดเพือ่ อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(3-0)
Marketing for Tourism Industry
ความหมายและความสาคัญของตลาดการท่องเที่ยว ส่ วนประกอบของ
ตลาดเพื่อการท่องเที่ยว การจัดลาดับความสาคัญของตลาดเป้ าหมาย การวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผน และกาหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3542107

นโยบายผลิตภัณฑ์ และราคา
3(3-0)
Product and Pricing Policies
ศึกษาถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การผลิตภัณฑ์
แนวคิดการจัดส่ วนผสมผลิตภัณฑ์ การออกแบบและบรรจุภณั ฑ์ นโยบายตรา
สิ นค้า การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฏจักรผลิตภัณฑ์
สาเหตุของผลิตภัณฑ์ลม้ เหลว
และวิธีการหลีกเลี่ยงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจเรื่ องราว
วัตถุประสงค์การกาหนดราคา การใช้ราคาเป็ นเครื่ องมือ
สาหรับกลยุทธ์ทางการตลาด
การเปลี่ยนแปลงราคาและการกาหนดราคา
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3542108

การตลาดเกษตรและสหกรณ์
3(3-0)
Agricultural Marketing and Cooperative Marketing
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3541101 หลักการตลาด
ระบบและหน้าที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ
ตลาด การรวมกลุ่มตลาด ผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั้งราคาตลาดต้นทุน
และส่ วนเหลื่อมของการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)
วิธีดาเนินการตลาด วิธีการรวบรวมและการซื้ อผลิตภัณฑ์จากสมาชิก การ
จัดมาตรฐาน การคัดชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรู ป การวางแผน
ต้นทุนการผลิต วิธีการคุมค่าใช้จ่าย การกาหนดราคา และการชาระราคาแก่สมาชิก
การจัดหาเงินทุน
ข้อตกลงเกี่ยวกับสมาชิกและการทาสัญญาเกี่ยวกับสมาชิก
ข้อจากัดและปั ญหาการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)

3542301

การส่ งเสริมการขายทางด้ านโรงแรม
3(3-0)
Hotel Sales Promotion
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะตลาดของโรงแรม การส่ งเสริ มการขาย การส่ งเสริ ม
การขายที่ผา่ นคนกลาง การโฆษณา การส่ งเสริ มการขายผ่านไปรษณี ย ์ การ
ประชาสัมพันธ์
การส่ งเสริ มการขายห้องอาหาร สถานเริ งรมย์ และห้อง
ประชุมสัมมนา
การบริหารช่ องทางการจัดจาหน่ าย
3(3-0)
Marketing Channels Management
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดจาหน่าย การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากแหล่ง
ผลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย
ลักษณะและวิธีการดาเนินงานของสถาบันธุ รกิจ
ประเภทต่าง ๆที่เข้ามาปฏิบตั ิกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มคนกลาง
ประเภทต่าง ๆ การกระตุน้ และส่ งเสริ มคนกลาง การควบคุม และการประเมินผล
ระบบการจัดจาหน่าย

3542302
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3542303

การบริหารการจัดส่ งสิ นค้ า
3(3-0)
Transportation
ลักษณะ ระบบ ประเภทของการขนส่ ง การกาหนดและข้อปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับอัตราค่าระวางขนส่ งในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในด้านต้นทุนคงที่ ต้นทุน
แปรผัน
ต้นทุนดาเนินงานและการแข่งขัน
หลักการเลือกใช้บริ การขนส่ ง
ผลกระทบของการขนส่ งที่ดีต่อวงการอุตสาหกรรมและการตลาด
บทบาทการ
ขนส่ งในการพัฒนาประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ ง บทบาทของรัฐที่
ให้การสนับสนุนการขนส่ งประเภทต่าง ๆ

3542304

ศิลปะการขาย
3(3-0)
Salesmanship
ศึกษาถึงกระบวนการขาย
ศิลปะการขายและการใช้ศิลปะการขาย
พฤติกรรมของลูกค้า และเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกค้า การใช้
จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการประกอบอาชีพขาย
การปรับปรุ งตนเองให้มี
คุณสมบัติของนักขายที่ดีตลอดจนเรี ยนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย

3542305

การบริหารการขาย
3(3-0)
Sales Management
บทบาทความรับผิดชอบ
และขอบเขตงานของผูบ้ ริ หารหน่วยงานขาย
การจัดรู ปแบบและความสาคัญขององค์การฝ่ ายขาย การบริ หารบุคคลในส่ วนที่
เกี่ยวกับการขายการควบคุมและการจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย
การพยากรณ์การขายการกาหนดโควตาและงบประมาณการขาย
อาณาเขตการ
ขาย การประเมินผลงานพนักงานขาย รวมทั้งศึกษากลยุทธ์การขาย
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3542306

การตลาดทางตรง
3(3-0)
Direct Marketing
ศึกษาหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบ
การจัดการ กลยุทธ์และยุทธวิธีในการดาเนินการ ตลอดจนปัญหาและแนวทาง
แก้ไขสาหรับตลาดทางตรง

3542307

ศิลปะการขายในงานโรงแรม
3(3-0)
Selling Technique in Hotel
ศึกษาถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขยาย เช่น งานบริ การส่ วนหน้า งานบริ การอาหาร และเครื่ องดื่ม
ฯลฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ ปัญหาในการให้บริ การและ
เทคนิคในการแก้ไขปั ญหาการใช้จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ์ในการขยาย การ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การตลอดจนจรรยาบรรณของนักขาย และผู ้
ให้บริ การ

3542401

การโฆษณาและการส่ งเสริมการขาย
3(3-0)
Advertising and Sales Promotion
ความสาคัญของการโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
บทบาทของ
การตลาดศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมาย เพื่อกาหนดแผนงานและกลยุทธ์การ
ทาโฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย
การรณรงค์สร้างสรรค์และการวางแผน
เกี่ยวกับการใช้สื่อกาหนดวัตถุประสงค์
งบประมาณและการประเมินผลการ
โฆษณาและการส่ งเสริ มการขาย ศึกษาถึงผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบงานโฆษณา และ
ส่ งเสริ มการขายต่อสังคมตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการ
ส่ งเสริ มการขาย
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3542402

การสื่ อสารทางการตลาด
3(3-0)
Marketing Communication and Public Relations
ศึกษาลักษณะทัว่ ไป และความสาคัญของการสื่ อสาร กระบวนการสื่ อสาร
ทางการตลาด
รู ปแบบของการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
กระบวนการ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
เทคนิคและ
เครื่ องมือในการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
การสื่ อสารกับการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์

3543101

การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Administration
ความสาคัญของการบริ หารการตลาด
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หาร
การตลาด การจัดองค์การการตลาด การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด โครงสร้าง
ตลาดและพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค การวัดและการพยากรณ์ตลาด การ
แบ่งส่ วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคา การจัด
จาหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย

3543102

ราคาผลิตผลทางการเกษตร
2(2-0)
Agricultural Product Prices
ศึกษาถึงลักษณะอุปสงค์และอุปทานของผลิตผลเกษตร
การกาหนด
ราคา และความเคลื่อนไหวของราคาสิ นค้าเกษตร แนวโน้มราคา ความยืดหยุน่
และความเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานสิ นค้าเกษตร ราคาและรายได้ของ
ผูบ้ ริ โภค การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
และปั จจัยต่าง ๆ ของรัฐในด้านราคา
และการรักษาเสถียรภาพราคา
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3543103

กลยุทธ์ การตลาด
3(3-0)
Marketing Strategies
หลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
การใช้กลยุทธ์สาหรับ
ส่ วนตลาดแบบต่าง ๆ กลยุทธ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธ์ทางการ
แข่งขันทางการตลาดกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคาการจาหน่าย และการส่ งเสริ ม
การขาย โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็นแนวทางและชั้นเชิงทางการตลาดเพื่อนา
หลักการไปประยุกต์กบั อาชี พทางธุ รกิจในอนาคตได้

3543104

การตลาดบริการ
3(3-0)
Service Marketing
ศึกษาความหมาย และความสาคัญของตลาดบริ การ ประเภทของตลาด
บริ การ วิธีวเิ คราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดบริ การประเภทต่าง ๆ
การวางแผนและ กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับตลาดบริ การ
ศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุ รกิจบริ การ เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข

3543105

การตลาดเพือ่ สิ่ งแวดล้อม
3(2-2)
Marketing for Environment
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสิ่ งแวดล้อมและการตลาด
วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการจัดการตลาด โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อม
และความพึงพอใจระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค
วิเคราะห์การปรับกลยุทธ์ของ
การตลาดเพื่อการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมโดยคานึงถึงวงการ
ผลิตภัณฑ์

285

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3543106

การตลาดเพือ่ สั งคม
3(3-0)
Social Marketing
ศึกษาความหมายและความสาคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิดหรื อปรัชญา
ทางการตลาด โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดที่มุ่งเน้นเพื่อสังคม ใช้กระบวนการ
จัดการทางการตลาดเพื่อเข้าใจสภาพและปั ญหาของสังคม โน้มน้าวสังคมทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยรวม มากกว่าประโยชน์ขององค์กรธุ รกิจ

3543201

การมาตรฐานผลิตภัณฑ์
3(3-0)
Production Standards
ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และชนิดของการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานและกฎหมายพาณิ ชย์ ผลประโยชน์
การศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานบางชนิดการมาตรฐานผสมผสาน การได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบเชิงพาณิ ชย์ที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ คลังสิ นค้า ยุง้ ฉางผลิตภัณฑ์ ปั ญหาที่เกิดขึ้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ

3543301

การค้ าข้ าวและโรงสี
3(3-0)
Rice Marketing and Rice Mill
ชนิดของข้าวและศูนย์กลางค้าข้าวของประเทศไทย
การค้าข้าว
ภายในประเทศ และกับต่างประเทศ ภาษีเกี่ยวกับการค้าข้าว การพยุงและการ
ประกันราคา ปั ญหาและอุปสรรคในการค้าข้าว คุณภาพและมาตรฐานข้าวโซโล
บทบาทของโรงสี และพ่อค้าข้าว
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3543302

การขายและการโฆษณาสิ นค้ าเกษตร
3(3-0)
Sale and Agricultural Goods Advertising
ความสาคัญของการขาย นโยบายการขาย การจัดการขาย การขายส่ ง
การขายปลีก การเป็ นพนักงานขายในธุ รกิจเกษตร การใช้พนักงานขาย พฤติกรรม
การซื้ อของผูบ้ ริ โภคการโฆษนา ลักษณะและขอบเขตขบวนการกิจกรรมส่ งเสริ ม
การขายและโฆษณา ลักษณะทางสังคมและจิตวิทยา จรรยาบรรณ ความจริ งใจใน
การโฆษณา การส่ งเสริ มโฆษณา งบประมาณการเลือกสื่ อการโฆษณา การสื่ อสาร

3543303

การจัดซื้อ
3(3-0)
Purchasing
ศึกษาหลักการ และการบริ หารเกี่ยวกับการจัดซื้ อในเรื่ องการจัดรู ปองค์การ
การกาหนด และตรวจสอบคุณสมบัติ การกาหนดจานวนที่จะซื้ อ การพิจารณา
และการกาหนดจังหวะเวลาในการซื้ อ การเลือกและหาแหล่งขาย วิธีจดั ซื้ อแบบ
ต่าง ๆ นโยบายซื้ อหลังผลิต การควบคุมและวิธีการจัดซื้ อ

3543304

งานซื้อขายและบริการ
2(1-2)
Saling-Buying and Services
ลักษณะอาชีพและการตลาด การจัดตั้งและการจัดการธุ รกิจประเภทต่าง ๆ
การบันทึกและจัดทารายการทางการเงินของธุ รกิจ
การฝึ กปฏิบตั ิการขายและ
บริ การ
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3543305

พฤติกรรมผู้บริ โภคกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
3(3-0)
Consumer Behavior and Industrial Design
ศึกษาถึงอิทธิพลทางด้านการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ลักษณะ
และบทบาทของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมาปรับ
และ
นามาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

3543306

ศิลปะการขายในร้ านอาหารและภัตตาคาร
3(3-0)
Salesmanship in Food Shop and Restaurant
ศึกษาถึงกระบวนการขาย
ศิลปะการขาย และการใช้ศิลปะการขายใน
ร้านอาหาร และภัตตาคาร พฤติกรรมของลูกค้า และเทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง
ๆ เกี่ยวกับลูกค้า การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ การปรับปรุ งตนเองให้มี
คุณสมบัติของนักขายที่ดี และเรี ยนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย

3544101

ปัญหาการตลาดธุรกิจศิลปะ
3(3-0)
Marketing Problems and Business Arts
หลักการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั ญหาทางการตลาด เทคนิคการโฆษณา ลักษระ
การตลาดโฆษณา ตลาดผูกขาดกึ่งผูกขาด แนวปฏิบตั ิการแข่งขัน การออกแบบและ
โฆษณาสิ นค้า

3544102

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณทางการตลาด
3(3-0)
Quantitative Analysis for Marketing
การตลาด การตลาดกับสภาพแวดล้อม
ระบบข้อมูลข่าวสารทาง
การตลาดความน่าจะเป็ น ทฤษฎีการตัดสิ นใจ การจัดซื้ อสิ นค้า การผลิตเมตริ กซ์
การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการตั้งราคา การขนส่ งและช่องทางจาหน่าย วิธี
ซิม เพล็กซ์ การมอบหมายงานและการพยากรณ์
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3544103

การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Marketing
ศึกษาหลักการ แนวความคิด และวิธีดาเนินการเกี่ยวกับการสัง่ ซื้ อเข้ามา
การส่ งออก และการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา
เกี่ยวกับภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการดาเนิ นการทางการตลาดระหว่างประเทศ

3544301

การพยากรณ์ยอดขาย
3(3-0)
Sales Forecasting
ศึกษาถึงกระบวนการพยากรณ์ อุปสงค์การตลาดและการขาย รวมทั้งการ
วิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและปั จจัยสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อธุ รกิจ รวมทั้ง
ศึกษาถึงเทคนิค และเครื่ องมือที่ใช้ในการพยากรณ์ระยะสั้นและระยะยาว และให้
เข้าใจถึงแนวโน้มทางธุ รกิจในสภาวะของการเปลี่ยนแปลง

3544901

สั มมนาทางการตลาด
3(2-2)
Seminar in Marketing
วิเคราะห์ ศึกษาปั ญหาทางการตลาดในธุ รกิจประเภทต่าง ๆ โดยศึกษา
ปั จจัยต่าง ๆ ที่ทาให้ประสบความสาเร็ จ เและความล้มเหลวในการดาเนินงานด้าน
การตลาดเน้นกิจการในประเทศไทย และกิจการของต่างประเทศที่เข้ามาดาเนิน
ธุ รกิจในประเทศไทย เพื่อฝึ กให้นกั ศึกษานาความรู ้ทางด้านการตลาดมาแก้ปัญหา
หรื อศึกษาวิเคราะห์เรื่ องการดาเนินกิจกรรมทางด้านการตลาดที่นกั ศึกษาสนใจ

3544902

การวิจัยตลาด
3(2-2)
Marketing Research
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 4112105 สถิติธุรกิจ, 3541101 หลักการตลาด
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
บทบาทและความสาคัญของการวิจยั ตลาดที่มีต่อ
ธุ รกิจเทคนิคและเครื่ องมือในการวิจยั ตลาด การวิจยั ตลาดเฉพาะกรณี และการนา
ประโยชน์ไปใช้ในวงการธุ รกิจ
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ปัญหาพิเศษทางการตลาด
3(2-2)
Special Problem in Marketing
ศึกษากรณี ตวั อย่างทางการตลาดของธุ รกิจประเภทต่าง ๆ
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ส่ วนผสมทางการตลาด โอกาสทางการตลาด และปั ญหาเพื่อ
กาหนดแนวทางแก้ไข
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หมู่วชิ า การสหกรณ์
(355)

หมู่วชิ าการสหกรณ์ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ทฤษฎีและ/หรื อหลักการ
(355-1--)
2. ประยุกต์
(355-2--)
3. วิเคราะห์
(355-3--)
4.
(355-4--)
5.
(355-5--)
6.
(355-6--)
7.
(355-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(355-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
(355-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
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หมู่วชิ าการสหกรณ์ ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (355)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3551101 4631101
3551102 4631102
3551103 4631103
3552101 4632104
3552102 4632108
3552201 4632105
3552202 4632106
3553201 4633201
3553202 4633202
3554201 4633110
3554202 4634203
3554901
3554902
3554903 4634902
3554904 2124412

ชื่อวิชา
การสหกรณ์เบื้องต้น
หลักและวิธีการสหกรณ์
การจัดตั้งและดาเนิ นงานสหกรณ์
การจัดการสหกรณ์
การติดต่อสื่ อสารทางสหกรณ์
การสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์รูปอื่น ๆ
สหกรณ์กบั การปฏิรูปที่ดิน
สหกรณ์กบั การพัฒนาชุมชน
การส่ งเสริ มและเผยแพร่ การสหกรณ์
ขบวนการสหกรณ์เปรี ยบเทียบ
โครงการพิเศษสหกรณ์
สัมมนาปัญหาการจัดการสหกรณ์
ปัญหาพิเศษด้านสหกรณ์
วิธีการวิจยั ทางสหกรณ์

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
1(0-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
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น(ท-ป)

3551101

การสหกรณ์เบือ้ งต้ น
2(2-0)
Introduction to Cooperative
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของวการร่ วมมือต่อการพัฒนาชี วติ และสังคม
กาเนิดและ ประวัติศาสตร์ ความหมาย อุดมการณ์ และความคิดทางสหกรณ์
ลักษณะสาคัญของสหกรณ์ เปรี ยบเทียบสหกรณ์กบั องค์การเศรษฐกิจอื่น สหกรณ์
กับระบบเศรษฐกิจ หลักสาคัญของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย บทบาทของรัฐในการพัฒนาสหกรณ์

3551102

หลักและวิธีการสหกรณ์
3(3-0)
Cooperative Principle and Practice
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสหกรณ์
การประยุกต์หลักและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ กบั สหกรณ์
แนวความคิดเกี่ยวกับกาไรในธุ รกิจอื่นและสหกรณ์
การจาแนกประเภท หน้าที่และกิจการสหกรณ์ การจัดโครงส้าง และการ
ดาเนินงานสหกรณ์ การผสมผสานสหกรณ์
การจัดการสหกรณ์ การเงิน
สหกรณ์ ความรับผิดชอบทางกฎหมายของสหกรณ์ รัฐกับสหกรณ์
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น(ท-ป)

3551103

การจัดตั้งและดาเนินงานสหกรณ์
2(2-0)
Formation and Operation of Cooperatives
การดาเนิ นการเบื้องต้น
การศึกษาความเหมาะสม
การสารวจทาง
เศรษฐกิจและสังคม การเสนอรายงานสารวจ การศึกษาสมาชิกและผู้นาการ
สารวจและการจัดตังสหกรณ์
้
ในประเทศไทย การรวบรวมหุ้น การรับสมาชิก การ
ประชุมใหญ่และเลือกตังคณะกรรมการการควบคุ
้
มภายใน ความสาเร็จและความ
ล้ มเหลวของสหกรณ์ประเภท ต่าง ๆ ในประเทศไทย

3552101

การจัดการสหกรณ์
3(3-0)
Cooperative Management
ศึกษาการประยุกต์หลักการจัดการในการดาเนินงานสหกรณ์
บทบาท
และหน้าที่ของผูจ้ ดั การ คณะกรรมการในการวางแผน
การอานวยการการ
ประสานงาน
การควบคุมการจัดการเงิน
การตรวจและการประเมินผล
ความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั การคณะกรรมการและสมาชิก (ศึกษานอกสถานที่)

3552102

การติดต่ อสื่ อสารทางสหกรณ์
2(2-0)
Cooperative Communication
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3551101 การสหกรณ์เบือ้ งต้ น
ความสาคัญ ความหมาย และหลักการติดต่อสื่ อสาร การติดต่อสื่ อสารโดย
การใช้สื่อประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์และนาสื่ อประเภทต่าง ๆ มาใช้กบั การ
สหกรณ์
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3552201

การสหกรณ์การเกษตร
3(3-0)
Agricultural Cooperative Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3551101 การสหกรณ์เบือ้ งต้ น
การให้สินเชื่อ การรวบรวมผลิตผล การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางเกษตรมา
จาหน่าย การแปรรู ปและจาหน่ายผลิตผลของสหกรณ์
การส่ งเสริ มและเผยแพร่
การเกษตร ข้อบังคับ และระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์การเกษตร การจัด
รายงานผลการดาเนินงาน

3552202

สหกรณ์ รูปอื่น ๆ
3(3-0)
Non Agricultural Cooperative
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3551101 การสหกรณ์เบือ้ งต้ น
ลักษณะสาคัญ โครงสร้างและการดาเนินงานของสหกรณ์รูปอื่นที่ไม่ใช่
สหกรณ์การเกษตร
เช่น สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
บริ การ วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ดงั กล่าวในประเทศไทย และปั จจัย
ที่มีผลกระทบต่อความสาเร็ จและความต้องการ แนวทางพัฒนาสหกรณ์รูปอื่น ๆ
บทบาทของสหกรณ์รูปอื่น ๆ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

3553201

สหกรณ์ กบั การปฏิรูปทีด่ ิน
2(2-0)
Cooperative for Land Reform
ความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการปฏิรูปที่ดิน
การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย และบางประเทศ
หลักการจัดที่ดิน
(Land Management) การจัดที่ดินแบบสหกรณ์ (Cooperative Farm) นารวม
(Community for Collective Farm) นารัฐบาล (State Farm) แบบคิบบูตช์
(Kibbutz) และโมชาฟ (Moshav) นิคมกสิ กรรมนิคมสร้างตนเอง และรู ปแบบ
อื่น ๆ
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3553202

สหกรณ์ กบั การพัฒนาชุ มชน
3(3-0)
Cooperative for Community Development
หลักเคหะการเกษตร ศึกษาสภาพชนบทไทยในเชิงปริ มาณและคุณภาพใน
ที่เกี่ยวกับกระบวนการต่าง ๆ ของสหกรณ์ มีผลต่อทางเศรษฐกิจการเมือง สังคม
การศึกษาและอนามัย

3554201

การส่ งเสริมและเผยแพร่ การสหกรณ์
3(3-0)
Cooperative Education and Extension
ความหมาย ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของการส่ งเสริ มการสหกรณ์
หลักและวิธีการส่ งเสริ มการสหกรณ์
บทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์
โครงการฝึ กอบรมการ ส่ งเสริ มสหกรณ์ การติดตามและประเมินผลงานส่ งเสริ ม
สหกรณ์ ปั ญหาของการส่ งเสริ มสหกรณ์ และวิธีการแก้ไข

3554202

ขบวนการสหกรณ์เปรียบเทียบ
Comparative Cooperatives
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศ
เจริ ญก้าวหน้าใน
ลักษณะเชิงวิเคราะห์
ประยุกต์ใช้

2(2-0)
และบางประเทศที่การสหกรณ์
การศึกษาเปรี ยบเทียบและการ
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3554901

โครงการพิเศษสหกรณ์
1(0-2)
Cooperative Special Project
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญของโครงการ การวางแผนจัดทาโครงการ การ
วิเคราะห์โครงการ การตัดสิ นใจเลือกโครงการที่เหมาะสม โดยมีกรณี ศึกษาจาก
โครงการพิเศษต่าง ๆ ที่สหกรณ์และหน่วยงานส่ งเสริ มสหกรณ์จดั ขึ้น เช่น
โครงการเสริ มสร้างโครงการเชื่อมโยง บริ หารสิ นเชื่อเพื่อการผลิตและการตลาด
ข้าวของสหกรณ์ อาจจะจัดให้มีการศึกษาดูงาน นอกสถานที่ สร้างโครงการพิเศษ
ขึ้นให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิการจริ ง เช่น โครงการเผยแพร่ ความรู ้ทางสหกรณ์แก่
ประชาชน โครงการสหกรณ์สู่ชนบท โครงการสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา

3554902

สั มมนาปัญหาการจัดการสหกรณ์
2(2-0)
Seminar on Cooperative Management Problems
ค้นคว้าและเสนอรายงานเป็ นเอกสารแบบภาคนิพนธ์
หรื ออภิปราย
เกี่ยวกับปั ญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทางด้านธุ รกิจ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
การสั่งเข้า การส่ งออก ปั ญหาระหว่างธุ รกิจกับรัฐบาล ประชาชนผูบ้ ริ โภค ความ
ผันแปรทางการเมือง ผลกระทบต่อธุ รกิจ ปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับธุ รกิจว่าด้วย
กฎหมายสถาบันการเงิน แรงงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุ รกิจ

3554903

ปัญหาพิเศษด้ านการสหกรณ์
3(2-2)
Special Problem
การศึกษาค้นคว้าและการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับสหกรณ์ แล้วเรี ยบเรี ยง
เป็ นรายงาน
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น(ท-ป)

วิธีการวิจัยทางสหกรณ์
3(3-0)
Research Methods in Cooperative
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3551101 การสหกรณ์เบือ้ งต้ น
หลักและวิธีการวิจยั ทางสหกรณ์ การเลือกปั ญหาเพื่อกาหนดการวิจยั การ
วางรู ปการวิจยั การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การหาตัวเลข และข้อสนเทศ
จากห้องสมุดและจากสนาม การทาแบบสอบถามและการทดสอบ
การจาแนก
ข้อมูลและข้อสนเทศการทาตารางการเสนอตัวเลขโดยวิธีอื่น การตีความตัวเลขและ
ข้อสนเทศ การใช้สถิติการสาธิต และ การใช้เหตุผลสนับสนุ นข้อสาธิต
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หมู่วชิ า การบริหารธุรกิจ
(356)
หมู่วชิ า การบริ หารธุ รกิจ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้จดั
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. การจัดการทัว่ ไป
(356-1--)
2. การบริ หารธุ รกิจ
(356-2--)
3. การบริ หารรัฐกิจ
(356-3--)
4. การจัดการงานบุคคล
(356-4--)
5. การประกันคุณภาพ
(356-5--)
6.
(356-6--)
7.
(356-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(356-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
(356-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
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หมู่วชิ า การบริหารธุรกิจ (356) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3561101
4641101
3561102
4641109
3561103
2124703
3561201
4641201
3561202
4641202
3561203
4641203
3561204
3561301
4641301
3561501
3561502
3561503
3562101
4642110
3562102
4642111
3562103
4642114
3562104
4642115
3562105
4642116
3562106
4642117
3562107
4642118
3562108
4642119
3562109
4642133
3562110
4623205
3562111
3562112
3154322
3562113
3153614
3562114
4643508

ชื่อวิชา
องค์การและการจัดการ
การจัดการธุ รกิจขนาดย่อม
จิตวิทยาองค์การ
ธุ รกิจเบื้องต้น
การบริ หารธุ รกิจเบื้องต้น
ธุ รกิจทางศิลปะ
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจ
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริ หาร
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
อุตสาหกรรมบริ การ
การจัดการฟาร์ม
การจัดการงานก่อสร้าง
การจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การจัดการธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์
การจัดการธุ รกิจบริ การด้านอาหารและภัตตาคาร
การจัดการโรงพยาบาล
การจัดการคลังสิ นค้า
การจัดการงานวัสดุ
การรักษาความปลอดภัย
การจัดตั้งร้านค้าย่อย
การจัดโครงการพัฒนาสุ ขภาพเด็ก
การจัดการร้านค้าเสื้ อผ้า
การจัดการร้านค้าศิลปประดิษฐ์
การจัดการอุตสาหกรรมบริ การ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3562115
4643521
3562116
4643522
3562117
4643506
3562118
4642502
3562119
4642503
3562120
4643507
3562121
4643520
3562122
3562123
3562124
3562125
3562126
3562127
3562128
3562129
3562130
3562201
4642601
3562202
4642602
3562204
4642604
3562205
4642205
3562206
4642206
3562207
2124617
3562208
2652901
3562209
3562210
3562301
4642304
3562302
4642305

ชื่อวิชา
การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร
การจัดการร้านค้าอาหาร
การจัดการธุ รกิจการท่องเที่ยว
การจัดการส่ วนหน้า
การจัดการงานแม่บา้ น
การจัดการโรงแรม
การจัดการฝ่ ายห้องพัก
การจัดการธุ รกิจเสริ มความงาม
การจัดการสโมสร
การจัดการธุ รกิจบันเทิง
การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ
การจัดการที่พกั และอาคารชุด
การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
การจัดการประชุมสัมมนา
การจัดการทางอากาศยาน
การจัดการธุ รกิจบริ การเพื่อสิ่ งแวดล้อม
ธุ รกิจการพิมพ์
ธุ รกิจงานถ่ายภาพ
ธุ รกิจงานวิทยุ
ธุ รกิจระหว่างประเทศ
หลักธุ รกิจการเกษตร
จิตวิทยาธุ รกิจ
ธุ รกิจการดนตรี
ธุ รกิจพาณิ ชยนาวี
ธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ
ทฤษฎีองค์การ
การพัฒนาองค์การ

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3562303
2122505
3562304
2122402
3562305
4642403
3562306
4643406
3562307
4643208
3562308
4613304
3562309
4643412
3562401
4642302
3562402
4642401
3562403
4642404
3562404
4642303
3562501
3562502
3562503
3562504
3563101
4643607
3563102
4643132
3563103
4643208
3563104
2164109
3563105
3563106
4211131
4212132
3563107
3563108
3563109
4643809

ชื่อวิชา
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
การวางแผนและการบริ หารโครงการ
หลักการวางแผน
พฤติกรรมองค์การ
การบริ หารการผลิต
การประมาณและการควบคุมต้นทุนการผลิต
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
เทคนิคการฝึ กอบรมและการประชุม
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การบริ หารงานบุคคล
การสร้างทีมงาน
การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
การจัดการประกันคุณภาพ
การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
การจัดการด้านเอกสารระบบคุณภาพ
การจัดการคุณภาพเพื่อสิ่ งแวดล้อม
การจัดการธุ รกิจโฆษณา
การบริ หารงานพัสดุ
การประมาณราคางานธุ รกิจ
หลักการจัดและบริ หารการกีฬา
หลักการจัดและการบริ หารศูนย์เด็ก
การจัดและบริ หารงานอุตสาหกรรม
การจัดและบริ หารงานอุตสาหกรรม
การจัดการสถานบริ การเลี้ยงดูเด็กและผูส้ ู งอายุ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การจัดการคุณภาพ
การปฏิบตั ิการพัฒนาบุคลิกภาพ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3563110
3563111
3563112
3563113
3563114
3563115
3563116
3563201
4643605
3563202
4643606
3563203
4643214
3563204
3563204
3563205
3563206
3563207
3563401
4643123
3563402
4643407
3563403
4643409
3563404
4643410
3563405
4643411
3563406
4643413
3563407
4643406
3563408
3563409
3563501
3563502

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
การจัดการธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
การจัดการธุ รกิจแฟรนไชส์
การจัดการกิจการเฉพาะกิจ
การประกอบการธุ รกิจชุมชน
การบริ หารงานพิพิธภัณฑ์
การจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์
ธุ รกิจงานภาพยนตร์
ธุ รกิจงานโทรทัศน์
ธุ รกิจทางการกีฬา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบข้อมูลเพื่อการบริ หาร
การจัดการธุ รกิจดนตรี
ระบบข้อมูลเพื่อการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การค้าระหว่างประเทศ
ความปลอดภัยในการควบคุมงาน
การบริ หารค่าจ้างและเงินเดือน
การสรรหาและบรรจุพนักงาน
การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์
การวิเคราะห์งาน
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
การพยากรณ์ทางธุ รกิจ
สถิติประยุกต์ในการประกันคุณภาพ
ภาวะผูน้ าและการทางานเป็ นทีม

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3564101
4644306
4642113
3564102
4644213
3564103
4644126
3564104
4644126
3564105
3564201
4644211
3564202
4644130
3564203
4644210
3564204
3564205
3564206
3564207
3564208
3564209
3564210
3564211
3564401
3564501
3564502
3564901
4644904
3564902
4644905
3564903
4644905
3564904
4644907
3564905

ชื่อวิชา
การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการและการบริ หารโรงงาน
การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย
การบริ หารงานครัว
การจัดการเชิงกลยุทธ์
นโยบายธุ รกิจ
การประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมเบื้องต้น
นโยบายการเกษตร
การจัดการนาเข้าและส่ งออก
ธุ รกิจพาณิ ชย์นาวี
การฟื้ นฟูและปรับโครงสร้างธุ รกิจ
หัวข้อเฉพาะทางด้านธุ รกิจระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
หัวข้อเฉพาะทางด้านธุ รกิจการเกษตร
นโยบายอุตสาหกรรม
หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม
หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตรวจสอบและการรับรอง
โครงการพิเศษด้านการจัดการคุณภาพ
สัมมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาการบริ หารงานบุคคล
สัมมนาและพยากรณ์ธุรกิจ
สัมมนาปัญหาการจัดการ
โครงการพิเศษบริ หารธุ รกิจ
วิธีวจิ ยั ทางธุ รกิจ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
5(240)
3(2-2)

304

รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3564906
3564907
3564908
3564909
3564910
3564911

ชื่อวิชา
การสัมมนาธุ รกิจระหว่างประเทศ
การวิจยั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
สัมมนาธุ รกิจการเกษตร
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)

305

คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ า การบริหารธุรกิจ
(356)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3561101

องค์ การและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลักษณะโครงสร้างขององค์การธุ รกิจทัว่ ไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุ รกิจ ลักษณะประเภทของการ
ประกอบธุ รกิจ หลักการบริ หารและหน้าที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารทุก ๆ ด้าน ในแง่
การวางแผนการจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ การจูงใจคนทางาน การควบคุม
ปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้ าหมาย และนโยบายที่ต้ งั ไว้

3561102

การจัดการธุรกิจขนาดย่ อม
3(3-0)
Small Business Management
ศึกษาปั ญหาเกี่ยวข้องในการดาเนินงานธุ รกิจขนาดย่อมในด้านการจัด
องค์การการปฏิบตั ิงาน การเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจขนาดย่อม การลงทุน เงินทุน
การควบคุมการบริ หาร การติดต่อประสานงานในวงการธุ รกิจ และความสัมพันธ์
ด้านกฎหมายกับหน่วยงานรัฐบาล การประเมินผลการดาเนินการธุ รกิจขนาดย่อม
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3561103

จิตวิทยาองค์ การ
2(2-0)
Psychology in Organizations
แนวทางวิเคราะห์พฤติกรรมมนุ ษย์ในหน่วยงาน อิทธิ พลของสังคมและ
องค์การที่มีต่อมนุษย์และสมาชิกขององค์กร การจูงใจ ความพึงพอใจโครงสร้าง
ขององค์การ ความคาดหวังขององค์ที่มีตอ่ สมาชิก พฤติกรรมของสมาชิกที่มีตอ่
ความคาดหวังขององค์การความขัดแย้ งและการคลี่คลายความขัดแย้ งระหว่าง
สมาชิกในองค์การภาวะผู้นาและบรรยากาศต่าง ๆ ขององค์การ

3561201

ธุรกิจเบือ้ งต้ น
2(2-0)
Introduction to Business
ศึกษาเพื่อเป็ นการปูพ้นื ฐาน และให้เกิดความคุน้ เคยกับการดาเนินงาน
ทางธุ รกิจการศึกษาจะมุ่งสนใจที่หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับธุ รกิจและสิ่ งแวดล้อมธุ รกิจ
ประเภทต่าง ๆ องค์การธุ รกิจ การจัดองค์การและการบริ หารตลอดจนองค์
ประกอบต่าง ๆ เพื่อการดาเนิ นงาน และประเมินกิจการทางธุ รกิจ เช่น การบัญชี
การตลาด การขาย การบริ หารบุคคลและสานักงาน เนื้ อหาของวิชาครอบคลุมถึง
เรื่ องราวต่าง ๆ เช่น เอกสารทางธุ รกิจ การสัง่ สิ นค้าเข้า และส่ งสิ นค้าออก การประ
กันภัย และคณิ ตศาสตร์ ทางการเงินเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย การลดตัว๋ เงิน การคิด
ค่าปั จจุบนั ของเงิน เป็ นต้น

3561202

การบริ หารธุรกิจเบือ้ งต้ น
3(3-0)
Introduction to Business Management
ศึกษาความหมายและปั จจัยพื้นฐานของการบริ หาร ความสัมพันธ์ของ
ธุ รกิจในสาขาวิชาต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของบุคคลกับธุ รกิจ การวางแผนความ
เป็ นมาและหลักของการบริ หารเจ้าหน้าที่หรื อกระบวนการบริ หาร การจัดองค์การ
การสั่งงานการจัดงบประมาณ การจัดสายงานและโครงสร้างขององค์การ การ
ปรับปรุ งงานการวิเคราะห์มาตรฐานของงาน
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3561203

ธุรกิจทางศิลปะ
3(3-0)
Business Arts
ลักษณะประเภท และการดาเนินการธุ รกิจทางศิลปะ ตลอดจน
พระราชบัญญัติและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจ้างแรงงาน การจ้างทาของ
การขออนุญาตติดตั้ง และรื้ อถอน สิ่ งโฆษณา ศึกษารู ปแบบรายการสัญญาและการ
ทาสัญญา ตลอดจนระเบียบการเงินและภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจทางศิลปะ

3561204

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุ รกิจประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้
ในการประกอบธุ รกิจ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การ
บริ หารบุคคลการบริ หารสานักงาน
ซึ่ งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุ รกิจประเภท
ต่าง ๆ แนวทางการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาปั ญหาที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ น
ธุ รกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุ รกิจ

3561301

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการบริหาร
3(3-0)
Introduction to Administration
ความหมาย และสาระสาคัญของวิชาการบริ หาร ขอบข่ายและพัฒนาการ
ของการบริ หาร ทฤษฎีและแนวคิดสาคัญเกี่ยวกับการบริ หาร ความคล้ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างการบริ หารรู ปแบบต่าง ๆ โครงสร้าง องค์ประกอบและ
บทบาทหน้าที่ของระบบบริ หารโดยทัว่ ไป ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริ หารกับ
สภาพแวดล้อม รวมถึงศึกษาหลักปรัชญา การจัดองค์การ กลไก กระบวนการ
และกิจกรรมสาคัญในการบริ หารงานทัว่ ไป

308

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3561501

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับการมาตรฐาน
3(3-0)
Standardization
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ หลักการ และระดับของการ
มาตรฐานวิวฒั นาการของการมาตรฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บทบาท
ของการมาตรฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการ
ดาเนินการด้านการมาตรฐาน การกาหนดมาตรฐาน การรับรองคุณภาพการ
มาตรฐานระหว่างประเทศ การส่ งเสริ มการฝึ กอบรมด้านการมาตรฐาน การ
ตรวจสอบและติดตามผลรวมทั้งศึกษาการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การมาตรฐานของ
ประเทศไทย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

3561502

ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการจัดการคุณภาพ
3(3-0)
Introduction to Quality Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ ประวัติและพัฒนาการของการ
จัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริ การ ทั้งในรู ปแบบของการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control-Q.C. หรื อ Total Quality Control –TQC.) การ
ประกันคุณภาพ (Quality Assuarance-Q.A.) การจัดการคุณภาพ (Quality System
Mangement) และการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ (Total Quality Management T.Q.M) โดยอาศัยแนวความคิดและหลักการทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิของ
ต่างประเทศสากล และประเทศไทยมาเป็ นแนวทางในการศึกษา เพื่อให้นกั ศึกษามี
ความรู้เข้าใจในการจัดการคุณภาพ โดยภาพรวม สามารถอธิบาย และวิเคราะห์
ผลกระทบ และความจาเป็ นในการนาระบบการจัดการคุณภาพมาใช้ในการจัดการ
ได้
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3561503

อุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)
Industrial Services
ศึกษาหลักการจัดการ ประเภท รู ปแบบ และลักษณะงานของอุตสาห
กรรมบริ การ ขนาดการลงทุน การดาเนินงาน และการควบคุม คุณภาพของอุต
สาหกรรมบริ การประเภทต่าง ๆ การบริ การก่อนและหลังการดาเนิ นงาน การให้
บริ การในรู ปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงรู ปธรรมและนามธรรม คุณธรรมและ
จริ ยธรรม ของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมบริ การ คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การ และ
ศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมบริ การกับการพัฒนาประเทศ

3562101

การจัดการฟาร์ ม
3(3-0)
Farm Management
ภาวะการทาฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม การนาหลักการ
จัดการและหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการทาฟาร์ม หลักพิจารณาในการ
จัดการฟาร์ ม ได้แก่ การเช่า การซื้ อฟาร์ ม การใช้เครดิต การทาบัญชี การวัดผล
สาเร็ จในการทาฟาร์ มและปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ ม

3562102

การจัดการงานก่อสร้ าง
3(3-0)
Construction Management
การรับงานและขั้นตอนของงานก่อสร้าง หลักการวางแผนก่อสร้าง ความ
ร่ วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน และผูร้ ่ วมงานก่อสร้าง เทคนิคการ
วางแผนงานก่อสร้างด้วยระบบต่าง ๆ การควบคุมและติดตามผลความก้าวหน้า
การควบคุมงาน การตรวจงาน การเขียนรายงานก่อสร้าง ปั ญหาและข้อบังคับใน
การควบคุมงานการตรวจรับงานก่อสร้าง
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3562103

การจัดการเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
3(3-0)
Computer Management
การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ในหน่วยงาน ระบบการประมวล ข้อมูลธุ รกิจ
การจัดองค์การ การจัดบุคลากรและการควบคุมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

3562104

การจัดการธุรกิจด้ วยคอมพิวเตอร์
3(2-2)
Business Management with Computer Applications
ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เป็ นเครื่ องมือในการจัดการด้านงานบุคคล การ
เงินการประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิจการบิน
การขนส่ งการผลิต และการจัดการในสถาบันการศึกษา และให้มีการศึกษานอก
สถานที่

3562105

การจัดการธุรกิจบริการด้ านอาหารและภัตตาคาร
3(3-0)
Meal Service and Restaurant Management
หลักการจัดการธุ รกิจร้านอาหารและภัตตาคาร การจัดเลี้ยงอาหาร และ
เครื่ องดื่ม การจัดรายงานอาหาร ตลอดจนการให้บริ การในรู ปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
การควบคุมต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และควบคุมคุณภาพของอาหารให้
มีการศึกษานอกสถานที่

3562106

การจัดการโรงพยาบาล
3(3-0)
Hospital Management
หลักการจัดการโรงพยาบาล และสถานพยาบาล การจัดองค์การ การวาง
แผนงาน การให้บริ การต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ การจัดทาเวชระเบียน การ
ควบคุมทางด้านการปฏิบตั ิงานและการจัดการในโรงพยาบาล ให้มีการศึกษานอก
สถานที่
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3562107

การจัดการคลังสิ นค้ า
3(3-0)
Warehousing Management
หลักในการจัดการคลังสิ นค้า ประเภทของคลังสิ นค้า การเลือกสถานที่ต้ งั
การจัดองค์การ และการบริ หารงานกิจการคลังสิ นค้า หลักในการดูแลรักษาสิ นค้า
การขนส่ ง กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคลังสิ นค้า ให้มีการศึกษา
นอกสถานที่

3562108

การจัดการงานวัสดุ
3(3-0)
Material Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3562307 การบริหารการผลิต
กลวิธีจดั ซื้ อวัสดุที่ใช้ในการผลิต การควบคุมวัสดุระหว่างการผลิต การจัด
การและควบคุมวัสดุคงคลัง การขนส่ งวัสดุในการผลิต ปั ญหาการจัดการงานวัสดุ

3562109

การรักษาความปลอดภัย
3(3-0)
Security
ศึกษาถึงภยันตรายต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน หลักการรักษาความ
ปลอดภัย การรักษาปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่และหน่วยงาน ระเบียบปฏิบตั ิของ
ยามรักษาการณ์ การสร้างจิตสานึกในการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัย

3562110

การจัดตั้งร้ านค้ าย่อย
2(2-0)
Formation of Retail Shop
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน: 3541101 หลักการตลาด
การดาเนิ นการในการจัดตั้งร้านค้าย่อยเบื้องต้น การศึกษาความเหมาะสม
หรื อการสารวจทางเศรษฐกิจและสังคม การเสนอรายงาน การสารวจการศึกษา
ลูกค้าและผูน้ าการจัดตั้งร้านค้าย่อยในประเทศไทย
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3562111

การจัดโครงการพัฒนาสุ ขภาพเด็ก
3(3-0)
Management of Developing Project in Child Health
ศึกษาหลักการและการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาสุ ขภาพเด็ก ศึกษา
ความสาคัญและปัญหาสุ ขภาพเด็กและการแก้ไข นโยบาย หลักการ แผนพัฒนา
เด็กและเยาวชนในระดับต่าง ๆ หลักการเขียนและดาเนินงานโครงการพัฒนาสุ ข
ภาพเด็ก การจัดการสภาพแวดล้อม การส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นสุ ขภาพและการบริ หาร
สุ ขภาพเพื่อการพัฒนาสุ ขภาพเด็ก การประเมินผลโครงการพัฒนาสุ ขภาพเด็ก

3562112

การจัดการร้ านค้ าเสื้อผ้า
2(1-2)
Shop Management
โครงสร้างขององค์การ หลักการจัดการและการดาเนินงาน การคานวณ
รายได้ รายจ่ายของสิ นค้า ศึกษาชนิดของสิ นค้า การเก็บรักษาสิ นค้าในสต๊อก
การตกแต่งร้านค้า

3562113

การจัดการร้ านค้ าศิลปประดิษฐ์
2(1-2)
Shop Window and Store Management
โครงสร้าง องค์การการดาเนิ นงาน ค่าใช้จ่าย ชนิดสิ นค้า การตกแต่ง
การเก็บรักษาสิ นค้าเพื่อรอการจาหน่าย การบรรจุสินค้า การขนส่ งสิ นค้า รวมถึง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์

3562114

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)
Service Industry Management
ศึกษาหลักในการจัดการธุ รกิจการบริ การต่างๆ ลักษระของธุ รกิจบริ การ
การประยุกต์ เอาหลักการทางการจัดการผลิตไปใช้ในธุ รกิจบริ การให้มีการศึกษา
สถานที่
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3562115

การจัดการด้ านอาหารและภัตตาคาร
3(2-2)
Meal Service and Restaurant Management
หลักการจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การภัตตาคาร และการควบคุมการประมาณความต้องการ การควบคุม
คุณภาพ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน

3562116

การจัดการร้ านค้ าอาหาร
2(1-2)
Institutional Food Management
หลักการและคุณลักษณะของผูบ้ ริ หารด้านอาหารประเภทต่าง ๆ จัดแบ่ง
หน้าที่ในการบริ การรู ปแบบของการให้บริ การเพื่อการบริ การ การทางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพสู ง ศึกษาคุณสมบัติของผูใ้ ห้การบริ การอาหาร ตาแหน่งหน้าที่ใน
การบริ การอาหาร การตลาด การงบประมาณ และฝึ กดาเนินการจัดการกิจการ
ร้ านค้ าอาหาร

3562117

การจัดการธุรกิจการท่ องเทีย่ ว
3(3-0)
Travel Business Management
ศึกษารู ปแบบต่าง ๆ ขององค์การในธุ รกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะส่ วนที่
เกี่ยวกับโรงแรม การประกอบธุ รกิจจัดนาเที่ยว การจัดการด้านค้าปลีกของบริ ษทั
นาเที่ยว การจัดการด้านการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่บริ ษทั จัดนาเที่ยว
(Tour Operation) ตลอดจนศึกษาการจัดองค์การ การตลาด การจัดทาบัญชี และ
งบประมาณ และการอภิปรายถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการธุ รกิจการท่อง
เที่ยวในทางปฏิบตั ิการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ โดยศึกษาจากตัวอย่าง
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3562118

การจัดการส่ วนหน้ า
3(2-2)
Front Office Operation
ศึกษางานและหน้าที่ของส่ วนหน้าของโรงแรม อันได้แก่ งานสารวจที่พกั
การบริ การด้านการเดินทางของผูเ้ ข้าพัก การบริ การด้านสัมภาระและกระเป๋ า
เดินทางของผู้เข้ าพักการให้ ข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของดรงแรม ชนิดของห้ องพัก
การบริ การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เข้ าพักบุคคลภายนอก งานโทรศัพท์ โทรเลข
รวมทังการจั
้
ดทาบัญชีการเงิน บัญชีห้องพัก รวมทังคิ
้ ดค่าใช้ จา่ ยทุกชนิด
จากแผนกต่าง ๆ เมื่อแขกประสงค์จะออกจากโรงแรม มารยาทของพนักงาน
และคุณสมบัติของพนักงานส่ วนหน้าของโรงแรม

3562119

การจัดการงานแม่ บ้าน
3(2-2)
House Keeping Management
ศึกษาหน้าที่และขอบเขตของงานแม่บา้ นในระดับพื้นฐาน ซึ่ งได้แก่
การจัดเตรี ยมห้องพัก เครื่ องมือ อุปกรณ์รวมทั้งน้ ายาเคมี ที่ใช้ทาความสะอาด
ทุกชนิดการบารุ งรักษาซ่อมแซมเฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องใช้ การซักรี ด และการนาส่ ง
ผ้าซึ่ งใช้ภายในโรงแรม และบริ การซักรี ดแก่หอ้ งพัก การจัดทาบัญชีรายละเอียด
สิ่ งของเครื่ องใช้ การรับคาร้องเรี ยนจากแขกในกรณี ต่าง ๆ รวมทั้งหน้าที่เกี่ยวกับ
ของสู ญหายและหน้าที่ประสานงานกับแผนกต่าง ๆในโรงแรม เช่น แผนกบริ การ
ส่ วนหน้าโรงแรม เรื่ องการพักของลูกค้า ฯลฯ การใช้ภาษาในการพูด การติดต่อ
กับลูกค้ามารยาทของพนักงาน
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3562120

การจัดการโรงแรม
3(3-0)
Hotel Management
ศึกษาความเป็ นมาของกิจการโรงแรม ระบบการบริ หารงานของโรงแรม
ขนาดเล็ก (Small Hotel) และขนาดใหญ่ (Hotel Group) ความเป็ นไปได้ในการ
ก่อตั้งโรงแรม (Feasibility Determination) การบริ หารโรงแรมในรู ปแบบต่าง ๆ
เช่น Owner Management, Chain System, Management Contract, Franchise
Service การศึกษาในเรื่ องของ Hotel Marketing และ Yield Management
การศึกษาโครงสร้างของการปฏิบตั ิงาน การจัดสายงาน
การกาหนดหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ดา้ นคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ กับงานด้าน
โรงแรม ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ การของ
โรงแรม การพัฒนาบุคลากร ศึกษาถึงข้อบกพร่ องและแนวทางการแก้ไขใน
การดาเนิ นกิจการโรงแรม

3562121

การจัดการฝ่ ายห้ องพัก
3(3-0)
Room Division Management
ศึกษาหลักการจัดองค์การและหน้าที่ต่าง ๆ ของฝ่ ายห้องพัก วางนโยบาย
เกี่ยวกับอัตราค่าห้อง วิธีการทาใบรับรองจองห้องพัก การจัดเก็บบัตรลงทะเบียน
การจัดจองห้องพักเป็ ยกลุ่ม การรับรองห้องพักแบบไม่มีขอ้ ตกลงกันมาก่อน การ
รับเงินร่ วงหน้าหรื อเงินมัดจา การจองห้องผ่านกลุ่มบริ ษทั โรงแรม (Chain Hotel )
ในกรณี โรงแรมในเครื อ การยกเลิกการจอง การควบคุมสถานภาพทางด้านห้องพัก
ราคาห้องพัก และกลวิธีในการกาหนดนโยบายการตลาดของคู่แข่งขันต่าง ๆ
งานสัมพันธ์กบั แผนกบริ การอื่น ๆ
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3562122

การจัดการธุรกิจเสริมความงาม
3(3-0)
Beauty Service Management
ศึกษาถึงการดาเนินงานเพื่อสร้างธุ รกิจด้านเสริ มความงาม เช่น การตัดผม
ดัดผม และการใช้เครื่ องสาอางเพื่อเสริ มบุคลิกภาพในการประกอบการต่าง ๆ
รวมทั้งศึกษาความสะอาด ความปลอดภัยจากการใช้สารเคมี และการให้บริ การ
อย่างมีคุณภาพ

3562123

การจัดการสโมสร
3(3-0)
Club Management
ต้นกาเนิ ดและประวัติของสโมสร การก่อตั้ง การพัฒนาและการจัดการ
สโมสร การจัดองค์การ การงบประมาณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สโมสร

3562124

การจัดการธุรกิจบันเทิง
3(3-0)
Entertainment Business Management
ศึกษาถึงความหมายและคาจากัดความของธุ รกิจบันเทิง องค์ประกอบและ
ประเภทของธุ รกิจบันเทิง
ความสาคัญและความจาเป็ นของธุ รกิจบันเทิงต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง และควบคุมธุ รกิจบันเทิง ความ
รับผิดชอบต่อผูใ้ ช้บริ การของสถานบันเทิง มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงาน
การตลาดในธุ รกิจบันเทิง
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3562125

การจัดการสั นทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ
3(3-0)
Recreation Management for National Park and Public Park
ความหมาย ประวัติความเป็ นมาและความสาคัญของอุทยานและสวน
สาธารณะ ลักษณะที่สาคัญของอุทยานและสวนสาธารณะ การจัดการและการจัด
โครงสร้างองค์การตลอดจนการงบประมาณ
และการควบคุมดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม การพัฒนาและการจัดการสันทนาการต่าง ๆ ภายในอุทยานและ
สวนสาธารณะเพื่อการพักผ่อนและเพื่อการท่องเที่ยว

3562126

การจัดการทีพ่ กั และอาคารชุ ด
3(3-0)
Accommodation and Suit Building Management
ศึกษาถึงลักษณะที่พกั และอาคารชุดประเภทต่าง ๆ และองค์ประกอบที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจที่พกั และอาคารชุด ได้ แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน
การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารงานสานักงาน การวางนโยบายเกี่ยวกับ
อัตราค่าห้ อง วิธีการทาใบรับรองห้ องพัก การรับจองที่พกั การรับเงินล่วงหน้ าหรื อ
เงินมัดจา การควบคุมสถานภาพทางด้ านห้ องพัก
ศึกษาสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงในประเทศในรูปอัตราการเข้ าพัก ราคาห้ องพัก และกลวิธีในการ
กาหนดนโยบายการกาหนดตลอดของคูแ่ ข่งขันต่าง ๆ งานสัมพันธ์กบั แผนกบริการ
อื่น ๆ

3562127

การจัดการประชุ มสั มมนาและการจัดนิทรรศการ
3(3-0)
Conference and Convention Management
ศึกษาถึงความหมายและคาจากัดความของการประชุมสัมมนาและ
การจัดนิทรรศการประเภทของการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการ ความ
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจอื่น ๆ สิ่ งจาเป็ นพื้นฐานและปั จจัยเกื้อหนุนในการดาเนินธุ รกิจ
ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรี ยมการและการบริ หารการประชุม
สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสิ นค้า การบริ หารราคา การสร้างความพอใจให้
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3562128

การจัดการประชุ มสั มมนา
3(3-0)
Conference Management
ศึกษาถึงความหมาย และคาจากัดความทางการประชุมสัมมนา ประเภท
และรู ปแบบของการจัดการประชุมสัมมนา
การเตรี ยมการและการบริ หารการ
ประชุมสัมมนา การบริ หารราคา งบประมาณการตลาดในธุ รกิจ การจัดการ
ประชุมสัมมนา ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการประชุมสัมมนา

3562129

การจัดการทางอากาศยาน
3(3-0)
Air Crafts Management
ศึกษาหลักในการจัดการทางอากาศยานในลักษณะต่าง ๆ การจัดการ
เส้นทางการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางอากาศยานต่าง ๆ การ
จัดการด้านการผลิต การตลาดและราคาในธุ รกิจทางอากาศ การบริ การ อภิปราย
ถึงปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทางอากาศยาน ตลอดจนการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
โดยศึกษาจากตัวอย่างและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทางอากาศยาน เช่น
กฎหมายการบินพลเรื อน ฯลฯ

3562130

การจัดการธุรกิจบริการเพือ่ สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0)
Environmental Management for Service Business
ศึกษาอิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อบริ การ การจัดการธุ รกิจบริ การเพื่อ
การอนุ รักษ์และรักษาสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม การจัดการระบบ
นิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนปั ญหาและผลกระทบของธุ รกิจ
บริ การที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อธุ รกิจ
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3562201

ธุรกิจการพิมพ์
2(2-0)
Printing Business
บทบาทของสื่ อสิ่ งพิมพ์ในสังคม การตลาดและการดาเนินธุ รกิจการพิมพ์
การจัดองค์การทางงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์

3562202

ธุรกิจงานถ่ ายภาพ
2(2-0)
Photography Business
บทบาทของการถ่ายภาพในสังคม การตลาดของการถ่ายภาพ การจัดองค์
กรการงบประมาณ การดาเนิ นงานธุ รกิจการถ่ายภาพ

3562204

ธุรกิจงานวิทยุ
2(2-0)
Radio Business
บทบาทของวิทยุในสังคม การตลาดและการดาเนิ นธุ รกิจวิทยุ การจัด
องค์กรการงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิทยุ

3562205

ธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3-0)
International Business Practice
ระบบธุ รกิจ และสภาพแวดล้อมของธุ รกิจระหว่างประเทศ มูลเหตุจูงใจ
ในการทาธุ รกิจระหว่างประเทศ การควบคุมและส่ งเสริ มธุ รกิจระหว่างประเทศ
โดยการใช้พิกดั อัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาโครงสร้าง
และการดาเนินงานของบริ ษทั ธุ รกิจระหว่างประเทศ

3562206

หลักธุรกิจการเกษตร
Principles of Agricultural Business

3(3-0)
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3562207

จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0)
Business Psychology
ศึกษาถึงความสามารถในการใช้จิตวิทยาในการบริ หารธุ รกิจ
ความสามารถในการบริ หาร บุคลิกภาพเชิงธุ รกิจ กลวิธีในการเข้าใจผูอ้ ื่น การให้
คาปรึ กษาและชี้แนะการจูงใจผูร้ ่ วมงาน จิตวิทยาในการบริ หารงานในการแข่งขัน
ในเชิงธุ รกิจการปรับตัวทางสังคมและการตัดสิ นใจในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานและจิตวิทยาของความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน

3562208

ธุรกิจการดนตรี
2(2-0)
Introduction to Music Business
แนวทางในการประกอบธุ รกิจทางดนตรี
และอุตสาหกรรมการดนตรี
ความต้องการของสังคมไทย ทั้งในอดีตและปั จจุบนั
การบันทึกเสี ยง การ
ประพันธ์ เพลงการตีพิมพ์ ลิขสิ ทธิ์ บริ ษทั บันทึกเสี ยง การผลิต การตลาดสิ นค้า
ของดนตรี สื่ อสารมวลชนและอาชีพการดนตรี

3562209

ธุรกิจพาณิชยนาวี
3(3-0)
Shipping Business
ศึกษาถึงความรู ้พ้นื ฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับประเภท และลักษณะของเรื อสิ นค้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการขนส่ งทางทะเล เอกสารที่ใช้ในธุ รกิจการขนส่ ง
ทางเรื อ ความรู ้ดา้ นการปฏิบตั ิงานในท่าเรื อ การเช่าเรื อ และการประกันภัยทาง
ทะเล กฎหมายธุ รกิจพาณิ ชยนาวี การตลาดในธุ รกิจพาณิ ชยนาวี
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3562210

ธุรกิจเพือ่ สุ ขภาพ
3(3-0)
Fitness Business
บทบาทของธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพต่อธุ รกิจการท่องเที่ยวในยุคปั จจุบนั แนวคิด
ในการประกอบธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ รู ปแบบของธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ การจัดการ
การตลาด และการดาเนินธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ การจัดองค์การ การงบประมาณ
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจเพื่อสุ ขภาพ

3562301

ทฤษฎีองค์ การ
3(3-0)
Organization Theory
ศึกษาวิวฒั นาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ
การวิเคราะห์โครงสร้าง
องค์การ รู ปแบบต่าง ๆ ทั้งองค์การรู ปนัยและอรู ปนัย การออกแบบองค์การ
องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบองค์การ จุดมุ่งหมายขององค์การ หน้าที่
อานาจและอิทธิ พล การติดต่อสื่ อสาร กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ สายการบังคับ
บัญชา การควบคุมการขัดแย้งและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
องค์การ เช่น การReengineering (การลดขนาดองค์การ)

3562302

การพัฒนาองค์ การ
3(3-0)
Organization Development
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริ หารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์
การผสมผสานความเจริ ญเติบโตส่ วนบุคคลของสมาชิกภายในองค์การเข้ากับ
วัตถุประสงค์ขององค์การโดยเน้นหนักเรื่ องการสร้างทีมงาน
เพื่อนามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบเพื่อประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของ
องค์การ
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3562303

มนุษยสั มพันธ์ ในองค์ การ
3(3-0)
Human Relations in Organization
การศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปั จจัยอันเป็ นพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คณะและองค์การ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม
การติดต่อสื่ อสารระหว่างการประสานงาน
หลักศาสนาที่ช่วยส่ งเสริ มมนุษย
สัมพันธ์

3562304

การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0)
Planning and Project Management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน
กระบวนการในการวางแผน
ประเภทของแผน ข้อดีและข้อจากัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง การ
วิเคราะห์ภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบตั ิงาน การจัดทาโครงการ
เทคนิคการวางแผนปฏิบตั ิงานและการเลือกใช้ การประเมินผลโครงการ

3562305

หลักการวางแผน
3(3-0)
Planning
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคของการวางแผน หลักทัว่ ไปและปั ญหาใน
กระบวนการวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างอุดมการณ์ จุดมุ่งหมายนโยบายแผน
และโครงการในระดับต่าง ๆ เทคนิคในการแก้ปัญหาและการปรับปรุ งแผนงาน
การปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามแผน การประเมินผล ตลอดจนศึกษาถึงจุดมุ่งหมาย
และนโยบายการวางแผนในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษบกิจ สังคมและอื่น ๆ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3562306

พฤติกรรมองค์ การ
3(3-0)
Organization Behavior
ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การในรู ปของปั จเจกชนและกลุ่มซึ่ งมี
ผลกระทบต่อการบริ หาร ตลอดจนอิทธิ พลต่าง ๆ อันเกิดจากสภาพแวดล้อม
ศึกษาถึงการใช้พลังงานของกลุ่มให้เป็ นประโยชน์ต่อองค์การ การสร้างขวัญและ
กาลังใจให้กบั บุคคลในองค์การถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ

3562307

การบริหารการผลิต
3(3-0)
Production Management
ลักษณะและความสาคัญของการผลิต ปั จจัยเกี่ยวกับการตัดสิ นใจการผลิต
ซึ่ งรวมถึงระบบการผลิต การจัดองค์การเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และกาลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถาน
ที่ต้ งั โรงงานการควบคุมคุณภาพและปริ มาณ ระบบการบารุ งรักษา ระบบการ
จัดซื้ อ และระบบการควบคุมสิ นค้าคงเหลือ

3562308

การประมาณและการควบคุมต้ นทุนการผลิต
3(3-0)
Production Cost Estimating and Control
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3524301 การบัญชีเพือ่ การจัดการ และ
3562307 การบริหารการผลิต
ศึกษาวิธีการคิดและควบคุมต้นทุนการผลิตและการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
ของกิจการซึ่ งจะรวมถึงงบประมาณการผลิต การจัดจาหน่าย และโสหุ ย้ การผลิต
การบัญชีตน้ ทุน ระบบสนเทศ การบริ หารปั จจัยทางพฤติกรรมที่สาคัญ รวมทั้ง
งานทางการเงินและรายงานการบริ หารอื่น ๆ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3562309

การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0)
Production Planning and Control
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3562307 การบริหารการผลิต และ
4112105 สถิติธุรกิจ
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ และการกาหนดปั จจัย
การผลิตการวางแผนกาลังการผลิต การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบและสิ นค้า การ
วางกาหนดการผลิตและการส่ งงาน การควบคุมต้นทุนการผลิตและการออกแบบ
ระบบควบคุมการผลิตสาหรับระบบการผลิตแบบต่างๆ

3562401

เทคนิคการฝึ กอบรมและการประชุ ม
3(3-0)
Techniques in Training and Conference
ศึกษาเกี่ยวกับการสารวจความต้องการและขั้นตอนในการฝึ กอบรม
ประเภทของการฝึ กอบรม เทคนิควิธีการในการฝึ กอบรมและการประชุม เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ที่จาเป็ นในการฝึ กอบรม การเป็ นผูป้ ระสานงานในการฝึ กอบรม วิธีการ
จัดโปรแกรมการคานวณค่าใช้จ่ายการประเมินผลโครงการฝึ กอบรม

3562402

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
Human Resource Management
ความเป็ นมา ทฤษฎีและหลักการในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย
หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน
การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึ กอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผลและปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3562403

การสร้ างทีมงาน
3(3-0)
Teamwork Developing Techniques
ความหมายและความสาคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดพื้นฐานในกา
พัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม วิธีการพัฒนาการทางานเป็ นทีม
การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมใหม่การ
กาจัดความไม่เป็ นระเบียบและความขัดแย้งในทีมข้อตกลงและการเอาชนะข้อตกลง
ที่ไม่เป็ นระเบียบและความขัดแย้งในทีม
ข้อตกลงและการเอาชนะข้อตกลงไม่
สมบูรณ์ การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟื้ นฟู ทีมงาน การลดความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ปั ญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแก้ไข

3562404

การพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
3(3-0)
Effciency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรัชญา และอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
บุคลิกภาพและการสารวจบุคลิกภาพ การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผูอ้ ื่น
ความต้องการของมนุษย์ ค่านิยม การสารวจ และแลกเปลี่ยนค่านิยม ค่านิยมที่
สัมพันธ์กบั การทางานวัฒนธรรมในการทางาน การตั้งเป้ าประสงค์ของชีวิตและ
การทางานการสารวจความรู้สึก ปัญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการ
ทางาน การสร้างความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการ
ทางาน

3562501

การจัดการประกันคุณภาพ
Quality Assurance Management

3(3-0)
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ศึกษาความหมายของคุณภาพ การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
ความสาคัญของการประกันคุณภาพต่อการจัดการ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของ
การประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพแบบต่าง ๆ การประกันคุณภาพใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3562502

การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
3(2-2)
Quality System Management
ศึกษาถึงทฤษฎีและการปฏิบตั ิของการจัดการระบบคุณภาพ โดยใช้มาตร
ฐานะบบคุณภาพ ISO 9000 ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน
(International Qrganization for Standardization – ISO.) เป็ นแนวทางในการศึกษา
โดยหัวข้อในการศึกษาประกอบด้วย
นโยบายคุณภาพ
(Quality Policy)
โครงสร้างของระบบคุณภาพ (Structure of Quality System) ข้อกาหนดเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพ (Quality System Requirement) ความรับผิดชอบในการบริ หาร
(Management Responsibility) การนาระบบคุณภาพไปใช้ (Quality System
Implementation) ขั้นตอนและกระบวน การจัดทาระบบคุณภาพ (Quality System
Process and Procedure) และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นกั ศึกษาสามารถอธิ บาย
พัฒนา
และนาความรู ้ที่ได้ไปใช้การจัดทาระบบคุณภาพให้แก่หน่วยงานหรื อ
องค์กรที่ตนทางานได้ต่อไป

3562503

การจัดการด้ านเอกสารระบบคุณภาพ
3(2-2)
Documentation of Quality System
ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบตั ิในการจัดทาระบบเอกสารเพื่อให้
สอดคล้องและเป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 9000 โดยศึกษาการจัดทาคู่มือคุณภาพ
(Quality Procedures) เอกสารวิธีการทางาน (Work Instructions) และเอกสาร
เสริ มอื่น ๆ (Support Documents) อาทิ ผังการทางาน (Flow Charts) เอกสาร
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล, เอกสารทางเทคนิค, คู่มือการใช้เครื่ องมือ, ตาราง,
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แผนภูมิ, แบบพิมพ์เขียว เป็ นต้น รวมทั้งการควบคุมเก็บรักษา และทาลายเอกสาร
ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ในการจัดการด้านระบบเอกสาร และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ในการทางานไม่เฉพาะแต่งานด้านการจัดการคุณภาพ
แต่
หมายถึง
งานด้านการจัดการเอกสารในการบริ หารงานอื่นๆ ด้วย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3562504

การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(3-0)
Enviromental Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3561501 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
3561502 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการจัดการคุณภาพ
ศึกษาความสาคัญ ประโยชน์ และหลักการของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ผลกระทบของอุตสาหกรรมและการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม
ระบบและกระบวนการจัดการสิ่ งแวดล้อมขององค์กรทั้งด้านนโยบาย การวางแผน
การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบ การติดตามการประเมินผล และการทบทวน
ปรับปรุ งระบบรวมถึงศึกษาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) การควบคุม
มลพิษ กฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3563101

การจัดการธุรกิจโฆษณา
3(3-0)
Advertising Management
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ศึกษาถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ นโยบายและการ
วางแผนงานของการจัดการธุ รกิจทางการโฆษณา
รวมทั้งการศึกษาถึงหน้าที่
ของ
ผูจ้ ดั การธุ รกิจโฆษณาทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
องค์กรภายนอก การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนวิเคราะห์และการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุ งการดาเนินงานธุ รกิจ การโฆษณา กฎหมายและข้อบังคับ
ทั้งของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
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3563102

รหัส

การบริ หารงานพัสดุ
2(2-0)
Management for Purchase and Maintenance
ศึกษาถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของการบริ หารงานพัสดุ
การ
ปฏิบตั ิการงานพัสดุ การจัดหา การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของครุ ภณั ฑ์ การเก็บ
รักษาพัสดุการทาบัญชีคุมพัสดุ ระเบียบและการปฏิบตั ิการงานพัสดุของราชการ
ปั ญหาในการบริ หารงานพัสดุและแนวทางแก้ไข

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563103

การประมาณราคางานธุรกิจ
3(3-0)
Cost Estimation for Construction Business
ศึกษาและสารวจราคาวัสดุและเครื่ องมืออุปกรณ์ การก่อสร้างในท้องถิ่น
และจากแหล่งผลิตที่สาคัญ ศึกษาแบบรู ปรายละเอียดในงานก่อสร้าง จัดแบ่งกลุ่ม
งานและส่ วนต่าง ๆ ของงานก่อสร้างออกเป็ นส่ วน ๆ จัดลาดับขั้นตอนการประเมิน
ราคา แยกวัสดุและทาตารางประเมินราคา โดยแยกจานวนและราคาให้ละเอียด
ตลอดจนประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเบื้องต้น เช่น ค่าดาเนินงาน ค่า
อานวยการ ค่าวัสดุ ค่าพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าขนส่ ง ค่าแรงงาน ค่าภาษี
และกาไร

3563104

หลักการจัดและบริหารการกีฬา
3(2-2)
Management and Administration of Sport
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย กระบวนการจัดการและบริ หารโดยทัว่ ไปการ
จัดการและการบริ หารการกีฬา ความมุ่งหมายและคุณประโยชน์ การจัดและการ
บริ หารในด้านนโยบาย บุคคล งบประมาณ การเงิน อุปกรณ์และเครื่ องอานวย
ความสะดวก การจัดและบริ หารโครงการกีฬาในองค์การ การแข่งขันและการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ของการจัดและบริ หารกีฬา แนวทางในการพัฒนา การปฏิบตั ิงาน
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งศึกษา
กฎหมายทัว่ ไปที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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3563105

รหัส

หลักการจัดและการบริหารศู นย์ เด็ก
3(3-0)
Management and Administration of Child Center
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย กระบวนการจัดการและบริ หารงานทัว่ ไป
ความมุ่งหมายในการดาเนินงานศูนย์เด็ก หลักการและการวางแผนการดาเนินงาน
ในศูนย์เด็กการจัดกิจกรรมและแนวทางพัฒนาศูนย์เด็ก องค์การที่ดาเนิ นการและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563106

การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรงงาน องค์ประกอบของโรงงาน
ระบบการผลิต การพยากรณ์ ความต้องการและการกาหนดปั จจัยการผลิต การจัด
และการวางผังโรงงาน รวมทั้งหลักความปลอดภัยในโรงงาน และการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายสิ ทธิ บตั ร กฎหมายแรงงาน ฯลฯ

3563107

การจัดการสถานบริการเลีย้ งดูเด็กและผู้สูงอายุ
3(3-0)
Child and Elderly Care Center Management
ศึกษาขอบข่ายการดาเนินงานของสถานบริ การเลี้ยงดูเด็ก และสถานดูแล
ผูส้ ู งอายุ จุดมุ่งหมายในการจัดสถานบริ การ การวางแผนการดาเนินงาน การจัด
สถานที่ วัสดุครุ ภณั ฑ์ การจัดสรรบุคลากรสาหรับการเลี้ยงดูเล็ก และดูแลผูส้ ู งอายุ
การทาโครงการและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานบริ การทั้งสองประเภท

3563108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
โดยเน้นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อ
ภาวะการเป็ นผูน้ าทางธุ รกิจทุกระดับ เน้นการพูดติดต่องานธุ รกิจ การเข้าร่ วม
ประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสิ นใจทางธุ รกิจ การจูงใจ
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การเกลี้ยกล่อม การเจรจาต่อรองการเข้าสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุ รกิจ
ทางด้านร่ างกายอารมณ์และจิตใจ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิต
ให้มีการฝึ กปฏิบตั ิและรู้จกั ทาการวิเคราะห์ และทาการประเมินตนเอง การวาง
แผนพัฒนาตนเอง ให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ
ทางานอย่างมีความสุ ข

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563109

การจัดการคุณภาพ
3(3-0)
Quality Management
ศึกษาถึง แนวคิดพื้นฐาน นโยบาย วัตถุประสงค์ของการจัดการคุณภาพ
การออกแบบการควบคุมคุณภาพวงจรคุณภาพ การจัดการต้นทุนการควบคุม
คุณภาพการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

3563110

การเป็ นผู้ประกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของผูป้ ระกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ของการจัดการธุ รกิจของตนเอง เริ่ มจากธุ รกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ แนวทางการจัดตั้งธุ รกิจ การบริ การผลิต การบริ หารเงินทุน การจัดการทาง
การเงินการจัดรู ปแบบองค์กร การว่าจ้างและประโยชน์ของธุ รกิจของธุ รกิจขนาด
ย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุ รกิจของ
ประเทศไทยโดยมีการสอดแทรกจริ ยธรรม จรรยาบรรณของนักธุ รกิจ กฎหมาย
ธุ รกิจ ผลกระทบของธุ รกิจต่อสิ่ งแวดล้อม และการเสริ มสร้างความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเกิดความคิดริ เริ่ มของตนเอง

3563111

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
Small and Medium Management

3(3-0)
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ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
การ
บริ หารงานและปั ญหาที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก
การเริ่ มต้นประกอบธุ รกิจ การลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองค์การ การ
ปฏิบตั ิงาน
โครงสร้างของตลาดและการดาเนินกลยุทธ์ทางการตลาด
ข้อ
ได้เปรี ยบ-เสี ยเปรี ยบของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา
ความสัมพันธ์ของส่ วนต่าง ๆ เช่น การตลาดการเงิน การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผล
การดาเนินงาน แนวโน้มและบทบาทของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
ประเทศไทย
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563112

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
3(3-0)
Franchise Management
ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับธุ รกิจแฟรนไชส์
ประเภทของธุ รกิจ
แฟรนไชส์ ข้อดีและข้อเสี ยของการทาธุ รกิจแฟรนไชส์ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข
การตลาดและการจัดการ การจัดหาเงินทุนสาหรับการทาธุ รกิจ การวิเคราะห์ความ
เป็ นไปได้ในการทาธุ รกิจ การติดต่อ และกระบวนการในการสร้างสรรค์โอกาส
ทางธุ รกิจโดยผ่านระบบแฟรนไชส์

3563113

การจัดการกิจการเฉพาะกิจ
3(3-0)
Management for Specific Purpose
ศึกษาลักษณะ ประเภท ปั จจัย ปั ญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เทคนิค
การจัดการและการดาเนินกิจการเฉพาะอย่างตามโปรแกรมวิชาหรื อวิชาเอก ทั้งที่
เป็ นกิจการระดับนานาชาติ กิจการระดับชาติ และกิจการระดับท้องถิ่น ในเรื่ อง
การวางแผน การจัดโครงสร้างการจัดการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การโฆษณา
การตลาด การบัญชี การเงิน การจัดร้าน การจัดสานักงาน การประเมินผลและ
การรายงานผลการดาเนิ นกิจการ

3563114

การประกอบการธุรกิจชุ มชน

3(3-0)
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Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ รู ปแบบ และองค์ประกอบที่ใช้ในการ
ประกอบการธุ รกิจชุมชน ได้แก่ การจัดการ การบริ หารทรัพยากรบุคคล
การตลาดการเงิน การบัญชี และปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจชุมชนศึกษาลักษณะของชุมชน ปั จจัยด้านสิ่ งแวดล้อมของชุมชนที่เหมาะสม
ต่อการประกอบธุ รกิจ และปั ญหาต่าง ๆ ที่เป็ นอุปสรรคในการดาเนินการของ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบการธุ รกิจที่มีต่อ
ชุมชนและต่อสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในบทบาท
ของธุ รกิจชุมชน
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563115

การบริหารงานพิพธิ ภัณฑ์
3(3-0)
Museum Administration
ศึกษาหลักการแนวคิด และวัตถุประสงค์ของการบริ หารงานพิพิธภัณฑ์
ทฤษฎีการบริ หารและการจัดการงานพิพิธภัณฑ์ ปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาที่
เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์

3563116

การจัดการวัตถุในพิพธิ ภัณฑ์
3(2-2)
Museum Collection Management
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ
และการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวัตถุที่เกี่ยวข้องกับ
พิพิธภัณฑ์ การทาทะเบียน หมายเลข จัดแยกประเภทวัตถุ วิธีการถ่ายรู ปวัตถุที่
ถูกต้อง การจัดแสดง การจัดตั้ง การวาง การบันทึกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
วัตถุ การรักษาและใช้วตั ถุที่ถูกต้อง บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์
ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ และจรรยาบรรณ อันเกี่ยวกับวัตถุในพิพิธภัณฑ์ของ
เจ้าหน้าที่

3563201

ธุรกิจงานภาพยนตร์
Film Business

2(2-0)
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บทบาทของภาพยนต์ในสังคม การตลาดและการดาเนิ นธุ รกิจภาพยนตร์
การจัดองค์การ การงบประมาณ การวางแผนภาพยนตร์ ในรู ปแบบต่าง ๆ
3563202

รหัส

ธุรกิจงานโทรทัศน์
2(2-0)
Television Business
บทบาทของโทรทัศน์ในสังคม การตลาดและการดาเนิ นธุ รกิจโทรทัศน์
การจัดองค์กร การงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานโทรทัศน์

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563203

ธุรกิจทางการกีฬา
3(3-0)
Sports Business
ความหมายและความสาคัญ องค์ประกอบ และประเภทของธุ รกิจทางกีฬา
ข้อพิจารณาในการลงทุน การผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา ปั ญหาทางธุ รกิจ
กีฬา การตลาด การใช้สื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่ งเสริ มธุ รกิจกีฬา

3563204

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3-0)
Management Information System
ความสาคัญของระบบสารสนเทศ
ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร
โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์
ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่ อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสานักงาน
อัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุ รกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการ
จัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสิ นใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

3563205

การจัดการธุรกิจดนตรี
Music Ensemble Management

3(3-0)
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การจัดตั้งวงดนตรี การคัดเลือกนักดนตรี อัตรากาลังคน อัตรากาลัง
เครื่ องและอุปกรณ์ ค่าดาเนิ นการในการจัดการฝึ กซ้อม การคิดค่าตอบแทนในการ
บริ การ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563206

ระบบข้ อมูลเพือ่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
Human Resources Management Information Systems
ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ การจัดเก็บ
ข้อมูลที่จาเป็ นในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชน์ในการ
ค้นหาและเรี ยกใช้ขอ้ มูล การนาคอมพิวเตอร์ และเครื่ องมือต่าง ๆ มาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูลลักษณะข้อสนเทศเกี่ยวกับงานบุคคลที่ใช้ในการวางแผน
และ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร

3563207

การค้ าระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Trading
ศึกษาถึงทฤษฎีการค้าและความชานาญการระหว่างประเทศ โดยพิจารณา
จากต้นทุนเปรี ยบเทียบสัดส่ วน ปั จจัยการผลิต ผลตอบแทนปั จจัยการผลิต
เปรี ยบเทียบทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยี นโยบายทางการ
ค้าระหว่างประเทศองค์การและอนุสัญญาเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี
และนโยบายการลงทุนและนโยบายเทคโนโลยีระหว่างประเทศ ความสาคัญของ
การค้าระหว่างประเทศ กิจการพัฒนาเศรษฐกิจ ปั ญหา นโยบาย และกลยุทธ์ทาง
การค้าระหว่างประเทศกาลังพัฒนาและของไทย
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3563401

รหัส

ความปลอดภัยในการควบคุมงาน
3(3-0)
Safety in Work Control
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดความปลอดภัยในการทางาน การปลูกฝัง
ความสนใจ การสอนงานเพื่อความปลอดภัย อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบตั ิงานอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล การดูแลความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อยในโรงงาน
การโยกย้ายและการเก็บรักษาวัสดุการใช้เครื่ องกากับของ
เครื่ องจักรกลต่าง ๆการใช้และเก็บรักษาเครื่ องมือ การป้ องกันอัคคีภยั การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563402

การบริหารค่ าจ้ างและเงินเดือน
3(3-0)
Wage and Salary Management
ศึกษาถึงวิธีจ่ายค่าตอบแทน การกาหนดนโยบาย โครงสร้างและวิธีการ
จ่ายค่าตอบแทน หลักการจ่ายค่าตอบแทนในทัศนะของนักบริ หารโครงสร้างและ
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองค์การ และพนักงานประเภทต่าง ๆ การ
วิเคราะห์ค่าตอบแทน ค่าจ้างเงินเดือนในองค์การธุ รกิจให้เกิดความเป็ นธรรมและ
ความพึงพอใจ

3563403

การสรรหาและบรรจุพนักงาน
3(3-0)
Recruitment and Placement of Personnel
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3562402 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ศึกษานโยบายและการกาหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล
การพยากรณ์ความต้องการกาลังคน การวางแผนกาลังคน การสรรหาและการ
คัดเลือกบุคคลเข้าทางานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธ์ในการทดสอบและ
การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทางาน หลักพฤติกรรมศาสตร์ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
ทางาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และกฎหมายที่
เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน
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3563404

รหัส

การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรม
3(3-0)
Personnel Development and Training
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3562402 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริ หารงาน
บุคคลโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและการฝึ กอบรม ความจาเป็ นในการพัฒนาและ
ฝึ กอบรมการวางแผนพัฒนาและฝึ กอบรม บรรทัดฐานของกลุ่มที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การทางานและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้งวัตถุประสงค์ในการฝึ กอบรม
การจัดโปรแกรมฝึ กอบรม เทคนิคการฝึ กอบรมแบบต่าง ๆ การประเมินผลการ
พัฒนาบุคคลและการฝึ กอบรมปัญหาในการพัฒนาและการฝึ กอบรม
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563405

การวางแผนและนโยบายทางด้ านทรัพยากรมนุษย์
3(3-0)
Personnel Planning and Policy
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3562402 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายขององค์การ รวมทั้งการพยากรณ์
กาลังคนในระยะสั้นและระยะยาว
การสารวจและวิเคราะห์กาลังคนที่มีอยูแ่ ละ
ความสามารถของบุคคล การดาเนินงานติดตามและตรวจสอบการปฏิบตั ิงานให้
เป็ นไปตามแผนและนโยบาย

3563406

การวิเคราะห์ งาน
3(3-0)
Job Analysis
ศึกษาโครงสร้างของงาน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงาน วิธีการทางาน
วิเคราะห์งานการแบ่งแยกประเภทของงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งงาน
ต่าง ๆ ในองค์การ ตลอดจนถึงการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบรรยากาศ และ
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละองค์การ

3563407

การวิเคราะห์ และประเมินโครงการ
Project Analysis and Appraisal

3(3-0)
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ศึกษาโครงสร้างและการวางแผน แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์
โครงการ เกณฑ์การตัดสิ นใจต่าง ๆ เพื่อการลงทุน การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
โครงการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ การวิเคราะห์การเงินของโครงการ
การวิเคราะห์โครงการภายใต้ภาวะความเสี่ ยง

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563408

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
3(3-0)
Personal Assesment
ศึกษาปรัชญาความสาคัญและวิธีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน การจัดทาเครื่ องมือเพื่อใช้สาหรับการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในประเด็นต่างๆ เพื่อนาผลไปเป็ นข้อมูลใน
การวางแผนการจ่ายค่าจ้าง การฝึ กอบรมและการเลื่อนชั้น เลื่อนตาแหน่งให้กบั
พนักงานและการพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น

3563409

การพยากรณ์ ทางธุรกิจ
3(2-2)
Business Forecasting
ศึกษาลักษณะและปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุ รกิจ
โดยเน้น
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อใช้ในการพยากรณ์ธุรกิจ โดย
แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ และแบบจาลองทางสถิติที่สามารถนาคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการพยากรณ์ โดยใช้กรณี ศึกษา

3563501

สถิติประยุกต์ ในการประกันคุณภาพ
Applied Statistics in Quality Management

3(3-0)
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ศึกษาถึงกลวิธีทางสถิติที่จาเป็ นเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการกาหนด
ควบคุมและตรวจสอบขีดความสามารถของกระบวนการผลิต การบริ หารงาน การ
ควบคุมคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทา และคงไว้ซ่ ึง
ขั้นตอนการการปฏิบตั ิเพื่อควบคุมให้มีการนากลวิธีการสถิติที่ได้ระบุไว้ใช้งาน ผู ้
ศึกษาจะต้องสามารถชี้วดั ประเมินสถานการณ์ และทานายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้
จากกลวิธีทางสถิติดงั กล่าว

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3563502

ภาวะผู้นาและการทางานเป็ นทีม
3(3-0)
Leadership and Quality Management of Teamwork
ศึกษาเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับผูน้ าและภาวะผูน้ า คุณลักษณะและบทบาท
หน้าที่ของผูน้ าที่จะมีส่วนช่วยในการเสริ มสร้างคุณภาพงาน บทบาทของผูน้ าใน
การทางานเป็ นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิ ทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการ
เป็ นผูน้ าและการทางานเป็ นทีม การสร้างความภูมิใจให้ทีมงาน
การจัดการ
ความขัดแย้งในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม การแก้ไขปั ญหาและการตัดสิ นใจในการ
ทางานเป็ นทีม

3564101

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
Quality Control
ศึกษาหลักการ และวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสิ นค้าและ
บริ การ โดยเน้นให้เห็นวิธีปฏิบตั ิในกิจการลักษณะต่าง ๆ กับศึกษาถึงเทคนิคและ
เครื่ องมือต่าง ๆ ทางสถิติที่นามาใช้ในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสิ นค้าและ
บริ การ
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3564102

รหัส

การจัดการและการบริหารโรงงาน
2(2-0)
Factory Management and Administration
หลักการทัว่ ไปในการจัดและการบริ การโรงงาน
การวางแผนโรงงาน
เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์โรงงาน การจัดระบบการใช้และการควบคุม
เครื่ องมือการบารุ งรักษาโรงงาน ความปลอดภัย การทาบัญชีวสั ดุเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดหา และระเบียบวิธีปฏิบตั ิที่จาเป็ นในการบริ หารโรงงาน

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3564103

การศึกษาความเคลือ่ นไหวและเวลา
3(3-0)
Time and Motion Studies
ศึกษาถึงการวิเคราะห์วธิ ี ทางาน การศึกษาความเคลื่อนไหว การกาหนด
มาตรฐานเพื่อใช้ในกระบวนการออกแบบวิเคราะห์งาน ซึ่ งได้แก่ ขั้นตอน การ
รวบรวมปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การหาทางเลือก การประเมินทางเลือกที่ดี
ที่สุดการศึกษาเวลาแบบต่าง ๆ การหาเวลามาตรฐาน และการประยุกต์ใช้กบั ระบบ
การจ่ายเงินรางวัล

3564104

กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย
2(1-2)
Production Processes and Thai Industry
ศึกษาพื้นความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอน และเทคนิคการผลิตต่าง ๆ ที่ใช้กนั อยู่
ทัว่ ไปในอุตสาหกรรม โดยจะครอบคลุมหลักวิชาเบื้องต้นทางวิศวกรรมศาสตร์
ความรู ้กว้าง ๆ เกี่ยวกับวัสดุและเครื่ องกลและต้องการสร้างพื้นความรู ้เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมที่สาคัญต่าง ๆ ในประเทศ โดยจะครอบคลุมความเป็ นมาสภาพ
ปัจจุบนั และอนาคตของสภาพวัสดุดิบ การเงิน การตลาด ตลาดแรงงานและ
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เทคโนโลยี ซึ่ งเอื้ออานวยต่อการลงทุน ตลอดจนปั ญหาของการประกอบการ และ
แนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคตของไทย
3564105

การบริหารงานครัว
2(1-2)
Kitchen Management
การศึกษาระบบงาน
และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานครัวการวางแผน
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ต่างๆ ของบุคลากรในครัว การเก็บรักษา การทาความสะอาด
และการซ่อมบารุ งอุปกรณ์เครื่ องใช้ในครัว

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3564201

การจัดการเชิ งกลยุทธ์
2(2-0)
Strategic Management
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริ หารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของ
การวางแผนและการบริ หารทัว่ ไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์การ
กาหนดเป้ าหมายของธุ รกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบาย
ธุ รกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก กลยุทธ์รวมของธุ รกิจ การประเมินผลและการติดตาม

3564202

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกรรมเบือ้ งต้ น
2(2-0)
Basic Industrial Business and Operation
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุ รกิจอุตสาหกรรม รู ปแบบและการดาเนินงาน
ของธุ รกิจอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริ หาร
หน่วยงานและบุคคล การประกอบธุ รกิจ อุตสาหกรรมกับสังคม

3564203

นโยบายการเกษตร

2(2-0)
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Agricultural Policy
โครงสร้าง และพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ความสาคัญของ
เศรษฐกิจการเกษตรต่อประเทศ
การเกษตรและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
นโยบายการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเกษตร
3564204

รหัส

การจัดการนาเข้ าและส่ งออก
3(3-0)
Export - Import Management
ศึกษาถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์การส่ งออกและนาเข้า ตลอดจน
ระเบียบวิธีการศุลกากร เน้นในเรื่ องกฎหมายด้านพิกดั ภาษีนาเข้า – ส่ งออก และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3564205

ธุรกิจพาณิชย์ นาวี
3(3-0)
Shipping Management
ศึกษาความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับเรื อพาณิ ชย์การค้า และเส้นทางการเดินเรื อ
การประกอบธุ รกิจเรื อพาณิ ชย์ ตลาดเรื อพาณิ ชย์ ต้นทุนการขนส่ ง ค่าระวางเรื อ
(Tariff) ตัวแทนเรื อ (Shipping Agent) ผูร้ ับจัดการขนส่ ง (Frieght Forwards)การ
จองระวางเรื อ การเช่าเรื อ การขนส่ งหลายรู ปแบบ (Multimodal Transport)ผูส้ ่ ง
สิ นค้าทางเรื อ ความรับผิดของเจ้าของเรื อผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อ การประกันภัยทาง
ทะเล เอกสารการค้าทางเรื อ

3564207

หัวข้ อเฉพาะทางด้ านธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(2-2)
Special Topics in International business
ศึกษาปั ญหาการทาธุ รกิจระหว่างประเทศในแนวลึก โดยเน้นการวิเคราะห์
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้งแนว
ทางการพัฒนาและแก้ไขต่อไป
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3564208

การวิเคราะห์ ตลาดแรงงาน
3(3-0)
Labour Market Analysis
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3593204 เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
ศึกษาถึงอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน ตาแหน่งงานว่าง แหล่งผูว้ า่ งงาน
หรื อกาลังหางานทา ศึกษาถึงอาชีพต่างๆ ปั ญหาการว่างงาน ปั ญหาโครงสร้างของ
ตลาดแรงงานไทย และวิเคราะห์สาขาแรงงานขาดแคลน และไม่ขาดแคลน

3564209

หัวข้ อเฉพาะทางด้ านธุรกิจการเกษตร
Special Topics in Agri – Business
การศึกษาหัวข้อทางด้านธุ รกิจการเกษตรในแนวลึก
ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

3(2-2)
เน้นลักษณะของ

น(ท-ป)

3564210

นโยบายอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Policy
ศึกษาข้อกาหนด วัตถุประสงค์ และนโยบายหลักของอุตสาหกรรม
ข้อบังคับและกฎหมายในการลงทุน นโยบายการลงทุนของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน นโยบายการจัดเก็บภาษีอากร และศุลกากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
อุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรทางด้านแรงงานและวัตถุดิบที่สาคัญ ๆ

3564211

หัวข้ อเฉพาะทาง ด้ านการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Special Topic in Industrial Management
ศึกษาวิเคราะห์หวั ข้อด้านการจัดการอุตสาหกรรม ในแนวลึก ทั้งปั ญหา
อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข

3564401

หัวข้ อเฉพาะทางด้ านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Special Topics in Human Resources Management

3(2-2)

343

ศึกษาวิเคราะห์หวั ข้อทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในแนวลึก
ปั ญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางแก้ไข
3564206

รหัส
3564501

ทั้ง

การฟื้ นฟูและปรับโครงสร้ างธุรกิจ
3(3-0)
Turnaround and Corporate Restructuring Management
ศึกษาแนวคิดการฟื้ นฟูกิจการ ปั ญหาและสาเหตุของการล้มเหลว กล
ยุทธในการฟื้ นฟู แนวคิดการปรับโครงสร้างธุ รกิจ ปั จจัยที่กระทบต่อการปรับ
โครงสร้างทางธุ รกิจ สาเหตุและความจาเป็ นในการปรับโครงสร้างธุ รกิจ การ
กาหนดภาพรวมและรายละเอียดของการปรับโครงสร้างทางธุ รกิจ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการปรับโครงสร้างองค์กร

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การตรวจสอบและการรับรอง
3(2-2)
Auditing and Certification
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3561501 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
: 3561502 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับการจัดการ
คุณภาพ
: 3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
ข้อกาหนดในมาตรฐานระบบ
คุณภาพISO 9000 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก (External audit) การตรวจสอบเอกสาร การบริ หารงาน การ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ การกาจัดของเสี ยหรื อสิ่ งของที่ไม่ใช้แล้ว การบริ การ
หลังการขาย การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐ
รวมถึง
คุณสมบัติของการเป็ นผูต้ รวจสอบ ศึกษาวิธีการขอรับการรับรองคุณภาพ ขั้นตอน
ในการขอรับการรับรอง การเตรี ยมความพร้อมและเอกสารก่อนขอรับการรับรอง
การตรวจเยีย่ มและประเมินผลก่อนการรับรอง การปรับปรุ งแก้ไข และข้อแนะนา
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ในการจัดทาระบบเพื่อให้ได้รับการรับรอง
หน่วยงานที่ให้การรับรองระบบ
คุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศประโยชน์ที่จะได้รับจากการรับรองคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาทั้งทฤษฎีและการปฏิบตั ิ
โดยจะต้องฝึ กปฏิบตั ิตรวจสอบ
หน่วยงานหรื อองค์กรและ/หรื อ
จัดทาองค์กรให้มีความพร้อมเพื่อรับการ
ตรวจสอบจัดทารายละเอียดและบัญชีในการตรวจสอบ (Checklist) ฝึ กการเป็ นผู้
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Audit)

รหัส
3564502

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

โครงการพิเศษด้ านการจัดการคุณภาพ
3(2-2)
Special Project in Quality Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3561501 ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
: 3561502 ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
: 3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
การศึกษาพิเศษเป็ นรายกลุ่มในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ อาทิ การ
จัดทากรณี ศึกษา (Case Study) การกาหนดปั ญหาในการจัดคุณภาพให้ผเู ้ รี ยน
วางแผนและดาเนินแก้ไข (Problem Solving and Creativity) การจัดฝึ กอบรมและ /
หรื อสัมมนา ทั้งด้านการจัดการคุณภาพ (Quality Management Training and/or
Seminar) การเยีย่ มโรงงานหรื อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ (Sides
Visits) โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชา และ/หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูค้ อยให้คาแนะนา
ปรึ กษาผูเ้ รี ยนจะต้องศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
จัดทารายงาน
(ReportAssignment) และนาเสนอในชั้นเรี ยน (Class Presentation)
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3564901

รหัส

สั มมนาการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2)
Seminar in Personnel Administration
วิเคราะห์ ศึกษาปั ญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริ หารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กรธุ รกิจ
ศึกษานโยบายพฤติกรรมเกี่ยวกับบุคคลเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีสาหรับกลุ่มคนงานที่อยูใ่ นระดับต่าง ๆ วิเคราะห์อภิปรายปั ญหา
ต่าง ๆ ทางด้านการบริ หาร การพัฒนา การฝึ กอบรมบุคคลในองค์กรธุ รกิจ โดยใช้
พื้นความรู ้ทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแก้ไขปั ญหาบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองค์การ

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3564902

สั มมนาและพยากรณ์ ธุรกิจ
2(2-0)
Seminar and Business Predictions
การวิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์ภาวะ
เศรษฐกิจของธุ รกิจ การศึกษาวิเคราะห์วฏั จักรทางธุ รกิจ การพยากรณ์ระยะสั้น
และระยะยาว การทารายงาน การเสนอผลการวิเคราะห์ การอภิปรายผลต่อที่
ประชุม

3564903

สั มมนาปัญหาการจัดการ
3(2-2)
Seminar in Management Problems
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ
การวิเคราะห์
ปั ญหาแบบวิทยาศาสตร์ แนวความคิดในการแก้ไขปั ญหา ศึกษากระบวนการและ
วิธีการแก้ไขปั ญหา ฝึ กปฏิบตั ิในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสิ นใจ
ในด้านต่าง ๆ ของการจัดการ
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3564904

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ
5(240)
Special Project in Business Management
ให้จดั ทาโครงการพิเศษภายในหรื อภายนอกสถาบันที่มีส่วนสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับวิชาที่ได้ศึกษา
โดยให้อยูใ่ นความควบคุมของอาจารย์ผสู ้ อนอย่าง
ใกล้ชิด

3564905

วิธีวจิ ัยทางธุรกิจ
3(2-2)
Business Research
ความสาคัญของการวิจยั ทางธุ รกิจ
ขั้นตอนและวิธีดาเนินการวิจยั ทาง
ธุ รกิจปฏิบตั ิการวิจยั ธุ รกิจโดยการเสนอโครงการ
กาหนดวัตถุประสงค์และตั้ง
สมมุติฐานในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสรุ ปผลงานวิจยั
เพื่อสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในธุ รกิจ

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3564906

การสั มมนาธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(2-2)
Seminar in International Business
ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปั ญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบธุ รกิจและ
สภาพแวดล้อมของธุ รกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเหตุการณ์ในปั จจุบนั ที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับธุ รกิจระหว่างประเทศ

3564907

การวิจัยการบริ หารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2)
Research in Human Resource Management
ศึกษาผลงานวิจยั และปฏิบตั ิการวิจยั ด้านการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ ศึกษา
บทบาทและความสาคัญของการวิจยั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคและ
เครื่ องมือในการวิจยั การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั การ
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
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3564908

รหัส

สั มมนาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
3(2-2)
Seminar in Computer Business
ศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานธุ รกิจ โดยนา
คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วย เน้นให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมทั้งนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ใหม่ๆเข้ามาใช้ในการบริ หาร หรื อนาความรู้และเทคนิค
ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการศึกษากรณี ศึกษาได้

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3564909

สั มมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(2-2)
Seminar in Human Resources Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3564901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
การศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เช่น ปั จจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการนาผลการวิจยั ใหม่ๆ เกี่ยบกับปั ญหาการ
พัฒนาแรงงานสาขาต่าง ๆ มาทาการวิเคราะห์และสัมมนาหาข้อสรุ ปออกเป็ น
รายงาน

3564910

สั มมนาธุรกิจการเกษตร
Seminar in Agri – Business
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

3(3-0)
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การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการเกษตรเพื่อ
นามาวิเคราะห์และอภิปรายหาข้อสรุ ป
3564911

สั มมนาการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2)
Seminar in Industrial Management
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ศึกษาปั ญหาการดาเนินธุ รกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยศึกษาปั จจัย
ต่างๆที่ทาให้อุตสาหกรรมประสบความสาเร็ จและล้มเหลวในการดาเนินงาน เพื่อ
ฝึ กให้ผศู ้ ึกษาได้เรี ยนรู ้วธิ ี การแสวงหาความรู ้ เพื่อนามาแก้ปัญหาต่อไป
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หมู่วชิ า ธุรกิจบริการ
(357)
หมู่วชิ าธุ รกิจบริ การ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้จดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. การจัดบริ การ
(357-1--)
2. การท่องเที่ยว
(357-2--)
3. โรงแรม
(357-3--)
4.
(357-4--)
5.
(357-5--)
6.
(357-6--)
7.
(357-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(357-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
(357-9--)

349

หมู่วชิ า ธุรกิจบริการ
(357)
รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3571101
3571102
3571103
3571104
3571105
3571201
3571202
3571301
3571302
3571303
3571401
3572101
3572201
3572207
3572301
3572302
3572401
3572501
3573101
3573102
3573105
3573201

ชื่อวิชา
การขนส่ งผูโ้ ดยสาร
การบริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริ การ
การขนส่ งทางน้ า
การขนส่ งทางบก
หลักการมัคคุเทศก์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อสิ่ งแวดล้อม
หลักการโรงแรม
ศิลปะการต้อนรับและการสื่ อสารในงานบริ การ
จิตวิทยาการบริ การ
การบริ การเพื่อการเดินทางอย่างครบวงจร
การสารองที่นงั่ และการจัดจาหน่ายตัว๋ เครื่ องบิน
การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
จิตวิทยาบริ การ
การบริ การโรงแรม
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
การวางแผนและกลยุทธ์การท่องเที่ยวนานาชาติ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บาร์และเครื่ องดื่ม
การจัดเลี้ยง
การจัดการและการตลาดในธุ รกิจโรงแรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

น(ท-ป)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3573202
3573203
3573204
3573205
3573206
3573301
3573301
3573302
3573303
3572307
3573401
3573501
3574101
3574102
3574201
3574202
3574203
3574204
3574205
3574301
3574302
3574401
3574901
3574902
3574903

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
หลักการนาเที่ยว
การขายและการโฆษณาการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวทางน้ า
การพัฒนาบุคคลและฝึ กอบรมในธุ รกิจโรงแรม
การวางแผนและพัฒนาบุคคลในธุ รกิจโรงแรม
การบริ หารและการควบคุมด้านอาหารและเครื่ องดื่ม
คุณภาพการให้บริ การในโรงแรม
ศิลปะการขายในงานโรงแรม
ระบบสารสนเทศในโรงแรม
ระบบสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ธุ รกิจการบิน
การมาตรฐานและคุณภาพในการบริ การ
เศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว
การพัฒนาการท่องเที่ยว
หลักการจัดการในบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายธุ รกิจท่องเที่ยว
การเดินป่ าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
หัวข้อเฉพาะทางด้านธุ รกิจการท่องเที่ยว
ธุ รกิจสนามกอล์ฟ
เศรษฐกิจทางการโรงแรม
ธุ รกิจสวนสนุก
การสัมมนาธุ รกิจบริ การ
สัมมนาปั ญหาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การวิจยั ทางด้านการท่องเที่ยว

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่ รหัสเก่า
3574904
3574905
3574906
3574907
3574908

ชื่อวิชา
สัมมนาปั ญหาธุ รกิจโรงแรม
สัมมนาธุ รกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
สัมมนาธุ รกิจบริ การขนส่ ง
สัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมบริ การ
สัมมนาธุ รกิจการท่องเที่ยว

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าธุรกิจบริการ (357)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3571101

การขนส่ งผู้โดยสาร
3(3-0)
Passenger Transportation
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการขนส่งทางบก
ทางเรื อและทางอากาศ
รูปแบบของการขนส่ง หลักการรับผู้โดยสาร บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่ง
ผู้โดยสาร โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงยานพาหนะที่ให้ บริการ การกาหนดเวลา
การส่งเสริมการขายบริการ ปั ญหาในด้ านการแข่งขันและการร่วมมือระหว่างการ
ขนส่งประเภทต่าง ๆ รวมทังการควบคุ
้
มการขนส่ งผูโ้ ดยสาร

3571102

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2)
Food and Beverage Operation
หลักการ วิธีการ ประเภทและรู ปแบบของการให้บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มการเตรี ยมการจัดโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ อุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องใช้
ในการจัดโต๊ะ อาหาร ศึกษารายการอาหาร มารยาทและการปฏิบตั ิในการต้อนรับ
และบริ การ

3571103

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)
Personality Development for Hospitality Industry
ความหมายของขอบเขตของคาว่าบุคลิกภาพ
องค์ประกอบที่ทาให้
มนุษย์มี บุคลิกภาพต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ การ
ปรับพฤติกรรม มนุษยสัมพันธ์และการส่งเสริ มมนุษยสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อ
พัฒนาการทางาน

353

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3571104

การขนส่ งทางนา้
3(3-0)
Marine Transportation
ประวัติ วิวฒั นาการ และรู ปแบบของการขนส่ งทางน้ า
ชนิดของ
ยานพาหนะ ทางน้ า การกาหนดราคาและการส่ งเสริ มการขายบริ การทางน้ า
บทบาทของรัฐบาลและ ผูป้ ระกอบการในการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางน้ า
ปั ญหา อุปสรรค การขนส่ งทางน้ าและแนวทางแก้ไขคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการ
ขนส่ งทางน้ า

3571105

การขนส่ งทางบก
3(3-0)
Ground Transportation
ประวัติ วิวฒั นาการ และรู ปแบบของการขนส่ งทางบก
ชนิดของ
ยานพาหนะทางบก
การกาหนดราคาและการส่ งเสริ มการขายบริ การทางบก
บทบาทของรัฐบาลและ ผูป้ ระกอบการในการพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การปฐมพยาบาล และการ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางบก
ปั ญหาอุปสรรคการขนส่ งทางบกและแนวทางแก้ไขคาศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการ
ขนส่ งทางบก

3571201

หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2)
Tourist Guide
ศึกษาความหมายและความสาคัญของมัคคุเทศก์
บทบาทและหน้าที่
ของ มัคคุเทศก์ที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
บุคลิกลักษณะที่จาเป็ น
ของมัคคุเทศก์ บทบาทในการวางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
ความสามารถในการเป็ นผูน้ าการท่องเที่ยว ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับงานมัคคุเทศก์
เช่น การตรวจคนเข้าเมือง การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ความรู ้
เกี่ยวกับหนังสื อ และเอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธี
ทางศุลกากร ลักษณะอุปนิสัย รสนิยมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมของ
ชาวต่างประเทศที่ควรทราบ และการปฐมพยาบาล
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3571202

อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ วเพือ่ สิ่ งแวดล้ อม
3(3-0)
Tourism Industry For Environment
ศึกษาความหมายและความสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สิ่ ง
อานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกบั
การท่องเที่ยว แนวโน้มการท่องเที่ยว และปั ญหาสิ่ งแวดล้อม บทบาทของ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวในการป้ องกัน และแก้ไข
ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม กฏหมายสิ่ งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

3571301

หลักการโรงแรม
3(2-2)
Introduction to Hotel Management
ศึกษาความเป็ นมาของกิจกรรมโรงแรม โครงสร้างของการปฏิบตั ิงานและ
การควบคุมภายในกิจการโรงแรม
การจัดสายงาน การกาหนดหน้าที่การ
ดาเนินงานของแผนกและฝ่ ายต่าง ๆ เป็ นต้นว่า ฝ่ ายบริ การส่ วนหน้า ฝ่ ายแม่บา้ น
ฝ่ ายอาหาร ฝ่ ายเครื่ องดื่ม แผนกบริ การภายในโรงแรม การบริ หารงานบุคคล
การติดต่อสัมพันธ์กบั โรงแรมในเครื อและนอกเครื อ
ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น บริ ษทั นาเที่ยว ร้านขายของที่ระลึก เป็ นต้น
กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม
ความรับผิดชอบผูใ้ ช้บริ การของ
โรงแรม และมารยาทของพนักงาน
ข้อบกพร่ องและแนวการแก้ไขในการ
ดาเนินกิจการโรงแรม

3571302

ศิลปะการต้ อนรับและการสื่ อสารในงานบริการ
3(3-0)
Hospitality and Communication Arts
ศึกษาและเข้าใจถึงอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม คุณลักษณะที่เป็ นเอกลักษณ์
ของนักท่องเที่ยว มารยาท บุคลิกภาพและศิลปะการต้อนรับ
การสื่ อสาร

355

ตลอดจนศิลปะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การสื่ อสารในสังคม การนัดหมาย
การจัดประชุมและการจัดเลี้ยงรับรอง
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3571303

จิตวิทยาการบริการ
3(3-0)
Hospitality Industry Psychology
การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลด้านเจตคติ แรงจูงใจ ค่านิยม
เกี่ยวกับการทางานและการพักผ่อน การนาเอาหลักการทางจิตวิทยาไปใช้ในการ
ให้บริ การในธุ รกิจโรงแรม การสร้างจิตสานึกในการบริ การและปฏิบตั ิงานระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน

3571401

การบริการเพือ่ การเดินทางอย่างครบวงจร
3(2-2)
Service for Circle Travel
ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
ศึกษาถึงงานบริ การเพื่อการเดินทาง เช่น บริ การเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน รถไฟ รถยนต์
การจองที่พกั
การประกันภัยในการเดินทาง การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการ
ให้การแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว ร้านขายสิ นค้าที่ระลึก ฯลฯ

3572101

การสารองทีน่ ั่งและการจัดจาหน่ ายตั๋วเครื่องบิน
3(2-2)
Reservation and Ticketing
ความรู ้เกี่ยวกับการจองตัว๋ และการสารองที่นงั่ เช่น การใช้ตารางเวลา
ตารางการบิน เส้นทางของสายการบินต่าง ๆ รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ
ระบบการสื่ อสารภายในและระหว่างประเทศ เช่น การส่ งเทเล็กซ์ แบบฟอร์ ม
การส่ งข่าวสาร การจองโรงแรมและบริ การผูโ้ ดยสารภาคพื้นดิน
ระบบการ
สารองที่นงั่ วิธีการเขียนตัว๋ เครื่ องบิน
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3572201

การวางแผนและการจัดรายการนาเที่ยว
3(2-2)
Introduction to Tour Planning and Organization
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการท่องเที่ยว การสารวจเส้นทาง
เพื่อกาหนดแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการท่องเที่ยว
การวางแผนการใช้
งบประมาณ การดาเนินการ ผลกาไรทางธุ รกิจ รวมถึงการจัดแผนการท่องเที่ยว
โดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
และสัมพันธ์
กับกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

3572207

จิตวิทยาบริการ
3(3-0)
Service Psychology
ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคล และแนวคิดในเรื่ อง
ของ การนาเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใช้ประยุกต์กบั ความต้องการในด้านการ
บริ การของบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงหลักในการบริ การให้มีประสิ ทธิภาพ เทคนิค
การจูงใจลูกค้า เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ และเทคนิคการใช้มนุษย
สัมพันธ์ในการบริ การ

3572301

การบริการโรงแรม
3(2-2)
Hotel Services
ศึกษาหน้ าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริการ ตลอดจนการบริ การต่าง ๆ
ที่โรงแรมจัดเพื่ออานวยความสะดวกให้ แขกในแวดวงของโรงแรมและแวดวงธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้ องกับโรงแรม ศึกษาด้ านความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
อุบตั เิ หตุจากเพลิงไหม้จากการวางระเบิดและการป้ องกัน
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3572302

การควบคุมต้ นทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0)
Food and Beverage Cost Control
การปฏิบตั ิการของแผนกอาหารและเครื่ องดื่ม ประเภทของต้นทุนและ
การตัดสิ นใจ แนวทางการควบคุมและลดต้นทุนด้านอาหาร เครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่าย
สิ้ นเปลืองอื่น เช่น การจัดซื้ อ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจนับ
การจัดทารู ปแบบรายการอาหาร การตั้งราคาอาหาร และเครื่ องดื่ม การควบคุม
ต้นทุนในขั้นตอนการผลิตและการบริ การ

3572307

ศิลปะการขายในงานโรงแรม
3(3-0)
Selling Technique in Hotel
ศึกษาถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น งานบริ การส่ วนหน้า งานบริ การอาหาร และเครื่ องดื่ม
ฯลฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกค้าผูม้ าใช้บริ การ ปั ญหาในการให้บริ การและ
เทคนิคในการแก้ไขปั ญหา การใช้จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์ในการขาย การสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ผูม้ าใช้บริ การตลอดจนจรรยาบรรณของนักขายและผู ้
ให้บริ การ

3572401

การวางแผนและกลยุทธ์ การท่ องเทีย่ วนานาชาติ
3(3-0)
Planning and Strategies in International Tourism
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการท่องเที่ยวนานาชาติ
การ
วางแผนการใช้งบประมาณและการจัดแผนท่องเที่ยวนานาชาติโดยเน้นความ
ปลอดภัย ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น กลยุทธ์การตลาด การ
จัดการในการท่องเที่ยวนานาชาติ เกี่ยวกับสิ นค้าบริ การ ราคาการจาหน่าย การ
ส่ งเสริ มการขาย
ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น และสัมพันธ์กบั
กฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

358

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3572501

การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
3(2-2)
Eco - Tourism
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์
ระหว่าง ระบบนิเวศกับทรัพยากรการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติ และอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลหน้าที่สาคัญ
และประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ
นันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยานแห่ งชาติ
การอนุ รักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตลอดจนผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากสิ่ ง
อานวยความสะดวกต่อนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ

3573101

บาร์ และเครื่องดื่ม
3(2-2)
Beverage Operation
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับบาร์ และเครื่ องดื่ม การเตรี ยม ดูแลและรักษาความ
สะอาดของบาร์ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้
ประเภทของเครื่ องดื่มและการ
เสิ ร์ฟ การจัดเครื่ องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ มารยาท
และจรรยาบรรณของพนักงานฝ่ ายบาร์และเครื่ องดื่ม
การจัดทารายงานการขาย
ประจาวัน และการตรวจนับ

3573102

การจัดเลีย้ ง
3(3-0)
Catering
ศึกษาและปฏิบตั ิงานด้านภัตตาคารและการจัดเลี้ยง วิธีการทางการรับรอง
งานจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ศึกษาในโครงสร้างการ
บริ หารงานของ หน่วยงานจัดเลี้ยง ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ วางแผนและวิธีการจัดทาเมนูอาหาร การควบคุมดูแล
งานจัดเลี้ยง การจัดทารายงาน
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3573105

การจัดการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม
3(3-0)
Management and Marketing in Hotel Industry Business
ความหมายและความสาคัญของการตลาดในธุ รกิจโรงแรม
ส่ วนประกอบของตลาดโรงแรม การจัดองค์การการตลาดในธุ รกิจโรงแรม การ
วิเคราะห์โอกาสของตลาดโครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
การวัดและการพยากรณ์ตลาดการแบ่งส่ วนตลาด การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา และการจัดจาหน่าย และการส่ งเสริ มการขาย
ในธุ รกิจโรงแรม

3573201

อุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
3(3-0)
Tourism Industry
ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการท่องเที่ยว ต้นกาเนิ ดและพัฒนาการของการ
ท่องเที่ยวความหมายและความสาคัญของการท่องเที่ยว
องค์ประกอบ
และบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน
พัฒนา การจัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ในการท่องเที่ยว การ
จัดการท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ การดาเนินงานธุ รกิจท่องเที่ยว ประเภทของ
นักท่องเที่ยว ตลอดจนปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นองค์ประกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เช่น การบริ การด้านโรงแรม การนาเที่ยว การขนส่ งภัตตาคาร ร้าน
ขายของที่ระลึก และสถานที่เริ งรมย์
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3573202

การส่ งเสริมการท่องเทีย่ ว
3(3-0)
Tourism Promotion
ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในประเทศไทย
วิเคราะห์
กลุ่มเป้ าหมายนักท่องเที่ยวจาแนกตามสัญชาติ
และข้อมูลในการสารวจความ
สนใจแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างประเทศ
และคนไทยสนใจ การจัดทาสื่ อโฆษณาและเอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อส่ งเสริ ม
การขาย การรณรงค์ในด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ วิธีการ
ส่ งเสริ มการขยายตลาดในประเทศและต่าง ประเทศ
บทบาทของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการส่ งเสริ มการท่องเที่ยว

3573203

พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
3(3-0)
Tourist Behavior
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และศาสนาของ
นักท่องเที่ยว การจาแนกประเภทของนักท่องเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุ
ประสงค์ การศึกษาและกระสวนพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว

3573204

หลักการนาเที่ยว
3(3-0)
Conducting Tour
รู ปแบบการนาเที่ยว หลักการนาเที่ยว กลวิธีและเทคนิ คที่ใช้ในการนา
เที่ยวการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดระหว่างการนาเที่ยว
การจัดสิ่ งของ
สัมภาระหลักการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม
ร้านอาหาร และภัตตาคาร
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3573205

การขายและการโฆษณาการท่ องเทีย่ ว
3(3-0)
Tourism Sale and Advertising
ระบบงานในสานักงานขาย การขายประเภทต่าง ๆ เช่น การขายตรง
(Direct Sales) การขายทางโทรศัพท์ การขายภายในสานักงาน การขายนอก
สถานที่
การโฆษณา การติดต่อทางไปรษณี ย ์ การกระจายเสี ยง การ
ประชาสัมพันธ์
ส่ วนแบ่งการตลาด ด้านธุ รกิจ ตัวแทนการท่องเที่ยว
การวางแผนการประชุมและตลาดเฉพาะอย่าง

3573206

การท่องเทีย่ วทางนา้
3(2-2)
Cruise
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวทางน้ า ประวัติววิ ฒั นาการ
และรู ปแบบของการท่องเที่ยวทางน้ า ชนิดและพาหนะทางน้ า ลักษณะทัว่ ไปของ
ทะเลไทยแหล่งท่องเที่ยวทางน้ าและทะเลของไทย
ระบบนิเวศวิทยาและ
สิ่ งมีชีวติ ในทะเลโบราณคดีใต้น้ าเบื้องต้น การว่ายน้ าและการดาน้ าเบื้องต้น การ
ปฐมพยาบาลและรักษา ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ า ทักษะของเรื อ
เบื้องต้น องค์กร บทบาท หน้าที่ของพนักงานและเจ้าหน้าที่บริ การการเดินทาง
ทางน้ า วิธีการปฏิบตั ิงานของมัคคุเทศก์ทางน้ า การดาเนินการจองตัว๋ ท่องเที่ยว
ทางน้ า รู ปแบบการจัดทาเที่ยวทางน้ า การขายการท่องเที่ยวทางน้ า คาศัพท์ที่ใช้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางน้ า
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3573301

การพัฒนาบุคคลและฝึ กอบรมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0)
Hotel Personnel Planning and Development
ศึกษาแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ความสาคัญ
ในการวางแผนและนโยบาย รวมทั้งการพยากรณ์กาลังคนในระยะสั้นและระยะ
ยาวในโรงแรม การสารวจและวิเคราะห์กาลังคนที่มีอยูแ่ ละความสามารถของ
บุคลากร เช่น การจัดลาดับ
ความสาคัญของตาแหน่งในโรงแรมตั้งแต่ระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป
คุณสมบัติของพนักงานที่ทางานในโรงแรมจาแนกตาม
ระดับการศึกษา การคัดเลือกพนักงาน ศึกษาการจัดโปรแกรมฝึ กอบรม เทคนิค
การฝึ กอบรมแบบต่าง ๆ การประเมินผลและปั ญหาในการพัฒนาและการฝึ กอบรม

3573302

การบริ หารและการควบคุมด้ านอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0)
Food and Beverage Management and Control
ความมุ่งหมายของการบริ หารและควบคุมด้านอาหารและเครื่ องดื่ม วิธีการ
จัดซื้ อการตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจนับ การเตรี ยมการใช้
การคานวณต้นทุน
การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่ องดื่ม
การ
จัดรู ปแบบรายการอาหาร การตั้งราคาอาหารและเครื่ องดื่ม ความเหมาะสมของ
จานวนพนักงานและปริ มาณงานในแผนก การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงานและ
บุคลากร

3573303

คุณภาพการให้ บริการในโรงแรม
2(1-2)
Quality Guest Service in the Hotel
ศึกษาพัฒนาการ ความต้องการของแขกและแนวทางการตอบสนองความ
ต้องการของแขก การควบคุม และตรวจสอบโดยใช้หลักและแนวคิดการควบคุม
คุณภาพต่างๆ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3573401

ระบบสารสนเทศในโรงแรม
3(3-0)
Information System in Hotel
ศึกษาโครงสร้างของระบบข่าวสารในโรงแรม ประเภทของข้อมูล การ
นาข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ การใช้คอมพิวเตอร์ กบั ระบบข่าวสาร เพื่อการ
บริ หารงานใน โรงแรม และการพัฒนาระบบงาน

3573501

ระบบสารสนเทศด้ านอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
3(2-2)
Information System for Tourism Industry
ศึกษาโครงสร้างของระบบข่าวสารด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภท
ของข้อมูลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การนาข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ การใช้
คอมพิวเตอร์ กบั ระบบข่าวสาร
เพื่อการจัดการและการพัฒนาในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว

3574101

ธุรกิจการบิน
3(3-0)
Airline Business
ศึกษาเกี่ยวกับภาษา ความหมายและขอบเขตของธุ รกิจการบิน ประวัติ
ธุ รกิจการบิน สภาพทัว่ ไปของธุ รกิจการบิน การขยายบริ การของสายการบินและ
การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่สาคัญของสายการบิน การ
จัดการธุ รกิจการบิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจการบิน เช่น IATA, ICAO,
OAA ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั การบินกับธุ รกิจการบิน ปั ญหาและอุปสรรค
ในการดาเนินธุ รกิจการบินภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3574102

การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ
3(3-0)
Service Standards
ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบและชนิดของการมาตรฐาน
บริ การทฤษฎีต่าง ๆ ของคุณภาพในการบริ การ ศึกษาถึงมาตรฐานในการให้บริ การ
มาตรฐาน ISO ต่าง ๆ รวมถึงการบริ การ ใช้กรณี ศึกษาในการบริ การ เช่น
การศึกษาข้อได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบเชิงพาณิ ชย์ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการ
บริ การได้

3574201

เศรษฐกิจทางการท่องเที่ยว
3(3-0)
Economic of Tourism
จุดมุ่งหมาย ข้อจากัดของรัฐบาลของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ
ข้อจากัดของฝ่ ายเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ความต้องการใน
การท่องเที่ยวปริ มาณนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการให้เข้ามา
ความยืดหยุน่ ของ
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวองค์ประกอบของสิ่ งที่จาเป็ นทางการท่องเที่ยว รายได้
จากการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

3574202

การพัฒนาการท่ องเทีย่ ว
3(3-0)
Tourism Development
บทบาทการท่องเที่ยวแห่งชาติ
การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
วน
อุทยานและอุทยานแห่งชาติ ภัตตาคาร โรงแรม ร้านขายของที่ระลึก สิ นค้า
พื้นเมือง โดยเน้นสิ่ งอานวยความสะดวกของการท่องเที่ยว การอนุรักษ์มรดก
ทางการท่องเที่ยว
การรักษาความสมดุลขององค์ประกอบต่าง ๆ ทางด้านการ
ท่องเที่ยว
ความร่ วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่ งเสริ ม
ควบคุมและการพัฒนาสถานที่ (มีการศึกษานอกสถานที่)
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3574203

หลักการจัดการในบริษัทตัวแทนจาหน่ ายธุรกิจท่ องเทีย่ ว
3(3-0)
Retail Travel Agency Management
ศึกษารู ปแบบของการจัดการในบริ ษทั ตัวแทนจาหน่าย
เทคนิคและ
ขบวนการปฏิบตั ิการของตัวแทนจาหน่าย เช่น การขายและงานบุคคลที่จะต้อง
ติดต่อสัมพันธ์กบั ลูกค้า โรงแรมตัวแทนจาหน่ายธุ รกิจการท่องเที่ยวอื่น ๆ และ
ระบบของการคมนาคมการพัฒนาและการดาเนินงานของทัวร์ แบบเหมาจ่าย
เช่น
ทฤษฎีการขายที่ใช้ในกลุ่มทัวร์ เรื่ องของราคาและการติดต่อธุ รกิจ
ศึกษาการโฆษณายกระดับของทัวร์ แบบเหมาจ่าย

3574204

การเดินป่ าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3(2-2)
Trekking and Soft Adventure Tours
แนวคิด รู ปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดรายการนาเที่ยว ใน
แหล่งท่องเที่ยวซึ่ งห่างไกลค่อนข้างผจญภัย เช่น ป่ า ภูเขา ทะเล ฯลฯ การ
สารวจและการกาหนดเส้นทาง ความรู ้เกี่ยวกับเส้นทาง การจัดเตรี ยมอุปกรณ์
การป้ องกันและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรมในการพัก
แรม การดูแลเอาใจใส่ นกั ท่องเที่ยว ความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องป่ า เรื่ องทะเลและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ตอ้ งเลือกเน้นให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

3574205

หัวข้ อเฉพาะทางด้ านธุรกิจการท่ องเทีย่ ว
3(2-2)
Special Topics in Tourism Business
ศึกษาวิเคราะห์หวั ข้อทางด้านธุ รกิจการท่องเที่ยวในแนวลึก ทั้งปั ญหาและ
อุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข
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น(ท-ป)

3574301

ธุรกิจสนามกอล์ ฟ
3(3-0)
Golf Course Business
ความสาคัญและบทบาทของสนามกอล์ฟต่อธุ รกิจการท่องเที่ยวในปั จจุบนั
การตลาดและการดาเนินธุ รกิจสนามกอล์ฟ การจัดองค์กร
การงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสนามกอล์ฟ

3574302

เศรษฐกิจทางการโรงแรม
3(3-0)
Economics of Hotel
ศึกษาความหมายและความเป็ นมาของกิจการโรงแรม อุปสงค์ อุปทานใน
ธุ รกิจโรงแรม ปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงาน และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อกิจการโรงแรม รวมทั้งศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการดาเนิน
ธุ รกิจโรงแรม

3574401

ธุรกิจสวนสนุก
3(3-0)
Recreation Park Business
การก่อตั้งสวนสนุก การพัฒนาและการจัดการสวนสนุก การจัดองค์การ
การงบประมาณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจสวนสนุ ก
การสั มมนาธุรกิจบริการ
3(2-2)

3574901
3574901

การสั มมนาธุรกิจบริการ
3(2-2)
Seminar in Service Businessเพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการ
จัดการมาประยุกต์
เพื่ออภิปรายปั ญหาในด้านธุ รกิจบริ การต่าง ๆ ที่เป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบนั หรื อจากกรณี ศึกษาต่าง ๆ
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3574902

สั มมนาปัญหาทางอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว
3(2-2)
Seminar in Tourism Industry Problems
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาสภาพปั ญหาปั จจุบนั และวิธีการแก้ไขเกี่ยวกับ
ธุ รกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
โดยศึกษาทั้งธรรมชาติ
สถานการณ์
กระบวนการบริ หาร
ลักษณะพิเศษของงาน และนาผลการศึกษาวิเคราะห์มา
อภิปรายหาวิธีแก้ไข

3574903

การวิจัยทางด้ านการท่องเที่ยว
3(2-2)
Research in Tourism
รู ปแบบระเบียบวิธีการวิจยั ที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน
การศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เลือก
ศึกษาวิจยั ในหัวข้อที่มีความสาคัญและเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

3574904

สั มมนาปัญหาธุรกิจโรงแรม
3(2-2)
Seminar in Hotel Business Industry Problems
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุ รกิจการโรงแรม และวิธีการแก้ไข
โดยศึกษาทั้งกระบวนการบริ หาร สถานการณ์ ปั จจัยสิ่ งแวดล้อม ลักษณะพิเศษ
ของงาน และนามาอภิปรายหาวิธีแก้ไข

3574905

สั มมนาธุรกิจร้ านอาหารและภัตตาคาร

3(2-2)
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Seminar in Food Shops and Restaurant Business
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านธุ รกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
ชนิด ต่าง ๆ ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั โดยนาความรู ้และเทคนิ คต่าง ๆ ทางการ
จัดการมาประยุกต์เพื่ออภิปรายปัญหา หรื อศึกษาจากกรณี ศึกษา
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ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3574906

สั มมนาธุรกิจบริการขนส่ ง
3(2-2)
Seminar in Transportation Service Business
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านธุ รกิจบริ การขนส่ งต่าง ๆ ที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั โดยนาความรู ้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการจัดการมาประยุกต์เพื่อ
อภิปรายปั ญหา หรื อศึกษาจากกรณี ศึกษา

3574907

สั มมนาปัญหาอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2)
Seminar in Hospitality Industry Problems
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ไขในเชิงกรณี ศึกษา หรื ออภิปราย
ปั ญหาที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั ในอุตสาหกรรมบริ การด้านต่าง ๆ โดยนาความรู้และ
เทคนิคต่าง ๆ ทางการจัดการมาประยุกต์ใช้หรื อจากกรณี ศึกษา

3574908

สั มมนาธุรกิจการท่ องเทีย่ ว
3(2-2)
Seminar in Tourism Business
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ศึกษาปั ญหาการดาเนินงานธุ รกิจท่องเที่ยว โดยศึกษาปั จจัยต่างๆ ที่ทาให้
ธุ รกิจการท่องเที่ยวประสบความสาเร็ จและล้มเหลว โดยนาปั ญหาและอุปสรรค
ต่างๆ มาวิเคราะห์ และสัมมนา อภิปรายหาข้อสรุ ปร่ วมกัน พร้อมสรุ ปผลการ
สัมมนาออกมาเป็ นรายงานผลการสัมมนา
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หมู่วชิ าประกันภัยและวินาศภัย
(358)
หมู่วชิ า ประกันภัยและวินาศภัย ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชา บริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้
จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. การประกันภัย
(358-1--)
2.
(358-2--)
3.
(358-3--)
4.
(358-4--)
5.
(358-5--)
6.
(358-6--)
7.
(358-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(358-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
(358-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
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หมู่วชิ าประกันภัยและวินาศภัย (358)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3581101
4641201
3582101

ชื่อวิชา
การประกันภัย
การประกันภัยสิ นค้า

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าประกันภัยและวินาศภัย (358)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3581101

การประกันภัย
3(3-0)
Insurance
ลักษณะของการเสี่ ยงภัยของธุ รกิจ ประเภทการเสี่ ยงภัย ลักษณะการ
ประกันภัยการประกันชี วติ การประกันอุบตั ิเหตุ การประกันภัยทางทะเล ขอบเขต
ของการดาเนินงานของกิจการประกันภัย
ประโยชน์ของการประกันภัยในทาง
เศรษฐกิจ สังคม การปฏิบตั ิการประกันภัยรู ปแบบต่าง ๆ สถาบันการประกันภัยใน
ประเทศไทย

3582101

การประกันภัยสิ นค้ า
3(3-0)
Cargo Insurance
ศึกษาหลักการประกันภัยสิ นค้าและประกันภัยการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ประเทศกรมธรรม์ประกันภัยที่คุม้ ครองและภัยที่ยกเว้นความคุม้ ครอง ข้อกาหนด
เงื่อนไขความคุม้ ครองมาตรฐานต่าง ๆ วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม
ทดแทนและการพิจารณารับประกันภัย การขนส่ งสิ นค้า ระบบการประกันภัย
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หมู่วชิ า เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
(359)
หมู่วชิ า เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ซึ่ งอยูใ่ นหมวดวิชาบริ หารธุ รกิจและการจัดการ ได้จดั
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็ นดังนี้
1. ทฤษฎีและ/หรื อหลักการ
(359-1--)
2. ประยุกต์
(359-2--)
3. วิเคราะห์
(359-3--)
4.
(359-4--)
5.
(359-5--)
6.
(359-6--)
7.
(359-7--)
8. การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
(359-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
(359-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจยั
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หมู่วชิ า เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (359)
รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3591101
4611101
3591102
4611102
3591103
3151102
3591104
3591105
3591107
3591108
3591109
3590101
3592101
4611103
3592102
4611104
3592103
3592104
3592106
3592107
3592108
3592201
4611213
3592202
4612108
3592203
4614211
3592204
4612129
3592205
4614210
3592206
3592207
3592208
3592209
3592210
3592211
-

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
บริ โภคศึกษา
เศรษฐศาสตร์ ในหมู่บา้ น
เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
เศรษฐคณิ ตศาสตร์ 1
สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เศรษฐมิติเบื้องต้น
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐคณิ ตศาสตร์ 2
สถิติเศรษฐศาสตร์ 2
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
เศรษฐศาสตร์ประชากร
เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การเงินธุ รกิจ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3592213
3592215
3592216
3592217
3592218
3592219
3592220
3592301
4613301
3592402
3592501
3593101
4612106
3593102
4612107
3593201
4612203
3593202
4614207
3593203
4613204
3593204
3593205
3593206
3593207
3593208
3593209
3593211
3593212
3593213
3593214
3593215
3593216
-

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร
เศรษฐศาสตร์ที่ดิน
เศรษฐศาสตร์การประมง
เศรษฐศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
เศรษฐศาสตร์ชนบท
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมบริ การ
เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
การศึกษาเฉพาะกรณี ทางเศรษฐกิจท้องถิ่น
เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ การก่อสร้าง
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวฒั น์
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์การตลาด
เศรษฐศาสตร์การเมือง
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
เศรษฐมิติเพื่อการธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์ แรงงานระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ การลงทุนระหว่างประเทศ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม่
รหัสเก่า
3593217
3593218
3593219
3593220
3593221
3593301
4613303
3593303
3593305
3593306
3593307
3593308
3593309
3593310
3594102
3594301
3594302
3594901
3594902
3594903
-

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์การผลิต
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
การประกันคุณภาพ
เศรษฐศาสตร์การคลัง
เศรษฐศาสตร์ การประกันภัย
การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
เศรษฐศาสตร์การผันแปรทางการเงิน
เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ
การจาลองแบบปั ญหาทางธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ
จริ ยธรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ
หัวข้อเฉพาะทางด้านเชิงปริ มาณธุ รกิจ
วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
สัมมนาเชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
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คาอธิบายรายวิชา
หมู่วชิ าเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ (359)
รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3591101

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0)
Principles of Economics
ศึกษาถึงมูลค่า ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค อุปสงค์
อุปทาน ปั จจัยการผลิต การแข่งจัน การค่าระหว่างประเทศ รายได้ประชาชาติ
บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

3591102

เศรษฐศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(3-0)
Introduction to Economics
ศึกษาความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต
พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ ประชาชาติ การเงิน การธนาคาร
การคลังและการค้ า ระหว่างประเทศ

3591103

บริโภคศึกษา
3(3-0)
Education for Consumers
ความสาคัญของบริ โภคศึกษาต่อเศรษฐกิจส่ วนบุคคล
ต่อส่ วนรวม
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ความต้องการที่จาเป็ นและไม่จาเป็ น การเลือก
ซื้ อเครื่ องบริ โภคอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อิทธิ พลของการโฆษณา ค่านิยมของ
ผูบ้ ริ โภคในการนิยมใช้ของไทย
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3591104

เศรษฐศาสตร์ ในหมู่บ้าน
3(3-0)
Economics in Village
ศึกษาความต้องการของผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในระดับหมู่บา้ นและตาบล โดย
ศึกษาสภาพการผลิตและต้นทุนการผลิต ตลาดและการกาหนดราคา สถาบันการเงิน
ระดับท้องถิ่น กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ และจัดทางบประมาณโครงการระดับหมู่บา้ น
และตาบล รวมทั้งประเภทภาษีอากรในท้องถิ่น

3591105

เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0)
General Economics
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติ ประจาวันเพื่อประกอบธุ รกิจ
การจัดหาและใช้ทรัพยากรการบริ โภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษี
อากร การค้า การลงทุน ปั ญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปั ญหา

3591107

เศรษฐคณิตศาสตร์ 1
3(3-0)
Mathematics for Economics 1
การใช้กฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์เพื่อนาไปประยุกต์ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เช่น เซต การจัดลาดับ ระบบจานวนและอนุกรม อัตราส่ วน สัดส่ วนและร้อยละ
การคิดค่าเสื่ อมราคา ดอกเบี้ยและส่ วนลด สมการและกราฟ พีชคณิ ตเชิงเส้น
ลอการิ ทึม แคลคูลสั ของฟังก์ชนั การหาอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั เมตริ กซ์ ดีเทอร์
มินนั ต์ สมการเชิงเส้น และการประยุกต์ในทางเศรษฐกิจและธุ รกิจ

378

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3591108

สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0)
Economic Statistics 1
ศึกษาความหมายของสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม
การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การสุ่ มตัวอย่าง หลักการประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและการวิเคราะห์เส้น
ถดถอยอย่างง่าย

3591109

ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์
2(2-0)
Thai Economic System and Cooperative
ลักษณะสาคัญของระบบและโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย บทบาทและ
กลไกของรัฐในการจัด
และดาเนิ นการทางเศรษฐกิจทั้งของภาครัฐและของ
ภาคเอกชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
ปั ญหาและแนวโน้มสาคัญของเศรษฐกิจของไทยและสหกรณ์

3592101

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
3(3-0)
Micro – Economics 1
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยการผลิต พฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมของผูผ้ ลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาด
ประเภทต่าง ๆ ของการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิตในรู ปค่าเช่า ค่าจ้าง
ดอกเบี้ยและกาไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป

3592102

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
3(3-0)
Macro – Economics 1
ศึกษาพฤติกรรมของปั จจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดรายได้
ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่ วนรวมของการบริ โภค การออก การลงทุน
บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทางาน ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝื ด การคลัง
นโยบายการเงิน
การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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3592103

เศรษฐมิติเบือ้ งต้ น
3(3-0)
Introduction to Econometric
ศึกษาความหมาย แนวคิด และเทคนิค การใช้เศรษฐมิติในการศึกษา
เศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ตัว
แบบสมการถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression) ตัวแบบถดถอยเชิงซ้อน
(Multiple Regression) เทคนิคการคานวณทางเศรษฐมิติโดยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด
(Ordinary Least Square) Best Linear Unbiased Estimation Maximum Likelihood
Estimation และ Simultanaous Equaition System การเปรี ยบเทียบระหว่างเทคนิค
การประมาณค่าแบบต่างๆ รวมทั้งปั ญหาที่เกิดขึ้นด้วย

3592104

ทฤษฎีและนโยบายการค้ าระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Trade Theory and Policy
ศึกษาทฤษฎีของสานักคลาสสิ ก ทฤษฎีมลู ค่าแรงงาน นโยบายการค้า อัตร
ภาษีศุลกากร ข้อตกลงเรื่ องสิ นค้าระหว่างประเทศ นโยบายทางการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเน้นมาตรการส่ งเสริ มสิ นค้าออก และการควบคุมการนาสิ นค้าเข้า
องค์กรทางการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าทัว่ ไปสาหรับประเทศพัฒนา
และกาลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย

3592106

เศรษฐศาสตร์ การเงิน
3(3-0)
Economic of Monetary
ศึกษาทฤษฎีการเงิน ปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริ มาณเงินใน
ความหมายแคบและปริ มาณเงินในความหมายกว้าง วิวฒั นาการของเงินและระบบ
การเงิน ลักษณะและบทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน หลักการผันแปรทาง
การเงิน และสาเหตุของการผันแปรทางเงิน ปั ญหาและนโยบายเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของสถาบันการเงินต่างๆ
โดยศึกษากรณี การผันแปรทางการเงินใน
ประเทศไทย
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3592107

เศรษฐคณิตศาสตร์ 2
3(3-0)
Mathematics for Economics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3591107 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป 1 มาก่อน
ศึกษาทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้วิชาเศรษฐศาสตร์
เช่น สมการเชิงเส้น เรขาคณิ ตวิเคราะห์ อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั หนึ่งตัวและหลาย
ตัว การหาค่า ต่าสุ ดและค่าสู งสุ ด และการประยุกต์กฎเกณฑ์ทางคณิ ตศาสตร์ ใช้
กับทฤษฎี
อุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและทฤษฎีการผลิต
การอินทิเกรต รวมทั้งกฎเกี่ยวกับการดิฟเฟอเรนเชียล และการประยุกต์ในทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์

3592108

สถิติเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0)
Economics Statistics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3591108 สถิติเศรษฐศาสตร์ มาก่อน
ศึกษาทฤษฎีทางสถิติที่สามารถนามาประยุกต์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ เช่น
ทฤษฎีการ
สุ่ มตัวอย่าง
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานการ
ทดสอบ ค่าเฉลี่ยและสัดส่ วน การทดสอบไค-สแควส์
การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนรวม การวิเคราะห์ถดถอยและสห
สัมพันธ์ พหุ คูณ การหาช่วง
ความเชื่อมัน่ และการพยากรณ์
แบบจาลองสมการถดถอยที่ไม่เป็ นเส้นตรง
อนุกรมเวลาและเลขดัชนี

3592201

เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร
3(3-0)
Economics of Money and Banking
ศึกษาถึงทฤษฎีเงินตรา ปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริ มาณเงินใน
ความหมายแคบและปริ มาณเงินในความหมายกว้าง วิวฒั นาการของการเงินและ
ระบบการเงิน บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน ประเภทของธนาคาร หน้าที่
และบทบาทต่อปริ มาณเงิน
ระบบธนาคารแบบธนาคารเดี่ยวและธนาคารสาขา
การสร้างและทาลายเงินฝาก สถาบันการเงินและบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
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3592202

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
3(3-0)
Agricultural Economics
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร ปั ญหาด้านการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ นเชื่อการตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร การบริ โภค
สหกรณ์การเกษตร ธุ รกิจการเกษตร นโยบายของการเกษตรทางการค้าระหว่าง
ประเทศ และการผลิต

3592203

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเกษตร
3(3-0)
Agri – Business Economics
หลักและวิธีการวิเคราะห์ธุรกิจในฟาร์ ม การวางแผนการใช้ทรัพยากรใน
ฟาร์ มอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การประยุกต์ทฤษฎีการผลิต เทคนิคในการผลิตเพื่อ
แก้ไขในการผลิตและการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรภายใต้สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ
กัน

3592204

เศรษฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร
2(2-0)
Economic of Agriculture
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร และชนบททั้ง
ในและต่างประเทศ
การวางนโยบายการเกษตรและการแก้ปัญหาธุ รกิจและ
อุตสาหกรรมทางการเกษตร แผนการผลิตกาลังคนและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม การ
พัฒนาระบบการผลิตธุ รกิจ และอุตสาหกรรมเกษตร ความแตกต่างด้านรายได้และ
คุณภาพของชีวิตชาวชนบท
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3592205

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร
3(3-0)
Economics of Agri – Industry
ปั ญหาทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร การลดต้นทุน
การผลิตในระบบอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายทางเศรษฐศาสตร์
และความต้องการของอุตสาหกรรม

3592206

เศรษฐศาสตร์ ประชากร
3(3-0)
Demographic Economics
ศึกษาถึงแหล่งข้อมูลทางประชากร องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร อัตราการเจริ ญพันธุ์ อัตราการตาย การย้ายถิ่น การกระจายตัวของ
ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและนโยบายเพื่อพัฒนา
ประชากรในด้านเศรษฐกิจ

3592207

เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ
3(3-0)
Health Economics
ศึกษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่มีต่อสาธารณสุ ข สุ ขภาพ อนามัย
การรักษาพยาบาลและทรัพยากร อุปสงค์ของสุ ขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
อุปทานของการรักษาพยาบาล และการบริ การเพื่อสุ ขภาพอนามัย นโยบายการ
รักษาพยาบาล และบริ การทางสาธารณสุ ข ปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัยและการ
รักษาพยาบาล
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3592208

เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
3(3-0)
Educational Economics
ศึกษาถึงความสาคัญของทรัพยากรมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจ
การ
วางแผนการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา สัดส่ วนของการศึกษาแต่ละระดับ
การพัฒนาการศึกษาระดับต่าง ๆ การศึกษาเพื่อผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนา
การใช้ทฤษฎีตน้ ทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefits)
ในการวิเคราะห์และประเมินผลการลงทุนทางการศึกษา

3592209

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Economics
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
และโครงสร้างของ
ภาคอุตสาหกรรมความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต และการเลือกทาเลที่ต้ งั
ของอุตสาหกรรม วิธีหาแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม

3592210

เศรษฐศาสตร์ การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management Economics
ศึกษาถึงประเภทและลักษณะของอุตสาหกรรม วัตุถุประสงค์ของการทา
ธุ รกิจทางอุตสาหกรรม การสารวจตลาด การเคลื่อนไหวของราคาและภาวะ
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผนการลงทุนและการ
ส่ งเสริ มการขยายตลาด
พร้อมทั้งการวิเคราะห์ถึงปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแนวทางแก้ไข
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3592211

เศรษฐศาสตร์ การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Economics of Business Finance
ศึกษาและวิเคราะห์การเงิน
การวางแผนกาไร
การบริ หารเงินทุน
หมุนเวียน การบริ หารเงินสด การบริ หารลูกหนี้ แหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะ
ยาว และตลาดเงินทุนในประเทศไทย

3592213

เศรษฐศาสตร์ การภาษีอากร
3(3-0)
Economics of Taxation
ศึกษาถึงระบบและวิธีการเก็บภาษี ชนิดของภาษีอากร การภาษีอากรของ
ไทย หลักการจัดเก็บและการบริ หารภาษีอากร ภาษีทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้ง
ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายภาษีอากรเพื่อควบคุมภาวะเศรษฐกิจและ
ส่ งเสริ มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

3592215

เศรษฐศาสตร์ ทดี่ ิน
3(3-0)
Land Economics
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดิน ส่ วนประกอบของที่ดินทางการเกษตร ลักษณะ
พิเศษของที่ดินในฐานะปัจจัยการผลิต อุปทานที่ดิน อุปสงค์ที่ดิน การใช้ที่ดิน การ
ถือครองที่ดิน ผลของการถือครองที่ดินที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตร ปั ญหาการ
ถือครองที่ดินในประเทศไทย

3592216

เศรษฐศาสตร์ การประมง
Fishery Economics

3(3-0)
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3592217

เศรษฐศาสตร์ ท้องถิ่น
3(3-0)
Regional Economics
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3591105 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและชุมชน ทฤษฎีวา่ ด้วยทาเล
ที่ต้ งั ถิ่นฐาน วิเคราะห์การเคลื่อนย้ายระหว่างท้องถิ่น วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่น การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตในท้องถิ่น
มาตรการ
แก้ไขความไม่เท่าเทียมกันระหว่างท้องถิ่น โดยศึกษาเป็ นรายกรณี แต่ละท้องถิ่น

3592218

เศรษฐศาสตร์ ชนบท
3(3-0)
Rural Economics
ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท
การมีส่วนร่ วม
ทางด้านการผลิต การตลาด และการบริ โภคของประชากรในชนบท บทบาท
ของภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท
การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในชนบทไทย
รวมทั้งแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยในอนาคต

3592219

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
3(3-0)
Environmental Economics
ศึกษาถึงหลักการ
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ที่ประยุกต์กบั สิ่ งแวดล้อม
และเครื่ องมือ ทางเศรษฐศาสตร์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสังคมในนโยบายการพัฒนา

386

สิ่ งแวดล้อม
การวิเคราะห์และประเมินโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปั ญหาและการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม โดยใช้กรณี ศึกษา

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3592220

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)
Service Industry Economics
ศึกษาวิธีการนาหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์กบั ธุ รกิจ
ด้าน ร้านอาหารและภัตตาคาร สถานที่ท่องเที่ยว การนาเที่ยว การโรงแรมและ
ที่พกั การโฆษณาและการขนส่ ง การขายของที่ระลึกและสถานที่เริ งรมย์ โดย
ใช้กรณี ศึกษา วิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ผลตอบแทนจากการทาธุ รกิจ

3592301

เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ เบือ้ งต้ น
3(3-0)
Introduction to Basic Economic Analysis
ศึกษาการวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับรายได้ประชาชาติ การผลิตการบริ โภค
การออมการลงทุน นอกจากนี้ยงั ศึกษาเกี่ยวกับระบบการธนาคาร การขยายตัวของ
การเงิน ทฤษฎีการค้าการเงินระหว่างประเทศและลักษณะของตลาด

3592402

เศรษฐศาสตร์ เชิ งพุทธ
3(3-0)
Buddhist Economics
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3591105 เศรษฐศาสตร์ ทวั่ ไป
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สมัยใหม่ที่ใช้ความมัง่ คัง่ ทางวัตถุ ความมัง่
คัง่ ของสหประชาชาติ (The Wealth of Nation) ศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
โดยการดารงชีพที่ถูกต้องหรื อสัมมาอาชีวะ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความมัง่
คัง่ ทางวัตถุกบั การดารงชีพที่ถูกต้องหรื อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขตามหลักธรรมะและ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ โดยใช้กรณี ศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น
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3592501

รหัส

การศึกษาเฉพาะกรณีทางเศรษฐกิจท้องถิ่น
3(2-2)
Case Study in Local Economics
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3591108 สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การผลิต การบริ โภค การตลาดในชุ มชน และ
ท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ กรณี ศึกษาในชุมชนและท้องถิ่น
แล้วให้นาผลการศึกษาเสนอในรู ปแบบของเอกสารรายงาน
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)

3593101

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 2
3(3-0)
Micro – Economics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1
ศึกษาโดยละเอียดในพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
วิเคราะห์แบบนับหน่วย
(Cardinal Approach) และวิเคราะห์แบบเรี ยงลาดับ (Ordinal Approach) หลักอุป
สงค์และอุปทานทฤษฎีการผลิต การผสมปัจจัยการผลิตที่เสี ยต้นทุนต่าสุ ด ทฤษฎี
ต้นทุน ลักษณะของโครงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ
การตั้งราคาและ
เงื่อนไขในตลาดต่าง ๆ และการวิภาคกรรม

3593102

เศรษฐศาสตร์ มหภาค 2
3(3-0)
Macro – Economics 2
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3592102 เศรษฐศาสตร์ มหภาค 1
ศึกษาโดยละเอียดถึงวิธีการคานวณรายได้ประชาชาติ
ด้านรายได้
รายจ่าย และผลผลิต ส่ วนประกอบของอุปสงค์รวม ดุลยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ
โดยแยกศึกษาด้านผลผลิตเงินตราและการจ้างงาน เปรี ยบเทียบ
แนวทางการวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิ ค
ความเจริ ญทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

3593201

โครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
3(3-0)
Economics of Construction
ศึกษาโครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปั จจุบนั
โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร โครงสร้างและนโยบายส่ งเสริ มการอุตสาหกรรม
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การพาณิ ชยกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย
ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน
บทบาทของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ
กลุ่มผูกขาดทางธุ รกิจ
บทบาท
ธนาคารพาณิ ชย์ และสถาบันการเงินอื่น ๆ ปั ญหาทางสังคมและเศรษฐกิจต่าง ๆ
ในปัจจุบนั และอนาคต (ศึกษานอกสถานที่)

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593202

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Economics
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุม
สิ นค้าเข้าและสิ นค้าออก การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ไข
ดุลการค้าและการชาระเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ สถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ และความร่ วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

3593203

เศรษฐศาสตร์ การก่อสร้ าง
3(3-0)
Economics of Construction
ระบบการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดการประหยัด
การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์
เครื่ องมือเครื่ องจักรและโครงสร้าง การปรับปรุ งการซ่ อมแซม การบารุ งรักษา
อาคาร การใช้แรงงานที่ก่อให้เกิดการประหยัด การประหยัดพลังงานในอาคารสู ง
การวิเคราะห์ การลงทุนและปั ญหาเศรษฐกิจการก่อสร้างในปั จจุบนั

3593204

เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
3(3-0)
Labor Economics
ศึกษาเรื่ องอุปสงค์ และอุปทานแรงงานในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ การกาหนดอัตราค่าจ้าง และการจ้างงาน
การ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างตลาด และประสิ ทธิภาพของตลาดแรงงาน
เช่น
การผูกขาด
การเจรจาต่อรองค่าจ้าง การแทรกแซงของรัฐบาลใน
ตลาดแรงงาน ภาวะเงินเฟ้ อกับการว่างงาน ตลาดแรงงาน และการกระจายรายได้
สหภาพของแรงงาน พร้อมทั้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานของประเทศไทย

389

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593205

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0)
Business Economics
ศึกษาวิธีการประยุกต์ หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านธุ รกิจ
ได้แก่ การ
พยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ และธุ รกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทาน
สาหรับตลาดต่าง ๆ การสารวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุน
การกาหนดราคา
การวิเคราะห์นโยบายการให้สินเชื่ อและการตัดสิ นใจในการ
ลงทุน การศึกษากรณี ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

3593206

เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวตั น์
3(3-0)
Thai Economic in Global Context
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ของโลกาภิวตั น์ กระแสโลกาภิวตั น์กบั การ
เปลี่ยนแปลง ของเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบการค้า การเงิน เศรษฐกิจ
โลกต่อประเทศไทย
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป (EU)
อเมริ กา
(NAFTA) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AFTA) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย การปรับโครงสร้างทางธุ รกิจและแนวโน้มในอนาคต

3593207

เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรั พยากรมนุษย์
3(3-0)
Economics for Human Resources Management
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับมนุษย์ การลงทุนทรัพยากรมนุษย์
ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การฝึ กอบรม และการวิเคราะห์ผลตอบแทนส่ วน
บุคคล และผลตอบแทนทางด้านสังคมจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน
การวางแผนกาลังคน การพัฒนากาลังคน และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593208

เศรษฐศาสตร์ การตลาด
3(3-0)
Economic of Marketing
ศึกษาความหมาย แนวความคิดและความสาคัญของการตลาด หน้าที่ทาง
การตลาด สถาบันทางการตลาด การประยุกต์หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มา
ใช้ในการบริ หารการตลาดตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์ การวางแผน การปฏิบตั ิ
การควบคุมและการประเมินผล โดยวิเคราะห์ประโยชน์ที่เกิดจากการตลาดทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

3593209

เศรษฐศาสตร์ การเมือง
3(3-0)
Political Economics
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจกับปั จจัยทางการเมือง
รวมทั้งปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลต่อเศรษฐกิจ โครงสร้างอานาจทาง
การเมือง และจริ ยธรรมของสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ การมี
เสถียรภาพทางการเมืองหรื อไร้เสถียรภาพ มีผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม โดยใช้กรณี ศึกษา

3593211

เศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง
3(3-0)
Economics of Transportation
ศึกษาความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ การขนส่ ง ความสาคัญ
และบทบาท ในการขนส่ งต่อระบบเศรษฐกิจ
ลักษณะทางเศรษฐกิจในการ
ขนส่ งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ า ทางท่อและทางอากาศ หลักการควบคุมการ
ขนส่ ง
การนาหลักเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในธุ รกิจการค้า
และ
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อุตสาหกรรมการจัดการธุ รกิจขนส่ งเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
เป็ นต้น

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593212

เศรษฐมิติเพือ่ การธุรกิจ
3(3-0)
Econometrics for Business
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเน้นสมการเดี่ยวและระบบสมการ การสร้างตัว
แบบการเลือกวิธีการประมวลค่าที่ดีที่สุด การพยากรณ์และเทคนิคการจาลองค่าโดย
ศึกษากรณี ตวั อย่างเพื่อประยุกต์ใช้ในธุ รกิจ

3593213

เศรษฐศาสตร์ แรงงานระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Labour Economics
ศึกษาทฤษฎีแรงงานระหว่างประเทศ
การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่าง
ประเทศ กาลังแรงงานของประเทศที่พฒั นา และประเทศกาลังพัฒนา เปรี ยบเทียบ
สภาพการทางาน สถาบันเกี่ยวกับแรงงาน กฏหมายแรงงานระหว่างประเทศ

3593214

เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0)
International Monetary Economics
การศึกษาดุลการค้า และดุลการชาระเงิน อัตราการแลกเปลี่ยนเงิ นตรา
ความสัมพันธ์ระหว่างดุลการค้ากับดุลการชาระเงิน และรายได้ประชาชาติ สภาพ
การเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และนโยบายการเงินของไทยที่มีต่อ
ประเทศต่างๆ

3593215

เศรษฐศาสตร์ การลงทุนระหว่ างประเทศ
International Investment Economics

3(3-0)
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การวิเคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ วิเคราะห์ปัญหา
และผลกระทบเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ
วิเคราะห์กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของโลก การจัดองค์กรระดับโลก ยุทธศาสตร์ การ
ลงทุนของบรรษัทข้ามชาติต้ งั แต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็ นต้นมา

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593216

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3(3-0)
Economics of Integration
การศึกษาสาเหตุที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุ่ม
การรวมกลุ่มที่สาคัญ เช่น EC ECC AFTA NAFTA GATT ฯลฯ โดยวิเคราะห์
ถึงผลดีผลเสี ยจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทาง
เศรษฐกิจ

3593217

เศรษฐศาสตร์ การผลิต
3(3-0)
Production Economics
ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ผลิต และการจัดการการผลิตที่เกิดประสิ ทธิ ภาพ
ชนิดของฟังก์ชนั่ การผลิต
การพยากรณ์การผลิต การวิเคราะห์วางต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต
การใช้วธิ ี ลิเนียโปรแกรมมิ่งในการวางแผนและออกแบบการผลิต กาควบคุมค้น
ทุนการผลิต โดยใช้กรณี ศึกษา (Case Study)

3593218

เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
3(3-0)
Managerial Economics
ศึกษาหลักและวิธีการตัดสิ นใจในเชิงธุ รกิจภายใต้สภาวะการณ์ต่างๆ
วิธีการพยากรณ์ธุรกิจ การวิเคราะห์ความยืดหยุน่ อุปสงค์และอุปทาน การกาหนด
ราคาสิ นค้าและบริ การในตลาด การกาหนดราคาในทางปฏิบตั ิ การว่าจ้างแรงงาน
การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน
การวางแผน
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งบประมาณและการวางแผนกาไร การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุ รกิจที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะการณ์ต่างๆ โดยใช้วธิ ี กรณี ศึกษา (Case Study)

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593219

การประกันคุณภาพ
3(3-0)
Quality Assurance Management
ศึกษาความหมายของคุณภาพ การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
ความสาคัญของการประกันคุณภาพต่อการจัดการ นโยบาย และวัตถุประสงค์
ของการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพแบบต่าง ๆ การประกันคุณภาพ
ในต่างประเทศและในประเทศ

3593220

เศรษฐศาสตร์ การคลัง
3(3-0)
Financial Economics
ศึกษาวิธีการจัดทางบประมาณของรัฐบาลโดยเน้นปั ญหาเกี่ยวกับรายรับ
รายจ่าย การจัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได้ และการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การจัดทางบประมาณประจาปี นโยบายการจัดหารายได้ การใช้จ่าย
ของรัฐบาล และนโยบายการบริ หารหนี้สาธารณะ

3593221

เศรษฐศาสตร์ การประกันภัย
3(3-0)
Economics of Assurance
ศึกษาลักษณะการทาประกัน ประเภทการทาประกัน ต้นทุนทาประกัน
ขอบเขตการให้ประกัน ประโยชน์หรื อผลการตอบแทนจากการทาประกัน การใช้
กรณี ศึกษาหน่วยงานหรื อสถาบันที่ให้ประกันในประเทศไทย
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593301

การวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
3(3-0)
Quantitative Analysis
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 4112105 สถิติธุรกิจ
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสิ นใจ
และประโยชน์ของการใช้เทคนิคทาง
คณิ ตศาสตร์ เชิงปริ มาณ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็ นแผนภูมิ
เพื่อการตัดสิ นใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสิ นค้าคงคลัง (Inventory Model)
โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการ
ตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมาร์กอฟ (Markov Model) ทฤษฎี
เกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queueing) และการ
จาลองเหตุการณ์ (Simulation)

3593302

การวิเคราะห์ เชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0)
Quantitative Economics in Business
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 4111101 หลักสถิติ
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสิ นใจ
ประโยชน์ของการใช้เทคนิคทาง
คณิ ตศาสตร์ เชิงปริ มาณ เพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็ น แขนงการ
ตัดสิ นใจ (Decision Trees) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิค
การประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) การจัดซื้ อสิ นค้าคงคลัง
และการจาลองเหตุการณ์ (Simulation) และเทคนิคการพยากรณ์ธุรกิจ
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รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593303

การวิเคราะห์ โครงการและแผนงาน
3(3-0)
Projects and Programs Analysis
ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน
การบริ หารโครงการและแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน
ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ
การวิเคราะห์ตน้ ทุน และประโยชน์ท้ งั
โครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของโครงการ
และแผนงานการกาหนดทางเลือกของโครงการหลัก และขั้นตอนการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ Cos – Benefit Ratio วิเคราะห์เชิง
ระบบในโครงการและแผนงาน

3593304

การวิเคราะห์ ราคาผลิตผลทางการเกษตร
3(3-0)
Price Analysis of Agricultural Product
ศึกษาอุปสงค์ อุปทาน และการกาหนดราคา วิถีการตลาด ส่ วนเหลื่อม
การตลาด โครงสร้างการตลาดและการแข่งขัน การกระจุกตัว และการรวมตัวของ
ธุ รกิจการเกษตร นโยบายตลาดและราคา กรณี ศึกษาของไทยและประเทศอื่นที่
เกี่ยวข้อง

3593305

การวิเคราะห์ เศรษฐกิจไทย
3(3-0)
Analysis of Thai Economics
ศึกษาความหมายของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความสาคัญของการวิเคราะห์
เศรษฐกิจวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ และการเลือกปั ญหาเพื่อ
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ทาการวิเคราะห์รวมทั้งการฝึ กหัดทาการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ พร้อมทั้ง
การทารายงานจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593306

เศรษฐศาสตร์ การผันแปรทางการเงิน
3(3-0)
Economics of Monetary Fluctuation
ศึกษาลักษณะการผันแปรทางการเงิน สาเหตุของการผันแปรทางการเงิน
ผลกระทบจากการผันแปรทางเงินที่มีต่อประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรัพยากร การ
กระจายรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงิน การใช้กรณี ศึกษาที่ทา
ให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินในประเทศไทย

3593307

เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ
3(2-2)
Economics of Information
ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางเศรษฐกิจและธุ รกิจ ศึกษาระบบ
ข้อสนเทศทางธุ รกิจ การจัดการระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ ประมวลผลด้วย
รายการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศ
การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้กบั ระบบ
ข้อสนเทศ ใช้กรณี ศึกษาระบบสารสนเทศทางด้านธุ รกิจ

3593308

การจาลองแบบปั ญหาทางธุรกิจ
3(2-2)
Simulation for Business
ศึกษาเครื่ องมือการพัฒนาระบบ การออกแบบระบบ การนาระบบไปใช้
การจาลองแบบปั ญหาทางธุ รกิจด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม BML , GPSS
และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
การฝึ กวิเคราะห์ระบบสารสนเทศบริ หารธุ รกิจของ
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หน่วยงานธุ รกิจต่างๆ เพื่อนาผลมาสรุ ปการแก้ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะ
แนวทางของระบบที่เหมาะสม

รหัส

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3593309

เศรษฐศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ
3(3-0)
Economics of Public Enterprises
ศึกษาความหมายและรู ปแบบของรัฐวิสาหกิจ ประเภทของรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย การกระจายรายได้ สิ นค้าสาธารณะ การกาหนดราคาสิ นค้าของ
รัฐวิสาหกิจ บทบาทของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้ง
การวิเคราะห์ผลกระทบจากการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ

3593310

จริยธรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3-0)
Ethics of Business Economists
ศึกษาจริ ยธรรมในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างจริ ยธรรมกับการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การ จริ ยธรรมในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุ รกิจ ความ
รับผิดชอบขององค์การธุ รกิจที่มีต่อบุคคลและสังคม และจริ ยธรรมในการดาเนิน
ธุ รกิจ โดยใช้กรณี ศึกษาจริ ยธรรมในการดาเนินธุ รกิจของไทย

3594102

การพัฒนาเศรษฐกิจท้ องถิ่น
3(2-2)
Local Economy Development
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3592108 สถิติเศรษฐศาสตร์ 2
การวิเคราะห์าสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีต ปั จจุบนั และ
แนวโน้มในอนาคตในชุมชนและท้องถิ่น การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาชุมชน
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และท้องถิ่น ตามแนวพระราชดาริ กรณี ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น แล้วให้นาผล
การศึกษาเสนอในรู ปแบบของเอกสารรายงาน
3594301

รหัส

การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ
3(3-0)
Economic Forecasting
ศึกษาความสาคัญในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
และการลดความรุ นแรงของวัฏจักรธุ รกิจ
ศึกษากระบวนการพยากรณ์ภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน และแก้ไขปั ญหาทางธุ รกิจ
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3594302

หัวข้ อเฉพาะทางด้ านเชิ งปริ มาณทางธุรกิจ
3(2-2)
Special Topics in Quantitative Business
ศึกษาลักษณะของปั ญหาการวิเคราะห์ทางธุ รกิจในแนวลึก โดยเน้นการนา
คอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางธุ รกิจ

3594901

วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(2-2)
Research in Business Economics
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 4112107 สถิติเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ศึกษาถึงระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์ ในแง่ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
โดย
อาศัยหลักวิธีการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ รวมทั้งรู ปแบบการเสนอโครงการวิจยั กา
ประมวลปั ญหา การตั้งและการทดสอบขั้นสมมติฐาน
การใช้เศรษฐมิติ และ
แบบจาลองชนิ ดต่าง ๆ ในการวิจยั ลักษณะปั ญหาและแนวทางวิจยั ทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนการเสนอตัวอย่างของการดาเนินการวิจยั

3594902

สั มมนาเชิ งปริมาณทางธุรกิจ
3(2-2)
Seminar in Quantitative Business
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีวจิ ัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
การศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชิงปริ มาณทางธุ รกิจ
เพื่อนามาวิเคราะห์ อภิปราย และหาข้อสรุ ปสาหรับการนาไปใช้ต่อไป

399

3594903

สั มมนาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(2-2)
Seminar in Business Economics
วิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ศึกษาปั ญหาทางเศรษฐกิจและธุ รกิจในปั จจุบนั โดยนาปั ญหาต่างๆ มา
วิเคราะห์และอภิปรายในกลุ่ม พร้อมทั้งให้สรุ ปออกมาเป็ นรายงานผลการสัมมนา
โดยให้อยูใ่ นแผนการแนะนาและควบคุมของผูบ้ รรยาย

