
สารบัญ 
 

หน้า 
 
ค าน า 
หมวดวชิาสังคมศาสตร์  (250-299)     1 
 250 หมู่วชิาทีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดใ้นหมวดวชิาสังคมศาสตร์     2 
 251 หมู่วชิาจิตวทิยา     9 
 252 หมู่วชิามานุษยวทิยา   43 
 253 หมู่วชิาสังคมวทิยา   51 
 254 หมู่วชิาภูมศาสตร์   76 
 255 หมู่วชิารัฐศาสตร์   96 
 256 หมู่วชิานิติศาสตร์  109 
 257 หมู่วชิาเศรษฐศาสตร์  136 
หมวดวชิานิเทศศาสตร์ (300-349) 140 
 300 หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดใ้นหมวดวชิานิเทศศาสตร์ 141 
 301 หมู่วชิาการส่ือสาร 147 
 302 หมู่วชิาส่ิงพิมพ ์ 153 
 303 หมู่วชิาการประชาสัมพนัธ์ 166 
 304 หมู่วชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 177 
 305 หมู่วชิาการโฆษณา 188 
 306 หมู่วชิาการถ่ายภาพ 198 
 307 หมู่วชิาภาพยนตร์ 207 
หมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจัดการ (350-399) 215 
 350 หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดใ้นหมวดวชิาบริหารธุรกิจ 
  และการจดัการ 216 
 351 หมู่วชิาเลขานุการ 235 
 352 หมู่วชิาการบญัชี 244 
 353 หมู่วชิาการเงินและการธนาคาร 258 
 354 หมู่วชิาการตลาด 274 



หน้า 
 
 355 หมู่วชิาการสหกรณ์ 290 
 356 หมู่วชิาการบริหารธุรกิจ 298 
 357 หมู่วชิาธรกิจบริการ 348 
 358 หมู่วชิาประกนัภยัและวนิาศภยั 369 
 359 หมู่วชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 372 
ภาคผนวก 
 หลกัการ 
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หมวดวชิาสังคมศาสตร์ 
(รหัส  250-299) 

 
หมวดวชิาสังคมศาสตร์  ได้จัดหมู่วชิาไว้ดังนี ้

 
รหัส    หมู่วชิา 
250                   หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดใ้นหมวดวชิาสังคมศาสตร์                                                                                                                                            
251                    หมู่วชิาจิตวทิยา 
252                    หมู่วชิามานุษยวทิยา 

                           253             หมู่วชิาสังคมวทิยา 
                           254                    หมู่วชิาภูมิศาสตร์ 
                           255                    หมู่วชิารัฐศาสตร์ 
                           256                    หมู่วชิานิติศาสตร์ 
                           257                    หมู่วชิาเศรษฐศาสตร์ 
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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ในหมวดวชิาสังคมศาสตร์ 
(250) 

 
 หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดได ้ ของหมวดวชิาสังคมศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1.  หลกัและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์     (250-1--) 

2.  ความรู้ทางสังคมศึกษา      (250-2--) 
3.          (250-3--) 
4.          (250-4--) 
5.          (250-5--) 
6.          (250-6--) 
7.          (250-7--) 

 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (250-8--) 
 9.  โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์    (250-9--) 
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั 
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       หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ ในหมวดวชิาสังคมศาสตร์  (250) 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า   
2500101 - พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 3 (3-0) 
2500102 - วถีิไทย 3 (3-0) 
2500103 - วถีิโลก 3 (3-0) 
2500104 - ชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 3 (3-0) 
2501101 2681410 สังคมศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 (3-0) 
2502201 2682411 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 2 (2-0) 
2502801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นวฒันธรรม 1 2 (90) 
2502802 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นวฒันธรรม 1 3 (250) 
2502901 2684902 สัมมนาปัญหาวฒันธรรม 3 (3-0) 
2502902 - การวจิยัวฒันธรรม 3 (2-2) 
2503801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นวฒันธรรม  2 2 (90) 
2503802 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นวฒันธรรม 3 2 (90) 
2504801 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นวฒันธรรม 2 3 (250) 
2504802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นวฒันธรรม 3 5 (450) 
2504901 - ระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 (2-2) 
2504902 - สถิติส าหรับการวจิยัทางสังคมศาสตร์ 3 (3-0) 
2504903 - สัมมนาสังคมศึกษา 3 (3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ (250) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2500101 พฤติกรรมมนุษย์กบัการพฒันาตน               3 (3-0) 

Human  Behavior  and  self  Development 
ศึกษาพฤติกรรมมนุษยแ์ละสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม  การพฒันาตนเอง  

มนุษยสัมพนัธ์เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข 
  
2500102 วถิีไทย                   3 (3-0) 

Thai  Living 
ศึกษาลกัษณะทัว่ไป  ววิฒันาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยทั้งใน

เมืองและชนบท  วฒันธรรมและประเพณีไทย  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหา
สังคมไทย  โดยการศึกษาการพฒันาโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  ภูมิปัญญา
ชาวบา้น  และทอ้งถ่ิน  การด ารงชีวติแบบเพียงพอ  ตลอดถึงวสิัยทศัน์ดา้นสังคม
เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองท่ีคนไทยอยากเห็น 

  
2500103 วถิีโลก         3 (3-0) 
    Global  Society  and  Living 

ศึกษาววิฒันาการสังคม  ระบบเศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทยและของสังคมไทย  การจดัระเบียบโลกในดา้นสังคม  เศรษฐกิจ
การเมืองและการปกครอง  ตลอดถึงการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการ   
ปกครองของประเทศไทย  เพื่อปรับตวัเขา้กบัการจดัระเบียบของสังคมโลก 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2500104  ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม                 3 (3-0) 
  Human  Being  and  Environment 

ความหมาย  ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถ่ิน  การด าเนิน
กิจกรรม  โดยใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังาน  การส่งเสริม  บ ารุงรักษา  และคุม้ครองคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตามหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

  
2501101 สังคมศาสตร์เบือ้งต้น                 3 (3-0) 

Introduction to the Social Sciences 
ศึกษาววิฒันาการเสาะแสวงหาความรู้ความจริง การจ าแนกความรู้ของ

มนุษย ์ ความหมายของธรรมชาติของวทิยาศาสตร์ ก าเนิดของวทิยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และสามญัส านึก ความหมายและขอบข่ายของ
สังคมศาสตร์  สาขาวชิาในสังคมศาสตร์ สังคมวทิยาในฐานะท่ีเป็นศาสตร์เช่ือมโยง
สังคมศาสตร์สาขาต่าง ๆ ปรัชญาและระเบียบวธีิศึกษา  สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
กบัสังคมศึกษา  หนา้ท่ีของสังคมศึกษา  ขอบเขตของการศึกษาสังคมศึกษา การ
วเิคราะห์ขอ้ประเด็นทางสังคมศาสตร์ในเชิงวทิยาการ 

  
2502201 สังคมศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา                                2 (2-0)                
                           Social Study for Elementary School Teachers 

ศึกษาความหมาย และความส าคญัของสังคม องคป์ระกอบของสังคม การ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ลกัษณะและปัญหาของสังคมไทย การวเิคราะห์ปัญหาใน
สังคมไทย การป้องกนัหรือแกปั้ญหาในสังคม การอ่านและการเขียนแผนท่ี  
การศึกษาประวติัศาสตร์ไทยสมยัก่อนสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั การศึกษาเก่ียวกบั
ประวติับุคคลส าคญัของไทยในอดีต โบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีส าคญัของไทย 
ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบนัของไทยและของโลก 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2502801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางด้านวฒันธรรม  1                2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Cultural Studies 1   

จดัใหมี้กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตวั
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณ์ท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ 
โดยเนน้การฝึกปฏิบติังานส านกังาน  งานเผยแพร่ความรู้ทางวฒันธรรม  งาน
ถ่ายทอดความรู้ทางวฒัธรรม งานจดัระบบและใหบ้ริการขอ้มูลทางวฒัธรรม งานจดั
กิจกรรมทางวฒัธรรม งานธุรกิจวฒันธรรมและงานศึกษาคน้ควา้ทางวฒันธรรม ฯลฯ 

 
2502802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางด้านวฒันธรรม 1               3 (250) 

Field Experience in Cultural Studies 1 
จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นวฒันธรรม ในองคก์าร

หรือหน่วยงาน เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพทางดา้น
วฒันธรรม โดยใหฝึ้กปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียนมา 
  

2502901 สัมมนาปัญหาวฒันธรรม                 3 (3-0) 
Seminar on Cultural Problems 
           เลือกปัญหาท่ีส าคญัทางวฒันธรรมมาศึกษาวเิคราะห์โดยละเอียด  ศึกษาถึง
ทศันะและส านึก ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาเหล่านั้น โดยการอภิปรายและสัมมนา 

 
2502902 การวจัิยวฒันธรรม                 3 (2-2) 

Cultural Research 
ศึกษาวจิยัทางดา้นมานุษยวทิยา  วฒันธรรม  หรือคติชนวทิยา  เคา้

โครงการวจิยั  โครงการปฏิบติังานภาคสนาม  วธีิการเก็บรวบรวม วเิคราะห์ตีความ  
ประเมินผลและการจดัระเบียบขอ้มูลในการปฏิบติังานภาคสนามตลอดจนการเขียน
รายงานการวจิยั 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2503801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางด้านวฒันธรรม 2               2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Cultural Studies 2 
   จดัใหมี้กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ 

วชิาชีพ ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตวั
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  
โดยเนน้การฝึกปฏิบติังานส านกังาน  งานเผยแพร่ความรู้ทางวฒันธรรม  งาน
ถ่ายทอดความรู้ทางวฒันธรรม  งานจดัระบบและใหบ้ริการขอ้มูลทางวฒันธรรม งาน
จดักิจกรรมทางวฒันธรรม งานธุรกิจวฒันธรรม และงานศึกษาคน้ควา้วจิยัทาง
วฒันธรรม ฯลฯ 

 
2503802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางด้านวฒันธรรม  3                           2 (90) 
               Preparation for Professional Experience in Cultural Studies 3 

จดัใหมี้กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวั
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  
โดยเนน้การฝึกปฏิบติังานส านกังาน งานเผยแพร่ความรู้ทางวฒันธรรม  งานถ่ายทอด
ความรู้ทางวฒันธรรม งานจดัระบบและให้บริการขอ้มูลทางวฒันธรรม งานจดั
กิจกรรมทางวฒันธรรม งานธุรกิจวฒันธรรม และงานศึกษาคน้ควา้วจิยัทาง
วฒันธรรม ฯลฯ 

 
2504801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางด้านวฒันธรรม  2              3(250) 
  Field Experience in Cultural Studies 2 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นวฒันธรรม ในองคก์าร
หรือหน่วยงาน เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ  เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ
ทางดา้นวฒันธรรม โดยใหฝึ้กปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียนมา 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 

2504802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพทางด้านวฒันธรรม  3              5(450) 
  Field Experience in Cultural Studies 3 
   จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นวฒันธรรม ในองคก์าร 

หรือหน่วยงาน เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ  เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพ
ทางดา้นวฒันธรรม โดยใหฝึ้กปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีเรียนมา 
 

2504901 ระเบียบวธีิวจัิยทางสังคมศาสตร์เบือ้งต้น               3 (2-2) 
Introduction  to Social Science Research Methodology 
           ศึกษาเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละความหมายของการวจิยัทางสังคมศาสตร์
วธีิการต่าง ๆ ในการวจิยั การด าเนินการวจิยั  การใชส้ถิติ  แหล่งขอ้มูล  การรวบรวม
ขอ้มูล การเขียนรายงาน  การอ่านผลการวจิยั  การเขียนโครงการวจิยั  การน าวธีิการ
และผลการวจิยัไปใชใ้นการปฏิบติังานฝึกปฏิบติัการด าเนินงานวจิยัภาคสนามทุก
ขั้นตอน 

 
2504902 สถิติส าหรับการวจัิยทางสังคมศาสตร์               3 (3-0) 

Statistics for Social Science Research 
ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิด วธีิการแนวสถิติ  สถิติภาคพรรณนา สถิติวเิคราะห์

เบ้ืองตน้  กระบวนการ  และเทคนิคการใชส้ถิติในงานวจิยัทางสังคมศาสตร์ 
  
2504903 สัมมนาสังคมศึกษา                 3 (3-0) 

Seminar in Social Studies 
การศึกษาและอภิปรายสภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การศึกษา  และ

วฒันธรรม  โดยใหน้ าความเขา้ใจจากหลายสาขาวชิามาเป็นเคร่ืองมือศึกษาพิจารณา
แบบสหวทิยาการ 
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หมู่วชิาจติวทิยา   
(251) 

 
 หมู่วชิาจิตวทิยา  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาสังคมศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 
 1.  จิตวทิยาพฒันาการ       (251-1--) 
 2.  ความรู้พื้นฐานทางจิตวทิยา      (251-2--) 
 3.  จิตวทิยาสังคม       (251-3--) 
 4.  จิตวทิยาปกติ        (251-4--) 
 5.  ความรู้พื้นฐานการแนะแนว      (251-5--) 
 6.  เทคนิควธีิทางการแนะแนว      (251-6--) 
 7.  จิตวทิยาประยกุต ์       (251-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (251-8--) 

9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์ 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวจิยั    (251-9--) 
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หมู่วชิาจติวทิยา (251) ในหมวดวชิาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2511101 
2511102 
2511103 
2511201 
2511202 
2511301 
2511601 
2511602 
2511701 
2511702 
2511703 
2512101 
2512102 
2512201 
2512202 
2512203 
2512204 
2512205 
2512206 
2512207 
2512208 
2512209 
2512210 
2512211 
2512212 

3163511 
3161503 

 
2510302 

 
2122503 

 
 
 
 
 

2682203 
 

2124704 
2122507 
2124510 
2122714 
2122502 
2122206 
2121701 

 

จิตวทิยาพฒันาการมนุษย ์
พฒันาการมนุษย ์
จิตวทิยาพฒันาการ 
จิตวทิยาทัว่ไป 
สรีรจิตวทิยา 
มนุษยสัมพนัธ์ 
การฝึกการบริหารความเครียด 
การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน 
สุขภาพจิตและการปรับตวั 
การพฒันาศกัยภาพมนุษย ์
ทกัษะวธีิการเรียน 
พลวตัรพฤติกรรมมนุษย ์
จิตวทิยาวยัผูใ้หญ่ 
จิตวทิยาและพุทธศาสตร์ 
สุขภาพจิต 
สุขวทิยาจิต 
สุขภาพจิตและการพฒันาบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพและการปรับตวั 
จิตวทิยาความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
การพฒันาตน 
จิตวทิยาการทดลอง 
จิตวทิยาความคิดความเขา้ใจ 
จิตวทิยาการรู้สึกและการรับรู้ 
จิตวทิยาบุคลิกภาพและการปรับตวั 
จิตพยาธิวทิยา 

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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รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2512213 
2512214 

 พุทธจิตวทิยา 
การวดัผลและการทดสอบทางจิตวทิยา 

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

2512215 
2512216 
2512217 
2512218 
2512219 
2512220 
2512221 
2512222 
2512223 
2512224 
2512301 
2512302 
2512303 
2512304 
2512401 
2512402 
2512501 
2512601 
2512602 
2512603 
2512701 
2512702 
2512703 
2512705 
2512706 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2122401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดสอบทางสติปัญญา 
การทดสอบทางบุคลิกภาพ 
สุขภาพจิตในโรงเรียน 
สุขภาพจิตชุมชน 
สุขภาพจิตในการท างาน 
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
การตรวจวนิิจฉยัพยาธิสภาพบุคคลในชุมชน 
จริยธรรมส าหรับนกัจิตวทิยา 
แนวทศันะทางจิตวทิยา 
จิตวทิยาทดลอง 
จิตวทิยาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
จิตวทิยาองคก์าร 
จิตวทิยาการจูงใจ 
จิตวทิยาส่ิงแวดลอ้ม 
จิตวทิยาอปกติ 
จิตวทิยาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
การวางแผนชีวติและอาชีพ 
จิตวทิยาการปรึกษา 
จิตวทิยาการปรึกษาแบบกลุ่ม 
การจดับริการทางจิตวทิยาและการแนะแนว 
การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน 
การปรับพฤติกรรมในองคก์าร 
จิตวทิยาสุขภาพ 
จิตวทิยาการตลาดและผูบ้ริโภค 
จิตวทิยาการเพิ่มประสิทธิภาพองคก์าร 

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) 
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2512707  จิตวทิยาประยกุตเ์พื่อการเรียนการสอน 3(2-2) 
รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2512708 
2512709 

 จิตวทิยาการเรียนรู้และการฝึกอบรม 
จิตวทิยาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

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

2512710 
2512711 
2512712 
2513101 
2513102 
2513103 
2513301 
2513302 
2513303 
2513306 
2513307 
2513309 
2513310 
2513311 
2513312 
2513313 
2513314 
2513315 
2513601 
2513602 
2513603 
2513604 
2513701 
2513702 
2513703 

 
 
 

2123105 
 
 
 

2123303 
2123308 
2123304 
2124626 

จิตวทิยาการบริการ 
จิตวทิยาการพฒันาทีมงาน 
จิตวทิยาวฒันธรรมและบุคลิกภาพ 
การพฒันาบุคลิกภาพ 
จิตวทิยาเด็ก 
จิตวทิยาวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ
แรงงานสัมพนัธ์ 
จิตวทิยาชุมชน 
ภาวะผูน้ าและการจูงใจ 
กระบวนการกลุ่ม 
จิตวทิยาการท างาน 
จิตวทิยาสังคม 
จิตวทิยาการเป็นผูน้ า 
มนุษยสัมพนัธ์การท างานในองคก์าร 
พลวตัรกลุ่มกบัการเสริมสร้างเจตคติ 
การจดัส่ิงแวดลอ้มและมนุษยส์ัมพนัธ์ในชุมชน 
สวสัดิการการสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก 
จิตวทิยามวลชน 
การใหค้  าปรึกษาครอบครัว 
จิตวทิยาการใหค้  าปรึกษา 
การวดัและการทดสอบทางจิตวทิยา 
เทคนิคการสัมภาษณ์ 
จิตวทิยาการติดต่อส่ือสารและการชกัชวน 
จิตวทิยาการโฆษณาเพื่อการตลาด 
การฝึกอบรมทางจิตวทิยาชุมชน 

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) 
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2513704 จิตวทิยาการฝึกอบรมในองคก์ารอุตสาหกรรม 3(2-2) 
รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2513705 
2513706 
2513707 
2513708 
2513709 
2513710 
2513711 
2513712 
2513713 
2513801 
2513802 
2513901 
2513902 
2513903 
2513904 
2513905 
2513906 
2514701 
2514801 
2514802 
2514901 
2514902 

 การประยกุตจิ์ตวทิยาการปรึกษาในองคก์าร 
จิตวทิยาใหค้  าปรึกษาและประนีประนอม 
จิตบ าบดั 
การเพิ่มประสิทธิภาพในองคก์าร 
จิตวทิยาการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
พฤติกรรมมนุษยแ์ละจริยธรรมทางธุรกิจ 
จิตวทิยาพฒันาผูน้ า 
การบริหารความเครียด 
จิตวทิยาผูบ้ริโภคและการโฆษณา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยา 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยาองคก์าร 3 
การศึกษาเอกเทศเก่ียวกบัจิตวทิยาโรงเรียน 
การศึกษาเอกเทศเก่ียวกบัจิตวทิยาชุมชน 
การศึกษาเอกเทศเก่ียวกบัจิตวทิยาอุตสาหกรรม 
สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวทิยาโรงเรียน 
สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวทิยาชุมชน 
สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรม 
การบริหารความขดัแยง้ 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยา 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยาองคก์าร  3 
สัมมนาจิตวทิยาองคก์าร 
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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาจติวทิยา   (251) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                น(ท-ป) 
 
2511101 จิตวทิยาพฒันาการมนุษย์               2 (2-0) 
  Human  Relationships 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจิตวทิยาพฒันาการ  พฒันาการทางดา้นกาย       

สติปัญญา  อารมณ์  สังคมของมนุษยต์ั้งแต่ปฏิสนธิถึงวยัชรา  อิทธิพลส่ิงแวดลอ้ม  
และพนัธุกรรมท่ีมีต่อพฒันาการ 

 
2511102 พฒันาการมนุษย์                 2 (2-0) 
   Human  Development 
   อนามยัครอบครัว  การปฏิสนธิ  พฒันาการของทารกในครรภ ์ พฒันาการ 

ทางดา้นร่างกายและจิตใจมนุษย ์ ปัญหาสุขภาพและการป้องกนัในวยัต่าง ๆ 
 
2511103 จิตวทิยาพฒันาการ                 3 (3-0) 
  Developmental  Psychology 

การศึกษาเก่ียวกบัการเจริญเติบโตและพฒันาการ  อิทธิพลต่าง ๆ  ท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตและพฒันาการ  วธีิการศึกษาจิตวิทยาพฒันาการ  ทฤษฎีเก่ียวกบัจิตวิทยา
พฒันาการ  ศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ  เก่ียวกบัการสัมผสั  การเคล่ือนไหว  การคิด  การ
เรียนรู้  สติปัญญา     บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม  ตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงวยั
ชรา 

 
2511201 จิตวทิยาทัว่ไป                  2 (2-0) 
  General  Psychology 
   ศึกษาพื้นฐานวชิาจิตวทิยาทางดา้นการคน้ควา้  การศึกษาพนัธุกรรม  และ 

ส่ิงแวดลอ้ม  วฒิุภาวะ  การรับรู้  ความนึกคิด  การเรียนรู้  ความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล  สุขภาพจิต 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา               น(ท-ป) 
 
2511202 สรีรจิตวทิยา                  3 (3-0) 
  Physiological  Psychology 

การศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม   และกลไกทาง  สรีร 
จิตวิทยา โดยเน้นอิทธิพลท่ีมีต่อพฤติกรรม  ยีนส์กบัพฤติกรรม  หน้าท่ีของระบบ
ประสาท  อวยัวะรับความรู้สึก  การตอบสนอง  เมตาบอลลิซึม  อวยัวะในการพูด  
ระบบฮอร์โมนท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  แรงจูงใจ  อารมณ์  การเรียนรู้  ความจ าและ
จิตส านึก  ปฏิกิริยาจิตสรีรแปรปรวน  เป็นตน้ 

 
2511301 มนุษยสัมพนัธ์                  2 (2-0) 
  Human  Relationship 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย ์ 
การศึกษาตนเอง  การประเมินและการปรับปรุงตนเอง  การศึกษาผูอ่ื้นเพื่อเป็น
พื้นฐานในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั  การสร้างความสัมพนัธ์กบับุคคลและ
ชุมชน  ระดับความสัมพนัธ์  เทคนิคการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกับผูอ่ื้นมนุษย
สัมพนัธ์กับการบริหารงาน  องค์การกับมนุษยสัมพนัธ์  เน้นการฝึกทกัษะสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

 
2511601 การฝึกการบริหารความเครียด                3 (2-2) 
  Stress Management Training 

ความหมายและความส าคญัของการฝึกบริหารความเครียด  ศึกษาสาเหตุของ
ความเครียด  และผลของความเครียดท่ีมีต่อสภาพทางกายและจิตใจ  ทฤษฎีและ
เทคนิคต่าง ๆ ในการผอ่นคลายความเครียด  ขอ้มูลทางชีวภาพท่ีเก่ียวกบัความเครียด  
เนน้การฝึกปฏิบติั 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2511602 การเพิม่สมรรถภาพทางการเรียน                3 (2-2) 
  Methods  of Effective  Study 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวิธีการเรียน  เทคนิคและวิธีการเรียนใน
ระดบัอุดมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  การฝึกฝนทกัษะวิธีการเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
เช่น  วธีิขจดัส่ิงรบกวนสมาธิ  การเพิ่มอตัราความเร็วในการอ่าน  การใชแ้หล่งความรู้
และขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ  การวางแผนการเรียน  เทคนิคการฝึกผอ่นคลายเพื่อ
ลดความวติกกงัวลในการเรียน  เนน้การฝึกปฏิบติัจริง 

 
2511701 สุขภาพจิตและการปรับตัว                2 (2-0) 
  Mental  Health  and Adjustment 

ศึกษาแนวคิดหลกัการและทฤษฎีในเร่ืองสุขภาพจิตและการปรับตวั  ปัจจยัท่ี
มีผลต่อสุขภาพจิต  ปัญหาพฤติกรรมของบุคคล  การป้องกนั  การแกไ้ข  และการ
ส่งเสริมสุขภาพจิต 

 
2511702 การพฒันาศักยภาพมนุษย์                3 (2-2) 
  Human Potential  Development 

การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง  การ
ปรับปรุงพฒันาและควบคุมตนเอง     ด้านความคิด    แรงจูงใจ      บุคลิกภาพ
พฤติกรรมการแสดงออก  การสร้างสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  การสร้างเสริมก าลงัใจ
ตนเอง  การตั้งเป้าประสงคข์องชีวิตและการท างาน  การวางแผนเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ตนเอง  เนน้การทดลองโปรแกรมการพฒันาศกัยภาพตนเอง 

 
2511703 ทกัษะวธีิการเรียน                 2 (2-0) 
  Study  Skills  Method 

ศึกษาและฝึกเทคนิควิธีการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  เช่น  การควบคุม     
ตนเอง  การจดัเวลา  การตั้งค  าถาม  การอ่าน  ฟัง  และจดบดัทึกความรู้  วิธีการขจดั
ส่ิงรบกวนสมาธิและการผอ่นคลายความวติกกงัวล 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512101 พลวตัรพฤติกรรมมนุษย์                             2 (2-0) 
  Human Development Behavior 

ศึกษาพลวตัรพฤติกรรมมนุษยก์ารเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์ 
ตั้ งแต่ปฏิสนธิถึงว ัยชรา  พฤติกรรมอปกติและความส าคัญทางสังคมของ          
พฤติกรรมอปกติ 

 
2512102 จิตวทิยาวยัผู้ใหญ่                             2 (2-0) 
  Psychology of Adult 

ศึกษาพฒันาการดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์ ตั้งแต่วยัรุ่นจนถึงวยัชรา  เนน้ปัจจยั
ทางดา้นสรีรวิทยา  สังคม  และจิตวิทยาท่ีมีผลต่อบุคคลในวยัรุ่น  วยัผูใ้หญ่และวยั
สูงอาย ุ รวมทั้งปัญหา  วธีิการช่วยเหลือ  และวธีิการป้องกนัปัญหาของบุคคล 

 
2512201 จิตวทิยาและพุทธศาสตร์                 2 (2-0) 
  Psychology  and  Buddhism 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตวทิยาและพุทธศาสนาในดา้นจุดมุ่งหมายและ
แนวคิดแง่ความเป็นศาสตร์  ความเป็นมาและแนวคิดต่าง ๆ  เก่ียวกบัพุทธจิตวทิยา  
ลกัษณะของจิต ทางพุทธศาสนา  องคป์ระกอบของจิต  ประเภทของจิต  อารมณ์และ
การรับรู้  ไตรลกัษณ์  ภาวะจิตท่ีเป็นปัญหาและการคล่ีคลายปัญหา 

 
2512202 สุขภาพจิต                  2 (2-0) 
  Mental  Health 

ความหมาย  และความส าคญัของสุขภาพจิต  ความเป็นมาของงานดา้น
สุขภาพจิตลกัษณะของผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีและมีสุข  จิตบกพร่อง  การส ารวจ
บุคลิกภาพ  การปรับตวั  และสุขภาพจิต  สาเหตุ  ลกัษณะอาการ  การป้องกนัและ
การบ าบดัรักษา  ความบกพร่องทางจิต  การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ  การส่งเสริมสุขภาพจิต
ในชีวติประจ าวนั 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512203 สุขวทิยาจิต                  2 (2-0) 
  Mental  Hygiene 

ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต  สุขภาพจิตกับการพัฒนา  
บุคลิกภาพกบัวยัต่าง ๆ  พฒันาการทางบุคลิกภาพ  การปรับตวัของผูท่ี้มีสุขภาพจิต
เส่ือม  กลวิธีในการช่วยเหลือ  การปรับตวัของเด็กท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิตจาก
การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี 

 
2512204 สุขภาพจิตและการพฒันาบุคลกิภาพ               2 (2-0) 
  Mental  Health Personality Development 

ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิต  ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีส าคัญ  
พฒันาการทางบุคลิกภาพของแต่ละวยั  อิทธิพลของการเล้ียงดูท่ีมีผลต่อสุขภาพจิต  
ปมด้อย  การปรับตวั  พฤติกรรมท่ีผิดปกติทางจิต  อาการผิดปกติทางจิตท่ีส าคญั  
สาเหตุและวธีิการป้องกนั  การปรับปรุงสุขภาพจิตแห่งตน 

 
2512205 บุคลกิภาพและการปรับตัว                2 (2-0) 
  Personality  and  Adjustment 

 ศึกษาทฤษฎีบุคลิกภาพและการน าทฤษฎีบุคลิกภาพไปใช้ในการวัด
บุคลิกภาพ   การพัฒนาบุคลิกภาพ  พฤติกรรมท่ีมีปัญหา  การป้องกันแก้ไข
พฤติกรรมท่ีมีปัญหา  สาเหตุท่ีท าให้คนตอ้งปรับตวั  วธีิการปรับตวัแบบต่าง ๆ 

 
25122606 จิตวทิยาความแตกต่างระหว่างบุคคล               2 (2-0) 
  Psychology of Individual Differences 

แนวความคิดพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล  ความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลในเร่ืองเชาวปั์ญญา  ความถนดั  บุคลิกภาพ  ความสนใจ  เจตคติ  การ
รับรู้  เพศ  อายุ  เช้ือชาติ  และสถานภาพทางสังคม  สาเหตุและปัญหาทางด้าน
จิตวทิยาท่ีเน่ืองมาจากความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512207 การพฒันาตน                  2 (2-0) 
  Self  Development 

ทฤษฎีและปฏิบติัเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจและทกัษะในการพฒันาตน  
การพฒันาตนตามแนวพุทธศาสตร์  และแนวทศันะของนกัจิตวทิยา  เช่น  แนวทศันะ
ของนักจิตวิทยา  กลุ่มมนุษยนิยม  การแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์  การ
เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น  การสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  การด ารงชีวติอยา่งมีเป้าหมาย
ท่ีเหมาะสมแก่ตน  การท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
2512208 จิตวทิยาการทดลอง                 3 (2-2) 
  Experimental  Psychology 

การออกแบบและวางแผนการทดลองขั้นต้น  ปฏิบัติการและการเขียน
รายงานการทดลองในเร่ืองเก่ียวกบัการรับรู้  การจูงใจ  การเรียนรู้  เป็นตน้  ท่ีใช้
ทดลองในหอ้งปฏิบติัการและในการสาธิต 

 
2512209 จิตวทิยาความคิดความเข้าใจ                3 (2-2) 
  Cognitive  Psychology 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  และแนวคิดเก่ียวกบัจิตวิทยาความคิดความ
เขา้ใจ  การใส่ใจ  การรับรู้  การจ า  การลืม  กระบวนการคิด  รูปแบบการคิด  การ
เรียนรู้ภาษา  การพดู  การอ่าน  และการเขียน  การแกปั้ญหา  การตดัสินใจและการใช้
เหตุผล  ความคิดความเขา้ใจทางสังคมและความคิดความเขา้ใจ        ของสัตว ์

 
2512210 จิตวทิยาการรู้สึกและการรับรู้                                                    3 (3-0) 
  Sensation  and  Perception 

ศึกษาทฤษฎีการรับรู้  สภาพทางสรีระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้และการรู้สึก 
ตลอดจนองค์ประกอบต่าง ๆ  ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการรู้สึก  และพฒันาการ
ของการรับรู้ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512211 จิตวทิยาบุคลกิภาพและการปรับตัว               3 (2-2) 
  Psychology  of Personality  and Adjustment 

ศึกษาความหมาย  การวิเคราะห์และการจ าแนกบุคลิกภาพ  การพฒันา
บุคลิกภาพวิธีการวดับุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีส าคญั  พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา  
การป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา  ความสัมพนัธ์ของบุคลิกภาพกบัสังคม  
วฒันธรรม  วธีิการปรับตวัของบุคคล 

 
2512212 จิตพยาธิวทิยา                  3 (3-0) 
  Psychopathology 

ศึกษาความหมาย  สาเหตุของการเกิดจิตพยาธิ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาการท่ี
แสดงออกซ่ึงจิตพยาธิสภาพ  และแนวทางป้องกนัและแกไ้ข  ศึกษานอกสถานท่ีเพื่อ
เพิ่มความรู้และประสบการณ์ 

 
2512213 พุทธจิตวทิยา                  3 (2-2) 
  Buddhist  Psychology 

ความเขา้ใจเบ้ืองตน้ในหลกัความเป็นจริงท่ีเป็นกลางตามธรรมชาติ ไดแ้ก่  
ชีวิตและความเป็นไปของชีวิต  ระบบพฒันามนุษยไ์ด้ดว้ยไตรสิกขา  สาระส าคญั
ของพุทธจริยาในเร่ืองจิตและกรรม  ศึกษาหลกัปฏิบติัธรรมเพื่อการด ารงชีวิตท่ีเป็น
สุขและสงบเย็น  ฝึกพฒันาตนเองตามแนวพุทธธรรม  เน้นการเรียนรู้ปริยติัและ
ปฏิบติัควบคู่กนั  เพื่อใหบ้รรลุผลแห่งการปฏิบติัสู่ปฏิเวช 

 
2512214 การวดัผลและการทดสอบทางจิตวทิยา               3 (2-2) 
  Psychological  Measurement 

ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นในการวัดผล  กระบวนการทดสอบและการ
ประเมินผลทางจิตวิทยา  ประเภทและลกัษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา  การ
เลือกใชแ้บบทดสอบท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ การฝึกใชแ้บบทดสอบทางจิตวิทยา
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บางชนิด  ฝึกการใหค้ะแนน  แปลผล  เขียนรายงานทางจิตวิทยา  การประชุมปรึกษา
เพื่อรายงานผลการทดสอบทางจิตวทิยา  จรรยาบรรณการใชแ้บบทดสอบ 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512215 การทดสอบทางสติปัญญา                3 (2-2) 
  Intelligence  Assessment 

ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปัญญา  ลกัษณะของแบบทดสอบทาง
สติปัญญา  ความจ ากดัของแบบทดสอบ  การฝึกใชแ้บบทดสอบทางสติปัญญา  และ
การใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา 

 
2512216 การทดสอบทางบุคลกิภาพ                3 (2-2) 
  Personality  Assessment 

ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ  ลกัษณะของแบบทดสอบทาง
บุคลิกภาพ  ความจ ากดัของแบบทดสอบ  การฝึกใช้แบบทดสอบทางบุคลิกภาพ  
และการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาพฤติกรรม 

 
2512217 สุขภาพจิตในโรงเรียน                 3 (3-0) 
  Mental  Health in School 

ความหมายและความส าคญัของสุขภาพจิตในโรงเรียน  สุขภาพจิตกบัการ
พฒันาบุคลิกภาพในวยัต่าง ๆ ของผูเ้รียน  องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิตใน
โรงเรียน  ทั้งองค์ประกอบเก่ียวกบับุคคล  เง่ือนไขทางสังคม   และสภาพแวดลอ้ม
อ่ืนๆ   การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตวัของผูเ้รียนท่ีมีปัญหาทางสุขภาพจิต  
ลกัษณะของครูท่ีมีสุขภาพจิตดีและครูท่ีมีสุขภาพจิตบกพร่อง  การส่งเสริมสุขภาพจิต
ในโรงเรียน  การช่วยเหลือบุคลากรในโรงเรียนทางด้านสุขภาพจิต  ศึกษาและฝึก
เสนอโปรแกรมการบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน 

 
2512218 สุขภาพจิตชุมชน                 3 (3-0) 
  Mental  Health  in  Community 

ความหมายและความส าคัญของสุขภาพจิตชุมชน  ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อ      
สุขภาพจิตชุมชน  การปรับตวัของบุคคลวยัต่าง ๆ  การส่งเสริม  การป้องกนั  และ
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การแกไ้ขฟ้ืนฟูเก่ียวกบัสุขภาพจิตในชุมชน  บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรผูรั้บผิดชอบ  
สุขภาพจิตชุมชน  ศึกษาและฝึกเสนอโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512219 สุขภาพจิตในการท างาน                 3 (3-0) 
  Mental  Health at Work 

ความหมายและความส าคญัของสุขภาพจิตในการท างาน  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
สุขภาพจิตของบุคลากรในองคก์ร  การปรับตวัของบุคลากรในองคก์ร  สุขภาพจิตท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างานไดแ้ก่  ความเครียด  ความเหน่ือยลา้  ความเบ่ือหน่าย  การใช้
ส่ิงเสพติด  ความวิตกกงัวลในการท างาน  การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสุขภาพจิตในการ
ท างาน  การส่งเสริม  การป้องกนัและแกไ้ขฟ้ืนฟูเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพจิตในการ
ท างาน  บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรผูรั้บผิดชอบสุขภาพจิตในองค์กร  ศึกษาและ
เสนอโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพจิตในองคก์ร 

 
2512220 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์                3 (2-2) 
  Creative  Thinking  Process 

ความหมาย  ทฤษฎี      กระบวนการและขั้นตอนของการเกิดความคิด
สร้างสรรค์  ลักษณะบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิด
สร้างสรรค์  การจดับรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพฒันาความคิดสร้างสรรค์  ทกัษะ
ส าหรับครูและบุคคลในครอบครัวในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การใช้
แบบทดสอบเพื่อวดัผลความคิดสร้างสรรค์  ฝึกหัดสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์

 
2512221 การตรวจวนิิจฉัยพยาธิสภาพบุคคลในชุมชน                                                3 (2-2) 
  Psychopathological  Assessment 

การตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพทางจิตใจของบุคคลท่ีมีปัญหาในชุมชน  การ
วินิจฉัยเพื่อหาทางป้องกนัและช่วยเหลือบุคคลในชุมชน  เพิ่มประสบการณ์ด้วย
การศึกษานอกสถานท่ี 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512222 จริยธรรมส าหรับนักจิตวทิยา                   3 (3-0) 
  Moralities  for  Psychologists 

ศึกษาสิทธิมนุษยชน  สิทธิผูบ้ริโภค  จรรยาบรรณนักจิตวิทยา  วิเคราะห์
กรณีปัญหาท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมในวชิาชีพ  แนวทางป้องกนัปัญหาทางจริยธรรม  การ
ส่งเสริมและพฒันาจริยธรรมส าหรับนกัจิตวทิยา 

 
2512223  แนวทศันคติทางจิตวทิยา                2 (2-0) 
  Viewpoints  of  Psychology 

ศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวิ ชาจิตวิทยา  โดยเน้น
แนวความคิดของนักจิตวิทยาในเร่ืองเน้ือหา  ข้อเท็จจริงและวิธีการศึกษาในทาง       
จิตวทิยา 

 
2512224 จิตวทิยาทดลอง                  2 (1-2) 
  Experimental  Psychology 

ศึกษาวิธีการทดลองประเภทต่าง ๆ ทางจิตวิทยา  การเลือกกลุ่มผูถู้กทดลอง
การควบคุมตวัแปร  ฝึกหดัท าการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองดว้ยวิธีการทาง
สถิติ 

 
2512301 จิตวทิยาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล               3 (3-0) 
  Interpersonal  Psychology 

ศึกษาพื้นฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม  การปรับตวั
ทางสังคม  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลใน
การท างาน การสร้างทีมงาน  และการสร้างความสัมพนัธ์ในทีมงาน  การน าแนวคิด
และหลกัการของทฤษฎีทางจิตวทิยาเพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ไดแ้ก่  
หลกัจิตวทิยามนุษยวทิยา  เป็นตน้ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512302 จิตวทิยาองค์การ                 3 (3-0) 
  Organizational  Psychology 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของจิตวิทยาองค์การ  ความสัมพนัธ์ของ
บุคคลในองคก์าร   อิทธิพลของการรับรู้ต่อพฤติกรรมขององคก์าร  แรงจูงใจในการ
ท างาน  ผูน้  ากบัการท างาน  ความขดัแยง้  และการจดัการความขดัแยง้ในองค์การ  
การตดัสินใจและการแกปั้ญหาในองคก์าร    ความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมใน
องคก์าร 

 
2512303 จิตวทิยาการจูงใจ                2 (2-0) 
  Psychology  of  Motivation 

ศึกษาหลกัจิตวิทยาท่ีมีผลต่อการจูงใจ  ทฤษฎีแรงจูงใจ    องคป์ระกอบดา้น
สรีรวทิยา  ดา้นจิตใจ  และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย ์

 
2512304 จิตวทิยาส่ิงแวดล้อม                3 (3-0) 
  Environmental  Psychology 

ศึกษาเก่ียวกบัจิตวทิยาท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  สภาวะสังคม      เจตคติ  
ความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ  ของมนุษย ์ เม่ือสภาวะแวดลอ้มและ
สังคมถูกท าลายหรือเปล่ียนแปลงไป 

 
2512401 จิตวทิยาอปกติ                 2 (2-0) 

Abnormal  Psychology 
ความหมาย  ขอบข่าย  และความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีผิดปกติ  

ความหมายของพฤติกรรมอปกติ     ประวติัความเป็นมาของความผิดปกติทางจิต  
องค์ประกอบทางด้านกายภาพและขีวภาพท่ีมีอิทธิพลต่อความผิดปกติทางจิตใจ  
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ประเภทและลกัษณะอาการของความผิดปกติทางจิต      การวินิจฉยัความบกพร่อง
ทางจิต    การบ าบดัรักษาความผดิปกติทางจิต 

 
 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512402 จิตวทิยาเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ              3 (3-0) 
  Psychological  Aspects  of Children  with  Special  Needs 

ศึกษาขั้นพื้นฐานทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
ลกัษณะความบกพร่องท่ีมีต่การพฒันาจิตใจของเด็ก  ท่ีมีความตอ้งการพิเศษแต่ละ
ประเภทและบุคคลในครอบครัว  การปรับตวัดา้นอารมณ์  สังคม  และอาชีพ  และ
การใหบ้ริการช่วยเหลือ  เสริมประสบการณ์ดว้ยการศึกษานอกสถานท่ี 

 
2512501 การวางแผนชีวติและอาชีพ               3 (2-2) 
  Life  and  Career  Planning 

ศึกษาหลกัการพฒันาทางอาชีพ  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฒันาการทางอาชีพ  การ
เขา้ใจตนเอง  ด้วยการส ารวจความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  บุคลิกภาพ  
ความต้องการ  ค่านิยม  แรงจูงใจ  การส ารวจค้นควา้ข้อมูลทางอาชีพ  การตั้ ง
เป้าประสงคเ์พื่อการบรรลุความส าเร็จในชีวิตและอาชีพ  การวางแผนชีวิตและอาชีพ  
การพฒันาตนเพื่อสร้างความกา้วหนา้ในชีวติและอาชีพ 

 
2512601 จิตวทิยาการปรึกษา                3 (2-2) 
  Counseling  Psychology 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของจิตวิทยาการปรึกษา  หลกัเบ้ืองตน้และ
วิธีการให้ค  าปรึกษาในดา้นต่าง ๆ  แนวคิดทฤษฎีการให้ค  าปรึกษา  กระบวนการให้
ค  าปรึกษาทกัษะการปรึกษา  ฝึกการใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้  และจรรยาบรรณของผูใ้ห้
ค  าปรึกษา 

 
2512602 จิตวทิยาการปรึกษาแบบกลุ่ม               3 (2-2) 
  Group  Counseling 
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ความหมายและความส าคญัของการปรึกษาแบบกลุ่ม  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  
กระบวนการกลุ่ม  บทบาทหน้าท่ีของผูน้ ากลุ่ม  ลักษณะผูน้ ากลุ่มท่ีดี  ลักษณะ
สมาชิกกลุ่มประเภทต่าง ๆ  เทคนิคท่ีใชใ้นการให้ค  าปรึกษาแบบกลุ่ม  ฝึกปฏิบติัการ
จดับริการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512603 การจัดบริการทางจิตวทิยาและการแนะแนว             3 (2-2) 
  Psychological  and  Guidance  Services 

ศึกษาความหมาย  หลกัการ  กระบวนการ  และเทคนิคในการให้บริการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา  รูปแบบของบริการทางจิตวิทยาและการ
แนะแนวในสถานศึกษา  ตั้งแต่การศึกษาระดบัปฐมวยั  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  
และระดบัอุดมศึกษา    การจดักิจกรรมทางจิตวิทยาและการแนะแนว   เพื่อพฒันา
ศกัยภาพของนักเรียนนกัศึกษา     บทบาทของบุคลากรในการให้บริการ  การ
ประเมินผลการจดับริการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในสถานศึกษา 

 
2512701 การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน                           3 (2-2) 
  Behavior  Modification  in School  

ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย ์ กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
มนุษย ์    เทคนิคการปรับพฤติกรรม     เพื่อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้  
การประยุกตห์ลกัการปรับพฤติกรรมไปใช้ในโรงเรียน  จรรยาบรรณของผูท่ี้ท างาน
ปรับพฤติกรรมในโรงเรียน         ศึกษาทดลองจดัโปรแกรมการปรับพฤติกรรมใน
โรงเรียน 

 
2512702 การปรับพฤติกรรมในองค์การ               3 (2-2) 
  Behavior  Modification in Organization 

ศึกษาพฤติกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การ  กระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย ์ การประยุกต์หลักการเรียนรู้เพื่อพฒันาพฤติกรรม
มนุษยใ์นโรงงานอุตสาหกรรมและองค์การ  จรรยาบรรณของผูท้  างานท่ีเก่ียวขอ้ง  
ศึกษาทดลองจดัโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในบางสถานการณ์ในองคก์าร 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512703 จิตวทิยาสุขภาพ                 3 (2-2) 
  Health Psychology 

ศึกษาความหมายและขอบข่ายของจิตวิทยาสุขภาพ  จิตวิทยาเพื่อการจดัการ
สุขภาพอนามยัให้เป็นปกติ  การป้องกนัและการบ าบดัฟ้ืนฟูความเจ็บป่วย  ศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ  การป้องกนัเบ้ืองตน้และการส่งเสริม
สุขภาพโดยองค์รวม  บทบาทของนัก จิตวิทยา สุ ขภาพในการศึกษาวิจัย     
องคป์ระกอบภาวะเส่ียงและโปรแกรมการพฒันาสุขภาพ 

 
2512705 จิตวทิยาการตลาดและผู้บริโภค               3 (2-2) 
  Psychology  of  Marketing  and  Consumer 

ศึกษาหลกัการตลาดกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  โดยเน้นทฤษฎีและงานวิจยั 
ทางจิตวทิยาดา้นสังคม  พฤติกรรม  การรับรู้  แรงจูงใจ  เจตคติ  ค่านิยม    บุคลิกภาพ
และอิทธิพลของกลุ่มบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริโภคสินคา้และการใช้
บริการ  ใชว้ธีิการแสดงความคิดเห็นอา้งอิง  และสุ่มความตอ้งการ 

 
2512706 จิตวทิยาการเพิม่ประสิทธิภาพองค์การ              3 (3-0) 
  Psychology  of  Organization  Effectiveness 

ศึกษาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์าร  
บทบาทของนกัจิตวทิยาในการพฒันาองคก์าร  การเรียนรู้วฒันธรรมในองคก์าร  เช่น  
บทบาท  บรรทดัฐาน  ค่านิยม  ความเช่ือ  สังคมประกิตในองค์การ  การวินิจฉัย
ปัญหาเพื่อพฒันาองค์การ  ทฤษฎี  หลกัการ  และวิธีการทางจิตวิทยา  ท่ีใช้ในการ
แกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ  เช่น  การพฒันาทีมงาน  การกระจาย
งาน  การประสานงาน  และการลดปัญหาความขดัแยง้ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512707 จิตวทิยาประยุกต์เพือ่การเรียนการสอน              3 (2-2) 
  Applied  Psychology to Learning  and Teaching 

ความหมายและความส าคญัของจิตวทิยาเพื่อการเรียนการสอน  การประยุกต์
ทฤษฎีทางจิตวทิยาเพื่อการเรียนการสอน  การจูงใจกบัการเรียนรู้  รูปแบบการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกบัการควบคุมชั้นเรียน  จิตวิทยาการเรียนรู้  โดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง  
การส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี  การประเมินความสามารถทางการเรียน  และ
การช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียน 

    
2512708 จิตวทิยากาเรียนรู้และการฝึกอบรม                    3 (2-2) 
  Psychology  of  Learning  and  Training 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับจิตวิทยาการเรียนรู้      
องค์ประกอบและชนิดของการเรียนรู้  ตลอดจนการวิจยัทดลองเก่ียวกบัการเรียนรู้  
จิตวทิยาการฝึก    อบรม  เทคนิคการฝึกอบรมและการประยกุตใ์ช้  

 
2512709 จิตวทิยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์              3 (3-0) 
  Psychology of Human Resources  Management 

แนวความคิด  ทฤษฎี  และหลกัการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์        
จิตวทิยาท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติของบุคคล  การจูงใจ  ขวญัและความพึงพอใจ  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  การติดต่อส่ือสารในการท างาน  การน าหลกัจิตวทิยามา
ประยกุตใ์ชใ้นการสรรหาคดัเลือกบุคคล  การประเมินผลงาน  การวเิคราะห์งานและ
การฝึกอบรม  ตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นภาคธุรกิจและเอกชน 

 
2512710 จิตวทิยาการบริการ                3 (3-0) 
  Psychology of Hospitality  Industry    
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แนวความคิด   และทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวทิยาท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้น         
อุตสาหกรรมบริการ  ศึกษาถึงหลกัมนุษยส์ัมพนัธ์และพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ี
มีอิทธิพลต่อเจตคติ  ค่านิยม  พฤติกรรมและจริยธรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
บริการ  การประชาสัมพนัธ์  ตลอดจนการบริหารและพฒันางานบริการ 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2512711 จิตวทิยาการพฒันาทมีงาน               2 (2-0) 
  Teamwork  Development  Psychology 

ลกัษณะของทีมงาน  รูปแบบของการท างานเป็นทีม  ปัจจยัท่ีส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม การน าหลกัจิตวทิยามาใชใ้นการพฒันาทีมงานโครงสร้าง
องคป์ระกอบต่อการพฒันา  ตลอดจนการใชที้มงานเพื่อพฒันาความเขา้ใจตนเอง  
ผูอ่ื้น  และแกปั้ญหาของกลุ่มและสังคมได ้

 
2512712 จิตวทิยาวฒันธรรมและบุคลกิภาพ              3 (2-2) 
  Psychology  of  Culture and  Personality 

   รูปแบบและทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม
และบุคลิกภาพของคนในทอ้งถ่ิน ชุมชนใหญ่และยอ่ย  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ        
บุคลิกภาพของบุคคล  การวเิคราะห์  พฒันาบุคลิกภาพ  ปัญหาและแนวทางพฒันา
แกไ้ขบุคลิกภาพ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
2513101 การพฒันาบุคลกิภาพ                3 (3-0) 
  Personality  Development 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพ  องคป์ระกอบท่ีท าให้
มนุษยมี์บุคลิกภาพแตกต่างกนั  ประเภทของบุคลิกภาพ  การปรับปรุงพฤติกรรม
ภายในและภายนอกเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดี  การสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน  หลกัการท างานเป็นหมู่คณะ  คุณลกัษณะเฉพาะของผูมี้
มนุษยส์ัมพนัธ์และมีบุคลิกภาพท่ีดีในการท างาน 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513102 จิตวทิยาเด็ก                 3 (3-0) 
  Child  Psychology 

ศึกษาพฤติกรรม  พฒันาการ  และการเจริญเติบโตของเด็ก  ไดแ้ก่  สภาพ
ทางสรีระการเคล่ือนไหว  ภาษา  สติปัญญา  อารมณ์  การเล่น  และสังคม  รวมทั้ง
บุคลิกภาพ เนน้ความสนใจ  เจตคติและนิสัย  การมีระเบียบวนิยัในตน  สุขภาพและ
การปรับตวัของเด็ก  เร่ิมตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิจนยา่งเขา้สู่วยัรุ่น  อิทธิพลต่าง ๆ  ท่ีมีต่อ
พฤติกรรมของเด็ก 

 
2513103 จิตวทิยาวยัผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ               3 (3-0) 
  Adulthood  and  Aging  Psychology 

ศึกษาทฤษฎีพฒันาการและพฤติกรรมของบุคคลวยัผูใ้หญ่และผูสู้งอาย ุ  การ
เปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  การประกอบอาชีพ  
การปรับตวั  ปัญหาและสุขภาพจิต  เพิ่มประสบการณ์ดว้ยการศึกษานอกสถานท่ี 

 
2513301 แรงงานสัมพนัธ์                 3 (3-0) 
  Labour  Relations 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกจา้งกบัฝ่ายบริหาร  ประวติัและววิฒันาการ
ของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  ปัญหาแรงงานสัมพนัธ์  สภาพขอ้ขดัแยง้
ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง  กระบวนการเจรจาต่อรอง  การนดัหยดุงาน  นโยบาย
แรงงานและภาวะการท างานกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2513302 จิตวทิยาชุมชม                 2 (2-0) 
  Community  Psychology 
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ชีวติความเป็นอยูข่องคนในชุมชน  อิทธิพลต่าง ๆ  ท่ีมีต่อบุคลิกภาพและการ
ด ารงชีวติของคนในชุมชน  ทศันคติและทฤษฎีต่าง ๆ  เก่ียวกบัท่าทีและความคิดเห็น  
ผลของท่าทีและความคิดเห็นต่อพฤติกรรมชุมชน 

 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513303 ภาวะผู้น าและการจูงใจ                2 (2-0) 
  Leadership  and  Motivation  Techniques 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป  
ประเภทของผูน้ า  ภาวะผูน้ าในอาชีพต่าง ๆ  เทคนิคและวธีิการปรับปรุงบุคคลเพื่อให้
เป็นผูน้ าท่ีดี  ความหมายและความส าคญัของขวญักบัการบริหารงานบุคคล  
องคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดขวญัท่ีดี  เทคนิคการสร้างขวญัในลกัษณะต่าง ๆ  
ความหมายและความส าคญัและประเภทของการจูงใจ  หลกัการหรือทฤษฎีการจูงใจ
ทางจิตวทิยา  เทคนิคการจูงใจบุคคลและกลุ่มบุคคล 

 
2513306 กระบวนการกลุ่ม                2 (2-0) 
  Group  Processes 

เป้าหมายและปรัชญาพื้นฐานของกระบวนการกลุ่ม  ลกัษณะกลุ่มแบบ    
ต่าง ๆ  การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูน้ ากลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม  การใชก้ระบวนการ
กลุ่มพฒันาความเขา้ใจตนเอง  เขา้ใจผูอ่ื้นและการแกปั้ญหากลุ่ม 

 
2513307 จิตวทิยาการท างาน                2 (2-0) 
  Working  Psychology 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัจิตวทิยาในการท างาน  การศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลในการท างาน  จิตส านึกในการท างาน  ความรับผดิชอบต่อตนเอง  ผูร่้วมงาน
และผูรั้บบริการ  ความเช่ือมัน่และอุดมการณ์ในการท างาน  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
ตลอดจนการเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ี  มุ่งปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513309 จิตวทิยาสังคม                 3 (3-0) 
  Social  Psychology 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของจิตวทิยาสังคม  ตวัแปรทางสังคมท่ีท า
ใหเ้กิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตวทิยาของมนุษย ์  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล
และกลุ่มสัมพนัธภาพระหวา่งกลุ่ม  กระบวนการกลุ่ม  ความเป็นผูน้ า     อิทธิพลของ
วฒันธรรมและโครงสร้างทางสังคมต่อบุคลิกภาพ  การเสริมสร้างและเปล่ียนเจตคติ
ทางสังคม 

 
2513310 จิตวทิยาการเป็นผู้น า                3 (3-0) 
  Psychology  of  Leadership 

ศึกษาพฤติกรรมของผูน้ า  บทบาทและหนา้ท่ีของผูน้ าระดบัต่าง ๆ  ใน
องคก์ารทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ า  คุณลกัษณะผูน้ า  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มท างาน  ผูน้  ากบัการปรับพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาใน
องคก์าร 

 
2513311 มนุษยสัมพนัธ์การท างานในองค์การ              3 (2-2) 
  Human  Relation  at Work  in  Organization 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  และจุดมุ่งหมายของมนุษยสัมพนัธ์การ
ท างานในองคก์าร  ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลในองคก์าร  โครงสร้างของ
องคก์าร  กลุ่มและผูน้ าในองคก์าร  เทคนิคการส่ือสารในองคก์าร  การประสานงานท่ี
มีคุณภาพ  การส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัในองคก์าร  บทบาทของท่ีปรึกษา  และการ
ใหค้  าแนะน าช่วยเหลือพนกังาน 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513312 พลวตัรกลุ่มกบัการเสริมสร้างเจตคติ              3 (2-2) 
  Group Dynamics  for  Attitude  Changing 

 ศึกษาการใชพ้ลวตัรกลุ่มในการเปล่ียนแปลงและ        ส่งเสริมเจตคติในงาน
จิตวทิยาชุมชน  อาทิเช่น  เจตคติต่อการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต      เจตคติต่อ
การรวมพลงัความคิดในการพฒันาคุณภาพชีวติ  เจตคติท่ีดีต่อการบริโภคดว้ยปัญญา
ในวถีิชีวติไทยเป็นตน้  เนน้การฝึกปฏิบติั 

 
2513313 การจัดส่ิงแวดล้อมและมนุษยสัมพนัธ์ในชุมชน             3 (2-2) 
  Environmental  Arrangement and Human Relations in Community 

ศึกษาหลกัจิตวทิยาในการจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในชุมชน  ปัญหาต่าง ๆ อนัอาจ
เกิดข้ึนในชุมชน  เป็นตน้วา่  มลภาวะต่าง ๆ  การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งบุคคล
และกลุ่มคนในชุมชน  การเสริมสร้างแรงกระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือท่ีจะเรียนรู้
ร่วมกนัในชุมชน  เทคนิคการสร้างสัมพนัธ์ในชุมชน  เพิ่มพนูประสบการณ์โดย
การศึกษานอกสถานท่ี 

 
2513314 สวสัดิการ  การสงเคราะห์ครอบครัวและเด็ก             3 (2-2) 
  Social Work for Family and Child Welfare 

ศึกษาสถาบนัครอบครัวและส่ิงแวดลอ้ม  อิทธิพลท่ีมีต่อสวสัดิภาพของ 
ครอบครัวเด็กและเยาวชน  หลกัการ  แนวคิด  และวธีิด าเนินงานใน    การส่งเสริม
และพฒันาสวสัดิการครอบครัวเด็กและเยาชน  เพิ่มพนูประสบการณ์โดยการศึกษา
นอกสถานท่ี 
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2513315 จิตวทิยามวลชน                 3 (3-0) 
  Mass  Psychology 

ศึกษาพฤติกรรม  และการเปล่ียนแปลงทางสังคม  พฤติกรรมของกลุ่มชน
และการควบคุมทางสังคม  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มชน  การแพร่ระบาดทางอารมณ์  
ประเภทของกลุ่มชน  การจดัการเม่ือเกิดวกิฤติการณ์เก่ียวกบักลุ่มชน  การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมในปัจจุบนัและอนาคต 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513601 การให้ค าปรึกษาครอบครัว                           3 (2-2) 
  Family  Counseling 
  วชิาบังคับก่อน  :  สอบได้วชิาจิตวทิยาการปรึกษา 

 ศึกษาความหมายและความส าคญัของการใหค้  าปรึกษาและช่วยเหลือ
ครอบครัว  แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ในการใหค้  าปรึกษา         และ
ครอบครัวบ าบดั การส่ือสารเพื่อสร้างสัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งสมาชิกใน       
ครอบครัว 

 
2513602 จิตวทิยาการให้ค าปรึกษา                3 (2-2) 
  Psychology  of Counseling   

ศึกษาหลกัจิตวทิยาและแรงจูงใจของมนุษย ์  ทฤษฎีและเทคนิคการให้
ค  าปรึกษาแบบต่าง ๆ รวมทั้งเทคนิคการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้นการใหค้  าปรึกษา
แนะแนว 

 
2513603 การวดัและการทดสอบทางจิตวทิยา              3 (2-2) 
  Psychological  Testing 

การศึกษาวธีิการทดสอบ  และการวดัผลทางจิตวทิยาในองคก์าร  และ  
โรงงานอุตสาหกรรม  ศึกษาแบบทดสอบต่าง ๆ  เคร่ืองมือทางจิตวทิยาท่ีใชใ้น
องคก์าร  การจดัการใชเ้คร่ืองมือเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าไปใชไ้ด ้

 
2513604 เทคนิคการสัมภาษณ์                2 (1-2) 
  Psychological  Testing 
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ศึกษาการสัมภาษณ์แบบต่าง ๆ  เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาท าความ
เขา้ใจบุคลากร  และเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูล
จากการสัมภาษณ์เพื่อการตดัสินใจร่วมกนั  และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  โดยเนน้
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการสัมภาษณ์ในการคดัเลือกบุคลากร  การฝึกอบรมการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  การใหค้  าปรึกษา  และเพื่อสถานการณ์อ่ืน ๆ 

 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513701 จิตวทิยาการติดต่อส่ือสารและการชักชวน              3 (3-0) 
  Psychology  of  Communication  and  Persuasion 

จิตวทิยาสังคมท่ีวา่ดว้ยการพฒันาการทางภาษา             การใชอ้วจันสาร
และวจันสารในการติดต่อส่ือสารประเภทต่าง ๆ  เช่น  การโฆษณา  การ
ประชาสัมพนัธ์  ข่าวลือ  การชกัชวน  การประยกุตค์วามรู้ทางจิตวทิยาเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการชกัชวน 

 
2513702 จิตวทิยาการโฆษณาเพือ่การตลาด                           3 (3-0) 
  Psychology  of  Advertising for Marketing 

ประยกุตจิ์ตวทิยาในการโฆษณาเพื่อการตลาด  การจูงใจ  พฤติกรรมของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณา  ลกัษณะของคุณสมบติัของบุคคลท่ีท าหนา้ท่ี
โฆษณาและท่ีเป็นแบบในการโฆษณา  การศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัการโฆษณาท่ีมีต่อ
ผูบ้ริโภค  การเลือกแบบ  และการใชส่ื้อสารมวลชนในการโฆษณา  เพิ่ม
ประสบการณ์โดยการศึกษานอกสถานท่ี 

  
2513703 การฝึกอบรมทางจิตวทิยาชุมชน                           3 (2-2) 
  Training  in  Community  Psychology 

ศึกษาหลกัการและเทคนิคของการจดัฝึกอบรม  การน าความรู้ทางจิตวทิยา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัฝึกอบรม  เช่น  การใชก้ระบวนการกลุ่ม  การสร้างความร่วมมือ  
ทดลองเสนอโปรแกรม  การฝึกอบรมส าหรับชุมชน 
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2513704 จิตวทิยาการฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม             3 (2-2) 
  Psychology  of  Training  in  Organizational  Industry 

ความหมายและความส าคญัของการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร  การ
ประยกุตห์ลกัการเรียนรู้ไปใชใ้นการฝึกอบรม  การวางแผน  เทคนิค  และการจดัการ
ฝึกอบรม  การประชุมแบบต่าง ๆ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้  บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากร
ในการพฒันาและฝึกอบรม  การก าหนดวตัถุประสงค ์ การจดัโปรแกรมการฝึกอบรม  
การประเมินผลการฝึกอบรม 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513705 การประยุกต์จิตวทิยาการปรึกษาในองค์การ             3 (2-2) 
  Applications  of  Counseling  Psychology  in  Organization 

 การประยกุตห์ลกัการและวธีิการใหค้  าปรึกษาเพื่อใหบ้ริการปรึกษาแก่
บุคลากรในองคก์าร  เทคนิคกลุ่ม  ฝึกทกัษะในการใหค้  าปรึกษาแบบกลุ่ม  ทกัษะใน
การติดต่อส่ือสาร การประนีประนอม  การแกปั้ญหากลุ่ม  การใหค้วามช่วยเหลือ
บุคลากรในองคก์าร  การประเมินผลการใหค้  าปรึกษาในองคก์าร 

 
2513706 จิตวทิยาให้ค าปรึกษาและประนีประนอม              3 (3-0) 
  Psychology of Consultation and Negotiation 

ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของจิตวทิยาใหค้  าปรึกษาและการ
ประนีประนอม  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง  หลกัการ  และเทคนิคในการใหค้  าปรึกษา  และ
การประนีประนอม  บทบาท  หนา้ท่ี  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมของผูจ้ดัการความ
ขดัแยง้ในองคก์าร  การประเมินผล การใหค้  าปรึกษา  และการประนีประนอม  เสริม
ประสบการณ์ดว้ยการศึกษานอกสถานท่ี 

 
2513707 จิตบ าบัด                 3 (2-2) 
  Psychotherapy 

ศึกษาทฤษฎี  หลกัการ  วธีิการบ าบดัทางจิตแบบต่าง ๆ  ส าหรับบุคคลท่ี
ตอ้งการความช่วยเหลือทางสุขภาพจิตเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  การสาธิตและฝึก
ปฏิบติัการเสริมประสบการณ์ดว้ยการศึกษานอกสถานท่ี 
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2513708 การเพิม่ประสิทธิภาพในองค์การ               3 (2-2) 
  Efficiency  Development  in  Organization 

ความหมาย  ขอบเขต  ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพฒันาคน          
บุคลิกภาพและการส ารวจบุคลิกภาพวฒันธรรมในการท างาน  การตั้งเป้าหมายของ
ชีวติและการท างาน  การสร้างความเช่ืองมนัในตนเองในการท างาน  โดยใชห้ลกัการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองและผูอ่ื้น  เทคนิคการสร้างพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนาและลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513709 จิตวทิยาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์              3 (3-0) 
  Psychology  of  Human  Resources  Development 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์  ฝึกปฏิบติั  ออกแบบการ
พฒันาและการประเมินผลการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การวเิคราะห์งาน      วางแผน
ก าลงัคน  สร้างและประเมินโครงการเพื่อเตรียมบุคลากรส าหรับโอกาสทางการศึกษา  
และการท างาน  ส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากรท่ีองคก์าร
ตอ้งการ  และการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์าร 

 
2513710 พฤติกรรมมนุษย์และจริยธรรมทางธุรกจิ              3 (3-0) 
  Human  Behavior  and  Business  Ethics 

ความรู้พื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย ์  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและกลุ่ม
บุคคลในองคก์ารธุรกิจ  หลกัและวธีิการสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การติดต่อส่ือสารใน
องคก์าร  ภาวะผูน้ า  การร่วมมือร่วมใจในการท างาน  การตรวจสอบประเมินเจตคติ  
ค่านิยมของลูกคา้และประชาชนท่ีมีผลต่อการด าเนินธุรกิจ  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
จริยธรรมกบักระบวนการทางธุรกิจ  ความรับผดิชอบขององคก์ารธุรกิจท่ีมีต่อบุคคล
และสังคมส่วนรวม         จริยธรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจ    การแกไ้ขปัญหาและพฒันา
จริยธรรมทางธุรกิจ 

 
2513711 จิตวทิยาพฒันาผู้น า                            2 (2-0) 
  Psychology of Leadership Development 
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ความรู้และทฤษฎีเก่ียวกบัจิตวทิยาการพฒันาคุณลกัษณะ   บุคลิกภาพและ
บทบาทของผูน้ าเนน้การเป็นผูน้ าท่ียดึหลกัการท่ีเหมาะสมในการเป็นผูน้ า  แยกแยะ
ใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งความเป็นผูน้ ากบัการจดักา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การเป็นผูน้ าท่ีดี 

 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2543712 การบริหารความเครียด                            2 (2-0) 
  Stress Management 

ความหมายและลกัษณะธรรมชาติของความเครียด  ผลกระทบของ
ความเครียดท่ีมีต่อชีวภาพและจิตใจ  ตวัแปรท่ีก่อใหเ้กิดความเครียดในการท างาน  
และในชีวติประจ าวนั  ทฤษฎี  เทคนิค  วธีิการและแนวทางในการป้องกนั   แกไ้ข
และผอ่นคลายความเครียด 

 
2513713 จิตวทิยาผู้บริโภคและการโฆษณา                           3 (3-0) 
  Consumer  and  Advertising  Psychology 

ศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมผูบ้ริโภค  เจตคติและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิด
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ ์  เช่น  การบรรจุหีบห่อ  การออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์  การขนส่ง  ฯลฯ  อิทธิพลของกลุ่มบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
บริโภคสินคา้และบริการ  การใชห้ลกัจิตวทิยาในการโฆษณาเพื่อการจูงใจผูบ้ริโภค  
การเลือกแบบและการใชส่ื้อมวลชนในการโฆษณา  รวมถึงการหาแนวทางพฒันา
เคร่ืองมือในการวจิยัและโฆษณา 

 
2513801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยา              2  (90) 
  Preparation for Professional  Experience in Psychology 

ศึกษาสภาพความตอ้งการและปัญหาในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  วเิคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหา  การช่วยเหลือ  
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การส่งเสริมพฒันาการศึกษา  การจดับริการทางจิตวทิยาและการใหค้  าปรึกษาใน
สถานศึกษา  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เสนอโครงการบริการทางจิตวทิยาและให้
ค  าปรึกษาเพิ่มประสบการณ์โดยการไปศึกษานอกสถานท่ี  อยา่งนอ้ย  40  ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยาองค์การ  3            2 (100) 
  Preparation for Professional  Experience  in Organization  3 

 จดักิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพฒันาตวั
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ
โดยการกระท าในสถานการณ์    หรือรูปแบบต่าง ๆ    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวทิยาองคก์าร 

 
2513901 การศึกษาเอกเทศเกีย่วกบัจิตวทิยาโรงเรียน                       3 (2-2) 
  Individual  Study in School Psychology 

ศึกษาหวัขอ้ท่ีสนใจ  หรือไดรั้บค าแนะน าจากผูส้อนเก่ียวกบัจิตวทิยา
โรงเรียนโครงการต่าง ๆ และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ภายใต้
การปรึกษาแนะแนะของผูส้อน  น าระเบียบวธีิวจิยัมาใชศึ้กษา  เนน้การรวบรวม
ขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูล  และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์เป็น
รายบุคคล 

 
2513902 การศึกษาเอกเทศเกีย่วกบัจิตวทิยาชุมชน              3 (2-2) 
  Individual  Study  in Community  Psychology 

ศึกษาหวัขอ้ท่ีสนใจ  หรือไดรั้บค าแนะน าจากผูส้อนเก่ียวกบัจิตวทิยา  ชุมชน
โครงการต่าง ๆ  และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ภายใตก้าร
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ปรึกษาแนะแนวของผูส้อน  น าระเบียนวธีิวจิยัมาใชศึ้กษา  เนน้การรวบรวมขอ้มูล  
การวเิคราะห์ขอ้มูล  และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์เป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2513903 การศึกษาเอกเทศเกีย่วกบัจิตวทิยาอุตสาหกรรม             3 (2-2) 
  Individual Study  in Industrial  Psychology 

 ศึกษาหวัขอ้ท่ีสนใจหรือไดรั้บค าแนะน าจากผูส้อนเก่ียวกบัจิตวทิยา   
อุตสาหกรรมโครงการต่าง ๆ  และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ด าเนินการศึกษาคน้ควา้
ภายใตก้ารปรึกษาแนะแนวของผูส้อน  น าระเบียบวธีิวจิยัมาใชศึ้กษา  เนน้การ
รวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์ขอ้มูล  และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบบัสมบูรณ์
เป็นรายบุคคล 

 
2513904 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวทิยาโรงเรียน               3 (2-2) 
  Seminar  and  Field  Trip  in  Community  Psychology 

ศึกษาดูงานเก่ียวกบังานจิตวทิยาชุมชน  วเิคราะห์แนวความคิด  ปัญหา
ความกา้วหนา้และความเคล่ือนไหวในวงการจิตวทิยาโรงเรียน  ศึกษาผลงานวจิยั
ทางดา้นจิตวทิยาโรงเรียน  น ามาวเิคราะห์และอภิปรายหาแนวทางพฒันางานดา้น
จิตวทิยาโรงเรียนและเสนอรายงาน 

 
2513905 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวทิยาชุมชน                          3 (2-2) 
  Seminar  and Field  Trip  in Community Psychology 
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ศึกษาดูงานเก่ียวกบังานจิตวทิยาชุมชน  วเิคราะห์แนวความคิด  ปัญหา
ความกา้วหนา้และความเคล่ือนไหวในวงการจิตวทิยาชุมชน  ศึกษาผลงานวจิยั
ทางดา้นจิตวทิยาชุมชน  น ามาวเิคราะห์และอภิปรายหาแนวทางพฒันางานดา้น
จิตวทิยาชุมชนและน าเสนอรายงาน 

 
2513906 สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวทิยาอุตสาหกรรม             3 (2-2) 
  Seminar  and Field  Trip  in Industrial  Psychology 

ศึกษาดูงานเก่ียวกบังานจิตวทิยาอุตสาหกรรม  วเิคราะห์แนวความคิด  
ปัญหาความกา้วหนา้และความเคล่ือนไหวในวงการจิตวทิยาอุตสาหกรรมและ  
องคก์าร  ศึกษาผลงานวจิยัทางดา้นจิตวทิยาอุตสาหกรรม  น ามาวเิคราะห์และ
อภิปรายหาแนวทางพฒันางานดา้น      จิตวทิยาอุตสาหกรรมและเสนอรายงาน 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2514701 การบริหารความขัดแย้ง                            2 (2-0) 
  Conflict  Management 

ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และองคป์ระกอบของความขดัแยง้ในองคก์าร  ความ
ร่วมมือและการแข่งขนั  ความไวว้างใจ  และความไม่ไวว้างใจระหวา่งบุคคล  หรือ
กลุ่มคณะ  การเจรจาต่อรองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้และวธีิการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  รวมทั้งการเกิดความเครียดเน่ืองดว้ยความขดัแยง้และ
วธีิขจดัความเครียดของบุคคลในองคก์าร 

 
2514801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยา              5 (350) 
  Field  Experience  in Psychology 

ฝึกภาคปฏิบติัในสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การใหบ้ริการบ าบดั
สงเคราะห์ช่วยเหลือบุคคล  ฝึกท าโครงการบริการทางจิตวทิยาในหน่วยงาน  เนน้
การใหค้  าปรึกษารายบุคคลและแบบกลุ่ม  ฝึกใชแ้บบทดสอบทางจิตวทิยา  เขียน
รายงานทางจิตวทิยา  จดัการประชุมรายกรณี  และฝึกใหบ้ริการทางจิตวทิยาตาม
ความจ าเป็นของสถานฝึกงาน  และเสนอรายงาน 

 
2514802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพจิตวทิยาองค์การ  3              5(450) 
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  Field  Experience  in Organization  3 
จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์ในองคก์าร  หรือหน่วยงาน  หรือสถาน

ประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสมเพื่อใหไ้ดรั้บความรู้  ทกัษะ  เจตคติและประสบการณ์
ในวชิาชีพดา้นจิตวทิยาองคก์าร 

 
2514901 สัมมนาจิตวทิยาองค์การ                                        3 (2-2) 
  Seminar  in Organization  Psychology 

ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัความเคล่ือนไหวดา้นต่าง ๆ  ในองคก์าร  ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต  อภิปรายและหาแนวทางแกปั้ญหาในองคก์าร  จดัสัมมนาหรือเขา้ร่วม
สัมมนาและเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่องคก์าร 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2514902 การศึกษาเอกเทศ                            2 (1-2) 
  Independent  Study 
   ใหเ้ลือกประเด็นปัญหาหรือหวัขอ้เร่ืองและท าการศึกษาตามความสนใจ 
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หมู่วชิามานุษยวทิยา   
(252) 

 
หมู่วชิามานุษยวทิยา    ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาสังคมศาสตร์     ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น

ดงัน้ี 
 
1.  หลกัและทฤษฎีทางมานุษยวทิยา     (252-1- -) 
2.  มานุษยวทิยาประยกุต ์      (252-2- -) 
3.  วฒันธรรม-ประเพณี       (252-3- -) 
4.                    (252-4- -) 
5.         (252-5- -) 
6.         (252-6- -) 
7.         (252-7- -) 
8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (252-8- -) 
9.   โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์     
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั    (252-9- -) 
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                          หมู่วชิามานุษยวทิยา (252)  ในหมวดวชิาสังคมศาสตร์   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น (ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
     2521101 
     2521301 

  2521302 
 

  2522201 
  2522801 

 
  2522802 
2523201 

  2523202 
  2523203 
  2523301 
  2523302 
  2523801 

   

    2681101 
    2681301 

2682302 
2520301 
2682303 

- 
 
- 
 

2683201 
2683202 

- 
- 
- 
 

มานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 
ประเพณีประจ าทอ้งถ่ิน 
พื้นฐานวฒันธรรมไทย 
พื้นฐานวฒันธรรมไทย 
ศาสนา วฒันธรรม และพุทธสถาบนั 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรม 
ทอ้งถ่ิน  1 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  1 
มานุษยวทิยาประยกุตใ์นการพฒันาชุมชน 
มานุษยวทิยาการแพทย ์
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มรดกไทย 
การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรม 
ทอ้งถ่ิน  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 
- 
 

การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรม 
ทอ้งถ่ิน  3 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรม 
ทอ้งถ่ิน  2 
องคก์ารและการบริหารงานวฒันธรรม 
หลกัมานุษยวทิยา 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรม 
ทอ้งถ่ิน  2 

 
5(350) 

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

 
3(250) 

 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิามานุษยวทิยา (252) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2521101 มานุษยวทิยาเบือ้งต้น                3 (3-0) 

Introduction  to Anthropology  
              ศึกษาขอบข่ายของมานุษยวทิยาโดยทัว่ไป  ศึกษาพฒันาการของมนุษยใ์น
ดา้นของสถาบนัและในดา้นววิฒันาการ การปรับตวัของบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม และ
วถีิของมนุษย ์ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยใีนสังคมดั้งเดิมจนถึงปัจจุบนั  

 
2521301 ประเพณปีระจ าท้องถิ่น   2 (2-0) 
 Local Tradition 

 ศึกษาประวติัของประเพณีทอ้งถ่ินในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย (เนน้หนกั
ทอ้งถ่ินของตน)  รูปแบบการจดักิจกรรม  ความเช่ืออนัเป็นบ่อเกิดของแก่นแทข้อง
ประเพณี ใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมในงานประเพณีเพื่อเป็นผูแ้นะน าส่งเสริมประเพณี
เหล่านั้นในโอกาสต่อไป 
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2521302 พืน้ฐานวฒันธรรมไทย   2 (2-0) 
 Foundationns of Thai Culture 

 ศึกษาความหมาย  ประเภท  องคป์ระกอบและลกัษณะของวฒันธรรม ลกัษณะ
ส าคญัของวฒันธรรมไทยทั้งระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน การปลูกฝังค่านิยม  
อิทธิพลของอรยธรรมตะวนัตก ววิฒันาการของอารยธรรมไทย  และมรดกทาง
ความคิดของคนไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ วนัส าคญัต่างๆ ของชาติ พิธี
ราษฎร์และพิธีรัฐ 

  
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2522201 ศาสนา  วฒันธรรม และพุทธสถาบัน              2 (2-0) 
 Religion, Culture and Buddhism Institute 

 ศึกษาระบบศาสนา  ความเช่ือ  อ านาจเหนือธรรมชาติ และไสยศาสตร์ของ
สังคม  ดั้งเดิม  รวมทั้งการท าหนา้ท่ีของไสยศาสตร์  และคติชาวบา้นในสังคม
ปัจจุบนั ศึกษาวเิคราะห์สถาบนั การรวมกลุ่มและสมาคมของฆราวาสท่ีนบัถือพุทธ
ศาสนา  กิจกรรมทางศาสนาโครงสร้างของสถาบนั  ตลอดจนการด าเนินงาน และ
หนา้ท่ีของสถาบนัศาสนาในสังคม 

 
2522801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรมท้องถิ่น  1             2 (90) 
  Preparation  for  Professional  Expreience  in  Local  Arts  and  Culture  1 

 จดัใหมี้กิจกรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมของนกัศึกษา  ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พฒันาตวันกัศึกษาใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ  โดยเนน้การฝึกทกัษะขั้นพื้นฐานและระดบัสูงภาคปฏิบติัในงานและ
กิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 
2522802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรมท้องถิ่น  1            3 (250) 
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 Field  Experience  in  Local  Art  and  Culture  1 
 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพ  ดา้นศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ินใน
องคก์ารหรือหน่วยงาน  เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้  ทกัษะ  เจตคติและประสบการณ์ใน
อาชีพ  และน าผลจากการฝึกงานมาวเิคราะห์  สรุป  เสนอในรูปแบบของกาสัมมนา  
นิทรรศการ  หรือภาคนิพนธ์ 

 
 
 
  
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2523201 มานุษยวทิยาประยุกต์ในการพฒันาชุมชน              2 (2-0) 
 Applied Anthropology in Community Development 

 ศึกษาความเป็นมาของมานุษยวทิยาประยกุต ์ การน าทฤษฎีและวธีิการทาง
มานุษยวทิยาไปประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานพฒันาชุมชน 

  
2523202 มานุษยวทิยาการแพทย์                2 (2-0) 
 Medical Anthropology 

 ศึกษารูปแบบของการรักษาพยาบาลของชาวบา้นในชนบท บริโภคนิสัยและ
การรักษาตนเอง ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่งความเช่ือ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน กบั
ปัญหาทางการแพทย ์การรักษาแบบพื้นบา้นกบัการแพทยปั์จจุบนั 

  
2523203 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                2 (2-0) 
 Local  Wisdom  Holder  

 ความหมายและความส าคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ประเภท  และประโยชน์
ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินแต่ละประเภท  ตลอดจนแนวความคิด  รูปแบบ  สาระของภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นปัจจุบนั 
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2523301 มรดกไทย   3 (3-0) 
 Thai  Heritage 

 ศึกษาวฒันธรรมไทยและโครงสร้างสังคมของไทย  ค่านิยม   บุคลิกภาพ วถีิ
ชีวติ  ส่วนรวมของคนไทย  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  เอกลกัษณ์ของไทยในดา้น
ศิลปวฒันธรรม  การปกครอง  ตลอดจนการธ ารง  และรักษามรดกไทย ศึกษาจาก
แหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และมรดกของชาติ 

 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2523302 การท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปะวฒันธรรมท้องถิ่น             3 (3-0) 
 Local  Arts  and  Culture  Promotion 

 ศึกษาลกัษณะทัว่ไปในการประกอบอาชีพ  ศิลปหตัถกรรมของชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ินเพื่อใหท้ราบสภาพปัจจุบนั  ปัญหา  และอุปสรรคในการประกอบอาชีพแต่ละ
อยา่ง  ศึกษาบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยราชการและองคก์รเอกชน  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
สนบัสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพศิลปหตัถกรรมขิงชาวบา้น  ศึกษา 
วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  รวมทั้งเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการท านุบ ารุงและ
ส่งเสริมศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  

 
2523801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรมท้องถิ่น  3  2(90) 
 Preparation  for  Professionol  Experience  in  Local  Arts  and  Culture  3 

 จดัใหมี้กิจกรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมของนกัศึกษา  ก่อนออกฝึก 
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พฒันาตวันกัศึกษาใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ  โดยเนน้การฝึกทกัษะขั้นพื้นฐานและระดบัสูงภาคปฏิบติัในงานและ
กิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
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2523802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรมท้องถิ่น  3           5 (350) 
 Field  Experience  in  Local  Arts  and  Culture  3 

 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพ  ดา้นศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ินใน
องคก์ารหรือหน่วยงาน  เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้  ทกัษะ  เจตคติและประสบการณ์ใน
อาชีพ  และน าผลจาการฝึกงานมาวเิคราะห์  สรุป  เสนอในรูปแบบของการสัมมนา  
นิทรรศการ  หรือ  ภาคนิพนธ์ 

 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2523803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรมท้องถิ่น  2     2(90) 
 Preparation  for  Professionol  Experience  in  Local  Arts  and  Culture  2 

 จดัใหมี้กิจกรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมของนกัศึกษา  ก่อนออกฝึก 
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พฒันาตวันกัศึกษาใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ  โดยเนน้การฝึกทกัษะขั้นพื้นฐานและระดบัสูงภาคปฏิบติัในงานและ
กิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วชิาชีพ  ศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 
2524101 องค์การและการบริหารงานวฒันธรรม              3 (3-0) 
 Organization  and Cultural Administration 

 ศึกษาหลกัการ แนวคิด วตัถุประสงค ์ โครงสร้างของการจดัตั้งองคก์รทาง
วฒันธรรม  ภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบขององคก์าร  การบริหารงานบุคลากร  นโยบาย
บทบาทหนา้ท่ี วสัดุอุปกรณ์ การเงินและงบประมาณภารกิจตามงาน เป็นตน้ 
 ศึกษาสมบติัวฒันธรรม การอนุรักษว์ฒันธรรมบุคคล  การส ารวจแหล่งขอ้มูล
การเก็บขอ้มูลและการจดัระบบขอ้มูลทางวฒันธรรมประเภทต่าง ๆ การเผยแพร่งาน
วฒันธรรมทางส่ือมวลชน 
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 ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมาย
คุม้ครองโบราณศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ  กฎหมายส่งเสริม และรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายคุม้ครองศิลปวฒันธรรมพื้นบา้น การอนุรักษธ์รรมชาติ  
การอนุรักษศิ์ลปกรรมและโบราณสถาน โบราณวตัถุและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วฒันธรรมไทย  

 
 
 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2524102 หลกัมานุษยวทิยา 3 (3-0) 
 Principle of Anthropology 

 ศึกษาความหมาย ลกัษณะขอบข่าย และประวติัความเป็นมาของมานุษยวทิยา 
มานุษยวทิยากายภาพ  ววิฒันาการทางดา้นคุณภาพและของมนุษย ์ การปรับตวัของ
มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม เช้ือชาติของมนุษย ์ มนุษยวทิยาวฒันธรรม การจดัระเบียบ
สังคมมนุษย ์ ระบบ ความเช่ือศาสนาและพิธีกรรม  การสมรส  ครอบครัวและระบบ
เครือญาติ การเปล่ียนแปลง วฒันธรรมในโลกปัจจุบนั  ระเบียบวธีิการวจิยัทาง
มานุษยวทิยา 

 
2524801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะวฒันธรรมท้องถิ่น  2   3 (250) 
 Field  Experience  in  Local  Arts  and  Culture  2 

 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพ  ดา้นศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ินใน
องคก์ารหรือหน่วยงาน  เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้  ทกัษะ  เจตคติและประสบการณ์ใน
อาชีพ  และน าผลจาการฝึกงานมาวเิคราะห์  สรุป  เสนอในรูปแบบของการสัมมนา  
นิทรรศการ  หรือ  ภาคนิพนธ์ 
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หมู่วชิาสังคมวทิยา   
(253) 

 
หมู่วชิาสังคมวทิยา  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาสังคมศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออก 

เป็น ดงัน้ี 
 
1.  หลกัการและทฤษฎีทางสังคมวทิยา     (253-1- -) 
2.  สังคมวทิยาประยกุต ์       (253-2 - -) 
3.  พฒันาชุมชน        (253-3- - ) 
4.         (253-4 - -) 
5.         (253-5 - -) 
6.         (253-6 - -) 
7.         (253-7 - -) 
8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      (253-8 - -) 
9.  โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์   

       โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั    (253-9 - -) 
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หมู่วชิาสังคมวทิยา (253)  ในหมวดวชิาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น (ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2531101 
2531102 

 
2531103 

 
2531104 

 
2531201 
2531202 
2531301 
2532101 
2532102 
2532103 
2532104 

 

2681402 
- 

2681403 
2530101 

   2681401 
2530201 
2682503 
2681507 

- 
2681602 
2682404 
2682406 
2682407 

- 
2682409 

สังคมวทิยาเบ้ืองตน้ 
หลกัสังคมวทิยา 
หลกัสังคมวทิยา 
มนุษยก์บัสังคม 
มนุษยก์บัสังคม 
ประชากรกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
ประชากรกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ 
สังคมศาสตร์กบัการพฒันา 
ครอบครัวและชุมชนไทย 
ทฤษฎีและหลกัการพฒันาชุมชน 
สังคมวทิยาชนบทและเมือง 
สังคมและวฒันธรรมไทย 
สังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ชุมชนศึกษา 
ชุมชนศึกษา 

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 
2532202 
2532203 
2532204 
2532301 
2532302 
2532303 
2532304 
2532305 
2532306 
2532801 

2682501 
2172410 
3162316 

- 
2682601 
2682603 
2682606 
2682609 

- 
- 
- 

สวสัดิการสังคม 
สวสัดิการและการสงเคราะห์เด็ก 
ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา 
การสังคมสงเคราะห์ 
การพฒันาชุมชน 
กระบวนการพฒันาชุมชน 
การบริหารงานพฒันาชุมชน 
การพฒันาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 
การพฒันาตนในงานพฒันาชุมชน 
การพฒันาองคก์รชุมชน 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน  1 

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) 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น (ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2532802 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 1 3(250) 
2533101 2683405 ปัญหาสังคม 3(3-0) 
2533102 
2533201 
2533202 
2533203 
2533204 
2533206 
2533301 
2533302 

 
2533303 
2533304 
2533305 
2533306 
2533307 
2533308 

2683408 
2683504 
2683505 
2684502 

- 
- 

2683604 
- 

2683608 
2683610 
2683611 
2683613 
2683614 
3713103 

- 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
ประชากรศึกษา 
สงัคมวทิยาการศึกษา 
การพฒันาสังคม 
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
การศึกษาประชากร 
การวางแผนพฒันาชุมชน 
ภาวะความเป็นผูน้ าในงานพฒันาชุมชน 
ภาวะความเป็นผูน้ า 
กลุ่มธุรกิจพื้นฐานกบัการพฒันาชุมชน 
การพฒันาเยาวชน 
สถานการณ์ดา้นสังคมเศรษฐกิจในชุมชน 
สถานการณ์ดา้นสังคมเศรษฐกิจในเมือง 
การพฒันาชนบท 
การพฒันาผูสู้งอาย ุ

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 

การพฒันาแบบยัง่ยนื 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 2 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 3 
ประชากรศึกษาประยกุตใ์นงานพฒันาชุมชน 
สังคมวทิยาการแพทย ์
สังคมวทิยาการบริหาร 
สังคมวทิยาการท่องเท่ียว 
สังคมวทิยาการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคมวทิยาการเมืองการปกครอง 

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) 

 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น (ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2534207 
2534208 
2534209 
2534210 
2534301 

 
2534302 
2534303 
2534304 
2534305 

 
2534306 
2534307 
2534308 

 
2534309 
2534401 

2684518 
- 
- 
- 
- 

2684605 
2684615 
2684616 
2684617 
4644129 

 
2684620 
2684623 

- 
2684621 

- 
- 

สังคมวทิยาการกีฬา 
สังคมวทิยาสารสนเทศ 
สังคมวทิยาอุตสาหกรรม 
สังคมวทิยาศาสนา 
การวเิคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพฒันา 
การวเิคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพฒันา 
การปฏิรูปท่ีดินกบัการพฒันาชุมชน 
การพฒันาชุมชนเปรียบเทียบ 
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัการด ารงชีวติในทอ้งถ่ิน 
เทคโนโลยพีื้นฐานและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ในชนบท 
เทคนิคการใหก้ารศึกษาแก่ชุมชน 
การสงเคราะห์ชุมชน 
การจดัการฝึกอบรมและสัมมนา 1 
การจดัฝึกอบรมและสัมมนา 1 
การจดัการฝึกอบรมและสัมมนา 2 
ภูมิปัญญาไทย 

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) 
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2534402 
2534403 
2534405 
2534406 
2534801 
2534802 
2534901 
2534902 

- 
- 
- 
- 

2684901 
2684625 

- 
- 

การพฒันาประชาสังคม 
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน 
การอนุรักษแ์ละการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 2 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 3 
สัมมนาปัญหาการพฒันาชุมชน 
การวจิยัภาคสนาม 

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

 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาสังคมวทิยา (253) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2531101 สังคมวทิยาเบือ้งต้น                2 (2-0) 

Introduction to Sociology 
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประวติัความเป็นมาของสังคมวทิยา  การจดั

ระเบียบทางสังคม กลุ่มสังคม  สถาบนัสังคม  ลกัษณะทัว่ไปของสังคม  และ
วฒันธรรม ปัญหาสังคมปัจจุบนัและแนวทางแกไ้ข 

 
2531102 หลกัสังคมวทิยา                 3 (3-0) 

Principles of Sociology 
               ศึกษาเก่ียวกับนิยาม ขอบเขต ประวติัความเป็นมา และแนวคิดของนัก
สังคมวิทยา  วิธีการศึกษาสังคมวิทยา  ความส าคญัของสังคมวิทยาในฐานะท่ีเป็น
แขนงหน่ึงของสังคมศาสตร์ ทฤษฎีหลกัของสังคมวิทยา  การจดัระเบียบทางสังคม 
การจดัช่วงชั้นทางสังคม กลุ่มสังคม สถาบนัสังคม วฒันธรรม การขดัเกลาทางสังคม  
กระบวนการทางสังคม  พฤติกรรมรวมหมู่  พฤติกรรมเบ่ียงเบน การเสียระเบียบทาง
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สังคม  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมเนน้การศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและ
การวเิคราะห์  

 
2531103 มนุษย์กบัสังคม                 2 (2-0) 

Man and Society 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของสังคม โครงสร้างและองค์ประกอบ

ของสังคมการจดัระเบียบทางสังคม การเปล่ียนแปลงและวิวฒันาการของสังคมอนั
เป็นผลเน่ืองมาจากความเจริญทางเทคโนโลยี  และการเปล่ียนแปลงของประชากร  
พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของมนุษยท่ี์อยูร่วมกนัเป็นสังคม อิทธิพลของ 
ส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อบุคคล  กลุ่มและสถาบันต่าง ๆ ในสังคม  
วเิคราะห์ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาสังคมไทยในปัจจุบนั 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2531104 ประชากรกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ              2 (2-0) 
     Population and Development of Quality of Life 

ศึกษาความเขา้ใจเก่ียวกบัลกัษณะชีวติท่ีมีคุณภาพ  ผลกระทบของภาวะต่าง 
ๆ ในสังคม  ซ่ึงไดแ้ก่  การเปล่ียนแปลงประชากร  ปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง  สังคม 
การจดัการศึกษา จริยธรรม  ทรัพยากรต่อคุณภาพชีวติ  การแกปั้ญหาเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวติ  ทั้งในระดบับุคคลและระดบัชาติ 

  
2531201 สังคมศาสตร์กบัการพฒันา                        2 (2-0) 

Social Sciences and Development 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และบทบาทของวชิาสังคมศาสตร์ การใชค้วามรู้

ทางดา้นสังคมศาสตร์ในการวางแผนพฒันาแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย  โดยเนน้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนัเป็น
กรณีศึกษา 

  
2531202 ครอบครัวและชุมชนไทย                2 (2-0) 

Thai  Family and Community 
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ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลกัการของครอบครัวและชุมชนไทย 
ววิฒันาการของครอบครัวและชุมชนไทย  ปัจจยัท่ีส่งเสริมใหค้รอบครัว อบอุ่น และ
ชุมชนไทยเขม้แขง็ เพื่อพฒันาชีวติและคุณภาพคนในชุมชน  บทบาทของภูมิปัญญา
ไทยกบัการพฒันาชุมชน การพิทกัษ ์ ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิต่าง ๆ  ของบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2531301 ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชุมชน               3 (3-0) 

Theory and Principle of Community Development 
ศึกษาโครงสร้างและลกัษณะของชุมชน  ความหมายปรัชญา หลกัการและ

เป้าหมายของการพฒันาชุมชน  กระบวนการของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ผลกระทบ  ของการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การน าทฤษฎีสังคมศาสตร์ไปใชใ้นการ
พฒันาชุมชน โดยมุ่งพิจารณาความสัมพนัธ์ทางดา้นวฒันธรรมสังคม เศรษฐกิจ  
การเมืองเป็นหลกั 

 
2532101 สังคมวทิยาชนบทและเมือง               3 (3-0) 

Rural and Urban Sociology 
ศึกษาความหมายของค าวา่ สังคมวทิยาชนบทและเมือง   ความหมายของ  

ชุมชนแบบชนบทและเมือง ลกัษณะสังคมชนบทและเมือง  ดา้นนิเวศวทิยา  
ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ สถาบนัสังคม  กลุ่มและองคก์ารทางสังคม  
ลกัษณะค่านิยม การเปล่ียนแปลงทางสังคม ชนบทเป็นสังคมเมือง  ปัญหาและการ
แกไ้ขปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผงัเมือง 
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2532102 สังคมและวฒันธรรมไทย                3 (3-0) 
Thai  Society and Culture 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของสังคมและวฒันธรรมไทย เอกลกัษณ์ของ
สังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม วฒันธรรมของชาติ และวฒันธรรมของ
ทอ้งถ่ิน ท่ีส าคญัการพฒันาและการสืบทอดวฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
และวฒันธรรมไทย 

  
 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2532103 สังคมและวฒันธรรมท้องถิ่น               2 (2-0) 

Local Society and Culture 
ศึกษามนุษยใ์นเชิงสังคมและวฒันธรรม โดยเน้นโครงสร้างวิวฒันาการ

ของระบบสังคมแบบดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างของสังคม
กบัค่านิยม ประวติัศาสตร์ ธรรมชาติและความเจริญเติบโตของวฒัธรรมเนน้ถึงปัญหา
ร่วมสมยัของวฒันธรรมและสังคมของทอ้งถ่ิน ตลอดจนอิทธิพลของ 
วฒัธรรมต่างชาติท่ีปรากฎในสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

  
2532104 ชุมชนศึกษา                 3 (2-2) 

Community Study 
ศึกษาความหมาย ความจ าเป็น ประโยชน์ ประเภท วธีิการศึกษาชุมชน ศึกษา

ชุมชนในเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ โครงสร้างของชุมชนตลอดจนศกัยภาพ
ของชุมชนในดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวฒันธรรม 

ฝึกปฏิบติัศึกษาชุมชนตามเน้ือหาดงักล่าวขา้งตน้ 
  
2532201 สวสัดิการสังคม                 2 (2-0) 
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Social Welfare 
ศึกษาความหมาย กระบวนการบริการทางสังคม เพื่อสนองความตอ้งการ

ของสังคมศึกษารูปแบบ ลกัษณะ งานสวสัดิการของรัฐและเอกชนของไทย โดย
เปรียบเทียบกบังานสวสัดิการของต่างประเทศ 

  
2532202 สวสัดิการและการสงเคราะห์เด็ก               2 (2-0) 

Welfare and Services for Children 
ศึกษาประวติัความเป็นมาและความส าคญัของสวสัดิการเด็ก หลกัและวธีิจดั

สวสัดิการเด็ก กฎหมายคุม้ครองเด็ก สวสัดิการเด็กของประเทศไทย สถาบนัและและ
องคก์ารของรัฐบาลและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสวสัดิการเด็ก นโยบายของ
รัฐบาลในดา้นสวสัดิการเด็ก 

  
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2532203 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา              3 (3-0) 

Demography and Population Education 
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวติั ทฤษฎีทางประชากร องคป์ระกอบใน

การวเิคราะห์ประชากร เทคนิคการวเิคราะห์ดา้นประชากร การเปล่ียนแปลง
ประชากร การเจริญพนัธ์ุ การตาย การยา้ยถ่ิน ปัญหาและนโยบายทางดา้นประชากร
ของประเทศ ประชากรศึกษา ประชากรศึกษากบัการพฒันาคุณภาพชีวติ เทคนิค
วธีิการประชากรศึกษาบทบาทของประชากรศึกษาในการแกไ้ขปัญหาประชากรของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

  
2532204 การสังคมสงเคราะห์                2 (2-0) 

Social Work 
ศึกษาความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วตัถุประสงคแ์ละความส าคญัของงาน

สังคมสงเคราะห์ ความสัมพนัธ์ของงานสังคมสงเคราะห์กบังานสวสัดิการสังคม  
ววิฒันากรของการสังคมสงเคราะห์ งานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย บทบาท 
หนา้ท่ี ลกัษณะและขอบเขตการใหบ้ริการ ความจ าเป็นของวชิาชีพท่ีมีต่อสังคม ใน
การพฒันาคนและพฒันาสังคม 
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2532301 การพฒันาชุมชน                 2 (2-0) 

Community Development 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของการพฒันา หลกัและวธีิการด าเนินงาน

พฒันาชุมชน ผูน้ าทอ้งถ่ินกบัการพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนในประเทศไทย 
โครงการพฒันาชุมชน ผลของการพฒันาชุมชน ความสัมพนัธ์ของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกบัการพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนในบางประเทศท่ี
น่าสนใจ 

  
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2532302 กระบวนการพฒันาชุมชน               3 (3-0) 

Process of Community Development 
ศึกษาความหมาย ขั้นตอนของกระบวนการพฒันาชุมชน  วเิคราะห์

กระบวนการพฒันาชุมชนแบบต่างๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั การสร้างรูปแบบ
กระบวนการพฒันาชุมชนท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 

  
2532303 การบริหารงานพฒันาชุมชน               2 (2-0) 

Community Development Administration 
ศึกษาแนวคิดและหลกัการบริหาร การบริหารงานพฒันา การประสานงาน

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทขององคก์รในชุมชนในการบริหารงานพฒันา 
ชุมชน 

  
2532304 การพฒันาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม             3 (3-0) 

The Development of Group and Individual Competence  
ศึกษาหลกัการ วธีิการพฒันาบุคคล และกลุ่ม อุดมการณ์ คุณธรรม ส าหรับ

นกัพฒันา วธีิการใหส้มาชิกในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาชุมชน 
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กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุ่ม การพฒันากลุ่ม การปฏิบติังานเป็นกลุ่ม
เพื่อการพฒันาชุมชน 

 
2532305 การพฒันาตนในงานพฒันาชุมชน                         2 (2-0) 
  Self Development in Community Development 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาตน การพฒันาตนตามแนวทศันะ
ของนกัจิตวทิยา เนน้การพฒันาตนตามแนวพุทธศาสน์ เพื่อการด ารงชีวติอยา่งมี
เป้าหมายแกปั้ญหา และพฒันาการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการน าไปใช้
เพื่อการพฒันางานและกลุ่มเป้าหมายในการพฒันาชุมชน 

  
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2532306 การพฒันาองค์กรชุมชน                3 (3-0) 
  Organization  Community  Development 
   ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  องคป์ระกอบ  ประเภทขององคก์รชุมชน 

ในการบริหารงานและการพฒันาองคก์รชุมชน  การด าเนินงานขององคก์รชุมชนใน
ประเทศไทยปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 
2532801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 1     2(90) 

Preparation for Professional Experience in Community Development 1 
              จดัใหมี้กิจกรรมเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวั
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ 
โดยเนน้การฝึกทกัษะข้ึนพื้นฐานภาคปฏิบติัในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน  

 
2532802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน  1              3(250) 

Field Experience in Community Development  1 
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 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นการพฒันาชุมชนในองคก์าร
หรือหน่วยงาน เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพฒันา
ชุมชน โดยใหน้กัศึกษาเขา้ไปใชชี้วติในชุมชน เพื่อศึกษาชุมชน การด าเนินชีวติ 
ตลอดจนการปฏิบติังานพฒันาชุมชนของเจา้หนา้ท่ีระดบัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐแลเอกชน 
และการเขียนรายงานผลการศึกษาเม่ือเสร็จส้ินการฝึกภาคสนามแลว้ 

  
2533101 ปัญหาสังคม                 3 (3-0) 

Social Problems 
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปัญหาสังคม  หลกัการ ทฤษฎีและวิธี

วิเคราะห์ปัญหาสังคม สาเหตุของปัญหาสังคม ปัญหาสังคมท่ีเกิดข้ึนในสังคมทัว่ไป 
สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปัญหาสังคมท่ีมีต่อบุคคล กลุ่มคน และ
สังคม วธีิด าเนินการแกไ้ขปัญหาสังคม 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2533102 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม              3 (3-0) 

Social and Cultural Change 
ศึกษาความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม วิวฒันาการ

ของสังคมมนุษย ์แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปล่ียนแปลง ปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงวิวฒันาการของการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงและแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย 

  
2533201 ประชากรศึกษา                 3 (3-0) 

Population Education 
              ศึกษาความหมายและประวติัความเป็นมาของประชากรศึกษา   ภาวะ
ประชากร  ไดแ้ก่ขยายองคป์ระกอบการขยายตวัของประชากรและการเปล่ียนแปลง
ประชากร  การเกิด การตาย และการยา้ย ถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะกบัปัจจยั
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ปัญหาและนโยบายประชากร  ประชากรศึกษากบัการแกไ้ข
ปัญหาประชากร  เทคนิคและวธีิการทางประชากรศึกษาประชากรศึกษากบัการแกไ้ข
ของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาติ  
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2533202 สังคมวทิยาการศึกษา                3 (3-0) 
Educational Sociology               

ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวทิยาการศึกษา ระบบและ
กระบวนการทางการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัสถาบนัทาง
สังคมอ่ืน ๆรวมทั้งลกัษณะประชากร บทบาทของสถาบนัการศึกษาในการ
เปล่ียนแปลงของสังคม ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัองคก์ารทางสังคมอ่ืน ๆ 

  
2533203 การพฒันาสังคม                 3 (3-0) 

Social Development 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลวธีิต่าง ๆ และแนวทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

สังคม การวเิคราะห์ขอ้มูล การวางแผนพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
  
2533204 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์               3 (3-0) 

Human  Resource Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคญั แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวธีิการ ในการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ผลดีท่ีเกิดจากการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองการปกครอง 

  
2533206         การศึกษาประชากร 3 (3-0) 
   Population  Studies 

ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  ประวติัของการศึกษาทางประชากร  ทฤษฎี  
ประชากร  ขนาดองคป์ระกอบ  และการกระจายตวัของประชากร  การเปล่ียนแปลง
ประชากร    องคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงประชากรอนัไดแ้ก่  การเกิด  การตาย  
การยา้ยถ่ิน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรกบัประชากรกบัประชากรกบัปัจจยัทาง
เศรษฐกิจและสังคม  ปัญหาประชากร  นโยบายประชากร  ขอ้มูลและการใชข้อ้มูล
ทางประชากร 
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2533301 การวางแผนพฒันาชุมชน                      3 (3-0)               
Community Development Planning              

ศึกษาหลกัการวางแผนเบ้ืองตน้ การวางแผนพฒันาและการวางแผนงานงาน
พฒันาชุมชนปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนพฒันาชุมชนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน 
ปัญหาและอุปสรรคของการวางแผนพฒันา 

 
2533302 ภาวะความเป็นผู้น าในงานพฒันาชุมชน              2 (2-0) 

Leadership in Community Development 
ศึกษาความหมายผูน้ า ภาวะความเป็นผูน้ า คุณลกัษณะของผูน้ าประเภทของ

ผูน้ า บทบาทผูน้ า ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดภาวะผูน้ า แนวทางและวธีิการประเมินภาวะความ
เป็นผูน้ าการสรรหาผูน้ า เทคนิคในการอบรมผูน้ าในชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูน้ ากบังานพฒันาชุมชน 

  
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2533303 กลุ่มธุรกจิพืน้ฐานกบัการพฒันาชุมชน              2 (2-0) 

Basic Socio-Economic Units and Community Development 
 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการท่ีควรรู้เก่ียวกบักลุ่มพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคม ปัจจยัและอ านาจต่าง ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในขั้นพื้นฐานอนัน ามาซ่ึง
การเปล่ียนแปลงในชุมชน การออม การลงทุน การประกอบการ และวธีิการ
ด าเนินงานของกลุ่มผลประโยชน์ ปัญหาและแนวทางในการส่งเสริมความกา้วหนา้
ของสมาชิกและกลุ่ม 

  
2533304 การพฒันาเยาวชน                2 (2-0) 

Juvenile Development 
ศึกษาความหมายของเยาวชน หลกัการและความส าคญัในการพฒันาเยาวชน

จิตวทิยาวยัรุ่น เทคนิควธีิการจดักิจกรรมเยาวชน การจดัสวสัดิการเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของเยาวชน นโยบายและแผนพฒันาเยาวชน ปัญหาเยาวชนและการ
แกไ้ข หน่วยงานของรัฐ และเอกชนในการพฒันาชุมชน 

  



 65 

2533305 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกจิในชุมชน              2 (2-0) 
Community Socio-Economical Environment 

ศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ สถานการณ์ดา้นสังคมเศรษฐกิจใน
ชุมชนปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม อนัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาชุมชน 
ปัญหาอนัเป็นผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบนั แนว
ทางการพฒันาและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 

  
 
 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2533306 สถานการณ์ด้านสังคมเศรษฐกจิในเมือง              2 (2-0) 

Urban Socio-Economical Environment 
ศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพ สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มดา้นสังคม

เศรษฐกิจในสังคมเมืองปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ สังคม อนัเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันา การวเิคราะห์ปัญหาอนัเป็นผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอดีต และมี
ผลต่อเน่ืองถึงปัจจุบนัของสังคมเมืองแนวทางพฒันาและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ การ
เสนอโครงการและการทดลองลงมือปฏิบติัโครงการบริหารชุมชนท่ีมีอยูแ่ลว้ และท่ี
จะมีข้ึนในอนาคต 

  
2533307 การพฒันาชนบท                3 (3-0) 

Rural Development 
ศึกษาความหมายและความส าคญัของการพฒันาชนชท หลกัและวธีิการ

ด าเนินงานพฒันาชุมบท การพฒันาชนบทแนวใหม่ผูน้  าทอ้งถ่ินกบัการพฒันาชนบท 
การพฒันาชนบทในประเทศไทย ความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมกบัการพฒันาชนบท กรณีตวัอยา่งของการพฒันาชนบทท่ีน่าสนใจ 
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2533308 การพฒันาผู้สูงอายุ                2 (2-0) 

Aging Development 
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลกัการและความส าคญัของการพฒันาผูสู้งอาย ุ

สถานการณ์ของผูสู้งอายแุนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ การศึกษาการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมต่อผูสู้งอาย ุ ปัญหาผูสู้งอาย ุ การเตรียมความพร้อมของ
ผูสู้งอายใุนระดบัครอบครัว  ชุมชนและสังคม   เทคนิควธีิการจดักิจกรรมผูสู้งอายจุดั 
สวสัดิการ    หน่วยงานและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ   นโยบายและแผนพฒันา 
ผูสู้งอาย ุ

  
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2533309 การพฒันาแบบยัง่ยนื                            2 (2-0) 

Sustainable Development 
               ศึกษา แนวคิด ความหมาย หลกัการของการพฒันาแบบยัง่ยนื ศึกษาการมี
ส่วนร่วมขององคก์รต่าง ๆ ท่ีมีต่อชุมชน เพื่อเป็นแนวทางและวธีิการปฏิบติั เพื่อให้
เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ในชุมชนตามวถีิไทยเนน้ศึกษาโครงการ
พระราชด าริ อุดมการณ์แผน่ดินธรรม แผน่ดินทอง และอ่ืน ๆ  

   
2533801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน  2              2(90) 

Preparation for Professional Experience in Community Development 2 
              จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวั
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ 
โดยเนน้การฝึกทกัษะระดบัสูงภาคปฏิบติัในงานและกิจกรรมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 
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2533802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 3               2(90) 
Preparation for Professional Experience in Community Development 3 
 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวั
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ 
โดยเนน้การฝึกทกัษะขั้นพื้นฐานและระดบัสูงภาคปฏิบติัในงานและกิจกรรมส าหรับ
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 

 
 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2534201 ประชากรศึกษาประยุกต์ในงานพฒันาชนบท             2 (2-0) 

Applied Population Education in Community Development 
ศึกษาทฤษฎีเบ้ืองตน้ นโยบายประชากร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาทางดา้น

ประชากร การพฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาคระดบัชาติ ทฤษฎี
และวธีิการปฏิบติัในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การใหส้วสัดิการการศึกษา 
การศึกษาอบรม การเปล่ียนค่านิยม การพฒันาตนเอง คุณลกัษณะประชากรไทยท่ีพึง
ประสงค ์ผลกระทบจากปัญหาประชากรและการแกไ้ข 

  
2534202 สังคมวทิยาการแพทย์                                        3 (3-0) 

Medical Sociology 
         ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของสังคมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
แนวคิดเก่ียวกบัสวสัดิภาพสังคมดา้นการแพทย ์การสาธาณสุข การจดัระเบียบสังคม
ทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข บทบาทของสถาบนัทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขต่อการพฒันาสังคม ระบบความสัมพนัธ์ของชนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแพทย ์การสาธารณสุขความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม สังคม และหน้าท่ี
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ของสถาบนัการแพทย์ การสาธารณสุขปรากฎการณ์ สมองลับและสมองล่องท่ี
เก่ียวกบัการแพทย ์การสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐานกบัการพฒันาสังคม  

 
2534203 สังคมวทิยาการบริหาร                3 (3-0) 

Sociology of Administration 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของสังคมวทิยาการบริหาร 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัระเบียบองคก์ารบริหารองคก์าร การจดัระเบียบสังคมใน
องคก์าร บทบาทของการบริหารองคก์ารต่อการพฒันาสังคม วฒันธรรมการบริหาร
ของชนกลุ่มต่าง ๆ สถาบนัการบริหาร กบัสถาบนัสังคมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาประเทศ 

  
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2534204 สังคมวทิยาการท่องเทีย่ว                3 (3-0) 

Sociology of Tourism 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของสังคมวทิยาการท่องเท่ียว 

สถาบนัสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว การจดัระเบียบสังคม เพื่อใหก้ารท่องเท่ียว
เกิดหนา้ท่ี ประโยชน์ (Functions) ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม
ทางวฒันธรรม ท่ีเหมาะสมกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียว คุณภาพของกลุ่มชนในการ
พฒันาการท่องเท่ียวลกัษณะทางสังคมวทิยาของการท่องเท่ียวในสังคมไทย การ
ท่องเท่ียวกบัการพฒันาวฒันธรรม การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศ 
นโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมการท่องเท่ียวในสังคมไทย 

  
2534205 สังคมวทิยาการพฒันาเศรษฐกจิ               3 (3-0) 

Sociology of Economic Development 
                    ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของสังคมวิทยาการพฒันา      
เศรษฐกิจ ความคิดเข้าใจเก่ียวกับวิวฒันาการความก้าวหน้า พฒันาการ และการ
เปล่ียนแปลงสู่ภาวะความทันสมัย ลักษณะของการพัฒนาสังคมท่ีปรากฏใน
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แนวความคิดหรือทฤษฎีทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เ ช่น ลัทธิ เมอรแคนไตล ์
(Mercantilism) แนวความคิดของอาดมั สมิธ (Adam Smith) ทฤษฎีเศรษฐกิจคาร์ล 
มาร์กซ์ (Karl Marx) ทฤษฎีของเมย์นาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes) 
แนวความคิดหรือทฤษฎีทางสังคมวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาเศรษฐกิจ เช่น 
ทฤษฎีเก่ียวกบัความเป็นปึกแผน่ทางสังคมของ Derkheim ทฤษฎีทุนนิยมของ Max 
Weber ทฤษฎีวิวฒันาการของระบบสังคมของ Talcott Porson และ Edward Shils 
และแนวคิดหลากหลายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของสังคมสู่ภาวะความทนัสมยั 
(Modernization) ลกัษณะทางสังคมวิทยาท่ีมีผลต่อทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ เช่น 
ระบบค่านิยม ทศันคติ  ระบบครอบครัววงศาคณาญาติ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การปกครอง การศึกษากับการพฒันาเศรษฐกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการ
พฒันาเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริง การพฒันาอุตสาหกรรมกบัการพฒันาเศรษฐกิจ การพฒันา
สังคมกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  

 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2534206 สังคมวทิยาการเมืองการปกครอง               3 (3-0) 

Political Sociology 
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และความส าคญัของสังคมวทิยาการเมือง การ

ปกครอง การเมืองการปกครองในฐานะท่ีเป็นสถาบนัสังคม วฒันธรรมทางการเมือง
การปกครองของกลุ่มชนต่าง ๆ ระบบความสัมพนัธ์ทางการเมืองการปกครอง การจดั
องคก์ารทางการเมืองการปกครองในแบบอรูปนยัและรูปนยั ลกัษณะทางสังคมวทิยา
บางประการท่ีมีต่อระบบการเมืองการปกครอง คุณภาพประชาชนท่ีมีผลต่อการ
พฒันา สถาบนัการเมืองการปกครอง เป้าหมายสูงสุดของสังคม (Social Ultimate 
Goals) ในการพฒันาการเมือง การปกครองเพื่อพฒันาสังคมระดบัชาติ 

 
2534207 สังคมวทิยาการกฬีา                2 (2-0) 

Sports Sociology 
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ทางสังคมวทิยากบัการกีฬา วเิคราะห์

ปัจจยัและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม และวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการออกก าลงักายและการ
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เล่นกีฬา ความตอ้งการของสังคมในดา้นการกีฬา ลกัษณะของสถาบนัต่าง ๆ ท่ี
ใหบ้ริการ ปัญหาของการใชบ้ริการและรับบริการ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การกีฬา กบัการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

 
2534208 สังคมวทิยาสารสนเทศ                 3 (3-0) 

Sociolgy of Information Society 
             ศึกษาแนวคิดวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงทางสังคมของนกัคิดร่วมสมยั แนวโนม้
และทิศทางของการเปล่ียนแปลงทางสังคม สังคมสารสนเทศ ก าเนิดพฒันาการและ
แนวโนม้ของสังคมสารสนเทศสถาบนัสังคมและการจดัองคก์รทางสังคมใน
สังคมสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
สังคมสารสนเทศกบัสังคมไทย ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาของ
สังคมสารสนเทศ  

   
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2534209             สังคมวทิยาอุตสาหกรรม  3 (3-0) 

Industrial Sociolygy 
ความรู้เบ้ืองตน้กบัสังคมวทิยาอุตสาหกรรม โครงสร้างอุตสาหกรรม

กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม การจดัองคก์ารอุตสาหกรรม บุคลากรในงาน
อุตสาหกรรม แรงงาน การรวมตวักนัและพฤติกรรมองคก์าร กระบวนการทางสังคม
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม สถาบนัทางศาสนากบั
สังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกบัการจดัระเบียบทางสังคม การจดัระดบัช่วงชั้น
ทางสังคมอุตสาหกรรม สถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคม 
อุตสาหกรรม 

 
 
2534210 สังคมวทิยาศาสนา                 3 (3-0) 

Sociolygy of Religion 
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ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและความส าคญัของสังคมวทิยาศาสนา ศาสนา
ในฐานะสถาบนัสังคม การจดัองคก์ารทางศาสนา ความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสนากบั
สังคม บทบาทของศาสนาต่อสถาบนัสังคมอ่ืนๆ บทบาทของศาสนาต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 

 
2534301 การวเิคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพฒันา             3 (2-2) 

Analysis and Solution of Community Development 
ศึกษาหลกัการ วธีิการวเิคราะห์ปัญหาชุมชน การวเิคราะห์จากเอกสารและ

การวเิคราะห์ภาคสนาม ฝึกปฏิบติัการวเิคราะห์สภาพปัญหาชุมชน ปัจจยัท่ีเป็น
สาเหตุ วธีิการแกไ้ขปัญหาในชุมชน 

  
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2534302 การปฏิรูปทีด่ินกบัการพฒันาชุมชน              2 (2-0) 

Land Reform and Community Development 
ศึกษาประวัติความเป็นมา ปรัชญา แนวคิด รูปแบบการปฏิรูปท่ีดิน 

กฎระเบียบ กฎหมาย เก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดิน ความสัมพนัธ์ของงานปฏิรูปท่ีดินกบั
งานพฒันาชุมชน 

  
2534303 การพฒันาชุมชนเปรียบเทยีบ 2 (2-0) 

Comparative Study in Community Development 
ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบวิธีด าเนินงานของการพฒันาชุมชนในประเทศ และ

ต่างประเทศ การจดัตั้งองค์การ การวางแผน และการบริหารงานพฒันาชุมชนของ
ประเทศต่าง ๆ เปรียบเทียบกบัประเทศไทย 

 
2534304 เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัการด ารงชีวติในท้องถิ่น             2 (2-0) 
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Appropriate Technology for Local Life 
ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการด ารงชีวิต 

การเลือกใชเ้ทคโนโลยี การจดัการปรับปรุงเทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน การ
น าพลงังานทดแทนมาใชใ้นทอ้งถ่ินเพื่อการด ารงชีวติท่ีมีคุณภาพ 

 
2534305 เทคโนโลยพีืน้ฐานและอุตสาหกรรมในครัวเรือนในชนบท            2 (2-0) 

Folk  Technology and Cottage Industries 
การศึกษาการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในชนบท ลกัษณะขอบข่าย

และขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ การพฒันาและการปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิต ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ การศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการอุตสาหกรรมในครัวเรือน ปัญหาการพฒันาและการน าเทคโนโลยีไปใช้
เพื่อผลการผลิตของอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลกระทบของเทคโนโลยีพื้นฐานต่อ
การพฒันาชนบท 

 
  
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2534306 เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน               2 (2-0) 

Education Transfering Techniques 
ศึกษาแนวทาง ปรัชญา  หลกัการและเทคนิคในการใหก้ารศึกษาเพื่อการ

ด ารงชีวติในชุมชน การฝึกอบรม การสาธิต นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอน
ทกัษะ การเปล่ียนแปลงเจตคติและการยอมรับนวตักรรม การเลือกใชเ้ทคนิคการให้
การศึกษาชุมชน 

 
2534307 การสงเคราะห์ชุมชน                2 (2-0) 

Welfare Work 
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วตัถุประสงคข์องการสงเคราะห์ชุมชน ความ

จ าเป็นในการจดับริการเพื่อสวสัดิภาพของประชาชน ววิฒันาการของการสงเคราะห์
ชุมชน การเปรียบเทียบการสงเคราะห์ชุมชนในต่างประเทศกบัประเทศไทย หลกัการ 
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วธีิการ และกระบวนการของการสงเคราะห์ชุมชนในเร่ืองวชิาชีพ บทบาทของนกั
สงเคราะห์ชุมชนกบัวชิาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  
2534308 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา 1               3 (3-0) 

Seminar and Workshop 1 
ศึกษาความหมาย  รูปแบบ และวธีิการจดัการอบรมและสัมมนา วธีิการ

คดัเลือกรูปแบบ และวธีิการอบรมและสัมมนาเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ลอดจน
วธีิการจดัการการประเมินผลโครงการอบรมและสัมมนา 

 
2534309 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา 2               2 (2-0) 

Seminar and Workshop 2 
ศึกษาขั้นตอนและวธีิด าเนินงานตามแผนพฒันาเยาวชน โครงการจดัค่าย

เยาวชนโครงการสาธิตและการฝึกอาชีพ โครงการฝึกหดัอาชีพ โครงการพฒันาผูน้ า
เยาวชน โครงการจดัตั้งศูนยเ์ยาวชน การส ารวจชุมชน การวเิคราะห์ขอ้มูล และสรุป
ขอ้มูลเพื่อวางโครงการการเขียนโครงการ พช. 3 การจดัตั้งกลุ่มและพฒันากลุ่ม 
แนวทางปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีและขั้นตอนการท างานของพฒันากร 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2534401     ภูมิปัญญาไทย  2 (2-0) 

           Thai Wisdom Holder 
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลกัการ ความส าคญัของภูมิปัญญาไทย 

ววิฒันาการ และกระบวนการเรียนรู้ของภูมิปัญญาไทย ความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญา
ไทย กบัการพฒันาคุณภาพชีวติของคนและสังคม กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
ภูมิปัญญากบัการแกปั้ญหาทางสังคมไทย  

  
2534402 การพฒันาประชาสังคม 2 (2-0) 

Civil Society Development 
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ และความส าคัญของประชาสังคม 

กระบวนการ วิธีการสร้าง และการพฒันาประชาสังคมให้เขม้แข็ง ประชาคมชุมชน 
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ประชาคมต าบล ประชาคมอ าเภอ ประชาคมจงัหวดั ประชาคมวิชาชีพ การพฒันา
ประชาสังคม เพื่อการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื 

  
2534403 เศรษฐกจิชุมชนพึง่ตนเอง               2 (2-0) 

Self-Reliance Community Economic 
ศึกษาแนวคิด ความหมาย และความส าคญัของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 

เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ องคก์รชุมชนดา้นเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์
ของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กบัการพฒันาชุมชนท่ีย ัง่ยนื 

 
2534405 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน              3 (2-2) 

Network of  Learning in Community Development 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญั องค์ประกอบ ลกัษณะและกระบวนการ

ในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน 
  
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2534406 การอนุรักษ์และการพฒันาส่ิงแวดล้อมในชุมชน             3 (2-2) 

Environment Conservation in Community Development 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญั แนวคิด หลกัการ วิธีการ การปลูกฝัง การ

สร้างจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
 
2534801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน  2              3(250) 

Preparation for Professional Experience in Community Development  2 
 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นการพฒันาชุมชนในองคก์าร 
หรือหน่วยงานเพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพฒันา
ชุมชน โดยใหน้กัศึกษาเขา้ไปใชชี้วติในชุมชน จ านนวน 250 ชัว่โมง เพื่อ
ท าการศึกษาชุมชน น าผลการศึกษามาวเิคราะห์ปัญหา สร้างโครงสร้าง และ
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ปฏิบติังานการวางโครงการ ศึกษารูปแบบ การจดัระบบงาน การบริการ วธีิการ
ด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
2534802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 3              5(450) 

Preparation for Professional Experience in Community Development 3 
 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชนองคก์ารหรือ
หน่วยงาน เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพพฒันา
ชุมชน โดยใหน้กัศึกษาเขา้ไปใชชี้วติในชุมชน จ านวน 450 ชัว่โมง เพื่อท าการศึกษา
ชุมชน น าผลการศึกษามาวเิคราะห์ปัญหา สร้างโครงการ และปฏิบติังานการ
วางโครงการ ศึกษารูปแบบ กาจดัระบบงาน การบริการ วธีิการด าเนินงาน การแกไ้ข
ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นชุมชนนั้น 

  
 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
2534901 สัมมนาปัญหาการพฒันาชุมชน               3 (3-0) 

Seminar on Problems in Community Development 
สัมนาปัญหาการพฒันาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลกัการและการปฏิบติังาน

พฒันาในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวเิคราะห์ความแตกต่างกนัไป ศึกษาหมู่บา้น
ตวัอยา่งหรือชุมชนตวัอยา่งเพื่อการแสวงหาแนวทางในการน าวธีิพฒันา     ชุมชนไป
ใชก้บัชุมชนใหไ้ดผ้ลนอ้ย 

  
2534902 การวจัิยภาคสนาม                3 (2-2) 

Field Research 
   ฝึกปฏิบติังานวจิยัภาคเสนอ ตามโครงการวจิยัทีผา่นการอนุมติัแลว้ 
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หมู่วชิาภูมิศาสตร์ 
(254) 

 
หมู่วชิาภูมิศาสตร์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาสังคมศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 

 
1.  หลกัและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์      (254-1--) 
2.  ภูมิศาสตร์ท่ีน าไปประยกุตก์บัสาขาวชิาการอ่ืน    (254-2--) 
3.  ภูมิศาสตร์ภูมิภาคต่าง ๆ      (254-3--) 
4.  วธีิการศึกษาและเทคนิคทางภูมิศาสตร์     (254-4--) 
5.         (254-5--) 
6.         (254-6--) 
7.         (254-7--) 
8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ        (254-8--) 
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9.  โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์ 
     โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั    (254-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่วชิาภูมิศาสตร์ (254) ในหมวดวชิาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น (ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2541101 2711101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2) 
2541102 2711107 ภูมิศาสตร์มนุษย ์ 3(3-0) 
2541103 - ธรณีสันฐานวทิยา 3(2-2) 

 2712102 ธรณีสันฐานวทิยา 3(3-0) 
2541201 - ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 3(2-2) 

 2711201 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 3(3-0) 
2541202 2712205 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม 3(3-0) 
2541203 2540201 มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 2(2-0) 
2541301 - ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(2-2) 

 2711314 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(3-0) 
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2541302 2711301 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2(2-0) 
 2540301 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 2(2-0) 

2541401 2712411 แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ี 3(2-2) 
2541402 2712410 การแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ 3(2-2) 
2541403 - การแปลความหมายจากแผนท่ีและรูปถ่ายทางอากาศ 3(2-2) 

 2711411 การแปลความหมายจากแผนท่ีและรูปถ่ายทางอากาศ 3(2-2) 
 2711401 แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ีและรูปถ่ายทาง

อากาศ 
3(2-2) 

2541404 2712408 การส ารวจเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
2542101 - ภูมิอากาศวทิยา 3(2-2) 

 2712103 ภูมิอากาศวทิยา 3(3-0) 
2542102 2714108 อุทกวทิยา 3(3-0) 
2542103 2713219 ชีวภูมิศาสตร์ 3(3-0) 
2542104 2713210 ภูมิศาสตร์ดิน 3(2-2) 
2542105 2714220 แนวคิดทางภูมิศาสตร์ 2(2-0) 
2542201 2712218 ภูมิศาสตร์เชิงประวติั 3(3-0) 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น (ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2542202 2711202 ภูมิศาสตร์ประชากร 3(3-0) 
2542203 2713213 ภูมิศาสตร์ชนบท 2(2-0) 
2542204 2713212 ภูมิศาสตร์เมือง 2(2-0) 
2542205 2713211 ภูมิศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน 3(3-0) 
2542301 2712302 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์ 3(2-2) 
2542302 - ภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ิน 3(2-2) 

 2712303 ภูมิศาสตร์ทอ้งถ่ิน 3(3-0) 
2542303 2712305 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 3(3-0) 
2542401 2712403 การเขียนแผนท่ีเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
2542402 2713409 การส ารวจขอ้มูลระยะไกลเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
2543101 2713104 ธรณีวทิยาเบ้ืองตน้ 3(2-2) 
2543201 - ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(2-2) 
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 2712209 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(3-0) 
 2713209 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียวไทย 3(3-0) 

2543202 2713207 ภูมิศาสตร์การเมือง 3(3-0) 
2543203 2712206 ภูมิศาสตร์การเกษตร 3(3-0) 
2543204 2714109 ภูมิศาสตร์ชายฝ่ังทะเล 3(3-0) 
2543205 - ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพฒันา 3(2-2) 

 2714215 ภูมิศาสตร์การวางแผนและพฒันาภูมิภาค 2(2-0) 
2543301 - ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศอินโดจีน 3(3-0) 
2543302 - ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน 3(3-0) 
2543303 2712304 ภูมิศาสตร์เอเชีย 3(3-0) 
2543401 - ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวไทย 2(2-0) 
2543402 2714402 เทคนิคและวธีิการทางภูมิศาสตร์ 3(2-2) 
2543403 - การเขียนแผนท่ีเพื่องานเฉพาะอยา่ง 2(1-2) 
2543404 - ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2) 

 2714404 ระบบขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 3(2-2) 
2543405 2714406 วธีิการทางสถิติส าหรับภูมิศาสตร์ 3(2-2) 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น (ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2543406 - แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ีและภาพถ่าย

ระยะไกล 
3(2-2) 

2543801 - การฝึกงานดา้นภูมิศาสตร์ 3(2-2) 
2543901 - ปัญหาพิเศษทางภูมิศาสตร์ 3(2-2) 
2544101 2714106 อุตุนิยมวทิยา 3(2-2) 
2544201 2713214 ภูมิศาสตร์การขนส่ง 2(2-0) 
2544202 - ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม 2(2-0) 
2544203 - ภูมิศาสตร์การแพทย ์ 3(3-0) 
2544204 - การอ่านทางภูมิศาสตร์ 2(1-2) 

 2714405 การอ่านทางภูมิศาสตร์ 2(2-0) 
2544205 - ส่ิงแวดลอ้มในชนบทและเมือง 3(3-0) 
2544206 - มลภาวะส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 
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2544207 - การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มไทย  3(2-2) 
 2540202 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0) 

2544301 2713306 ภูมิศาสตร์ยโุรป 3(3-0) 
2544302  ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ 3(3-0) 

 2714310 ภูมิศาสตร์แองโกลอเมริกา 3(3-0) 
2544303 - ภูมิศาสตร์อเมริกาใต ้ 3(3-0) 

 2714311 ภูมิศาสตร์ละตินอเมริกา 3(3-0) 
2544304 2714312 ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 3(3-0) 
2544305 2714313 ภูมิศาสตร์แอฟริกา 3(3-0) 
2544306 - ภูมิศาสตร์รัสเซีย 3(3-0) 

 2713307 ภูมิศาสตร์สหภาพโซเวยีต 3(3-0) 
2544901 - การวจิยัทางภูมิศาสตร์ 3(2-2) 

 2714407 วธีิการวจิยัทางภูมิศาสตร์ 3(2-2) 
2544902 2714901 สัมมนาภูมิศาสตร์ 3(2-2) 

 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภูมิศาสตร์ (254) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 

 
น (ท-ป) 

2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ                                                                                   3(2-2) 
Physical Geography 
 ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ท่ีเกิดเน่ืองจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งโลกกบัดวงอาทิตยแ์ละดวงจนัทร์ สมบติัทางดา้นกายภาพ และการ
เปล่ียนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ 
(Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏิบติัภาคสนาม 
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2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์                                                                                       3(3-0) 
Human Geography 
 ศึกษาลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูข่องมนุษย ์ ไดแ้ก่ 
การตั้งถ่ินฐาน การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองและวฒันธรรมของมนุษยใ์นส่วนต่าง ๆ ของโลก 

  
2541103 ธรณสัีนฐานวทิยา                                                                                         3(2-2) 

Geomorphology 
 ศึกษาถึงการก าเนิดธรณีโครงสร้าง รูปร่างของแผน่ดิน กระบวนการก าเนิด
และการพฒันา ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของแผน่ดินท่ีประสบในปัจจุบนั การ
จ าแนกชนิดของธรณีสัณฐานแบบต่าง ๆ โดยเนน้ธรณีสัณฐานท่ีมีปรากฏอยูใ่น
ประเทศไทย และการปฏิบติัภาคสนาม 

  
  
  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2541201 ภูมิศาสตร์เศรษฐกจิ                                                                                       3(2-2) 
Economic Geography 
 ศึกษาลกัษณะ และปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความแตกต่างของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใช ้
และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย์
กรรม การคมนาคม-ขนส่ง การคา้ระหวา่งประเทศ และการบริการแก่ประชาชนใน
ดินแดนต่าง ๆ ของโลกและปฏิบติัภาคสนาม 
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2541202 
 
 
 
 
 
 

ภูมิศาสตร์วฒันธรรม       3(3-0) 
Cultural Geography 
 ศึกษาองคป์ระกอบทางดา้นภูมิศาสตร์ กบัลกัษณะทางดา้นสังคมและ
วฒันธรรมของมนุษย ์ ท่ีส่งผลใหเ้กิดแบบรูปของการด ารงชีวติของมนุษยใ์นภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก ไดแ้ก่ การปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ระดบัความกา้วหนา้ทาง
วทิยาการ การใชท่ี้ดินแบบต่าง ๆ ลกัษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและ
การปกครอง 

  

2541203 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                 2(2-0) 
Man and  Environments 
 ศึกษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้มทางสังคม  ระบบนิเวศ  
อิทธิพล  ของส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อมนุษย ์ การใชท้รัพยากรธรรมชาติ
เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวติของมนุษย ์  ปัญหาท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรและ
บทบาทของเทคโนโลย ี รวมทั้งแนวทางแกไ้ขปัญหา  โดยเนน้ส่ิงแวดลอ้มใน
ประเทศไทย 

  

2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก       3(2-2) 
Regional Geography of the World 

  ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์เก่ียวกบัเกณฑใ์นการพิจารณาแบ่งภูมิภาคต่าง ๆ ของ
โลก ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบ
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมในแต่ละภูมิภาค 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2541302 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย                                                                                          2(2-0) 
Geography of Thailand 
 ศึกษาลกัษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเก่ียวกบัท่ีตั้ง และขนาด บริเวณ  
แวดลอ้ม พรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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2541401 แผนทีแ่ละการแปลความหมายจากแผนที่                                             3(2-2) 
Maps and Map Interpretation 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัแผนท่ี องคป์ระกอบของแผนท่ี การอ่าน การ
ตีความ การใชแ้ผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 และ 1 : 250,000 ใหฝึ้กฝน
การอ่าน การตีความและใหมี้การปฏิบติัการภาคสนามโดยใชแ้ผนท่ีภูมิประเทศ
ประกอบการศึกษา 

 
  

2541402 การแปลความหมายจากรูปถ่ายทางอากาศ    3(2-2) 
Aerial Photo Interpretation 
 ศึกษาความส าคญัของรูปถ่ายทางอากาศ ลกัษณะของรูปถ่ายทางอากาศ การ
อ่านและการแปลความหมายลกัษณะของส่ิงท่ีปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศ ไดแ้ก่ 
ลกัษณะภูมิประเทศ การระบายน ้า พืชพรรณ เส้นทางคมนาคม ชุมชนพื้นท่ี
เกษตรกรรม และการปฏิบติัภาคสนาม 

  
2541403 การแปลความหมายจากแผนทีแ่ละรูปถ่ายทางอากาศ    3(2-2) 

Maps and Aerial Photo Interpretations 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ การอ่าน การตีความ 
การใชแ้ผนท่ีภูมิประเทศและรูปถ่ายทางอากาศ เพื่อน าไปศึกษาลกัษณะของส่ิงท่ี
ปรากฏอยูใ่นพื้นท่ีจริงทั้งลกัษณะทางดา้นธรรมชาติและลกัษณะทางดา้นวฒันธรรม 
ไดแ้ก่ ลกัษณะภูมิประเทศ ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน การตั้งถ่ินฐาน เส้นทาง
คมนาคม แหล่งท่องเท่ียวและการใชท่ี้ดิน และการปฏิบติัภาคสนาม 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2541404 การส ารวจเบือ้งต้น  3(2-2) 
Introduction to Surveying 
 ศึกษาทฤษฎีและหลกัการส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจ การฝึก
ปฏิบติัการส ารวจพื้นท่ีโดยใชเ้คร่ืองมือ พร้อมทั้งใหมี้ความสามารถน าขอ้มูลจาการ
ส ารวจไปเขียนแผนท่ีอยา่งง่ายได ้
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2542101 ภูมิอากาศวทิยา    3(2-2) 
Climatology 
 ศึกษาธาตุประกอบภูมิอากาศ เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัธาตุประกอบภูมิอากาศ 
ปัจจยัท่ีควบคุมภูมิอากาศ การจ าแนกเขตภูมิอากาศและลกัษณะภูมิอากาศของแต่ละ
ทอ้งถ่ิน การพยากรณ์อากาศ โดยมีการฝึกปฏิบติั 

  

2542102 อุทกวทิยา    3(3-0) 
Hydrology 
 ศึกษาเก่ียวกบัน ้าท่ีมีอยูใ่นโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวยีนเปล่ียนสถานะ
ของน ้า คุณสมบติัทางฟิสิกส์และเคมีของน ้าในล าน ้า ทะเล ทะเลสาบ และน ้าใต้
พื้นดิน รวมทั้งการน ามาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ การควบคุมและการอนุรักษ ์

  

2542103 ชีวภูมิศาสตร์    3(3-0) 
Biogeography 
 ศึกษาลกัษณะแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อการเกิด การกระจายของพืช
และสัตวล์กัษณะเด่นของพืชและสัตวป์ระจ าถ่ิน 

  

2542104 ภูมิศาสตร์ดิน                3(2-2) 
Soil Geography 
 ศึกษาการก าเนิด การกระจาย สมบติัทางกายภาพ สมบติัทางเคมีและ
ศกัยภาพทางการเกษตร การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวธิาน (Soil Taxonomy 
Classification System) ดินท่ีเป็นปัญหาทางการเกษตร ไดแ้ก่ ดินเปร้ียว ดินเคม็ ดิน
เคม็-โซดิก ดินทรายจดั ดินอินทรีย ์ ดินลูกรัง เป็นตน้ มีการฝึกปฏิบติังานภาคสนาม
โดยเนน้ดินในประเทศไทย 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2542105 แนวคิดทางภูมิศาสตร์       2(2-0) 
Geographical Thought 
 ศึกษาพฒันาการของแนวคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมยั-ยคุต่าง ๆ จากอดีต    
จนถึงปัจจุบนั 
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2542201 ภูมิศาสตร์เชิงประวตัิ               3(3-0) 
Historical Geography 
 ศึกษาประวติัการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนในดินแดน
หน่ึง เช่น การศึกษาถึงประวติัในทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ท่ีเปล่ียนมาตั้งแต่
สมยักรุงสุโขทยั กรุงศรีอยธุยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์วา่มีลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ท่ีตั้งอาณาเขต สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ การปกครอง ความ
เป็นอยูข่องประชากร ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของแต่ละอาณาจกัร อนัมีผลมาจาก
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ 

  
2542202 ภูมิศาสตร์ประชากร               3(3-0) 

Population Geography 
 ศึกษาเก่ียวกบัประชากรในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพ
ทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือมีผลต่อความเป็นอยูข่องประชากรในภูมิภาคนั้นๆ เช่น 
จ านวนการกระจาย ความหนาแน่น การยา้ยถ่ิน คุณภาพ และปัญหาของประชากร 

  
2542203 ภูมิศาสตร์ชนบท                 2(2-0) 

Rural Geography 
 ศึกษาองคป์ระกอบของชนบท แบบรูปการตั้งถ่ินฐาน ประชากร ลกัษณะ
เศรษฐกิจ-สังคมชนบท การใชท่ี้ดินในชนบท การใชค้วามรู้ดา้นภูมิศาสตร์เพื่อ
พฒันาสภาพทอ้งถ่ินชนบทใหเ้กิดความย ัง่ยนื ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาในชนบท 

  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2542204 ภูมิศาสตร์เมือง        2(2-0) 
Urban Geography 
 ศึกษาองคป์ระกอบของเมือง แบบรูปการตั้งถ่ินฐานประชากร ลกัษณะ
เศรษฐกิจ-สังคมเมือง การใชท่ี้ดินในเมือง ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ขยายการเติบโตของเมือง ปัญหาในเมืองและการแกไ้ขปัญหาในเมือง 
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2542205 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน       3(3-0) 

Settlement Geography 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตั้งถ่ินฐานของมนุษยใ์นส่วนต่าง ๆ ของโลก 
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตั้งถ่ินฐานของประชากรในชนบทและเมือง 

  
2542301 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวเิคราะห์             3(2-2) 

Analytical Geography of Thailand 
 ศึกษาวเิคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางดา้นท่ีตั้งอาณาเขต 
ลกัษณะทางดา้นกายภาพ ลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจ ประชากรวเิคราะห์
ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการคา้ การคมนาคมขนส่ง 
และการศึกษาแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัปัจจุบนัใหป้ฏิบติัการ
ภาคสนาม เพื่อศึกษาและวเิคราะห์ตามสภาพท่ีเป็นจริง 

  
2542302 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น               3(2-2) 

Local Geography 
 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของทอ้งถ่ินทางสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจประชากร 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสถาบนัทางสังคม วเิคราะห์ปัญหาและแนวทางแกไ้ข
ทอ้งถ่ิน 
 ใหน้กัศึกษาฝึกเก็บขอ้มูลในภาคสนาม แลว้น ามาวเิคราะห์สภาพทอ้งถ่ิน 

  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2542303 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้      3(3-0) 
Geography of Southeast Asia 
 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโดยภาพรวม และสภาพภูมิศาสตร์ราย
ประเทศ เก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคน้ี 
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2542401 การเขียนแผนทีเ่บือ้งต้น               3(2-2) 

Introduction to Cartography 
 ศึกษาหลกัการพื้นฐานการท าแผนท่ี อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการเขียนแผน
ท่ี การออกแบบแผนท่ี สัญลกัษณ์และอกัษร การถ่ายทอดขอ้มูล การค านวณ และ
การเขียนเส้นโครงแผนท่ี การประกอบตน้ร่างแผนท่ี 

  
2542402 การส ารวจข้อมูลระยะไกลเบือ้งต้น       3(2-2) 

Introduction to Remote Sensing 
 ศึกษาประวติัและหลกัการเบ้ืองตน้ของการส ารวจขอ้มูลระยะไกล การ
ส ารวจขอ้มูลธรรมชาติดว้ยดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม การใชป้ระโยชน์จาก
ภาพดาวเทียมในงานดา้นภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบติัการและตรวจสอบขอ้มูลในภาคสนาม 

  
2543101 ธรณวีทิยาเบือ้งต้น               3(2-2) 

Introduction to Geology 
 ศึกษาหลกัเกณฑท์ัว่ไปทางธรณีวทิยา ธรณีวทิยาโครงสร้าง แร่และหิน
กระบวนการ ก าเนิดและการเปล่ียนแปลง ประวติัการก าเนิดโลกและการล าดบัยคุ
ทางธรณีวทิยา และธรณีวทิยาประเทศไทยและการปฏิบติัการภาคสนาม 
 

  
  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 
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2543201 ภูมิศาสตร์การท่องเทีย่วไทย      3(2-2) 
Geography of Thai Tourism 
 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทย เก่ียวกบัท่ีตั้ง 
การเขา้ถึงและเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนิดของแหล่ง
ท่องเท่ียว สภาพทางดา้นวฒันธรรมและประวติัของแหล่งท่องเท่ียว ประเภทของ
แหล่งท่องเท่ียว องคป์ระกอบท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเท่ียว สถานบริการและ
หน่วยงานท่ีด าเนินงานการท่องเท่ียว การวางแผนงานส าหรับการจดัการท่องเท่ียว
และฝึกปฏิบติังานภาคสนาม 

  
2543202 ภูมิศาสตร์การเมือง               3(3-0) 

Political Geography 
 ศึกษาแนวคิดของนกัภูมิศาสตร์การเมือง ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อ
ความมัน่คงของรัฐ การรวมกลุ่มทางการเมืองระหวา่งประเทศ วเิคราะห์พฤติกรรม
ทางการเมืองของรัฐและปัญหาอนัสืบเน่ืองมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งในอดีต
และในปัจจุบนั 
 

2543203 ภูมิศาสตร์ทางการเกษตร               3(3-0) 
Agricultural Geography 
 ศึกษารูปแบบของการเกษตรกรรมปัจจยัทางดา้นภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชท่ี้ดินและปัญหาการใชท่ี้ดินดา้นการเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การเพาะปลูก การ
เล้ียงสัตว ์ การประมง และการท าป่าไม ้ การแบ่งภูมิภาคทางดา้นการเกษตรของไทย 
ลกัษณะการเกษตรกรรมหลกัของแต่ละภูมิภาค แนวทางการพฒันาเกษตรกรรมของ
ภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย 

  
  
  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 



 89 

2543204 ภูมิศาสตร์ชายฝ่ังทะเล               3(3-0) 
Coastal Geography 
 ศึกษาธรรมชาติของลกัษณะชายฝ่ังทะเลท่ีเก่ียวกบัการก าเนิด และการ
เปล่ียนแปลงของชายฝ่ังทะเล กระแสน ้า ระดบัน ้าข้ึน-ลง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มนุษยก์บัชายฝ่ังทะเล โดยมุ่งเนน้การใชป้ระโยชน์จากชายฝ่ังทะเลไทยเพื่อการ
ประกอบกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจและการลดมลภาวะส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจาก
การใชป้ระโยชน์จากชายฝ่ังทะเล 

  
2543205 ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพฒันา             3(2-2) 

Geography of Planning and Development 
 ศึกษาการส ารวจขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์
เพื่อการวางแผนและพฒันาส าหรับงานเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ การวางผงัชุมชน การ
ก าหนดเขตการปกครอง การสร้างเข่ือน การสร้างอ่างเก็บน ้า การสร้างเขต
อุตสาหกรรม การจดัท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง และการปฏิบติั
ภาคสนาม 

  
2543301 ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศอนิโดจีน              3(3-0) 

Geography of Indo-China Countries 
 ศึกษาเก่ียวกบัท่ีตั้ง ขนาด รูปร่าง พรมแดนของประเทศในกลุ่มอินโดจีน 
ลกัษณะทางดา้นกายภาพ ทรัพยากร ประชากร ท่ีมีผลต่อลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอินโดจีน 

  
2543302 ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสมาคมอาเซียน             3(3-0) 

Geography of ASEAN Countries 
ศึกษาเก่ียวกบัท่ีตั้ง ขนาด รูปร่าง พรมแดนของประเทศในกลุ่มสมาคม         อาเซียน 
ลกัษณะทางดา้นกายภาพ ทรัพยากร ประชากรท่ีมีผลต่อลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของแต่ละประเทศในกลุ่มสมาคมอาเซียน และการพึ่งพากนั
ทางดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรม 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 
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2543303 ภูมิศาสตร์เอเชีย        3(3-0) 
Geography of Asia 
 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวปีเอเชียโดยภาพรวม และใหศึ้กษา
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นกายภาพ 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

 
  

2543401 ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่วไทย              2(2-0) 
Resources in Thai Tourism 
 ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว คุณค่าของ
แหล่งท่องเท่ียว การกระจายของแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรม แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และวรรณคดี ปัญหาและการจดัการ
ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียว 

 
2543402 เทคนิคและวธีิการทางภูมิศาสตร์              3(2-2) 

Techniques and Method in Geography 
 ศึกษาการฝึกใชแ้ละออกแบบเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและเสนอขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ 

 
2543403 การเขียนแผนทีเ่พือ่งานเฉพาะอย่าง             2(1-2) 

Cartography for Specific Work 
 ศึกษาการออกแบบและเขียนแผนท่ี เพื่อใชง้านเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ แผนท่ี
แหล่งท่องเท่ียว แผนท่ีมรตาการใชท่ี้ดิน แผนท่ีหมู่บา้น แผนท่ีต าบล แผนท่ีอ าเภอ 
แผนท่ีจงัหวดั เป็นตน้ 

 
  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 
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2543404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์              3(2-2) 
Geographic Information System 
 ศึกษาแหล่งและระเบียบวธีิการรวบรวมขอ้มูลสถิติดา้นภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลดา้นกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร ดว้ยวธีิการต่าง ๆ หรือใช้
คอมพิวเตอร์ เทคนิคการประยกุตไ์ปใช ้ การจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ในพื้นท่ีอยา่งมี
ระบบ 

 
2543405 วธีิการทางสถิติส าหรับภูมิศาสตร์              3(2-2) 

Statistic Techniques in Geography 
 ศึกษาขอ้มูลสถิติทางภูมิศาสตร์ การรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย 
การประยุกตค์วามหมายทางสถิติให้เขา้กบัความหมายทางภูมิศาสตร์ การสร้างและ
ทดสอบแบบจ าลองทางภูมิศาสตร์โดยอาศยัความรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์ 

 
2543406 แผนทีแ่ละการแปลความหมายจากแผนทีแ่ละภาพถ่ายระยะไกล          3(2-2) 

Maps and Map Interpretations Remote sensing 
 ศึกษาความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัแผนท่ี องคป์ระกอบแผนท่ี การอ่าน การ
ตีความ การใชแ้ผนท่ีภูมิประเทศ มาตรส่วน 1 : 50,000 และ   1 : 250,000 ความรู้
พื้นฐานของการถ่ายระยะไกล รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม การแปล
ความหมายจากภาพ ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ และทางสังคมศึกษาปฏิบติัการ
ภาคสนามโดยใชแ้ผนท่ีภูมิประเทศ รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม 
ประกอบการศึกษา 
หมายเหตุ รายวชิาน้ีเกิดจากการขยายเน้ือหาวชิาแผนท่ีและการแปลความหมายจาก
แผนท่ี (2541401) และเพิ่มเน้ือหาดา้นภาพถ่ายระยะไกลเขา้ไป 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2543801 การฝึกงานด้านภูมิศาสตร์              3(2-2) 
Geographical Practicum 
 การฝึกงาน และการปฏิบติังานทางดา้นภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาทาง
ภูมิศาสตร์ใดสาขาหน่ึง ไดแ้ก่ แผนท่ี ส ารวจดิน ชลประทาน อุตุนิยมวทิยา 
ธรณีวทิยา ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งมีเวลาปฏิบติังานในส านกังานหรือใน
ภาคสนามท่ีหน่วยงานรับใหเ้ขา้ฝึกงาน สัปดาห์ละไม่นอ้ยกวา่ 5 ชัว่โมง หรือมี
ชัว่โมงสะสมตลอดภาคเรียนไม่ต ่ากวา่ 75 ชัว่โมง 

 
2543901 ปัญหาพเิศษทางภูมิศาสตร์              3(2-2) 

Geographical Special Problems 
 การศึกษาเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัปัญหา และส่ิงท่ีน่าสนใจดา้นภูมิศาสตร์สาขา
ใดสาขาหน่ึง โดยใชห้ลกัการและวธีิการทางภูมิศาสตร์ เลือกศึกษาหรือทดลองและ
เขียนรายงานผลการศึกษาอยา่งมีระบบ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเฉพาะเร่ืองอยา่งนอ้ย 
1 คน 

 
2544101 อุตุนิยมวทิยา                3(2-2) 

Meteorology 
 ศึกษาองคป์ระกอบอุตุนิยมวทิยาทางกายภาพ ไดแ้ก่ ความกด อุณหภูมิ 
ความช้ืน ลม เมฆ หยาดน ้าฝน ทศันวสิัย และแดด ความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศ
กบัพื้นโลก มหาสมุทรและส่ิงมีชีวติ การใชแ้ผนท่ีพยากรณ์อากาศ 

 
2544201 ภูมิศาสตร์การขนส่ง               2(2-0) 

Transportation Geography 
 ศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทางดา้นภูมิศาสตร์ ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจการ
ขนส่งประเภทของการขนส่ง เส้นทางการขนส่ง การพฒันาการขนส่งในส่วนต่างๆ  
ของโลก และในประเทศไทย 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2544202 ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม             2(2-0) 
Geography of Marketing and Manufacturing 
 ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์     ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจดา้นการตลาดและ   
อุตสาหกรรม    โดยเนน้การวเิคราะห์การก าหนดท่ีตั้งและบริเวณบริการของ
การตลาดและอุตสาหกรรม 

 
2544203 ภูมิศาสตร์การแพทย์               3(3-0) 

Medical Geography 
 ศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์ และอิทธิพลซ่ึงเก่ียวโยงกบัโรคภยั ท่ีมีต่อสุขภาพ
อนามยัของมนุษยใ์นส่วนภูมิภาคต่าง ๆ การเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรคภยั
ต่าง ๆ ในโลก 

 
2544204 การอ่านทางภูมิศาสตร์               2(1-2) 

Reading in Geography 
 ฝึกฝนนกัศึกษาใหรู้้จกัการคน้ควา้หาความรู้ทางภูมิศาสตร์จากการอ่านต ารา 
งานวจิยั วารสาร หรือเอกสารและบทความท่ีก าหนด ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ตามความเหมาะสม 

 
2544205 ส่ิงแวดล้อมในชนบทและเมือง              3(3-0) 

Rural and Urban Environment 
 ศึกษาความหมาย และขอบเขตของส่ิงแวดลอ้มในชนบทและเมือง ลกัษณะ
และประเภทของส่ิงแวดลอ้มในชนบทและเมือง การใชพ้ื้นท่ีในชนบท ปัญหาและ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในชนบทและเมือง 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2544206 มลภาวะส่ิงแวดล้อม               3(3-0) 
Environmental Pollution 
 ศึกษาเชิงภูมิศาสตร์เก่ียวกบัมลสภาวะส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไดแ้ก่ มลภาวะ
ของน ้า มลภาวะของอากาศ มลภาวะของดิน มลภาวะของสังคมและมลภาวะทาง
ทศันียภาพ เนน้ศึกษาเก่ียวกบัการเกิด สภาพปัญหาเม่ือเกิด และวธีิการแกไ้ขกรณี
มลภาวะส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย 

 
2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทย            3(3-0) 

Natural Resources and Environmental Management of Thailand 
 ศึกษาความหมายประเภทลกัษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของประเทศไทย การจดัการส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทยทั้ง        
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทางสังคม-วฒันธรรมตามแผนพฒันา
ประเทศ แนวนโยบายแห่งรัฐ กฎหมายและการส่งเสริมองคก์รภาครัฐและ
ภาคเอกชน การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองคก์รการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยนื การส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรการเกษตร ตลอดจน
ขอ้ตกลงและพนัธกรณีการใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศท่ีผกูพนักบั
ประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั และการปฏิบติัภาคสนาม 

 
2544302 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ               3(3-0) 

Geography of North America 
 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวปีอเมริกาเหนือโดยภาพรวม และใหศึ้กษา
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นกายภาพ 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

 
  
  
  
  



 95 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2544303 ภูมิศาสตร์อเมริกาใต้               3(3-0) 
Geography of South America 
 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวปีอเมริกาใตโ้ดยภาพรวม และใหศึ้กษา
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นกายภาพ 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

 
2544304 ภูมิศาสตร์ออสเตรเลยีและโอเชียเนีย             3(3-0) 

Geography of Australia and Oceania 
 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลีย นิวซีแลนดแ์ละกลุ่มประเทศใน
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใตโ้ดยภาพรวม และใหศึ้กษาลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศต่าง ๆ เก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง 

 
2544305 ภูมิศาสตร์แอฟริกา               3(3-0) 

Geography of Africa 
 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวปีแอฟริกาโดยภาพรวม และใหศึ้กษา
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นกายภาพ 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

 
2544306 ภูมิศาสตร์รัสเซีย               3(3-0) 

Geography of Russia 
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของรัสเซีย เก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นกายภาพ ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 

 
  
  
  
  



 96 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น (ท-ป) 

2544901 การวจัิยทางภูมิศาสตร์               3(2-2) 
Research in Geography 
 ศึกษาวธีิและรูปแบบการวจิยัทางภูมิศาสตร์ การวางแผน การเลือกหวัขอ้ 
และการท าเคา้โครง การตั้งสมมติฐาน การเก็บขอ้มูล และการเขียนรายงานการวจิยั 
ฝึกปฏิบติัการวจิยัทางภูมิศาสตร์ 

 
2544902 สัมมนาภูมิศาสตร์               3(2-2) 

Seminar in Geography 
 สัมมนาปัญหาเฉพาะเร่ืองทางภูมิศาสตร์จากการศึกษาปัญหาพิเศษ หรือการ
วจิยัทางภูมิศาสตร์ หรือการศึกษาปัญหาเฉพาะเร่ืองใหม่ ตามท่ีสนใจเก่ียวกบั
ภูมิศาสตร์กายภาพ วฒันธรรม ประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม 
และเขียนรายงานผลเชิงการวจิยัและเสนอผลการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยอาจจดั
สัมนาทางวชิาการเตม็รูปอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง หรือจะน าผลการศึกษาไปเสนอในการ
ประชุมสัมมนาภูมิศาสตร์แห่งชาติหรือการสัมมนาภูมิศาสตร์ระหวา่งสถาบนัต่าง ๆ 
อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้
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หมู่วชิารัฐศาสตร์ 
(255) 

 
 หมู่วชิารัฐศาสตร์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาสังคมศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 
 1.  การเมืองการปกครอง       (255-1--) 
 2.  การเมืองระหวา่งประเทศ      (255-2--) 
 3.  การบริหารรัฐกิจ       (255-3--) 
 4.         (255-4--) 
 5.         (255-5--) 
 6.         (255-6--) 
 7.         (255-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (255-8--) 
 9.  โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์     
      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั    (255-9--) 
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หมู่วชิารัฐศาสตร์   (255) ในหมวดวชิาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2551101 
2551102 
2551103 
2551104 
2551301 
2551302 
2552101 
2552201 
2552301 
2552302 
2552303 
2553101 
2553102 
2553103 
2553201 
2553202 
2553301 
2553302 
2553303 
2553304 
2553305 
2553306 
2553307 
2553308 
2553309 
2553310 

2550101 
- 

2581101 
 

2581201 
2581202 

 
 

2582301 
2582302 
2582201 

 
 
 
 
 

2583204 
2583303 
2584201 
2582202 
2583201 
2583202 
2583203 
2583301 
2583302 
2583304 

การเมืองการปกครองของไทย 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐศาสตร์ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 
ทฤษฎีการเมือง 
ระบบบริหารราชการไทย 
การบริหารงานรัฐวสิาหกิจไทย 
การปกครองทอ้งถ่ินไทย 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
การบริหารงานคลงัและงบประมาณ 
การประเมินบุคคล 
ปัญหาการเมืองไทย 
ลทัธิการเมืองและลทัธิเศรษฐกิจ 
การเมืองไทย 
นโยบายต่างประเทศของไทย 
นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอ านาจ 
การวเิคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 
การบริหารการพฒันา 
การบริหารงานต ารวจไทย 
เทคนิคการบริหาร 
การวเิคราะห์องคก์ารและวเิคราะห์ระบบงาน 
การบริหารและการปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบ 
การประเมินผลโครงการ 
การวเิคราะห์นโยบาย 
ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2553801 
2554101 
2554102 
2554103 
2554201 
2554801 
2554901 
2554902 
2554903 

2583803 
 
 
 
 

2584901 
2584902 
2584903 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  3 
พฒันาการทางการเมือง 
การจดัองคก์รทอ้งถ่ินไทย 
การจดัองคก์รทอ้งถ่ิน 
การเมืองระหวา่งประเทศในเอชียตะวนัออกเฉียงใต ้
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  3 
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
วธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองตน้ 
การศึกษาเอกเทศ 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิารัฐศาสตร์  (255) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 

 
น(ท-ป) 

2551101 การเมืองการปกครองของไทย             2(2-0) 
Thai Politics and Government 
              ศึกษาความรู้พื้นฐานการเมืองและการปกครอง หนา้ท่ีของรัฐ    
ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัสังคม ประชาชนกบับทบาททางการเมือง     
พฤติกรรมทางการเมืองของไทย วเิคราะห์ปัญหาและเปรียบเทียบแนวความคิด
เก่ียวกบัการปกครองและการเมือง 

 
2551102 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัรัฐศาสตร์            3 (3-0) 

Introduction to Political Science 
             ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวชิา
รัฐศาสตร์กบัสาขาวชิาอ่ืน ความสัมพนัธ์ระหวา่งรัฐกบัประชาชน และระหวา่ง
อ านาจกบักฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง 
กลุ่มผลประโยชน์ ลทัธิและอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญัตลอด     จน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศโดยสังเขป 
 

2551103 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตร์           3(3-0) 
Introduction to Public Administration 
            ศึกษาความหมาย   พฒันาการ  แนวความคิด  ทฤษฎี  และความสัมพนัธ์
ของวชิารัฐประศาสนศาสตร์  ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ     การบริหารงาน
บุคคล  การบริหารงานคลงัและงบประมาณ  องคก์ารและกระบวนการ
บริหารงาน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2551104 
 

ทฤษฎกีารเมือง              2 (2-0) 
Political Theory 
              ศึกษาการสร้างทฤษฎีเก่ียวกบัรัฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และทฤษฎีท่ี
ส าคญั ๆ ในทางรัฐศาสตร์ในสมยัปัจจุบนั เช่น ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสร้าง   
หนา้ท่ี  ทฤษฎีเกม  ทฤษฎีบทบาท  ทฤษฎีการส่ือความหมาย และทฤษฎีการ
พฒันาทางการเมือง 

 
2551302 การบริหารงานรัฐวสิาหกจิไทย            3 (3-0) 

Thai  Public  Enterprise  Administration 
              ศึกษาหลกัการและนโยบายการจดัตั้งรัฐวสิาหกิจ  ววิฒันาการของ
รัฐวสิาหกิจในประเทศไทย  การจดัรูปงาน  วธีิการบริหารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
การจดัการทัว่ไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงิน  บทบาทของ
รัฐบาลต่อรัฐวสิาหกิจ  ปัญหาต่าง ๆ  ในการด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจไทย
ตลอดจนวธีิการแกไ้ข 

 
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย             3 (3-0) 

Thai Local Government 
             ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นรากฐานของการ  
ปกครองและการพฒันาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวนัตก และเนน้การ
ปกครองทอ้งถ่ินไทย ประวติัและพฒันาการ ความสัมพนัธ์ระหวา่งการปกครอง
ทอ้งถ่ินกบัการปกครองส่วนกลางในแง่อ านาจ รูปแบบ ปัญหาและผลการกระทบ
ต่อการพฒันาสังคม และการพฒันาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบนั 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2552201 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ            3 (3-0) 
International Relations 
             ศึกษาเก่ียวกบัความหมาย  ขอบเขต  ววิฒันาการ  แนวคิดและทฤษฎีของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  การก าหนดนโยบายต่างประเทศ  เคร่ืองมือและ
แบบแผนในการด าเนินนโยบายต่างประเทศ  องคก์ารระหวา่งประเทศ และ
กฎหมายระหวา่งประเทศ 

 
2552302 การบริหารงานคลงัและงบประมาณ           3 (3-0) 

Fiscal and Budgeting  Administration 
          ศึกษาความหมาย  ทฤษฎี  แนวคิด  นโยบายเก่ียวกบัการคลงั  และ
การงบประมาณ  ระบบการคลงั  นโยบายทางเศรษฐกิจ  นโยบายการคลงั  
นโยบายการเงินของรัฐ  ระบบภาษีอากร  รายรับ  รายจ่ายของรัฐ  หน้ีสาธารณะ  
กระบวนการงบประมาณ  เทคนิคและการวเิคราะห์งบประมาณ   ปัญหา
การงบประมาณของประเทศไทย 

 
2552303 การประเมินบุคคล              3(3-0) 

Personnel  Evaluation 
             ศึกษาแนวคิด  หลกัการในการประเมินบุคคลในองคก์าร  การประเมิน
กระบวนการเลือกสรร  บรรจุ  แต่งตั้งบุคคลเขา้ท างาน  การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การพิจารณาความดีความชอบโดยใชเ้ทคนิค และเคร่ืองมือในการ
ประเมินบุคคลท่ีมีความแม่น ตรงและความเช่ือถือได ้
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2553101 ปัญหาการเมืองไทย                  3(3-0) 
Problems  of   Thai  Politic  and  Government 
             ศึกษาและวเิคราะห์ภูมิหลงั  หลกัส าคญัของการเมืองการปกครองไทยใน
สมยัราชาธิปไตยเป็นพื้นฐาน  เนน้การวเิคราะห์สาเหตุส าคญัของปัญหาการ
เมืองไทย  นบัตั้งแต่หลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475  ผลกระทบต่อ
ปัญหาการเมืองการปกครองไทยปัจจุบนั   แนวโนม้และการแกไ้ขปัญหาเพื่อการ
พฒันาการเมืองในระบบประชาธิปไตย 

 
2553102 ลทัธิการเมืองและลทัธิเศรษฐกจิ             3(3-0) 

Political  and Economic Doctrine 
              ศึกษาลทัธิการเมืองและลทัธิเศรษฐกิจตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี  18 จนถึงสมยั
ปัจจุบันในทางอุดมการณ์  ทฤษฎีและการใช้ปฏิบัติ  เน้นวิวฒันาการของลัทธิ
การเมืองและลทัธิเศรษฐกิจในคริสต์ศตวรรษท่ี  20  ในแง่ความส าเร็จ  และหรือ
ความล้มเหลว  กับการปรับตัว เข้ากับสภาพการเปล่ียนแปลงของยุคสมัย  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งลทัธิการเมืองกบัลทัธิเศรษฐกิจ  และผลของความสัมพนัธ์ต่อ
สังคมแห่งชาติ  กบัต่อการเมืองระหวา่งประเทศ 

 
2553103 การเมืองไทย               3(3-0) 

Thai  Politics 
              ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ วา่ดว้ยการพฒันาทางการเมือง  ปัญหาทางการเมืองของ
ประเทศไทย   บทบาทของทหารและกลุ่มผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ท่ีมีต่อการเมืองไทย  
อุปสรรคในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย  แนวทางการพฒันา
ทางการเมืองของประเทศไทย 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2553201 นโยบายต่างประเทศของไทย            3 (3-0) 
Foreign  Policy  of  Thailand 
              ศึกษารูปแบบ  กระบวนการก าหนดและด าเนินนโยบายต่างประเทศของ
ไทย  โดยเนน้ถึงปัจจยัและสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกของไทย  อนัมีผล
ต่อรูปแบบของนโยบายต่างประเทศของไทยในปัจจุบนั  รวมทั้งความสัมพนัธ์
ระหวา่งไทยกบัชาติมหาอ านาจ 

 
2553202 นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอ านาจ           3 (3-0) 

The  Foreign  Policy  of  the  Major  Powers 
               ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการก าหนด  และด าเนินนโยบายต่างประเทศ   
บทบาทและความสัมพนัธ์ทางการเมือง  เศรษฐกิจ  การทหาร ฯลฯ  ระหวา่งชาติ
มหาอ านาจท่ีส าคญั  อนัมีผลกระทบต่อการเมืองโลก 

 
2553301 การวเิคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ          3 (3-0) 

Project  Analysis  and  Project  Management 
              ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบาย  แผนและโครงการ  วงจรโครงการ  
การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  แนวคิดใน
การบริหารโครงการ  กระบวนการบริหารโครงการ  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหาร
โครงการ  โดยเนน้ศึกษาโครงการสาธารณะภายใตบ้ริบทของสังคมไทย 

2553305 เทคนิคการบริหาร             3 (3-0) 
Administrative  Technique 
              ศึกษาเทคนิคทางการบริหารต่าง ๆ เช่น  การปรับปรุงระบบงาน  วธีิการ
วเิคราะห์เพื่อใหก้ารท างานไดม้าตรฐาน  การบริหารงานโดยวตัถุประสงค ์ 
(Management by Objective)   กลุ่มควบคุมคุณภาพ  PERT , CMP  เป็นตน้  รวมทั้ง
เทคนิคเชิงปริมาณบางอยา่งในฐานะท่ีเป็นเทคนิคการบริหาร 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2553306 การวเิคราะห์องค์การและวเิคราะห์ระบบงาน              3(3-0) 
Organization  and  System  Analysis 
               ศึกษามโนภาพการศึกษาวเิคราะห์เชิงระบบ  ความหมายและประเภทของ
ระบบลกัษณะพื้นฐาน  ส่วนประกอบของระบบใหญ่และระบบยอ่ย  สหวทิยาการ
ในการศึกษาวเิคราะห์เชิงระบบ  ระเบียบวธีิ  การวเิคราะห์เชิงระบบ  การศึกษา
องคก์ารดว้ยวธีิการเชิงระบบ  การออกแบบและวเิคราะห์ระบบองคก์าร  การ
ออกแบบและวเิคราะห์ระบบการบริหารปฏิบติัการ  ปัญหาระบบการปฏิบติังาน  
หลกัการวเิคราะห์และออกแบบ  การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์  
การประยกุตเ์คร่ืองมือเชิงปริมาณ  และเชิงคุณภาพเพื่อการวเิคราะห์  การวเิคราะห์
และพฒันาระบบคุณภาพชีวติในองคก์าร 
 

2553307 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทยีบ           3(3-0) 
Comparative  Local  Government  and  Administration 
              ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระบอบประชาธิปไตยกบัการปกครองทอ้งถ่ิน  
การกระจายอ านาจทางการเมืองและการบริหาร  ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ  
โครงสร้างและการบริหารองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  รูปแบบต่าง ๆ ของต่างประเทศ
กบัประเทศไทย  แนวนโยบายของรัฐท่ีมีต่อการปกครองทอ้งถ่ิน  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งรัฐบาลกบัองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปรับปรุง  
ตลอดจนแนวโนม้ของการปกครองทอ้งถ่ินไทยในอนาคต 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2553308 การประเมินผลโครงการ       3(3-0) 
Program  Evaluation 
              ศึกษาหลกัและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือ
นกับริหาร  ศึกษาการก าหนดมาตรฐานและเกณฑใ์นการประเมินผล  เทคนิคการ
ประเมินผล  โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน  ระหวา่ง  และหลงัการปฏิบติัตามแผน  
ศึกษาบทบาทของสถาบนัต่าง ๆ ในการประเมินผลโครงการพฒันาขององคก์ารใน
ทอ้งถ่ิน 

 
2553309 การวเิคราะห์นโยบาย       3(3-0) 

Policy  Analysis 
              ศึกษาหลกัการและกระบวนการในการก าหนดนโยบายสาธารณะ  เทคนิค
การวเิคราะห์แบบต่าง ๆ  เช่น  การใชท้ฤษฎีระบบ  เทคนิคการวเิคราะห์ผลกระทบ
ทางสังคม  การประยกุตเ์ทคนิคการวเิคราะห์ปัญหา  และผลกระทบนโยบาย
สาธารณะท่ีส าคญั ๆ  โดยเนน้การวเิคราะห์นโยบายท่ีส าคญัของประเทศไทย 

 
2553310 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร     3(3-0) 

Management  Information  System 
              ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการระบบสารสนเทศ  การวิเคราะห์
ขั้นตอนของงานในองค์การ  ทั้งการวางแผน  การปฏิบติังาน  การติดตามควบคุม  
และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ  โดยบูรณาการการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจดัการองคก์ารภาครัฐ               รัฐวิสาหกิจ  การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  และภาคเอกชน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์  3            2 (90) 
Preparation  for  Professional  Experience in Public  Administration 3 
               จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้  ลกัษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ  
การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพ  และศึกษาสังเกตและมีส่วนในการฝึกปฏิบติังานดา้นรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 

 
2554101 พฒันาการทางการเมือง              3(3-0) 

Political Development 
 ศึกษาความหมายของการเปล่ียนแปลงในสังคมและการเมือง   จุดมุ่งหมาย
ของการพฒันาทางการเมือง วถีิทางและวธีิการแห่งการพฒันาการเมือง รูปแบบของ
การพฒันาการเมืองในอดีตและปัจจุบนั ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกระบวนการพฒันา
จริยธรรมแห่งการพฒันา 

 
2554102 การจัดองค์กรท้องถิ่นไทย             3(3-0) 

Thai Local Organization Management 
 ศึกษาความหมาย หลกัการ ประเภทขององคก์ารในทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเป็นของรัฐ
และเอกชน โครงสร้างของสังคมกบัการจดัองคก์ารในทอ้งถ่ิน หลกัการจดัองคก์าร
ในทอ้งถ่ิน การประสานงาน การจดัและการด าเนินงานระหวา่งองคก์ารในชุมชน
ระดบัต่าง ๆ แนวโนม้การจดัองคก์ารทอ้งถ่ินและแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง โดย
เนน้องคก์ารทอ้งถ่ินไทย และความสัมพนัธ์ขององคก์ารทอ้งถ่ินไทยกบัการ
เปล่ียนแปลงสังคมไทยปัจจุบนั รวมทั้งความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2554103 การจัดการองค์กรท้องถิ่น              3(3-0) 
Local  Organization  Management 
            ศึกษาความหมาย หลกัการ ประเภทขององคก์รในทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีเป็นของรัฐ
และเอกชน โครงสร้างของสังคมกบัการจดัองคก์รในทอ้งถ่ินการประสานงาน การ
จดัการและด าเนินงานระหวา่งองคก์รในชุมชนระดบัต่าง ๆ แนวโนม้การจดัองคก์ร
ทอ้งถ่ิน และแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุง 

 
2554201 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้           3(3-0) 

International Politics in Southeast Asia 
              ศึกษาเก่ียวกบันโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย
ต่างประเทศ ซ่ึงมีผลต่อรูปแบบของการด าเนินนโยบายและความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศในภูมิภาค 
 

2554801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 3                5(450) 
Field Experience in Pubic Administration 3 
             ฝึกงานทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ในองคก์ารภาครัฐ  
รัฐวสิาหกิจและเอกชน โดยเนน้การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์การบริหารใน
องคก์าร ตลอดจนการวางโครงการในการแกไ้ขปัญหา การบริหารในองคก์าร และ
การร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองคก์าร อาทิ การประชุม การฝึกอบรม การสร้าง
ทีม การประเมินผล ฯลฯ 
 

2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์             3(3-0) 
Seminar in Public  Administration 
              ศึกษารายกรณีทางดา้นรัฐประศาสนศาสตร์   โดยเนน้สภาพปัญหาและการ
พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   น าขอ้คน้พบมาปฏิบติัการสัมมนา  ทั้งน้ีอยูใ่นความ
ควบคุมดูแลของอาจารยผ์ูส้อน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2554902 วธีิวจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบือ้งต้น           3 (2-2) 
Introduction   to  Public  Administration  Research  Methodology 
                ศึกษาเก่ียวกบัความหมายและประเภทของการวจิยัทางรัฐประศาสน
ศาสตร์  กระบวนการวจิยั  การออกแบบการวจิยั  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การวจิยั  การเขียนเคา้โครงการวจิยั  การอ่านรายงานการวจิยั  การน าผลการวจิยั
ไปใชฝึ้กปฏิบติัการด าเนินงานวจิยัทุกขั้นตอน 

 
2554903 การศึกษาเอกเทศ              3(2-2) 

Independent  Study 
                ศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัปัญหาท่ีส าคญัและน่าสนใจดา้นรัฐประศาสน
ศาสตร์ในทอ้งถ่ิน  โดยเสนอโครงการ  ด าเนินการศึกษาตามโครงการ  เขียน
รายงานผลการศึกษาอยา่งมีระบบ  ทั้งน้ีใหอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคุมและ  ค าแนะน า
ของอาจารยผ์ูส้อนประจ ากลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 110 

หมู่วชิานิตศิาสตร์ 
(256) 

 
 หมู่วชิานิติศาสตร์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาสังคมศาสตร์ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 

1.  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย     (256- 1 - -) 
2.  กฎหมายกบัชีวติ       (256-2 - -) 
3.  กฎหมายเอกชน       (256-3 - -) 
4.  กฎหมายเก่ียวกบัวชิาชีพเฉพาะ      (256-4 - -) 
5.  กฎหมายมหาชน       (256-5 - -) 
6.  กฎหมายระหวา่งประเทศ      (256-6 - -) 
7.  เบด็เตล็ด        (256-7 - -) 
8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      (256-8 - -) 
9.  โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์ 

      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั    (256- 9 - -) 
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หมู่วชิานิตศิาสตร์ (256) ในหมวดวชิาสังคมศาสตร์   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2561101 
2561102 
2561201 
2561202 
2561203 
2561204 
2561205 
2561206 
2561207 
2562201 
2562202 
2562301 
2562302 
2562303 
2562304 
2562305 
2562306 
2562307 
2562401 
2562402 
2562403 
2562404 
2562405 
2562406 
2562407 
2562408 

 
2560101 

 
 
 
 
 
 

2561203 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประวติัศาสตร์กฎหมายไทย 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย 
กฎหมายกบัชีวติ 
กฎหมายเก่ียวกบัชีวติประจ าวนั 
กฎหมายแพง่ : หลกัทัว่ไป 
กฎหมายลกัษณะบุคคล 
กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา 
กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัทัว่ไป 
กฎหมายความปลอดภยั 
กฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์นและท่ีดิน 
กฎหมายลกัษณะละเมิด จดัการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได ้
นิติกรรมและสัญญา 
กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายครอบครัว 
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์
กฎหมายอาญา 1: ภาคทัว่ไป 
กฎหมายอาญา  2: ภาคความผดิ 
กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน 
กฎหมายเก่ียวกบัการก่อสร้าง 
กฎหมายธุรกิจเกษตร 
กฎหมายเก่ียวกบัสหกรณ์ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายส่ือมวลชน 
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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2562409 
2562410 
2562411 
2562412 
2562413 
2562414 
2562415 
2562416 
2562501 
2562502 
2562503 
2562504 
2562505 
2562506 
2562507 
2562508 
2562601 
2562602 
2562603 
2562604 
2562605 
2563201 
2563202 
2563203 
2563301 
2563302 
2563303 

 
 
 

  2562406 
2562407 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบุคคลและทรัพย ์
กฎหมายลกัษณะประกนัภยั 
กฎหมายลกัษณะตัว๋เงิน 
กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั 
กฎหมายการกีฬา 
กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัประมง 
หลกัการบญัชีส าหรับนกักฎหมาย 
กฎหมายการศึกษา 
กฎหมายปกครอง 1 
กฎหมายปกครอง 2 
กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการไทย  1 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง 
พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 
กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการไทย  2 
นิติปรัชญา 
ภาษากฎหมายไทย 
ภาษาองักฤษส าหรับนกักฎหมาย 
การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบญัญติั 
การใชแ้ละการตีความกฎหมาย 
กฎหมายครอบครัว 
กฎหมายมรดก 
สัมมนากฎหมายแพง่ 
แรงงานสัมพนัธ์ 
อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 
กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563402 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัมมนากฎหมายอาญา 
สิทธิมนุษยชน 
กฎหมายทหาร 
กฎหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาและวธีิพิจารณาคดี
ในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 
กฎหมายเก่ียวกบัการขนส่ง 
กฎหมายเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 
กฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
กฎหมายเก่ียวกบัการปศุสัตว ์
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 
กฎหมายลกัษณะพยาน 
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ : ภาคบงัคบัคดี 
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีเมือง 
กฎหมายภาษีอากร 
กฎหมายลม้ละลาย 
กฎหมายเก่ียวกบัการเงินการคลงัของรัฐ 
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ 
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ 
กฎหมายศุลกากร 
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 
กฎหมายแรงงานและวธีิพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
กฎหมายเก่ียวกบัโรงแรมและแรงงานสัมพนัธ์ 
นิติเวชศาสตร์ 
การสืบสวนและสอบสวน 
กฎหมายวา่ดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2564401 
2564402 
2564403 
2564404 
2564501 
2564502 
2564601 
2564602 
2564701 
2564702 
2564703 
2564704 
2564705 
2564801 
2564802 

 
 
 
 
 

5064503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 
กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุน 
กฎหมายเก่ียวกบัการอุตสาหกรรม 
กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวทิยา 
กฎหมายจราจร 
กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบัการประมง 
หลกัวชิาชีพนกักฎหมาย 
การวา่ความและศาลจ าลอง 
กฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ 
กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 
กฎหมายประกนัสังคม 
กฎหมายเก่ียวกส่ิังแวดลอ้ม 
กฎหมายเก่ียวกบัส่ือสารมวลชน 
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย 
การฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิานิตศิาสตร์  (256) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 

 
น(ท-ป) 

2561101 ประวตัิศาสตร์กฎหมายไทย      2(2-0) 
Thai  Legal  History 
 ศึกษาประวติัศาสตร์ทางวฒันธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม ซ่ึงเป็น
รากฐานของสถาบนัทางกฎหมายท่ีส าคญัของไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลกั
กฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวนัตกท่ีมีต่อววิฒันาการ
ของกฎหมายไทย  ววิฒันาการของกฎหมายไทย ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั 
การจดัท าประมวลกฎหมาย 
 

2561102 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย      2(2-0) 
Principles of Jurisprudence 
 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย ไดแ้ก่ ความหมาย ประเภท  
ความส าคญั  การจดัท า การใช ้ การยกเลิก  การตีความ และกระบวนการยติุธรรม 
ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพง่และพาณิชย ์ กฎหมายอาญา และกฎหมายวธีิพิจารณาความ
แพง่และอาญา เฉพาะในส่วนท่ีเป็นความรู้เบ้ืองตน้ 

2561201 กฎหมายกบัชีวติ        2(2-0) 
Law and Life 
 ศึกษากฎหมายท่ีมีความสัมพนัธ์กบัชีวติในดา้นต่างๆ อนัไดแ้ก่ 
ความส าคญัของกฎหมายต่อชีวติ การจดัท ากฎหมายของรัฐสภา กฎหมายวา่ดว้ย
บุคคล กฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร กฎหมายวา่ดว้ยการซ้ือ
ขาย การกูย้มื ค  ้าประกนั ครอบครัว มรดก กฎหมายประกนัสังคม สิทธิหนา้ท่ีของ
ผูเ้สียหายและผูต้อ้งหาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เพื่อเป็น 
พื้นฐาน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 

 
น(ท-ป) 

2561202 กฎหมายเกีย่วกบัชีวติประจ าวนั      2(2-0) 
Public  Laws 
 ศึกษากฎหมายทัว่ไปท่ีประชาชนควรทราบและจ าเป็นตอ้งใชใ้น
ชีวติประจ าวนัเป็นตน้วา่ ป.พ.พ. วา่ดว้ยบุคคล ละเมิด และมรดก พ.ร.บ. การ
ทะเบียนราษฎร์  พ.ร.บ. ช่ือบุคคล พ.ร.บ. ประถมศึกษา  พ.ร.บ. โรคติดต่อ  พ.ร.บ. 
อาวธุปืน  พ.ร.บ. จราจร  และ พ.ร.บ. ความผดิอนัเกิดจากการใชเ้ช็ค เป็นตน้ 
 

2561301 กฎหมายแพ่ง : หลกัทัว่ไป      3(3-0) 
Civil  Law : General  Principles 
 ศึกษาความเป็นมา แนวความคิดและบ่อเกิดของหลกักฎหมายเอกชน
และหลกักฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแง่ของความหมาย ขอบเขต 
การจดัประเภทและหมวดหมู่ ประเภทและหมวดหมู่ของกฎหมาย การบญัญติั การ
เปล่ียนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎหมายกบั
ปรากฎการณ์ทางสังคมอ่ืน ๆ ระบบกฎหมายท่ีส าคญัของโลก การใช ้การตีความ ผล
บงัคบัและการบงัคบัตามกฎหมายสิทธิหนา้ท่ีและการใชสิ้ทธิ รวมทั้งการใชสิ้ทธิ
เกินส่วนนิรโทษกรรม และหลกัสุจริต หลกัทัว่ไปของกฎหมายแพง่ตามท่ีไดบ้ญัญติั
ไวต้ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ 1  
 

2561204 กฎหมายลกัษณะบุคคล       2(2-0) 
Legitimate  Persons 
 ศึกษาความหมายของบุคคลอนัไดแ้ก่บุคคลธรรมดานิติบุคคลตาม 
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 1 ลกัษณะ 2 พระราชบญัญติัสัญชาติ  พ.ศ. 
2508  และพระราชบญัญติัช่ือบุคคล พ.ศ. 2505 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 

 
น(ท-ป) 

2561205 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสัญญา     3(3-0) 
Juristic  Act and  Contract 
 ศึกษาลกัษณะของนิติกรรม การก่อใหเ้กิดนิติกรรม การแสดงเจตนา 
เหตุอนัท าใหเ้จตนาเส่ือมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอ าพราง การตีความแสดง
เจตนา โมฆะและโมฆียะกรรม เง่ือนไขและเง่ือนเวลา อายคุวามตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ 1 ลกัษณะ 4 ถึง ลกัษณะ 6 และลกัษณะของสัญญา  
การก่อใหเ้กิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซ่ึงมีมดัจ าและเบ้ียปรับ  การเลิกสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย ์บรรพ 2 ลกัษณะ 2  
 

2561207 กฎหมายความปลอดภัย       2(2-0) 
Safety  Law 
     ศึกษาความส าคญั เจตนารมยแ์ละรายละเอียดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความปลอดภยัในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายต่างๆ ท่ีจะ
น ามาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุ ตลอดจนกฎหมายประกนัสังคมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั 
 

2562201 กฎหมายลกัษณะทรัพย์สินและทีด่ิน     3(3-0) 
Property Law  and  Land  Law 
                ศึกษาลกัษณะของทรัพยสิ์น ประเภทของทรัพยสิ์น ความเก่ียวเน่ือง
ระหวา่งทรัพยเ์คร่ืองอุปกรณ์และดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 
บรรพ 1 ลกัษณะ 3 และหลกัทัว่ไปของทรัพยสิ์น ชนิดของทรัพยสิ์น การไดม้าซ่ึง
กรรมสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ 4 และหลกัส าคญัของ
กฎหมายท่ีดิน กฎหมายต่าง ๆ เก่ียวกบัการปฏิรูปท่ีดิน 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2562202 กฎหมายลกัษณะละเมิด  จัดการงานนอกส่ัง  ลาภมิควรได้   3(3-0) 
Delict 
                ศึกษาในเร่ืองลกัษณะหน้ีซ่ึงเกิดโดยมิไดมี้สัญญา  ไดแ้ก่  ละเมิด  ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  บรรพ 2  ลกัษณะ  5  จดัการงานนอกสั่ง  ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  บรรพ 2  ลกัษณะ  3  ลาภมิควรได ้  ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ ลกัษณะ  4   
 

2562301 นิติกรรมและสัญญา       2(2-0) 
Juristic   Act  and  Contract 
               ศึกษาความหมาย  บ่อเกิดของนิติกรรมและสัญญา  การแสดงเจตนาโมษะ
และโมฆียกรรม  เง่ือนไขและเง่ือนเวลา  อายคุวาม  แบบของเอกเทศ  สัญญาต่าง  ๆ   
โดยสังเขป 
 

2562302 กฏหมายธุรกจิ        3(3-0) 
Business  Laws 
                ศึกษาหลกักฎหมายทัว่ไป องคก์รธุรกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพง่พาณิชยว์า่ดว้ย นิติกรรม สัญญา หน้ี และ
เอกเทศสัญญา กฎหมายวา่ดว้ยหลกัประกนัสินเช่ือ กฎหมายเก่ียกบัการส่งเสริมการ
ลงทุน การคุม้ครองของผูบ้ริโภคและป้องกนัการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม กฎหมายเก่ียวกยั
การฟ้ืนฟูกิจการ และการระงบัขอ้พิพาททางธุรกิจ  
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2562303 กฏหมายครอบครัว       2(2-0) 
Family  Laws 
               ศึกษาความเป็นมาของกฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดกบางส่วน 
ความหมายของการหมั้น  การสมรส ทะเบียนสมรส ความสัมพนัธ์ระหวา่งสามี
ภรรยาทั้งทางส่วนตวัและทรัพยสิ์น การจดัการทรัพยสิ์นส่วนตวั สินสมรส 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดา มารดาและบุตร บุตรบุญธรรม การส้ินสุดของการสมรส 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2562304 กฎหมายแพ่งและพาณชิย์                   3(3-0) 
Civil   Laws 
               ศึกษาหลกักฎหมายแพง่  สารบญัญติัเก่ียวกบักฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่
ดว้ยบุคคล  นิติกรรม  สัญญา  หน้ี  ครอบครัวมรดก 
 

2562305 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป      3(3-0) 
Criminal Law  1 : General  Principles 
              ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 
ตั้งแต่มาตร 11 – 106 และภาค  3 ลหุโทษมาตรา 367 – 398  
 

2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ      3(3-0) 
Criminal  Law 2 : Offences 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  2562305  กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ไป 
                ศึกษาหลกัทัว่ไปของกฎหมายอาญา  ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 
ตั้งแต่มาตรา 107 – 366  
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2562307 กฎหมายเกีย่วกบัการกระท าความผดิของเด็กและเยาวชน   2(2-0) 
Law  of  Juvenile  Delinquency 
                ศึกษาถึงความหมายของเด็กและเยาวชน  สาเหตุแห่งการกระท าผดิของ
เด็กและเยาวชน  การควบคุม และแกไ้ขเด็กและเยาวชนกระท าผดิ  ดว้ยวธีิการของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว หลกัส าคญัของกฎหมาย จดัตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว 
กฎหมายวธีิพิจารณาคดีเด็กและเยาวาชน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2562401 กฎหมายเกีย่วกบัการก่อสร้าง      3(3-0) 
Constructional  Laws 
                พ.ร.บ. และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคาร การจา้ง
แรงงานจา้งท าของ เทศบญัญติัและขอ้บงัคบัสุขาภิบาลท่ีเก่ียวขอ้ง รูปแบบและ
ขั้นตอนการประมูลราคา การยืน่ซอง ฯลฯ การช าระภาษีต่างๆ เก่ียวกบัการ   
ก่อสร้าง 
 

2562402 กฎหมายธุรกจิเกษตร       2(2-0) 
Business  Agriculture  Laws 
                ศึกษาประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยเอกเทศสัญญา เร่ืองซ้ือขาย
เช่าทรัพย ์จ  านอง ฯลฯ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ร.บ. สหกรณ์ท่ีดินเพื่อการเกษตร 
และ พ.ร.บ. อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร  
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2562403 กฎหมายเกีย่วกบัสหกรณ์       2(2-0) 
Cooperatives  Laws 
                ศึกษา  พ.ร.บ. สหกรณ์  กฎกระทรวง กฤษฎีกา  พระราชก าหนด  
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  
 

2562404 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมายส่ือมวลชน    2(2-0) 
Introduction  to  Law  of  Mass  Media 
               ศึกษา พ.ร.บ. ลิขสิทธ์ิ  พ.ร.บ. การพิมพ ์  พ.ร.บ. เก่ียวกบัวทิยแุละ   
โทรทศัน์ ค าสั่งและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนกัหนงัสือพิมพ ์และกฎหมาย
ท่ีส่ือมวลชนควรรู้ 
 

2562405 กฎหมายการศึกษา         2(2-0) 
Education  Laws 
                ศึกษากฎหมายการศึกษา  กฎขอ้บงัคบั  และระเบียบวธีิปฏิบติัต่าง ๆ  ท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งทราบและปฏิบติั   

 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2562407 เอกเทศสัญญา  2                    3(3-0) 
Specific  Contracts  2 
               ศึกษาลกัษณะของเอกเทศสัญญา  ไดแ้ก่  สัญญายมื  ฝากทรัพย ์  จา้ง
แรงงาน   จา้งท าของ  รับขน  ตวัแทน  และนายหนา้  ตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์  บรรพ  3  ลกัษณะ  6  ลกัษณะ  7  ลกัษณะ  8  ลกัษณะ  9  ลกัษณะ  10  
ลกัษณะ  15  และลกัษณะ  16  
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2562408 เอกเทศสัญญา  3                    2(2-0) 
Specific  Contracts  3 
               ศึกษาลกัษณะของเอกเทศสัญญา  ไดแ้ก่  เก็บของในคลงัสินคา้  
ประนีประนอมยอมความ  การพนนัขนัต่อ  และบญัชีเดินสะพดัตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ  3  ลกัษณะ  14  ลกัษณะ  17  ลกัษณะ  18  และ
ลกัษณะ  19  
 

2562409 กฎหมายลกัษณะประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์    2(2-0) 
Secured  Transaction 
               ศึกษาลกัษณะของเอกเทศสัญญาเก่ียวกบัการค ้าประกนั  จ  านอง จ าน า  ตาม
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์  บรรพ  3  ลกัษณะ  11  ลกัษณะ  12  และ
ลกัษณะ  13   
 

2562410 กฎหมายลกัษณะประกนัภัย      2(2-0) 
Insurance  Law 
                ศึกษาลกัษณะของเอกเทศสัญญาเก่ียวกบัการประกนัภยั  ตามประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ  3  ลกัษณะ  20   
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2562413 กฎหมายการกฬีา       2(2-0) 
Sport   Law 
               ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมาย พระราชบญัญติัทางการกีฬาในแง่ต่าง ๆ  
ไดแ้ก่ความหมาย  ความส าคญั  ท่ีมาและประเภทต่าง ๆ ของกฎหมาย  การจดัท า  
การใช ้ การยกเลิก  การตีความ  ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดจากการใชก้ฎหมาย  กฎหมาย
ทางการกีฬาท่ีควรทราบ   โดยเฉพาะกฎหมายท่ีใชใ้นองคก์รกีฬา    ต่าง ๆ  ทั้งใน
และต่างประเทศ  เช่น  กฎบตัรโอลิมปิค  พระราชบญัญติัทางกีฬา   
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2562414 กฎหมายและระเบียบเกีย่วกบัประมง     3(3-0) 

Fishery  Law  and  Regulation 
               กฎหมายทัว่ไป  พระราชบญัญติัการประมง  กฎกระทรวงและระเบียบ
เก่ียวกบัการประมง  พระราชบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย  
พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการจดัระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมายประมงของ
ต่างประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศ  
 

2562415 หลกัการบัญชีส าหรับนักกฎหมาย      3(3-0) 
Accounting  for  Lawyer 
               ศึกษาถึงความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการท าบญัชี การพิจารณาปัญหาของการ
ท าบญัชีในทางธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกบัการบญัชี และการด าเนินคดีเก่ียวกบับญัชี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 
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2562501 กฎหมายปกครอง  1       3(3-0) 
Administrative   Laws  1 
               ศึกษาประวติั  แนวความคิด และลกัษณะทัว่ไปของฝ่ายปกครองและ
กฎหมายปกครอง ท่ีมาของกฎหมายปกครอง การใชแ้ละการตีความกฎหมาย
ปกครอง การจดัระเบียบการบริหารราชการแผน่ดิน ระบบราชการไทย ความ
เก่ียวพนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐกบัรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝ่ายปกครอง ศาล
ปกครอง  คดีปกครอง และพระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางการ      ปกครอง
ฉบบัปัจจุบนั 
 

2562502 กฎหมายปกครอง  2       3(3-0) 
Administrative  Laws  2 
              ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบักฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ     หลกั
ทัว่ไปและปัญหาในการจดัระเบียบราชการบริหาร การจดัระเบียบราชการบริหาร
ส่วนกลาง การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค การจดัระเบียบบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน ระบบราชการความเก่ียวพนัระหวา่งขา้ราชการกบัรัฐตามกฎหมาย การ
ควบคุมฝ่ายปกครอง  ศาลปกครองและคดีปกครอง   

  
2562503 กฎหมายเกีย่วกบัการบริหารราชการไทย  1                 3(3-0) 

Law  of  Administration  of  State  Affairs  1 
                ศึกษาในเร่ืองหลกัส าคญัเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดิน  กฎหมาย  
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดินของไทย 
 

2562504 กฎหมายรัฐธรรมนูญ       2(2-0) 
Constitutional  Law 
                  ศึกษาความหมาย  ประวติั  และววิฒันาการของรัฐธรรมนูญ  ประเภท
ของรัฐธรรมนูญ  การแบ่งแยกอ านาจอธิปไตย  และความเก่ียวพนัระหวา่งอ านาจนั้น  
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย  
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2562505 กฎหมายปกครองและวธีิพจิารณาคดีปกครอง    3(3-0) 

Administrative  Law  and  Procedures 
                  ศึกษาในเร่ืองการปกครองของรัฐ สาระส าคญัและท่ีมาของกฎหมาย
ปกครองบริการสาธารณะ  การจดัระเบียบการบริหารราชการของไทย และวธีิ
พิจารณาคดีปกครอง 
 

2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม      2(2-0) 
Constitutional  Court  of  Justice 
                 ศึกษา กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อ านาจศาล และอ านาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมายการจดัตั้งศาลแขวงและวธีิ
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
 

2562507 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทยีบ      3(3-0) 
Comparative  Constitutional  Law 
                 ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กบักฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของต่างประเทศ 
 

2562508 กฎหมายเกีย่วกบัการบริหารราชการไทย 2     3(3-0) 
Laws  and  Regulations  in  Thai  Bureaucracy  2 
                ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎี แนวคิดและหลกัการในการก าหนดและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารราชการไทย สถาบนัท่ีรับผดิชอบในการออกกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยราชการ ตวับทกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารราชการแผน่ดิน 
กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล การคลงัและการงบประมาณ การบริหาร
ยติุธรรม ระเบียบพสัดุ ทรัพยสิ์น ตลอดจนปัญหาในการใชก้ฎหมายและระเบียบนั้น 
ๆ และแนวโนม้ของกฎหมายการบริหารของไทย 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2562601 นิติปรัชญา        3(3-0) 

Philosophy  of  Law 
                 ศึกษาในเร่ืองววิฒันาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั  รวมทั้งปัญหาการใชก้ฎหมาย  
 

2562602 ภาษากฎหมายไทย       3(3-0) 
Thai  Law  Language 
                  ศึกษาถึงความหมายของถอ้ยค าในกฎหมาย  ซ่ึงมีความหมายโดยเฉพาะ  
และวธีิใชถ้อ้ยค าเหล่านั้น  
 

2562605 การใช้และการตีความกฎหมาย      3(3-0) 
Application  and  Interpretation  of  Law 
                 ศึกษาหลกัทัว่ไปในการตีความกฎหมาย  การตีความกฎหมายของระบบ
กฎหมายต่าง ๆ  องคก์รท่ีตอ้งตีความกฎหมาย  วธีิการและแนวทางท่ีใชใ้นการ
ตีความกฎหมาย  ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพง่และทางอาญา 
 

2563201 กฎหมายครอบครัว       3(3-0) 
Family  Laws 
              ศึกษาลกัษณะของกฎหมายครอบครัวเก่ียวกบัการสมรส  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสามีภรรยา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบิดามารดากบับุตร  และค่าอุปการะเล้ียง
ดู  ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ บรรพ  5   

2563202 กฎหมายมรดก        3(3-0) 
Succession 
                ศึกษาลกัษณะกฎหมายมรดกเก่ียวกบับทบญัญติัทัว่ไป สิทธิโดยธรรมใน
การรับมรดกพินยักรรม วธีิจดัการและปันทรัพยม์รดก  มรดกท่ีไม่มีผูรั้บ อายคุวาม 
ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บรรพ 6   
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2563203 สัมมนากฎหมายแพ่ง       3(3-0) 

Seminar in  Civil  Law 
 วชิาบงัคบัก่อน  : สอบไดว้ชิาบงัคบัในกลุ่มกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ หรือไดรั้บ
อนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
                  ศึกษาในรูปแบบของการจดัใหมี้การสัมมนาในปัญหาส าคญัต่างๆ 
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองในวชิากฎหมายแพง่  เพื่อทบทวน และเพิ่ม
ความช านาญในทางปฏิบติั 
 

2563301 แรงงานสัมพนัธ์        3(3-0) 
Labour  Relations 
                  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกจา้งกบัฝ่ายบริหาร  ประวติัและ
ววิฒันาการของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ  ปัญหาแรงงานสัมพนัธ์  
สภาพขอ้ขดัแยง้ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้ง  กระบวนการเจรจาต่อรอง  การนดัหยดุ
งาน  นโยบายแรงงานและภาวะการท างาน  กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2563302 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา      2(2-0) 
Criminology  and  Penology 
                  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของอาชญาวทิยา  สถิติอาชญากรรม  
สภาพและสาเหตุของอาชญากรรม  กระบวนการยติุธรรมกบัอาชญากรรม        
พฤติกรรมของผูก้ระท าผดิ  การป้องกนัอาชญากรรม  ความหมายและขอบเขต
ของทณัฑวทิยา  การบริหารงานเรือนจ า  การคุมประพฤติ  และการพกัการลงโทษ  
ทฤษฎี  และงานวจิยัต่าง ๆ  ในขอบเขตของนิติอาชญา  และทณัฑวทิยา 
 

2563303 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล     2(2-0) 
Private  International  Law 
                   ศึกษาหลกัทัว่ไปและแนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการใชก้ฎหมาย ตาม     
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย พระราชบญัญติัสัญชาติ เป็นตน้  
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2563304 สัมมนากฎหมายอาญา                                                                                   3(3-0) 

Seminar  in Criminal  Law 
วชิาบังคับก่อน  : 2562306  กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ 
                  ศึกษาในรูปแบบของการจดัใหมี้การสัมมนาในปัญหาส าคญัต่างๆ    
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหลายเร่ืองในวชิากฎหมายอาญาท่ีไดศึ้กษาในชั้น
มาแลว้ เพื่อทบทวนและเพิ่มความช านาญในทางปฏิบติั 

 
2563401 กฎหมายเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว      3(3-0) 

Tourism  Laws 
                ศึกษาความส าคญัและสาระส าคญัของระเบียบ และกฎหมายเก่ียวกบั         
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว พ.ร.บ. คนเขา้เมือง  2522  พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ 2504 
พ.ร.บ. สถานีบริการ 2509 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2521 พระ
ราชก าหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจกัร พ.ศ. 2526 ประกาศของคณะ
ปฏิวติั ฉบบัท่ี 281 พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถุและพิพิธภณัฑส์ถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.   โรงแรม 
พุทธศกัราช 2478 พ.ร.บ. จดัหางานและคุม้ครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ประมวล
รัษฎากร พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469  
 

2563402 
 
 
 
 

 

กฎหมายเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญาและวธีิพจิารณาคดี 
ในศาลทรัพย์สินทางปัญญา      2(2-0) 
Intellectual  Estate  and  Procedure  Intellectual  Property 
                  ศึกษาหลกักฎหมายวา่ดว้ยลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการคา้
ตลอดจนวธีิพิจารณาคดีในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา  
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2563404 กฎหมายเกีย่วกบัการขนส่ง      3(3-0) 

Law  of  Transportation 
                  ศึกษากฎหมาย กฎ ขอ้บงัคบั และวธีิการด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
ขนส่ง  
 

2563405 กฎหมายเกีย่วกบัสถาบันการเงิน      3(3-0) 
Financial  Institution  Law 
                  ศึกษาถึงบทบาทของสถาบนัการเงิน หลกัปฏิบติัเก่ียวกบักฎหมาย
ประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงิน นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจของสถาบนัการเงิน ภาคเอกชน เช่น ธนาคารพาณิชย ์  บริษทัเงินทุน บริษทั
หลกัทรัพย ์ หรือบริษทัเครดิต ฟองซิเอร์  ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกบัองคก์รของรัฐท่ี
มีบทบาทในการควบคุมก ากบัสถาบนัการเงินดงักล่าว   
 

2563406 กฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิอสังหาริมทรัพย์     3(3-0) 
Real  Property  Business 
                  ศึกษาถึงบทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ นโยบายการควบคุมและ   
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกบัองคก์รของ
รัฐท่ีมีบทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
 

2563407 กฎหมายเกีย่วกบัปศุสัตว์       2(2-0) 
Livestock  Legislation 
                  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย  พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการปศุสัตว์
และสัตวใ์นประเทศไทย  หลกัเกณฑก์ารจดัตั้งฟาร์มเล้ียงโค  กระบือ  เพื่อส่งออก 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2563501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง    3(3-0) 

Constitutional  Laws  and  Public  Laws 
                   ศึกษาหลกักฎหมายรัฐธรรมนูญทัว่ไป  ประวติัของรัฐธรรมนูญ  
ประเทศท่ีเป็นตน้แบบรัฐธรรมนูญประเภทต่าง ๆ  รัฐธรรมนูญของไทยเป็น
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  และกฎหมายทัว่ไปท่ีประชาชนควรทราบ   ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ใชใ้นชีวติประจ าวนั  
 

2563503 กฎหมายลกัษณะพยาน       3(3-0) 
Law  of  Evidence 
                 ศึกษาลกัษณะและกฎเกณฑก์ารสืบพยานหลกัฐานของศาล  ทั้งคดีแพง่
และคดีอาญา  หลกัในการรับฟัง  และไม่รับฟังพยานหลกัฐาน  หลกัเก่ียวกบัพยาน
ความเห็นขอ้ท่ีศาลรู้เอง  ขอ้สันนิษฐาน  หนา้ท่ีน าสืบตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง่  ภาค  1  ลกัษณะ  5  และประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญา       ภาค  5   
 

2563504 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง      3(3-0) 
Law  of Civil  Procedures 
                  ศึกษาหลกักฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่วา่ดว้ยบททัว่ไป วธีิพิจารณาใน
ศาลชั้นตน้ อุทธรณ์และฎีกาตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ ภาค 1-2-3 
 

2563505 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี    3(3-0) 
Law of Civil  Procedures : Provisional  Measures  and  Execution  
of Judgements 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 2563504  กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่ง 
                 ศึกษาหลกักฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาชัว่คราวก่อนพิพากษาและการ
บงัคบัตามค าพิพากษา หรือค าสั่ง ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  
ภาค  4 
 

 

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2563506 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา      3(3-0) 

Criminal  Procedure 
                ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการด าเนินคดีอาญาเก่ียวกบัหลกัทัว่ไปวธีิพิจารณา 
ในศาลชั้นตน้  ชั้นอุทธรณ์  ชั้นฎีกา  ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 

2563507 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง     2(2-0) 
Public  International  Law 
    ศึกษากฎหมายระหวา่งประเทศภาคสันติ  และภาคสงคราม  
 

2563508 กฎหมายภาษีอาการ       3(3-0) 
Taxation 
                 ศึกษาในหลกัการของภาษีอากร  ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ภาษีเงินได้
นิติบุคคล  ภาษีการคา้และภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตามประมวลรัษฎากร   
 

2563510 กฎหมายล้มละลาย       3(3-0) 
Bankruptcy  Law 
               ศึกษาประวติัและหลกัส าคญัของกฎหมายลม้ละลาย  การฟ้องร้องคดี
ลม้ละลาย  การพิทกัษท์รัพย ์ การยดึทรัพย ์ การพิพากษาใหล้ม้ละลาย  การปลดจาก 
การลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย          
 

2563511 กฎหมายเกีย่วกบัการเงินการคลงัของรัฐ     3(3-0) 
Public Financial Law 
                  ศึกษาหลกักฎหมายการคลงัท่ีเก่ียวกบัการเงิน การคลงั วธีิการ
งบประมาณ และระบบภาษีอากร หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการเงินและการคลงั 
ซ่ึงองคก์รของรัฐใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารประเทศ         

  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2563512 กฎหมายปกครองเปรียบเทยีบ                                                                       3(3-0) 

Comparative  Administrative  Law 
                  ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายปกครองของไทยกบักฎหมาย            
ปกครองของต่างประเทศ 
 

2563513 กฎหมายอนุญาโตตุลาการ                                                                              3(3-0) 
Arbitrator 
                  ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ  แนวทางการใช้
อนุญาโตตุลาการ  ได้แก่  อนุญาโตตุลาการท่ีแต่งตั้ งข้ึนโดยองค์กรทางเอกชน  
(ทฤษฎีการตดัสินเป็นอ านาจรัฐ)  และอนุญาโตตุลาการท่ีแต่งตั้งข้ึนโดยองค์กร   
ของรัฐ  (ทฤษฎีสัญญา)  ตลอดจนกฎหมายเก่ียวกบัอนุญาโตตุลาการ 
 

2563514 กฎหมายศุลกากร       3(3-0) 
Customs  Law 
                 ศึกษาพระราชบญัญติัศุลกากร  พระราชกฤษฎีกาก าหนดพิกดัอตัราภาษี 
ศุลกากร  ระเบียบการช าระภาษีอากรขาเขา้และขาออก  
 

2563601 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0) 
Law  of  International  Business 
                  ศึกษาววิฒันาการและท่ีมาของกฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ  การ
ขดักนัแห่งกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัแก่สัญญาการคา้ระหวา่งประเทศ  กฎหมายเอกภาพ
ส าหรับการซ้ือขายระหวา่งประเทศ  การแทรกแซงของรัฐเก่ียวกบัการแลกเปล่ียน
ระหวา่งประเทศ  ซ่ึงตกอยูภ่ายใตก้ฎหมายของ   GATT  และ  UNCTAD  สัญญา
การผลิตระหวา่งประเทศ  การช าระเงินและการโอนเงินระหวา่งประเทศ  การขนส่ง
ทางทะเล  การประกนัภยั  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการคา้ระหวา่งประเทศ  
โดยหา้งหุน้ส่วนและกระบวนการ  การระงบัขอ้พิพาทการคา้ระหวา่งประเทศ  

  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2563701 กฎหมายแรงงานและวธีิพจิารณาคดีในศาลแรงงาน    3(3-0) 

Labour  Law  and Procedure 
                ศึกษาถึงประวติัความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุม้ครอง
แรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการ
พิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
 

2563702 กฎหมายเกีย่วกบัโรงแรมและแรงงานสัมพนัธ์    3(3-0) 
Hotel  Laws  and  Labour  Relations 
                ศึกษาความส าคญัและสาระส าคญัของระเบียบ  กฎหมายเก่ียวกบั  พ.ร.บ. 
การโรงแรม  พ.ศ. 2478  และเพิ่มเติม , พ.ร.บ. สถานบริการ  2509  และศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกจา้งกบัฝ่ายบริการ  ปัญหาแรงงานสัมพนัธ์  กระบวนการ
เจรจาต่อรอง  การนดัหยดุงาน  นโยบายแรงงานและภาวะการท างาน  กฎหมาย
แรงงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2564301 นิติเวชศาสตร์        2(2-0) 
Forensic  Medicine 
                 ศึกษาประวติัและความมุ่งหมายของนิติเวชศาสตร์  อนัเป็นวทิยาการทาง
การแพทย ์  โดยเนน้การชนัสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวทิยาศาสตร์  ท่ี
สัมพนัธ์กบัการใชก้ฎหมาย  อนัเป็นการพิสูจน์หลกัฐานส าหรับการด าเนินคดีในทาง
อาญาและทางแพง่ 
 

2564302 การสืบสวน และสอบสวน      3(3-0) 
Criminal  Process 
                  ศึกษากระบวนการยติุธรรมในคดีอาญาในชั้นพนกังานสอบสวน        
การสืบสวนและสอบสวนในการกระท าความผดิอาญา  สิทธิของผูต้อ้งหาตาม
กฎหมาย 

  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2564303 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา     2(2-0) 

Law  on  Intellectual  Property 
                 ศึกษาลกัษณะประเภทต่าง ๆ  ของทรัพยสิ์นทางปัญญา  โดยเนน้กฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ  สิทธิบตัรและสิทธิในเคร่ืองหมายการคา้ 
 

2564401 กฎหมายเกีย่วกบัการค้าระหว่างประเทศ     2(2-0) 
 International  Trade  Law 
                ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปของธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ  และ
กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ  ไดแ้ก่  สัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ  การช าระ
หน้ีตามสัญญาซ้ือขายระหวา่งประเทศ  การรับขนทางทะเล  การประกนัภยัทางทะเล  
การระงบัขอ้พิพาทการคา้โดยอนุญาโตตุลาการ 
 

2564402 กฎหมายเกีย่วกบัการลงทุน      3(3-0) 
Law  of  Investment 
                 ศึกษาสิทธิและหนา้ท่ีของผูท่ี้จะเขา้มาลงทุนในประเทศไทย นโยบายและ
ขอ้ก าหนดกฎเกณฑต่์างๆ อนัเป็นการจูงใจใหผู้เ้ขา้มาลงทุน กฎหมายเก่ียวกบัการ
ประกอบอาชีพของคนต่างดา้ว กฎหมายเก่ียวกบัการลงทุนของประเทศอ่ืน ๆ  

2564403 กฎหมายเกีย่วกบัการอุตสาหกรรม                  3(3-0) 
Industrial  Law 
                 ศึกษาหลกักฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียน
และจ านองเคร่ืองจกัร  และการควบคุมส่ิงท่ีเป็นพิษซ่ึงเกิดจากการประกอบ             
อุตสาหกรรม   

  
  
  
  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2564404 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวทิยา     2(2-0) 

Public  Health  Law  and  Forensic  Medicine 
                 ความหมาย  แนวคิด  ความส าคญั  ท่ีมาของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
สาธารณสุข การประกอบโรคศิลป บทบาทของกฎหมายในการแกปั้ญหา
สาธารณสุข  และการส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน  ขอบเขตความรับผดิชอบ
ของนกัสาธารณสุขต่อกฎหมายทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุข  รวมถึงหลกัการ
ชนัสูตรพลิกศพ  สาเหตุการตาย  การตดัสินการตาย  การเปล่ียนแปลงภายหลงั  การ
ตาย  และการเขียนรายงานการชนัสูตรพลิกศพ  

 
2564501 กฎหมายจราจร        3(3-0) 

Traffic  Law 
             ศึกษากฎหมาย  และกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ  เก่ียวกบัจราจรทางบก  ทางน ้า  

และทางอากาศ 
 

2564502 กฎหมายและระเบียบเกีย่วกบัการประมง     2(2-0) 
Fishery  Law  and  Regulation 
                กฎหมายทัว่ไป     พระราชบญัญติัการประมง    กฎกระทรวงและระเบียบ
เก่ียวกบัการประมง  พระราชบญัญติัเก่ียวกบัการจดัระเบียบกิจการแพปลา  กฎหมาย 
ประมงของต่างประเทศและกฎหมายระหวา่งประเทศ  
 

2564601 หลกัวชิาชีพนักกฎหมาย       2(2-0) 
Principles  of Legal  Profession 
              ศึกษาในเร่ืองววิฒันาการของวชิาชีพกฎหมาย  หนา้ท่ีและงานของนกั
กฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาทและวนิยั อุดมคติและจริยธรรมของนกักฎหมาย 
องคก์ารก่อตั้งและควบคุมผูป้ระกอบวชิาชีพทางกฎหมาย  

  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2564602 การว่าความและศาลจ าลอง      3(3-0) 

Advocacy  and  Moot  Court 
                  ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีการวา่ความ การเตรียมคดี การร่างค าฟ้อง การร่าง
ค าใหก้าร การถามคา้น วธีิแถลงคดัคา้นหรือขอ้ต่อสู้ วธีิซกัถามพยาน การถามติง 
การร่างค าแถลงส านวน หลกัส าคญัของกฎหมายทนายความและขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
ทนายความ    และการจดัศาลจ าลอง   โดยจดัใหมี้การฝึกภาคปฏิบติัตามรูปแบบของ
ศาลยติุธรรม  
 

2564701 กฎหมายเกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0) 
Law  of Natural  Resources 
                   ศึกษาแนวความคิด นโยบายการควบคุมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ         เก่ียวกบัการควบคุมการจดัการทรัพยากร  
ธรรมชาติ 
 

2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      3(3-0) 
Consumer  Protection  Law 
                   ศึกษาแนวความคิดท่ีท าใหเ้กิดความจ าเป็นท่ีตอ้งมีกฎหมายคุม้ครอง     
ผูบ้ริโภค  วธีิการบงัคบัใชก้ฎหมาย การเยยีวยาแก่ผูบ้ริโภคท่ีไดรั้บความเสียหาย 
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  
 

2564703 กฎหมายประกนัสังคม       3(3-0) 
Law  of  Environments 
                 ศึกษาถึงลกัษณะประวติัความเป็นมาของการประกนัสังคมไทย และการ
ประกนัสังคม กฎหมายเก่ียวกบัประกนัสังคมของไทย  
 

  
  
  

รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา น(ท-ป) 
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2564704 กฎหมายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม      3(3-0) 

Law  of  Environments 
               ศึกษาถึงแนวความคิด   วธีิการต่างๆ กฎหมายและกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ   
เก่ียวกบัการส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
 

2564705 กฎหมายเกีย่วกบัส่ือสารมวลชน      2(2-0) 
Law  of  Mass  Communication 
                 ศึกษา พ.ร.บ.ลิขสิทธ์ิ   พ.ร.บ.การพิมพ ์   พ.ร.บ.เก่ียวกบัวทิย ุ     และ
โทรทศัน์  ค  าสั่งและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนกัหนงัสือพิมพแ์ละกฎหมาย
ท่ีส่ือสารมวลชนควรรู้  
 

2564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย                                                    2(90) 
Preparation  for  Professional  Experience  in Law 
                   จัดให้มี กิจกรรมเพื่อ เตรียมความพร้อมของผู ้เ รียนก่อนออกฝึก        
ประสบการณ์วิชาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ  
การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้  ทกัษะ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วิชาชีพและศึกษาสังเกต  และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติังานด้านกฎหมายใน   
สถานการณ์จริง 
 

2564802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพกฎหมาย                5(450) 
Field  Experience  in Law 
                  ฝึกงานทางดา้นกฎหมาย  ในองคก์ารภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ  และเอกชน
เก่ียวกบัวชิาชีพกฎหมาย  
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หมู่วชิาเศรษฐศาสตร์ 
(257) 

 
 หมู่วชิาเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาสังคมศาสตร์    ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น 
ดงัน้ี 
 

1.  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์    (257- 1 - -) 
2.  การประยกุต ์       (257- 2 - -) 
3.  การวเิคราะห์       (257- 3 - -) 
4.          (257- 4 - -) 
5.          (257- 5 - -) 
6.          (257- 6 - -) 
7.                        (257- 7 - -) 
8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (257- 8 - -) 
9.  โครงการพิเศษ/ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์ 

      โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวจิยั   (257- 9 - -) 
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หมู่วชิาเศรษฐศาสตร์ (257) ในหมวดวชิาสังคมศาสตร์   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
2571101 
2571201 

 
 
 

2572201 
2573301 

4611105 
 

2570201 
4612201 
4612109 
4612202 
4613302 

ประวติัและลทัธิเศรษฐกิจ 
มนุษยก์บัเศรษฐกิจ 
มนุษยก์บัเศรษฐกิจ 
มุนษยก์บัเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั 
เศรษฐกิจประเทศไทย 
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาเศรษฐศาสตร์  (257) 

 
รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 

 
น(ท-ป) 

2571101 ประวตัิและลทัธิเศรษฐกจิ       3(3-0) 
History of Economic Doctrines 
                 ศึกษาประวติัววิฒันาการของแนวความคิด หรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใน
สมยัโบราณ ถึงปัจจุบนั ทฤษฎีหรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ความเช่ือ  ส่ิงแวดลอ้ม 
และเทคนิค การพิจารณาปัญหาทางเศรษฐกิจในสมยัโบราณ สมยักรีก  สมยัโรมนั  
สมยักลาง  สมยัการปฏิวติัอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบนั  
 

2571201 มนุษย์กบัเศรษฐกจิ       2(2-0) 
Man and Economics 
                ศึกษาความหมาย และความส าคญัของระบบเศรษฐกิจ  หลกัเศรษฐศาสตร์
กบัการด ารงชีวติ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติประจ าวนัของไทย ในดา้น
ปัจจยัการผลิต การเงิน การคลงั การคา้ระหวา่งประเทศ การพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ปัญหาเศรษฐกิจไทย  นโยบายและแนวทางในการแกปั้ญหาดงักล่าว 
 

2572201 เศรษฐกจิประเทศไทย       3(3-0) 
Economy of Thailand 
                 ศึกษากลไก โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ปัจจยัการผลิตทรัพยากร 
กลไกการตลาด รายไดป้ระชาชาติ การคลงั การคา้ระหวา่งประเทศ และปัญหาของ
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 
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รหัส ช่ือและค าอธิบายรายวชิา 
 

น(ท-ป) 

2573301 การพฒันาเศรษฐกจิและสังคม      3(3-0) 
Economic and Social Development 
             ความหมายของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ  
ทฤษฎีการพฒันาเศรษฐกิจ  ทฤษฎีการพฒันาสังคม นโยบายและแผนงาน การ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กระบวนการพฒันาชุมชนในประเทศไทยปัญหา
และอุปสรรคของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  

 



 
 
 
 

หมวดวชิานิเทศศาสตร์ 
( รหัส  300 – 349 ) 
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หมวดวชิานิเทศศาสตร์ 
รหัส  300 – 349 

 
หมวดวชิานิเทศศาสตร์    ได้จัดหมู่วชิาไว้ดังนี ้

 
  รหัส        หมู่วชิา 

300 หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดใ้นหมวดวชิานิเทศศาสตร์ 
301  หมู่วชิาการส่ือสาร 
302   หมูว่ชิาส่ิงพิมพ ์
303   หมู่วชิาการประชาสัมพนัธ์ 
304   หมู่วชิาวทิย ุ– โทรทศัน์ 
305    หมู่วชิาการโฆษณา 
306    หมู่วชิาการถ่ายภาพ 
307    หมู่วชิาภาพยนตร์ 
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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใด 
ได้ในหมวดวชิานิเทศศาสตร์ 

( 300 ) 
 
 

หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดไดข้องหมวดวชิานิเทศศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา
ออกเป็นดงัน้ี 

1.   หลกัการและทฤษฎีทัว่ไป      ( 300 -1- - ) 
2.           ( 300 -2- - ) 
3.         ( 300 -3- - ) 
4.         ( 300 -4- - ) 
5.         ( 300 -5- - ) 
6.         ( 300 -6- - ) 
7.         ( 300 -7- - ) 
8.   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      ( 300 -8- - ) 
9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษา 
      เอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั     ( 300 -9- - ) 
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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้(300)ในหมวดวชิานิเทศศาสตร์   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3001101 
3001102 

 
3001103 

 
3002801 

 
3002802 

 
3002803 

 
3002804 

 
 

3003101 
 

3003801 
 

3004101 
3004801 

4661202 
- 

3001102 
 
 

4662801 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

3003101 
- 
 
- 
- 

4664812 
4664822 
4664832 
4664842 
4664852 

   หลกัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 
   ศิลปะและกราฟิกส าหรับงานนิเทศศาสตร์ 
   ศิลปะกบังานกราฟิก 
   การพฒันาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
 
   การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะการส่ือสารและ 
   การโฆษณา  1 
   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะการส่ือสารและ 
   การโฆษณา 1 
   การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพวารสารศาสตร์และการ  
   ประชาสัมพนัธ์ 1   
   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวารสารศาสตร์และการ 
   ประชาสัมพนัธ์ 1 
 
   การวจิยันิเทศศาสตร์ 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติเพื่อการวจิยันิเทศศาสตร์ 
   การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์  3 
 
   มนุษยส์ัมพนัธ์ในงานนิเทศศาสตร์ 
   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 3 
   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 
   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 
   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 
   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 
   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 

3(3–0) 
3(2-2) 
3(2-2) 
3(2-2) 

 
2(90) 

 
3(250) 

 
2(90) 

 
3(250) 

 
 

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

 
3(3-0) 
5(450) 
5(250) 
5(250) 
5(250) 
5(250) 
5(250) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้   (300) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3001101    หลกัการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์                  3(3–0) 
  Fundamentals  of  Advertising  and  Public  Relations 
  ความหมาย  ความส าคญั  และความแตกต่างของการโฆษณากบัการ

ประชาสัมพนัธ์รวมทั้งค  าท่ีใชใ้กลเ้คียงและเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์  เช่น การโฆษณาชวนเช่ือ  การโฆษณาเผยแพร่ การสารนิเทศ ฯลฯ
หลกัการและองคป์ระกอบของการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ประวติัและ
ววิฒันาการกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ กลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจน
เทคนิคการใชส่ื้อพื้นฐานในการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ 

 
3001102 ศิลปะและกราฟิกส าหรับงานนิเทศศาสตร์                  3(2–2) 
  Arts  and  Graphics  for  Communication  Arts 

 ความหมายของศิลปะและกราฟิก ความสัมพนัธ์ของศิลปะกบังานกราฟิก 
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะและทฤษฎีการออกแบบปฏิบติัการออกแบบและผลิตวสัดุ
กราฟิกประเภทต่าง  ๆ โดยเนน้ความคิดสร้างสรรค ์  รูปแบบ   เน้ือหา   และน าไปใช้
ใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของงาน  
 ดา้นนิเทศศาสตร์ 

 
3001103 การพฒันาบุคลกิภาพเพือ่งานนิเทศศาสตร์                  3(2–2) 
 Development  of  Personality  for  Communication  Arts 
  ศึกษาความหมาย  องค์ประกอบของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ี

เก่ียวกบับุคลิกภาพ  การพฒันาบุคลิกภาพส่วนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม   เช่น  
การแต่งตวั  การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร  มารยาทสังคม  มนุษยสัมพนัธ์  การเป็นผูน้ า 
และขนบธรรมเนียมวฒันธรรม   เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานนิเทศศาสตร์ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 

 
3002801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา  1              2(90) 

Preparation  for  Professional  Experience  in  Communication  and  
Advertising 1 

  จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดา้นศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา  ในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ  โดยการกระท าในสภาพการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ 

 
3002802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพศิลปะการส่ือสารและการโฆษณา  1               3(250) 
  Field  Experience  in  Communication  and  Advertising  1 

ฝึกปฏิบติังานศิลปะการส่ือสารและการโฆษณาในหน่วยงานรัฐบาล  
รัฐวสิาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดยการน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีได้
ศึกษาไปใชใ้นสถานการณ์จริงจดัใหมี้การปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการ
ฝึกงาน  และจดัปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปปัญหางานดา้นศิลปะการส่ือสาร
และการโฆษณาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนวธีิการแกปั้ญหาใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 
3002803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ 1      2(90) 

Preparation  for  Professional  Experience  in  Journalism  and  Public  
Relations  1 
 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ ในด้านการรับรู้ลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชีพการพฒันาตัวผูเ้รียนให้มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ  โดยการกระท าใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานในวชิาชีพนั้น ๆ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3002804 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์ 1               3(250) 
  Field  Experience  in  Journalism  and  Public  Relations  1 

ฝึกงานดา้นวารสารศาสตร์    และดา้นประชาสัมพนัธ์ในหน่วยงานรัฐบาล   
รัฐวสิาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน  โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดศึ้กษา
ไปใชใ้นสถานการณ์จริง จดัให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึกงาน    
และ   จดัปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานวารสารศาสตร์  และงาน
ประชาสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนวธีิการแกปั้ญหาใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 
3003101 การวจัิยนิเทศศาสตร์                       3(3–0) 
  Research  in  Communication  Arts   

ศึกษาระเบียบวิธีวิจยัและสถิติเบ้ืองตน้ท่ีจ  าเป็นส าหรับการวิจยันิเทศศาสตร์ 
ศึกษาถึงความหมาย  บทบาท  กระบวนการ  ชนิด  คุณลกัษณะของการวิจยั  ภาษาท่ี
ใชใ้นการวิจยัทางสังคมศาสตร์ วิธีการเขียนเคา้โครง แบบสอบถาม การสุ่มตวัอยา่ง  
การจดัตารางขอ้มูล  การวิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจยัอนัเป็นประโยชน์ต่อ
วชิาชีพนิเทศศาสตร์ 

 
3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์  3                   2(90) 
  Preparation  for  Professional  Experience  in  Communication  Arts  3 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์  ในด้านการรับรู้  ลกัษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ  การพฒันาตวัผูเ้รียนให้มีความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพ  โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง  ๆ  ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบังานในวชิาชีพนั้น  ๆ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3004101 มนุษยสัมพนัธ์ในงานนิเทศศาสตร์                  3(3-0) 
  Human  Relationships  in  Communication  Arts 
  ศึกษาความหมาย  ลักษณะ  แนวความคิด  ขอบเขตและปัจจัยเพื่อเป็น

พื้นฐานของการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  คณะและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้ง
ในงานนิเทศศาสตร์มนุษยสัมพนัธ์กบัการบริหารงานนิเทศศาสตร์  หนา้ท่ีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพนัธ์ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
เนน้ฝึกทกัษะสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในงานนิเทศศาสตร์ 

 
 
3004801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์  3                 5(450) 
  Field  Experience  in  Communication  Arts  3 
  ฝึกปฏิบติังานด้านนิเทศศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ   หรือ

ธุรกิจเอกชนโดยการน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้
ในสถานการณ์จริงจดัให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึกงาน    และ
จัดปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานด้านนิเทศศาสตร์ท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนวธีิการแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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หมู่วชิาการส่ือสาร 
(301) 

 
 หมู่วชิาการส่ือสาร  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิานิเทศศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 

1.   หลกัการและทฤษฎีทัว่ไป      ( 301-1- - ) 
2. การส่ือสารประยกุต ์         ( 301-2- - ) 
3. การผลิต                      ( 301-3- - ) 
4. การบริหาร                       ( 301-4- - ) 
5.                           ( 301-5- - ) 
6.                      ( 301-6- - ) 
7.                  ( 301-7- - ) 
8.   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      ( 301-8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวจิยั      ( 301-9- - ) 
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หมู่วชิาการส่ือสาร(301)ในหมวดวชิานิเทศศาสตร์ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3011101 

- 
3011102 

- 
3011103 
3012101 

- 
3013101 
3013102 
3013103 
3013104 
3013105 
3013201 
3013202 
3013203 
3013204 
3014201 

- 
4661131 

- 
4661132 

- 
- 

4661133 
4663108 
4663150 
4663151 

- 
- 

4663148 
4663149 
4661307 

- 
- 

   หลกันิเทศศาสตร์ 
   หลกัและทฤษฎีการส่ือสาร 
   หลกัการส่ือสารมวลชน 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการส่ือสารมวลชน 
   ศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
   กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายส่ือสารมวลชน 
   ส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน้ 
   ส่ือมวลชนกบัสังคม 
   การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อการส่ือสาร 
   ส่ือมวลชนกบัการกีฬา 
   สังคมวทิยาการส่ือสาร 
   การส่ือสารกบัวฒันธรรมไทย 
   การส่ือสารเพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
   ส่ือสารมวลชนและการท่องเท่ียว 
   การส่ือสารเพื่อการพฒันาการกีฬา 
   เทคโนโลยกีารส่ือสาร 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการส่ือสาร   (301) 

 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 

3011101 หลกันิเทศศาสตร์                    3(3–0) 
 Principles  of  Communication  Arts 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกับการส่ือสารในสังคม วิเคราะห์

กระบวนการส่ือสารระดบัต่าง ๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตร์การส่ือสาร รวมทั้งการ
ส่ือสารภายในบุคคล การส่ือสารระหว่างบุคคล และการส่ือสารมวลชน ตลอดจน
บทบาทและอิทธิพลของการส่ือสารทีมีผลต่อการพฒันาสังคม 

 
3011102 หลกัการส่ือสารมวลชน                     3(3–0) 
  Principles  of  Mass Communication 
  ความหมาย  ความส าคัญ องค์ประกอบ และวิว ัฒนาการของ การ

ส่ือสารมวลชน ทฤษฎี  กระบวนการ โครงสร้างและระบบการส่ือสารมวลชน 
ลักษณะของการส่ือสารมวลชนประเภทต่าง ๆ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ส่ือสารมวลชน  บทบาท  หนา้ท่ี และอิทธิพลของการส่ือสารมวลชนต่อสังคม  การ
ใชก้ารส่ือสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพฒันาสังคม 

 
3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพือ่งานนิเทศศาสตร์                  3(2–2) 
 Language  for Communication  Arts 
  วชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน : ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและสืบคน้ 
  ศึกษาเก่ียวกับศิลปะการใช้ภาษาในการส่ือสารทั้งวจันภาษา  และอวจัน

ภาษา  เพื่อให้เกิดการส่ือความหมายการโน้มน้าวชักจูงอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝึก
ทกัษะ  ศิลปะการใชภ้าษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 

 
3012101 กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน                  3(3–0) 
 Laws  and  Ethics  of  Mass  Communication 
  ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของ

มนุษย ์ปรัชญากฎหมาย  กฎหมายเก่ียวกบัหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพใ์นประเทศไทย 
กฎหมายส่ือสารมวลชน  และกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  จรรยาบรรณของผู ้
ประกอบวชิาชีพส่ือสารมวลชน 

 
3013101 ส่ือสารมวลชนเบือ้งต้น                    2(2-0) 
 Introduction to Mass Communication 
  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ  ประเภท  บทบาท  และอิทธิพลของ

ส่ือมวลชน  การพฒันา ทฤษฎีและกระบวนการส่ือสารมวลชน หน่วยงานต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารมวลชน สังคมวิทยามวลชน  และจิตวิทยามวลชน  แนวคิด
ในการใชส่ื้อสารมวลชน เพื่อการศึกษาและพฒันาชุมชน 

 
3013102 ส่ือมวลชนกบัสังคม                     3(3–0) 
 Mass Media and Society 
  บทบาท หน้าท่ีของส่ือมวลชนประเภทต่าง ๆ อิทธิพลหรือผลกระทบของ

ส่ือมวลชนท่ีมีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและการเมือง ความรับผิดชอบของส่ือมวลชน
ท่ีมีตอสังคม ตลอดจนอิทธิพลของสังคมท่ีมีต่อส่ือมวลชน 

 
3013103 การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพือ่การส่ือสาร                  3(2–2) 
 Interpretation of Current Affairs for Communication 
  บทบาทและวิธีการเสนอข่าวของส านักข่าวต่าง ๆ เรียนรู้วิธีคิดและวิธีการ

วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปัญหา
และแนวโนม้ของสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสังคมไทยโดยตรง ทั้งน้ีเพื่อน าผลการ
วเิคราะห์ดงักล่าวไปใชเ้พื่อวางแผนการส่ือสาร 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3013104 ส่ือมวลชนกบัการกฬีา                    2(2–0) 
 Mass Media and Sports 
  ลกัษณะ และบทบาทการใชส่ื้อมวลชนเพื่อถ่ายทอดข่าวสารการกีฬาให้กบั

ผูรั้บสารโดยเนน้หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการส่ือสารมวลชนประยุกตใ์ชก้บัการ
ส่ือข่าวการกีฬา 

 
3013105 สังคมวทิยาการส่ือสาร                    3(3–0) 
 Sociology  of  Communication 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งหลกัการทางสังคมวิทยากบัการส่ือสาร  การส่ือสาร

กบัการเปล่ียนแปลง  ความตอ้งการของสังคมในดา้นการส่ือสาร  ลกัษณะของกลุ่ม
และสถาบันทางสังคมการส่ือสารในกลุ่มและสถาบันทางสังคม    วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม  กบัการส่ือสาร 

 
3013201 การส่ือสารกบัวฒันธรรมไทย                   3(3–0) 
 Communication and Thai Culture 
  วฒันธรรมไทยสาขาต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมกบัการส่ือสาร 

วิเคราะห์แนวความคิดทางวฒันธรรมเพื่อน าผลไปประกอบการวางแผนการส่ือสาร
ใหมี้ประสิทะภาพ 

 
3013202 การส่ือสารเพือ่การพฒันาท้องถิ่น                   3(2–2) 
 Communication in Rural Development 
  กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปัญหาของการส่ือสาร เพื่อ

พฒันาทอ้งถ่ิน บทบาทของส่ือมวลชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน การน าเอาการส่ือสาร
หลายรูปแบบทางดา้นวารสารศาสตร์และการประชาสัมพนัธ์มาใชใ้ห้เป็นประโยชน์
ต่อทอ้งถ่ินและสังคมส่วนรวมในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการเมืองและการปกครอง ดา้น
เศรษฐกิจสังคม ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข และด้านอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
  
3013203 ส่ือสารมวลชนและการท่องเทีย่ว                   3(3–0) 
 Mass Media and Tourism 
  ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของส่ือมวลชน การเลือกใชส่ื้อมวลชน

ส าหรับกิจการดา้นโรงแรมและการท่องเท่ียว    กลุ่มผูพ้กัอาศยั     กลุ่มนกัท่องเท่ียว 
ต่าง ๆ ทฤษฎีการจูงใจ การโฆษณาท่ีน ามาใช้ในกิจการด้านโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ือมวลชนและกิจการท่องเท่ียว ส่ือมวลชนส าหรับ
การท่องเท่ียวในประเทศ และระหวา่งประเทศ 

 
3013204 การส่ือสารเพือ่การพฒันาการกฬีา                   3(2–2) 
 Communication for Sports Development 
  กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบและปัญหาการส่ือสารในการ

พฒันาการกีฬา บทบาทของส่ือมวลชนในการพฒันากีฬา การน าเอาการส่ือสารใน
รูปแบบต่าง ๆ ทางดา้นการส่ือสารมวลชนมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อวงการกีฬาทั้งใน
ระดบัภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ 

 
3014201 เทคโนโลยกีารส่ือสาร                    3(2–2) 
 Communication Technology 
  ศึกษาถึงความหมาย ความส าคญั กระบวนการ องคป์ระกอบของการส่ือสาร

รูปแบบต่างๆ  ประเภทและวิธีการการใช้เคร่ืองมือต่างๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การส่ือสารในงานนิเทศศาสตร์ เช่น ส่ิงพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ กลอ้งถ่ายรูป 
เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ เคร่ืองฉายประเภทต่างๆ  ตลอดจนการให้
ความรู้ในดา้นเทคนิคการเขียนแบบต่างๆ  เพื่อให้มีเน้ือหาสาระเป็นท่ีดึงดูดใจและ
น่าสนใจแก่ผูรั้บสาร 
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หมู่วชิาส่ิงพมิพ์ 
(302) 

 
 
 หมู่วชิาส่ิงพิมพ ์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิานิเทศศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 

1.   หลกัการและทฤษฎีทัว่ไป      ( 302 -1- - ) 
2. ภาษา            ( 302 -2- - ) 
3. กราฟิก                      ( 302 -3- - ) 
4. การผลิต                       ( 302 -4- - ) 
5. การบริหาร                        ( 302 -5- - ) 
6.                      ( 302 -6- - ) 
7.                  ( 302 -7- - ) 
8.    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      ( 302 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวจิยั      ( 302 -9- - ) 
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หมู่วชิาส่ิงพมิพ์(302)ในหมวดวชิานิเทศศาสตร์ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3021101 

 
3021102 
3022201 
3022301 
3022302 
3022401 
3023101 
3023201 

 
 

3023202 
 
 
 

3023203 
3023204 
3023205 

 
3023206 

 
3023207 

 
3023208 
3023209 
3023210 

- 
4661134 

- 
- 

4662332 
- 
 

4663143 
- 

3023201 
4663132 

- 
3023202 
4663136 
4663137 
4663108 
4663139 

- 
3023205 

- 
3023206 

- 
3023207 

- 

   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ิงพิมพ ์
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ิงพิมพ ์
   หลกัวารสารศาสตร์ 
   ศิลปะการใชภ้าษาเพื่อวชิาชีพ 
   กราฟิกส าหรับวารสารศาสตร์ 
   ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร์ 
   การพิมพเ์พื่อการศึกษาและสารสนเทศ 
   เทคโนโลยทีางการพิมพ ์
   การส่ือข่าวเบ้ืองตน้ 
   การส่ือข่าวและการเขียนข่าวเบ้ืองตน้ 
   การส่ือข่าวและการเขียนข่าว  1 
   การส่ือข่าวขั้นสูง 
   การส่ือข่าวและการเขียนข่าวขั้นสูง 
   การส่ือข่าวและการเขียนข่าว  2 
   การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 
   การเขียนสร้างสรรคเ์ชิงวารสารศาสตร์ 
   การเขียนสารคดี 
   การเขียนบทความและสารคดี 
   การเขียนบทความและบทวจิารณ์ 
   การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาองักฤษ 
   การแปลข่าว   
   การส่ือข่าวกีฬา 
   การส่ือข่าวและการเขียนข่าวกีฬา 
   การแปลข่าวกีฬา 
   เทคนิคการเขียนสร้างสรรคเ์พื่อการกีฬา 
   การถ่ายภาพส่ือสารเพื่อการกีฬา 

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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รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3023301 
3023302 
3023401 
3023402 
3023501 
3023502 
3023503 
3023504 
3023901 

 
3024201 
3024202 
3024203 
3024204 
3024301 
3024302 
3024901 
3024902 

 
3024903 

 
3024904 
3024905 

 
3024906 
3024907 

- 
- 

4663142 
4663145 
4663144 
4663147 
4662121 
4663146 
4663811 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

4664911 
- 

4664912 
- 

4664913 
4664154 

- 
4664155 

- 
- 

   การผลิตส่ือส่ิงพิมพเ์พื่อการกีฬา 
   การประยกุตค์อมพิวเตอร์ส าหรับงานวารสารศาสตร์ 
   การผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์  
   การบรรณาธิกรหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 
   ส่ิงพิมพชุ์มชน 
   การบริหารงานส่ิงพิมพ ์
   การพิมพเ์พื่อการเผยแพร่วฒันธรรม 
   งานบรรณาธิการ 
   การปฏิบติัการวารสารศาสตร์ 
 
   การส่ือข่าวเศรษฐกิจ 
   การส่ือข่าวการเมือง 
   การส่ือข่าวสังคม 
   การส่ือข่าวต่างประเทศ 
   การออกแบบส่ิงพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ 
   การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์
   การศึกษารายบุคคลดา้นวารสารศาสตร์ 
   โครงการพิเศษดา้นวารสารศาสตร์ 
   โครงการพิเศษดา้นวารสารศาสตร์ 
   สัมมนาวารสารศาสตร์ 
   สัมมนาวารสารศาสตร์ 
   การวเิคราะห์ผลงานดา้นวารสารศาสตร์ 
   การวจิยัวารสารศาสตร์ 
   การวจิยัวารสารศาสตร์ 
   ฝึกปฏิบติัการวารสารศาสตร์ 
   สัมมนาส่ือสารการกีฬา 

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) 

 
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) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาส่ิงพมิพ์ (302) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3021101 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัส่ิงพมิพ์                   3(3–0) 
  Fundamentals  of  Printed  Matter 
  ความหมายและประเภทของส่ิงพิมพ์  ประวัติและวิว ัฒนาการของ

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และส่ิงพิมพ์ต่างๆ  บทบาท หน้าท่ี ความส าคัญ 
อิทธิพลของหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์เสรีภาพของหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์ปัจจยั
และขอ้จ ากดัท่ีมีต่อบทบาท เสรีภาพของหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์ระบบและเทคนิค
การพิมพ ์กระบวนการผลิตหนงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์

 
3021102 หลกัวารสารศาสตร์                 3(3–0) 
 Principles  of  Journalism 
  ศึกษาระบบข่าวสารกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรู้ข่าวสารใน

สังคม  ความตอ้งการและการใชป้ระโยชน์จากข่าวสาร   ความหมาย    คุณค่าและ
ความสัมพนัธ์  ของขอ้เท็จจริง  ความคิดเห็นและความจริง   ประวติัและพฒันาการ
ของงานวารสารศาสตร์   ในดา้นแนวคิด    การจดัองคก์รและส่ือ    การแตกตวัของ
กลุ่มความคิดทางวารสารศาสตร์ในสังคม  บทบาทของงานข่าวและขอ้เขียนทาง
วารสารศาสตร์ต่อสังคม  เศรษฐกิจการเมืองและวฒันธรรม   หลกัจริยธรรมทาง
วชิาชีพวารสารศาสตร์ 

  
3022201 ศิลปะการใช้ภาษาเพือ่วชิาชีพ                 2(2-0) 
 Language  for  Journalism 
  ศึกษาเก่ียวกบัศิลปะการพดู  การฟัง  การอ่าน  และการเขียนรูปแบบต่าง ๆ  

ในงานนิเทศศาสตร์  เพื่อให้เกิดการส่ือความหมาย  การโนม้นา้วชกัจูงใจไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3022401 การพมิพ์เพือ่การศึกษาและสารสนเทศ           3(2-2) 
  Printing  for  Education  and  Information  Technology 

ศึกษาประวติัและวฒันาการการพิมพ ์  วธีิการพิมพแ์บบต่าง ๆ  การเลือกวธีิ
พิมพม์าใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพการจดัการศึกษาและสารนิเทศฝึกปฏิบติัการพิมพ ์

 
3022301 กราฟิกส าหรับวารสารศาสตร์               3(2-2) 
 Graphics  for  Journalism 
  ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญ และประเภทของงานกราฟิกส าหรับ

วารสารศาสตร์ หลกัและเทคนิคการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์การเลือกและการประดิษฐ์
ตวัอกัษร การเลือกภาพประกอบ หลกัการใชสี้ การจดัองคป์ระกอบของงานกราฟิก 
การผลิตตน้แบบและการประเมินผลงานกราฟิกส าหรับวารสารศาสตร์ 

 
3022302 ระบบสารสนเทศเพือ่งานวารสารศาสตร์             3(2-2) 
 Information  Systems  for  Journalism 
  เทคโนโลยีในการสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ จ าแนกประเภท และน ามาใช้ใน

งานวารสารศาสตร์  รวมทั้งการจดับริการ  ฝึกสร้างฐานขอ้มูลส าหรับงานวารสาร
ศาสตร์ในระดบับุคคล และศูนยข์อ้มูลของหน่วยงาน 

 
3023101 เทคโนโลยทีางการพมิพ์                3(3–0) 
 Printing  Technology 
  กระบวนการเก่ียวกับการผลิตส่ิงพิมพ์ ระบบเทคนิค ตลอดจนอุปกรณ์

ทางการพิมพ์ เพื่อให้สามารถเลือกใช้และด าเนินการในการผลิตส่ิงพิมพ์แต่ละ
ประเภทได ้โดยเนน้หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3023201 การส่ือข่าวเบือ้งต้น                   3(2-2) 
 Basic News Reporting  
   ความหมาย คุณลกัษณะ ประเภทของข่าวและการเขียนข่าว คุณลกัษณะของ

นักข่าว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการส่ือข่าว  ฝึกปฏิบติัการส่ือข่าวเน้นกระบวนการ
สัมภาษณ์ และการเขียนข่าวแบบต่าง ๆ  

 
3023202 การส่ือข่าวข้ันสูง                 3(2-2) 
 Advanced  News  Reporting   
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   3023201   การส่ือข่าวเบือ้งต้น 

เทคนิคการส่ือข่าวเชิงสืบสวน    เชิงวิจยั    เชิงอธิบายความ     การวิเคราะห์
ข่าว  การพฒันาความรู้และทกัษะในกระบวนการส่ือข่าว    ปัญหาและอุปสรรคใน
การส่ือข่าวเนน้ภาคปฏิบติั 

 
3023203 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์             3(2-2) 
 Creative  Writing  in  Journalism 
  รูปแบบและวธีิการเขียนประเภทต่าง ๆ  ไดแ้ก่  คอลมัน์  ร้อยกรอง  เร่ืองเล่า  

ข่าวสังคม  วเิคราะห์ข่าว   บทวิจารณ์    สารคดี   บทความ   โดยฝึกภาคปฏิบติัตลอด
ภาคเรียน 

 
3023204 การเขียนสารคดี                3(2-2) 
 Feature  Writing 
  ความหมายของสารคดี      ความแตกต่างระหว่างสารคดีและงานเขียน

ประเภทอ่ืน การแบ่งประเภทสารคดี   องคป์ระกอบ   รูปแบบ  การใชภ้าษาตลอดจน
เทคนิคการเขียน     สารคดีใหน่้าอ่าน   ฝึกเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานวารสารและการ          ประชาสัมพนัธ์ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3023205 การเขียนบทความและสารคดี              3(2-2) 
 Article  and  Feature  Writing 
  ความหมายของบทความสารคดี  วิเคราะห์รูปแบบการเขียนบทความและ

สารคดีประเภทต่าง ๆ ท่ีปรากฏทางส่ือมวลชน  ศึกษากลวิธีการเขียน และการใช้
ภาษาท่ีถูกตอ้ง  เหมาะสม   ฝึกปฏิบติัเขียนบทความและสารคดีประเภทต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวารสารศาสตร์ 

 
3023206 การแปลข่าวและการเขียนข่าวภาษาองักฤษ               3(2-2) 
 News   Translation  and  English  News  Writing 
  หลกัการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลข่าวภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  และ

ภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ  การเขียนข่าวภาษาองักฤษ ฝึกการแปลส านวนโวหาร  
ศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้น 
วารสารและหนงัสือพิมพ ์

 
3023207 การส่ือข่าวกฬีา                3(2-2) 
 Sports  News  Reporting 
  ความหมายและคุณลกัษณะของข่าว    ประเภทของข่าว    หลกัการประเมิน

คุณค่าข่าวความรับผิดชอบในการเขียนข่าว    กระบวนการและปัจจยัในการจดัท า
ข่าว  ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเก่ียวกับการส่ือข่าว   และเขียนข่าวโดยเฉพาะข่าวกีฬา     
เทคนิคการหาข่าว     และการรายงานข่าวกีฬาแบบเจาะลึกจรรยาบรรณนกัข่าว ฝึก
ปฏิบติัการรวบรวมและเขียนข่าวดว้ยวธีิการต่าง ๆ 

 
3023208 การแปลข่าวกฬีา                    2(1–2) 
 Sports  News  Translation 
  หลกัการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลข่าวกีฬาภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย

และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ   เนน้ฝึกการแปลส านวนโวหาร  ศพัทเ์ฉพาะทางดา้น
กีฬาท่ีใชใ้นวารสารและหนงัสือพิมพ ์
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3023209 เทคนิคการเขียนสร้างสรรค์เพือ่การกฬีา              3(2-2) 
 Creative  Writing  for  Sports 
  รูปแบบและวธีิการเขียนประเภทต่างๆ  ไดแ้ก่ คอลมัน์  บทความ  บทวิจารณ์  

บทวิเคราะห์   สารคดี  บทบรรณาธิการทางการกีฬา  ศึกษากลวิธีการเขียน  ฝึก
รวบรวมข้อมูลเพื่อการเขียน  ศึกษาเทคนิคการเขียนเพื่อเร้าความสนใจ  ฝึก
ปฏิบติัการเขียนรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองทางส่ือมวลชน 

 
3023210 การถ่ายภาพส่ือสารเพือ่การกีฬา      3(2-2) 

Photographic  Communication  for  Sports 
  ศึกษาเก่ียวกบัแสงในการถ่ายภาพ  การก าหนดมุมกลอ้ง  ขนาดและสัดส่วน

ของภาพ  การสร้างภาพจากธรรมชาติของกลอ้งและส่วนประกอบ ศึกษาประเภท
ของภาพถ่ายในส่ิงพิมพต่์าง  ๆ การจดัองคป์ระกอบของภาพทางกีฬาแต่ละประเภท  
เพื่อส่ือสารกบัผูรั้บสาร  ฝึกปฏิบติัการถ่ายภาพสี  ขาวด า  และสไลด์ให้เหมาะสมกบั
วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหา 

 
3023301 การผลติส่ือส่ิงพมิพ์เพือ่การกีฬา             2(1–2) 

Printed  Media  for  Sports 
 รูปแบบ  และวิธีการผลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ทางดา้นการกีฬา  เช่น   
หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  วารสาร  ฯลฯ  เร่ิมตั้งแต่วางแผนการผลิต  จดัเตรียมเน้ือหา  
ด าเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ ศึกษาปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
และวธีิการแกไ้ข  ฝึกปฏิบติัการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์

 
3023302 การประยุกต์คอมพวิเตอร์ส าหรับงานวารสารศาสตร์          3(2-2) 
  Computer  Information  Technology  and  Applications  for  Journalism 

 ศึกษาและประยุกตใ์ช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สืบคน้ขอ้มูลวิเคราะห์  จ  าแนกประเภท  จดัเก็บขอ้มูล  และน ามาใช้ในงานวารสาร
ศาสตร์  รวมทั้งการจดับริการ  เป็นตน้วา่  การใชค้อมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค  อินเตอร์เน็ต  
อินทราเน็ต โฮมเพจ มลัติมีเดีย 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3023401 การผลติส่ือส่ิงพมิพ์             3(2-2) 
  Printed  Media 

  รูปแบบและวิธีการผลิตส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ  เช่น  แผน่ปลิว  แผน่พบั  
หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  วารสาร  ฯลฯ  ฝึกปฏิบติัผลิตส่ือส่ิงพิมพใ์นรูปแบบต่าง ๆ  
โดยวางแผนการผลิตจดัเตรียม  เน้ือหา  ด าเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตส่ือ
ส่ิงพิมพ ์ รวมทั้งศึกษาปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  วิธีแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในการ
แกปั้ญหาเหล่านั้น 

 
3023402 การบรรณาธิกรหนังสือพมิพ์และนิตยสาร          3(2-2) 
  Newspaper  and  Magazine  Editing 
   หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการจดัท าหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ประเภทต่าง ๆ  เช่น 

นิตยสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ในหน่วยงาน  นิตยสารเพื่อการจดัจ าหน่ายทัว่ไป  
ขนาดและรูปเล่มของหนงัสือพิมพ ์  นิตยสาร  วารสารท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  การเตรียม
ตน้ฉบบัเพื่อการจดัพิมพ ์  การตรวจแกค้ดัยอ่ตน้ฉบบั  การจดัหนา้และตกแต่งหนา้
หนงัสือพิมพ ์และนิตยสาร 

 
3023501 ส่ิงพมิพ์ชุมชน             3(2-2) 
 Community  Publications 
   รูปแบบ  บทบาท  หนา้ท่ีของส่ิงพิมพชุ์มชน  รวมทั้งกระบวนการผลิตและ

เผยแพร่โดยเนน้การเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชุมชนในดา้นต่าง ๆ  เช่น  
การเกษตร  การสาธารณสุข การศึกษา  วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้ม  การปกครอง
ทอ้งถ่ิน 

 
3023502 การบริหารงานส่ิงพมิพ์              3(3–0) 
 Printing  Management 
   การจดัการองค์กรของหนังสือพิมพ์  เช่น  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  การ

บริหารงานในด้านการบรรณาธิการ  กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ์  เสรีภาพและการ
ควบคุม  รวมทั้งดา้นธุรกิจการลงทุน  การโฆษณา  การตลาด 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3023503 การพมิพ์เพือ่การเผยแพร่วฒันธรรม            2(2-0) 
 Advertising  Printing  for  Culture 
  เทคนิคการพิมพ ์ การผลิตหนงัสือ  และส่ิงพิมพต่์าง ๆ การเตรียมตน้ฉบบั  

การเยบ็เขา้เล่ม   กฎหมายการพิมพแ์ละการลิขสิทธ์ิ 
 
3023504 งานบรรณาธิการ               2(1–2) 
 Roles  of  Editor 
  ศึกษาถึงบทบาท  หน้าท่ีและลกัษณะงานรับผิดชอบในกองบรรณาธิการ  

หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร และพิจารณาตรวจแกต้น้ฉบบั  การเขียนพาดหวัข่าว  การ
ตั้งช่ือเร่ือง  การคดัเลือก  ขอ้เขียนและภาพ  การเขียนบทบรรณาธิการ 

 
3023901 การปฏิบัติการวารสารศาสตร์            3(2-2) 
 Practicum  in  Journalism 
  ศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน    ตลอดจนการวางแผนงานขององคก์าร

ต่าง ๆ  และฝึกปฏิบติังานดา้นวารสารศาสตร์ 
 

3024201 การส่ือข่าวเศรษฐกจิ              3(2-2) 
 Economic  News  Reporting 
   ความหมาย    ความส าคญัและคุณลกัษณะของข่าวเศรษฐกิจ    แหล่งข่าว    

วธีิคิด  ประเด็นข่าว    เทคนิคการหาข่าวและการน าเสนอข่าวเศรษฐกิจ      การ
ประเมินคุณค่าข่าวเศรษฐกิจ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งข่าวเศรษฐกิจกบัสายข่าวอ่ืน ๆ  
ความรู้เก่ียวกบัศพัทเ์ฉพาะทางเศรษฐกิจ 

 
3024202 การส่ือข่าวการเมือง              3(2-2) 
 Political  News  Reporting 
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   ความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของข่าวทางการเมือง  แหล่งข่าว  
วิธีคิดประเด็นข่าว  เทคนิคการหาข่าวและการน าเสนอข่าวการเมือง  ความสัมพนัธ์  
ระหวา่งข่าวการเมืองกบัสายข่าวอ่ืน ๆ  ความรู้เก่ียวกบัศพัทเ์ฉพาะทางการเมือง 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3024203 การส่ือข่าวสังคม                3(2-2) 
 Social  News  Reporting 
   ความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของข่าวสังคม  แหล่งข่าว  วิธีคิด

ประเด็นข่าว  เทคนิคการหาข่าวและการน าเสนอข่าวสังคม  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข่าวสังคมกบัสายข่าวอ่ืน ๆ  ความรู้เก่ียวกบัศพัทเ์ฉพาะทางสังคม 

 
3024204 การส่ือข่าวต่างประเทศ               3(2-2) 
  International  News  Reporting 
  ความหมาย  ความส าคญัและคุณลกัษณะของข่าวต่างประเทศ  แหล่งข่าว  

วิธีคิดประเด็นข่าว  เทคนิคการหาข่าวและการน าเสนอข่าวต่างประเทศกบัสายข่าว
อ่ืน ๆ  ความรู้เก่ียวกบัศพัทเ์ฉพาะทางข่าวต่างประเทศ 

 
3024301 การออกแบบส่ิงพมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์               2(1-2) 
 Computer  Design  for  Printed  Media 
  ทบทวนความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกบัการใช้คอมพิวเตอร์  ศึกษาหลกัการและ

วิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการออกแบบ  การจดัหน้าส่ือส่ิงพิมพ์เพื่องาน
วารสารศาสตร์  หรืองานประชาสัมพนัธ์  หรืองานโฆษณา 

 
3024302 การออกแบบส่ือส่ิงพมิพ์              2(1–2) 
 Printed  Media  Design 
  ลกัษณะและธรรมชาติของส่ือส่ิงพิมพ ์ บทบาท   หนา้ท่ีและอิทธิพลของส่ือ

ส่ิงพิมพ ์ ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง ๆ ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าส่ือส่ิงพิมพ ์ 
การออกแบบอกัษร และภาพประกอบ  การจดัวางรูปหนา้และการเขา้เล่ม 

 
3024901 การศึกษารายบุคคลด้านวารสารศาสตร์              2(1–2) 
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 Individualized  Study  in  Journalism 
  การศึกษาพิเศษในเร่ืองเก่ียวกบัหนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร  และส่ิงพิมพต่์าง ๆ 

เป็นรายบุคคล    โดยมีอาจารยแ์ละ / หรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษา 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3024902 โครงการพเิศษด้านวารสารศาสตร์               3(2-2) 
 Special  Project  in  Journalism 
  ใหน้กัศึกษาท าโครงการพิเศษหรืองานศึกษาคน้ควา้ทางดา้นวารสารศาสตร์

ในการดูแลของอาจารยแ์ละ / หรือผูท้รงคุณวฒิุ   
 
3024903 สัมมนาวารสารศาสตร์                3(2-2) 
 Seminar  in  Journalism 
  ศึกษาวเิคราะห์และวจิารณ์ปัญหาในการด าเนินงานวารสารศาสตร์  เพื่อให้

เขา้ใจถึงอุปสรรคและขอ้เท็จจริงตลอดจนแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
 
3024904 การวเิคราะห์ผลงานด้านวารสารศาสตร์           2(2-0) 
 Analysis  of  Masterpieces  in  Journalism 
  ศึกษาและวเิคราะห์งานวจิยัหรือผลงานดา้นวารสารศาสตร์      โดยศึกษา

ปัญหา  จุดมุ่งหมาย  วธีิด าเนินการ  ตลอดจนผลท่ีไดรั้บ 
 
3024905 การวจัิยวารสารศาสตร์               2(1–2) 
 Research  in Journalism 
  ศึกษาทฤษฎี  เทคนิคและกระบวนการวจิยัทางสังคมศาสตร์ท่ีเป็นประโยชน์   

และจ าเป็นต่องานวิจยัดา้นวารสารศาสตร์  เขียนโครงการ  และปฏิบติัการวจิยั 
 
3024906 ฝึกปฏิบัติการวารสารศาสตร์             2(1–2) 
 Practicum  in  Journalism 
  ฝึกปฏิบติัการในสถานการณ์จ าลอง 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3024907 สัมมนาส่ือสารการกฬีา                           2(1–2) 
 Seminar  in  Sports  Communication 
  ความหมายของการสัมมนา  จุดมุ่งหมาย  องคป์ระกอบ  กระบวนการ  

รูปแบบ  และเทคนิคการจดัสัมมนา    ความหมายของการส่ือสารการกีฬา   ศึกษา
วเิคราะห์   และวจิารณ์   การด าเนินงานการส่ือสารการกีฬา  เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงอุปสรรค
และขอ้เทจ็จริง  ตลอดจนหาแนวทางแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของการส่ือสารทางกีฬา  ฝึก
จดัสถานการณ์จ าลองและ/หรือสถานการณ์จริงในการสัมมนาส่ือสารการกีฬา  
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หมู่วชิาการประชาสัมพนัธ์ 
(303) 

 
 
 หมู่วชิาการประชาสัมพนัธ์   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิานิเทศศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิา
ออกเป็นดงัน้ี 

1.   หลกัการและทฤษฎีทัว่ไป      ( 303 -1- - ) 
2. ภาษา            ( 303 -2- - ) 
3. การประยกุตใ์ช ้                    ( 303 -3- - ) 
4. การผลิต                       ( 303 -4- - ) 
5. การบริหาร                        ( 303 -5- - ) 
6. จิตวทิยาเพื่อการประชาสัมพนัธ์       ( 303 -6- - ) 
7.                  ( 303 -7- - ) 
8.    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      ( 303 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวจิยั      ( 303 -9- - ) 
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หมู่วชิาการประชาสัมพนัธ์(303)ในหมวดวชิานิเทศศาสตร์   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
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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 
- 
 

4664240 

   หลกัการประชาสัมพนัธ์ 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์ 
   การผลิตวสัดุกราฟิกเพื่องานประชาสัมพนัธ์ 
   การผลิตวสัดุกราฟิก 
   การพฒันาบุคลิกภาพในการประชาสัมพนัธ์ 
   การพดูเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด 
   การประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน 
   วฒันธรรมนิเทศ 
   การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 
   การเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การประชาสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม 
   การโนม้นา้วใจเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   ประชามติ 
   การปฏิบติังานประชาสัมพนัธ์ 
   ส่ือประชาสัมพนัธ์ 
   ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 
   ส่ือพื้นบา้นเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การเขียนชั้นสูงเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การผลิตและจดัรายการวทิยกุระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ 
   การผลิตและจดัรายการวทิยเุพื่อการประชาสัมพนัธ์ 

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) 

 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
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3034402 
 

3034501 
3034502 
3034503 

 
3034801 
3034802 
3034901 
3034902 

 
3034903 

 
3034904 
3034905 

- 
4664241 
4664243 
4664245 

- 
3034503 
4664822 

- 
4664921 

- 
3034902 

- 
3034903 
4664249 

- 
3034905 

  การผลิตและจดัรายการวทิยุโทรทศัน์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
  การผลิตและจดัรายการโทรทศัน์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การจดันิทรรศการ 
   การวางแผนการประชาสัมพนัธ์ 
   ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   ระบบสารนิเทศเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประชาสัมพนัธ์ 
   ฝึกปฏิบติัการประชาสัมพนัธ์ 
   การศึกษารายบุคคลดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
   โครงการพิเศษดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
   โครงการพิเศษดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
   สัมมนาการประชาสัมพนัธ์ 
   สัมมนาการประชาสัมพนัธ์ 
   การวเิคราะห์ผลงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
   การวจิยัการประชาสัมพนัธ์ 
   การวจิยัการประชาสัมพนัธ์ 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการประชาสัมพนัธ์  ( 303 ) 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3031101 หลกัการประชาสัมพนัธ์              3(3–0) 
 Principles  of  Public  Relations 
  ความหมาย    ววิฒันาการของการประชาสัมพนัธ์    หลกัการและบทบาท

ของการ  ประชาสัมพนัธ์ต่อระบบสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  กระบวนการของ
การประชาสัมพนัธ์ การสร้างความสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน  ตลอดจนศึกษาถึง
กลุ่มเป้าหมาย  เทคนิคและเคร่ืองมือการประชาสัมพนัธ์      จรรยาบรรณของนกั
ประชาสัมพนัธ์    โครงสร้างและลกัษณะงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ  
เช่น  หน่วยงานของรัฐบาล  หน่วยงานธุรกิจ  และ      องคก์ารท่ีไม่แสวงหาก าไร  
ฯลฯ  ความส าคญัของประชามติต่อการประชาสัมพนัธ์  การส ารวจประชามติ 

                                      
3032401 การผลติวสัดุกราฟิกเพือ่งานประชาสัมพนัธ์         3(2–2) 
 Graphic  Production  for  Public  Relations 
  ความหมาย  ขอบข่าย  และความส าคญัของวสัดุกราฟิก   ท่ีมีต่องาน

ประชาสัมพนัธ์  หลกัการออกแบบวสัดุกราฟิก   ฝึกปฏิบติัออกแบบวสัดุกราฟิก
ประเภทต่าง  ๆ  โดยเนน้การใชค้วามคิดสร้างสรรค ์  รูปแบบ  เน้ือหาและการ
น าไปใชใ้หเ้หมาะสม 

 
3032601 การพฒันาบุคลกิภาพในการประชาสัมพนัธ์         2(1–2) 
 Development  of  Personality  for  Public  Relations  
  ศึกษาถึงหลกัการและแนวทางในการพฒันาบุคลิกภาพ  ในดา้นมารยาท

สังคม  การวางตวั   การแต่งกาย  ทกัษะในการส่ือสาร  ฯลฯ  ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั  เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบติังาน  ในฐานะนกั
ประชาสัมพนัธ์และเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั 

 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3033201 การพูดเพือ่การประชาสัมพนัธ์           2(1–2) 
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 Speaking  for  Public  Relations 
  ศึกษาความมุ่งหมายและหลกัการพดูเพื่อการประชาสัมพนัธ์    ฝึกปฏิบติัเพื่อ

สร้าง  บุคลิกภาพ  ความมัน่ใจ  ฝึกการใชเ้สียง  ตลอดจนลีลาการด าเนินเร่ืองและการ
ใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัการประชาสัมพนัธ์ในโอกาสต่าง ๆ 

 
3033202 การเขียนเพือ่การประชาสัมพนัธ์           3(2–2) 
 Writing  for  Public  Relations 
  ศึกษาความมุ่งหมายและฝึกการเขียนลกัษณะต่าง   ๆ   เพื่อประโยชน์ต่องาน

ดา้นประชาสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอกหน่วยงาน  เช่น  การเขียน
บรรยายสรุปการเขียนค าปราศรัย  การเขียนบทประเภทต่าง ๆ   การเขียนข่าวแจก  
การเตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพร่  ฯลฯ 

 
3033301 การประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด             3(2–2)   

Marketing  for  Public  Relations  
  ศึกษาความหมายและความส าคญัทางการตลาด  รูปแบบของการ

ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด  เทคนิคและเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ทาง
การตลาด    กระบวนการทางการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด  ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

 
3033501 การประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน              2(2–0) 
 Public  Relations  of  an  Organization 
  ศึกษาถึงบทบาทและความส าคญัของการประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน  แนวคิด  

และ การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงาน  การจดัองคก์รงานประชาสัมพนัธ์
ของหน่วยงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งงานประชาสัมพนัธ์    กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประชาสัมพนัธ์   ววิฒันาการวตัถุประสงค ์   นโยบาย   และวธีิด าเนินงาน    
ตลอดจนความรับผดิชอบของหน่วยงานท่ีมีต่อสังคม   วธีิด าเนินงานประชาสัมพนัธ์
ของหน่วยงาน 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
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3033502 วฒันธรรมนิเทศ                2(2–0) 
 Public  Relations  for  Cultural  Study 
  หลกัการและทฤษฎีการส่ือสารมวลชนและการประชาสัมพนัธ์   จิตวทิยา

มวลชน   การส่ือข่าว  การเขียนข่าว  และการเสนอข่าว  รูปแบบของการ
ประชาสัมพนัธ์  (โดยเนน้วฒันธรรม) การวางแผนและการบริการประชาสัมพนัธ์
ทางวฒันธรรม 

  
3033503 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม              3(2–2) 
 Briefing  and  Conference  Techniques 
  วธีิการ   เทคนิค   การบรรยายสรุปกิจการและการด าเนินงานของหน่วยงาน     

การบรรยาย     โดยการใชส่ื้อต่าง ๆ ประกอบ    เทคนิคการประชุมแบบต่าง  ๆ    การ
เตรียมงานขั้นตอนการด าเนินงาน   การประเมินผลการประชุม   ฝึกเป็นผูด้  าเนินการ
ประชุม  ร่วมประชุมและบรรยายสรุป 

 
3033504 การเผยแพร่ข่าวสารเพือ่การประชาสัมพนัธ์             2(2–0) 
 Publicity  for  Public  Relations 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  และกระบวนการในการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อ

การ  ประชาสัมพนัธ์    การเลือกใชส่ื้อและการจดัตารางส่ือใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์   กลุ่มเป้าหมาย  ลกัษณะของสาร  ฯลฯ  ตลอดจนวธีิการประเมินผล  
และการเผยแพร่ข่าวสาร 

 
3033506 การประชาสัมพนัธ์ทางวฒันธรรม               2(2–0) 
 Public  Relation  for Cultural  Studies 
  ศึกษาการเขียนบทท่ีเป็นเร่ืองราว  ทั้งเป็นเร่ืองจริง   และเร่ืองสมมติเก่ียวกบั

วฒันธรรมเพื่อถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียนเพื่อฟัง  เพื่อ
มองเห็นเหตุการณ์  ดว้ยการเขียนบทเป็นสคริปเร่ือง  สคริปภาพ  สคริปแสง  เสียง  
รวมถึงการจดัการบนเวที  หรืออาจรวมถึงการใชค้อมพิวเตอร์   เพื่อช่วยในการเขียน 
สคริป 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
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3033601 การโน้มน้าวใจเพือ่การประชาสัมพนัธ์                                           3(2-2) 
Persuasion  for  Public  Relation 
  ศึกษาถึงทฤษฎีการโนม้นา้วใจ   ลกัษณะและวธีิการโนม้นา้วใจโดย
การใชส่ื้อต่าง  ๆ  เช่น  ส่ือมวลชน  ส่ือบุคคล  ฯลฯ  รวมทั้งศึกษาถึงองคป์ระกอบ
ส าคญัทั้งทางดา้นจิตวทิยาและสังคมวทิยา    ท่ีมีผลต่อการโนม้นา้วใจ    เพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์  ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั 

                                                                                                     
3033602 ประชามติ                            2(1–2)        

Public  Opinion 
  ศึกษาถึงความหมาย   ความส าคญัของประชามติ  ประชามติกบัการโฆษณา

ชวนเช่ือและสงครามจิตวทิยา  การวเิคราะห์วจิยัประชามติ  ความส าคญัและ
ความสัมพนัธ์ของประชามติกบัการประชาสัมพนัธ์    การสร้างประชามติเพื่อผลใน
การด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 

 
3033801 การปฏิบัติงานประชาสัมพนัธ์               3(2–2) 

Practicum  in  Public  Relations 
  ฝึกปฏิบติัการวางแผนด าเนินงานประชาสัมพนัธ์  วเิคราะห์และประเมินผล

งานการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานการณ์จ าลอง 
 

3034101 ส่ือประชาสัมพนัธ์                3(2–2) 
 Public  Relations  Media 
  ศึกษาบทบาท  การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ใน

การด าเนิน งานประชาสัมพนัธ์  ทั้งในดา้นทฤษฎีและภาคปฏิบติั  โดยมุ่งใหน้กัศึกษา
มีความสามารถในการเลือกใช ้ และผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ในลกัษณะต่าง ๆ 

 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
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3034102 ส่ือมวลชนสัมพนัธ์               2(1–2) 
 Mass  Media  Relations 
  ศึกษาความหมาย    ความส าคญั   และหลกัการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

ระหวา่ง  นกัประชาสัมพนัธ์และหน่วยงานกบัส่ือมวลชน  การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวา่งผูป้ฏิบติังานดา้นการประชาสัมพนัธ์กบัส่ือมวลชน  ตลอดจนภารกิจ
ของผูป้ฏิบติังานส่ือมวลชนสัมพนัธ์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 

 
3034103 ส่ือพืน้บ้านเพือ่การประชาสัมพนัธ์             2(1–2) 
 Traditional  Folk  Media  for  Public  Relations 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  และแบบแผนของส่ือพื้นบา้นในภาคต่าง ๆ 

โดยมุ่งใหน้กัศึกษาเขา้ใจธรรมชาติ  เน้ือหา  รูปแบบ  และผลกระทบของส่ือพื้นบา้น  
เพื่อประยกุตใ์ชใ้หเ้ป็นประโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์       รวมทั้งใหน้กัศึกษาได้
ฝึกปฏิบติัในการใชส่ื้อพื้นบา้นเพื่อการประชาสัมพนัธ์ในโอกาสต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 
3034201 การเขียนข้ันสูงเพือ่การประชาสัมพนัธ์     2(1–2) 
 Advanced  Writing  for  Public  Relations 
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   3033202   การเขียนเพือ่การประชาสัมพนัธ์ 

ทบทวนความรู้เก่ียวกบัการเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์    วเิคราะห์วจิารณ์
งานเขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ประเภทต่าง ๆ    เช่น    การเขียนบรรยายสรุป     
การเขียนค าปราศรัย  การเขียนบทประเภทต่าง ๆ    การเขียนข่าวแจก    เอกสารเพื่อ
การเผยแพร่ ฯลฯ    และฝึกหดัเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่  และสร้างภาพลกัษณ์
ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
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3034301 การใช้เคร่ืองมือส่ือสารเพือ่การประชาสัมพนัธ์    3(2–2) 
 Utilization  of  Communication  Equipment  for  Public  Relation 
  ศึกษาความหมาย  ลกัษณะ  บทบาท และการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารประเภท

ต่าง ๆ  เช่น  ส่ือสารมวลชน   ส่ือโสตทศัน์  ฯลฯ   ใหเ้ป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์   โดยใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสฝึกหดัใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร
ดงักล่าวดว้ย 

 
3034401 การผลติและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพือ่การประชาสัมพนัธ์           3(2–2) 
 Production  of  Radio  Programs  for  Public  Relations 
  ศึกษาถึงหลกัการและเทคนิคในการผลิตและจดัรายการวทิยกุระจายเสียง

เพื่อการประชาสัมพนัธ์     ฝึกปฏิบติัในการเขียนบทวทิยกุระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์ลกัษณะต่าง ๆ  การผลิตรายการ  การวางแผนเพื่อน าเสนอรายการ  
และการจดัรายการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ 

 
3034402 การผลติและจัดรายการวิทยุโทรทศัน์เพือ่การประชาสัมพนัธ์         3(2–2) 
 Production  of  Television  Programs  for  Public  Relations 
  ศึกษาหลกัการและเทคนิคการผลิตและจดัรายการวทิยุโทรทศัน์เพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์ ฝึกปฏิบติัในการเขียนบทวทิยุโทรทศัน์  การวางแผนการผลิตรายการ  
และการจดัรายการรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลุม้เป้าหมาย และ
วตัถุประสงคใ์นการประชาสัมพนัธ์ 

 
3034501 การจัดนิทรรศการ            2(1–2) 
 Exhibition 
  ความหมาย  ความส าคญั  และคุณลกัษณะของนิทรรศการประเภทต่าง ๆ   

ของ นิทรรศการ  การวางแผน  การออกแบบการจดันิทรรศการ  เทคนิคต่าง ๆ  ใน
การจดันิทรรศการ ปฏิบติัการจดันิทรรศการเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์  
การวดัและประเมินผลการจดันิทรรศการ 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
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3034502 การวางแผนการประชาสัมพันธ์            3(2–2) 
  Public  Relations  Planning 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  วตัถุประสงค ์  นโยบาย  และประเภทของ

การวางแผน  การประชาสัมพนัธ์  รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพนัธ์  
เช่น  การก าหนดงบประมาณการก าหนดอตัราก าลงั  การติดตามผลและประเมินผล
การประชาสัมพนัธ์  ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบติั 

 
3034503  ระบบสารสนเทศเพือ่การประชาสัมพนัธ์         3(2–2) 
 Information  System  for  Public  Relations 
             ความหมายและความส าคญัของระบบสารสนเทศต่องานประชาสัมพนัธ์ใน

ระดบัต่าง ๆ แหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ  วธีิการแสวงหา  รวบรวมและจดัเก็บ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  เพื่อสนองการใชง้านของหน่วยงาน  
ตลอดจนวธีิการน าขอ้มูลออกมาใชง้าน  ฝึกจดัระบบสารนิเทศดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 
3034801 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการประชาสัมพนัธ์            5(250) 
  Training  in  Public  Relations 

ฝึกงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจ
เอกชน โดยน าความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดศึ้กษาไปใช้ในสถานการณ์
จริง  จดัให้มีการปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึกงาน  และจดัปัจฉิมนิเทศ
เพื่ออภิปรายและสรุปผลปัญหางานประชาสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึน  ตลอดจนวิธีแกปั้ญหา
ใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 
3034802 ฝึกปฏิบัติการประชาสัมพนัธ์             2(1–2) 
  Practicum  in  Public  Relations 

ฝึกปฏิบัติการวางแผนและด าเนินงานประชาสัมพันธ์  วิเคราะห์และ
ประเมินผลงานการประชาสัมพนัธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ  ในสถานการณ์จ าลอง 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
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3034901 การศึกษารายบุคคลด้านการประชาสัมพนัธ์            2(1–2) 
  Individualized  Study  in  Public  Relations 

  การศึกษาพิเศษเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์เป็นรายบุคคล   โดยมีอาจารย ์
และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษา 

 
3034902 โครงการพเิศษด้านการประชาสัมพนัธ์             3(2–2) 
  Special  Project  in  Public  Relations 

  ใหน้กัศึกษาท าโครงการพิเศษหรืองานศึกษาคน้ควา้ทางดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ ในความดูแลของอาจารยแ์ละหรือผูท้รงวุฒิ 

 
3034903 สัมมนาการประชาสัมพนัธ์            3(2–2) 
 Seminar  in  Public  Relations 
   ความหมายของการสัมมนา  จุดมุ่งหมาย  องคป์ระกอบ  กระบวนการ  

รูปแบบและเทคนิคการจดัสัมมนา   ความหมายของการประชาสัมพนัธ์   การ
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์ศึกษา  วเิคราะห์และวจิารณ์ในการด าเนินงานการ
ประชาสัมพนัธ์  เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงอุปสรรคและขอ้เทจ็จริง  ตลอดจนการหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ของการประชาสัมพนัธ์  ฝึกจดัสถานการณ์จ าลองใน
การสัมมนาปัญหาการประชาสัมพนัธ์ และฝึกจดัสัมมนาการประชาสัมพนัธ์ใน
สถานการณ์จริง 

 
3034904 การวเิคราะห์ผลงานด้านการประชาสัมพนัธ์           2(2–0) 
 Analysis  of  Public  Relations  Master  Pieces 
   ศึกษาและวเิคราะห์งานวจิยัหรือผลงานดีเด่นดา้นการประชาสัมพนัธ์  โดย

ศึกษาปัญหา  จุดมุ่งหมาย  วธีิการด าเนินการ  ตลอดจนผลท่ีไดรั้บ 
 
3034905 การวจัิยการประชาสัมพนัธ์               3(2–2) 
  Public  Relations  Research 
   ทฤษฎี  เทคนิค  และกระบวนการวจิยัทางสังคมศาสตร์    ท่ีจ  าเป็นต่อ

งานวจิยัดา้นประชาสัมพนัธ์  ฝึกปฏิบติัเขียนโครงการและวจิยั 
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หมู่วชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ 
(304) 

 
หมู่วชิาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิานิเทศศาสตร์  ไดจ้ดัลกัษณะ

เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
1.   หลกัการและทฤษฎีทัว่ไป      ( 304 -1- - ) 
2. ภาษา            ( 304 -2- - ) 
3. การใชห้อ้งปฏิบติัการ                  ( 304 -3- - ) 
4. การผลิต                       ( 304 -4- - ) 
5. การบริหาร                        ( 304 -5- - ) 
6.                                                   ( 304 -6- - ) 
7.                  ( 304 -7- - ) 
8.    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      ( 304 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวจิยั      ( 304 -9- - ) 
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หมู่วชิาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์ (304)ในหมวดวชิานิเทศศาสตร์   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3041101 

 
 

3041102 
3042201 

 
 
 
 

3042202 
 

 3042203 
 
 

3042204 
3043301 

 
 

3043302 
 
 

3043401 
3043402 

 
3043403 

 

- 
3041101 
4661115 

- 
- 

3042201 
4662632 
4662633 
4662216 

- 
3042202 

- 
3042204 
4662634 

- 
 

3043301 
4663642 

- 
- 

4663645 
4662636 

- 
4662637 

- 
3043403 

   หลกัการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวทิยแุละโทรทศัน์ 
   หลกัการวทิยแุละโทรทศัน์เบ้ืองตน้ 
   วทิยกุระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
   การเขียนบทวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   การเขียนบทวทิยแุละโทรทศัน์ 
   การเขียนบทวทิยุ 
   การเขียนบทโทรทศัน์ 
   การเขียนบทโทรทศัน์ 
   การพดูและการแสดงทางวิทยกุระจายเสียง 
   การพดูและการแสดงทางวิทยุ 
   การส่ือข่าววทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   การส่ือข่าวและการเขียนข่าวทางวทิยแุละโทรทศัน์ 
   การเขียนข่าววทิยแุละโทรทศัน์ 
   การส่ือข่าวและการเขียนข่าวทางวทิยแุละโทรทศัน์ 
   การใชห้อ้งปฏิบติัการวทิยุกระจายเสียง 
   การใชห้อ้งปฏิบติัการวทิยุ 
   การใชห้อ้งปฏิบติัการวทิยุ 
   การใชห้อ้งปฏิบติัการวทิยโุทรทศัน์ 
   การใชห้อ้งปฏิบติัการโทรทศัน์ 
   การใชห้อ้งปฏิบติัการโทรทศัน์ 
   การแต่งหนา้และเคร่ืองแต่งกาย 
   ฉากและวสัดุประกอบฉากวทิยโุทรทศัน์ 
   ฉากและวสัดุประกอบฉากโทรทศัน์ 
   การผลิตกราฟิกเพื่องานวทิยโุทรทศัน์ 
   การผลิตกราฟิกเพื่องานโทรทศัน์ 

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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รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3043404 - 

3043404 
4663643 
4661117 

   การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงเบ้ืองตน้ 
   การผลิตรายการวทิย ุ 1 
   การผลิตรายการวทิย ุ 1 
   การผลิตรายการวทิย ุ 1 

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

3043405 
 
 
 

3043406 
 

3043407 
3043501 

 
3043502 

 
3043503 

 
3043504 
3044401 

 
3044402 

- 
3043405 
4663646 
4662118 

- 
- 
- 
- 

3043501 
- 

3043502 
- 

3043503 
- 
- 

4662638 
- 

   การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์เบ้ืองตน้ 
   การผลิตรายการโทรทศัน์  1 
   การผลิตรายการโทรทศัน์  1 
   การผลิตรายการโทรทศัน์ 
   วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์เพื่อการกีฬา 
   วทิยแุละโทรทศัน์เพื่อการกีฬา 
   การผลิตรายการโทรทศัน์ 2 
  การจดัรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   การจดัรายการวทิยแุละโทรทศัน์ 
   การจดัรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์เฉพาะกลุ่ม 
   การจดัรายการวทิยุและโทรทศัน์เฉพาะกลุ่ม 
   ธุรกิจงานวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   ธุรกิจงานวทิยแุละโทรทศัน์ 
   การบริหารรายการโทรทศัน์ 
   การแสดงและการก ากบัการแสดง 
   การแสดงและการก ากบัการแสดง 
   การผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงขั้นสูง 

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) 

3044403 
 

3044501 
 
 

3044402 
- 

3044403 
- 

3044501 

   การผลิตรายการวทิย ุ 2 
   การผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์ขั้นสูง 
   การผลิตรายการโทรทศัน์  2 
   การบริหารงานวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   การบริหารงานวทิยแุละโทรทศัน์ 

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

 



 181 

               
รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3044901 

 
3044902 
3044903 

 
3044904 

 

- 
3044901 

- 
3044902 

- 
3044903 

- 
3044904 
4664650 

   การศึกษารายบุคคลดา้นวทิยุกระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   การศึกษารายบุคคลดา้นวทิยแุละโทรทศัน์ 
   โครงการพิเศษดา้นวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   โครงการพิเศษดา้นวทิยแุละโทรทศัน์ 
สัมมนาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   สัมมนาวทิยแุละโทรทศัน์ 
   การวจิยัวทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์ 
   การวจิยัวทิยแุละโทรทศัน์ 
   การวจิยัวทิยแุละโทรทศัน์ 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิา    วทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์  (304) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3041101 หลกัการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์    3(3–0) 
 Principles  of  Broadcasting 
  ประวติัและววิฒันาการของวิทยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  คุณลกัษณะ   

บทบาท      อิทธิพล      เคร่ืองมือและเทคนิคของวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  
กระบวนการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์เบ้ืองตน้ 

 
3041102 วทิยุกระจายเสียงเพือ่การศึกษา      2(1–2) 
 Broadcasting  for  Education 
  ศึกษา  ประวติัความเป็นมา  บทบาทของวทิยกุระจายเสียงท่ีมีต่อการส่งเสริม

ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน  รูปแบบและวธีิการ  หลกัการและเทคนิคการ
ผลิตการใชว้ทิยกุระจายเสียงเพื่อการศึกษา  

  ฝึกปฏิบติัการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
 
3042201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์    3(2–2) 
 Script  Writing  for  Radio  and  Television 
  วเิคราะห์เร่ืองราวท่ีเป็นจริง  เร่ืองสมมุติ  ถ่ายทอดแนวความคิดออกมาใน

รูปแบบของการเขียน  เพื่อการฟังและเห็นเหตุการณ์ทั้งในแนวท่ีเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ  และแนวสร้างสรรค ์  รวบรวมขอ้มูล  วางแผน  และเขียนเป็นบท
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3042202 การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง     2(1–2) 
 Radio  Performance 
  เทคนิคการพดู    การแสดง    ท่ีใชก้บัวทิยกุระจายเสียง    การใชเ้สียงส าหรับ

อ่านบท การประกาศ   การใชเ้สียงประกอบ  (Sound  effect)  และเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นส าหรับวทิยกุระจายเสียง 

 
3042203 การส่ือข่าววทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์    3(2–2) 
 News  Reporting  for  Broadcasting 
  เทคนิคการหาข่าว  การรายงานข่าวประเภทต่าง ๆ  หลกัการเขียนข่าว  การ

พิจารณาความส าคญัและความน่าสนใจของข่าว  ฝึกปฏิบติัการเขียนข่าวทั้ง
วทิยกุระจายเสียง  และวทิยโุทรทศัน์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 

3042204 การส่ือข่าวและการเขียนข่าวทางวทิยุและโทรทัศน์     2(1-2) 
  News  Reporting  and  News  Writing  for  Broadcasting 

เทคนิคการหาข่าว   การรายงานข่างประเภทต่าง ๆ  หลกัการเขียนข่าว  การ
พิจารณาความส าคญัและความน่าสนใจของข่าว  ฝึกปฏิบติัการเขียนข่าวทั้งวทิย ุ และ
โทรทศัน์ในรูปแบบต่าง ๆ 

 
3043301 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง     2(1–2) 
 Radio  Studios 
  รูปแบบของหอ้งปฏิบติัการวิทยกุระจายเสียง     เทคนิคและวธีิการใช้

หอ้งปฏิบติัการวทิยกุระจายเสียงและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ไมโครโฟน  
เคร่ืองบนัทึกเสียง  เคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองเล่นแผน่เสียง  เคร่ืองรับและส่ง
วทิยกุระจายเสียง 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3043302 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์     2(1–2) 
 Television  Studios 
  รูปแบบของหอ้งปฏิบติัการวิทยโุทรทศัน์  เทคนิคและวธีิการใช้

หอ้งปฏิบติัการวทิยโุทรทศัน์   ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตรายการวทิยุ
โทรทศัน์  เช่น  กลอ้งถ่ายโทรทศัน์  เคร่ืองบนัทึกเทปโทรทศัน์  อุปกรณ์ช่วยสร้าง
ภาพพิเศษ  อุปกรณ์เสียง  แสง  สี  ฉาก  และอ่ืน ๆ 

 
3043401 การแต่งหน้าและเคร่ืองแต่งกาย      2(1–2) 
 Make – up  and  Costumes 
  หลกัการแต่งหนา้และการออกแบบเคร่ืองแต่งกายผูแ้สดง  เทคนิคพิเศษใน

การแต่งหนา้แต่งกายให้เหมาะสมกบับทบาท  เน้ือเร่ือง  ฝึกปฏิบติัแต่งหนา้และ
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายผูแ้สดงภาพยนตร์หรือวทิยุโทรทศัน์ 

 
3043402 ฉากและวสัดุประกอบฉากวทิยุโทรทศัน์     2(1–2) 
 Scenery  and  Property  for  Television  Production 
  งานพื้นฐานเก่ียวกบัฉาก และวสัดุประกอบฉากท่ีใชก้บังานผลิตรายการวทิยุ

โทรทศัน์  หลกัการออกแบบ  การเลือกวสัดุ  ฝึกปฏิบติัจดัสร้างฉาก  และการจดัหา
วสัดุประกอบฉาก 

 
3043403 การผลติกราฟิกเพือ่งานวิทยุโทรทศัน์     2(1–2) 
 Graphic  Production  for  Television 
  ความหมาย    ขอบข่าย    และความส าคญัของวสัดุกราฟิกท่ีมีต่องานวิทยุ

โทรทศัน์ฝึกปฏิบติัออกแบบและผลิตวสัดุกราฟิกประเภทต่าง ๆ  ท่ีใช้ในงานวิทยุ
โทรทศัน ์
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3043404 การผลติรายการวทิยุกระจายเสียงเบือ้งต้น     3(2–2) 
 Basic  Radio  Production   
  กระบวนการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงประเภทต่าง ๆ  ฝึกปฏิบติัการ

ผลิตรายการตามขั้นตอน 
 
3043405 การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์เบือ้งต้น     3(2–2) 
 Basic  Television  Production   
  กระบวนการผลิตรายการวทิยโุทรทศัน์  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง  หนา้ท่ีความ

รับผดิชอบของฝ่ายต่าง ๆ  ฝึกผลิตรายการวทิยุโทรทศัน์เบ้ืองตน้ 
 
3043406 วทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือ่การกฬีา    3(2–2) 
 Broadcasting  for  Sports 
  กระบวนการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียง  วทิยโุทรทศัน์เพื่อการกีฬา  เร่ิม

ตั้งแต่  การวางแผน  การเขียนบท  การพดูทางส่ือมวลชน  การจดัท ารายการ  การ
น าเสนอรายการ  และการประเมินผล  ตลอดจนฝึกปฏิบติัใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือใน
การผลิตรายการ 

 
3043407 การผลติรายการโทรทัศน์  2      2(1–2) 
 Television  Production  2  
  ศึกษาการผลิตรายการโทรทศัน์  การศึกษาในสตูดิโอ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ในหอ้ง สตูดิโอ  เทคนิคการก ากบัรายการ  การจดัฉาก  การจดัแสง  การท าเทคนิค
พิเศษทางภาพ และงานกราฟิกต่างๆ 

  ฝึกปฏิบติัการผลิตรายการโทรทศัน์ในห้องสตูดิโอ  การจดัฉาก  การจดัแสง
และการท าเทคนิคพิเศษทางภาพและงานกราฟิก 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3043501 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์    3(2–2) 
 Broadcasting  Programs 
  ความหมาย  องค์ประกอบส าคญัท่ีมีผลต่อการวางแผน  การจัดรายการ  

หลกัการจดัรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์  ฝึกปฏิบติัการจดัรายการ
วทิยกุระจายเสียงและ วทิยโุทรทศัน์ประเภทต่าง ๆ 

 
3043502 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์เฉพาะกลุ่ม  3(2–2) 
 Broadcasting  Programs  for  Specific  Audiences 
  ศึกษาและวเิคราะห์องคป์ระกอบของกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะ  เปรียบเทียบการใหบ้ริการดา้นน้ีในต่างประเทศกบัในประเทศ  การ
วางแผนจดัรายการใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย  ฝึกปฏิบติัการจดัรายการ
วทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  เพื่อใหบ้ริการแก่กลุ่มท่ีเลือกศึกษา 

 
3043503 ธุรกจิงานวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์    3(3–0) 
             Broadcasting  Business 
  การด าเนินงานธุรกิจวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  บุคลากรห้อง

บนัทึกเสียง  หอ้งส่ง  และหอ้งถ่ายโทรทศัน์  การด าเนินงานของสถานี
วทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิย ุ โทรทศัน์  การจดัรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์ 

 
3043504 การบริหารรายการโทรทัศน์      2(1-2) 
 Television  Broadcasting  Administration 
  ศึกษาการวางแผน  บริหารบุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์  การ

วเิคราะห์  กลุ่มเป้าหมาย  การผลิตรายการ  การประเมินผลรายการโทรทศัน์  ปัญหา
และสภาพการผลิตรายการโทรทศัน์การศึกษา 

  ฝึกปฏิบติัการจดัรายการโทรทศัน์การศึกษา 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3044401 การแสดงและการก ากบัการแสดง      2(1–2) 
 Acting  and  Directing 
  เทคนิคการแสดงท่ีใช้กบัวิทยุโทรทศัน์และภาพยนตร์  การแสดงท่าทาง  สี

หน้า  การเคล่ือนไหว  การพูด  การก าหนดทิศทาง  การก ากับการแสดงทางวิทยุ
โทรทศัน์และภาพยนตร์ 

 
3044402 การผลติรายการวทิยุกระจายเสียงข้ันสูง     3(2–2) 

             Advanced  Radio  Production    
  วิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน  :    3043404    การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

เบ้ืองตน้เทคนิคและการวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง     ฝึกผลิตรายการ
วทิยปุระเภทต่าง  ๆ    ในหอ้งปฏิบติัการวทิยกุระจายเสียง 

 
3044403 การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ข้ันสูง     3(2–2) 
 Advanced  Television  Production  
 วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :    3043405     การผลติรายการวทิยุโทรทัศน์เบือ้งต้น 

ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย   การวางแผน  การผลิตรายการ  การ
ประเมินผล รายการ  ปัญหาและการแก้ปัญหาในการผลิตรายการวิทยุโทรทศัน์
ประเภทต่าง ๆ 

 
3044501 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์    2(2–0) 
 Broadcasting  Management 
  หลกัการบริหารงานสถานีวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์       ในดา้น

การบริหารงานบุคคล    การจดัองคก์ร  การเงินและงบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์  
ตลอดจนปัญหาดา้นการบริหารงานของสถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยุ
โทรทศัน์ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3044901 การศึกษารายบุคคลด้านวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   2(1–2) 
 Individualized  Study  in  Broadcasting 
  การศึกษาพิเศษเป็นรายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบัวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ

โทรทศัน์  โดยมีอาจารย ์ และ / หรือผูท้รงคุณวฒิุ  เป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษา 
 
3044902 โครงการพเิศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   3(2–2) 
 Special  Project  in  Broadcasting 
  การศึกษาพิเศษเป็นรายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบัวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ

โทรทศัน์  โดยมีอาจารย ์ และ / หรือผูท้รงคุณวฒิุเป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษา 
 
3044903 สัมมนาวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์    3(2–2) 

              Seminar  in  Broadcasting 
  ความหมายของการสัมมนา  จุดมุ่งหมาย  องค์ประกอบ  กระบวนการ  

รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา  ความหมายของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์  การด าเนินงานของ  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์  ศึกษาวิเคราะห์
การด าเนินงานของวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงอุปสรรคและ
ข้อ เท็ จจ ริ ง   ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไข ปัญหาในเ ร่ือง ต่ าง  ๆ   ของ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   ฝึกจัดสถานการณ์จ าลอง  และ /หรือ 
สถานการณ์จริง  ในการสัมมนาวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

 
3044904 การวจัิยวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์    3(2–2) 
                       Broadcasting  Research 

 ระเบียบวิธีวิจยัเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์  
เทคนิคการวิจยั    สถิติในการวิจยั   ท่ีจ  าเป็นในการวิจยัวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทศัน์ 

 



 189 

 
 

หมู่วชิาการโฆษณา 
(305) 

 
 
 หมู่วชิาการโฆษณา   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิานิเทศศาสตร์   ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 

1.   หลกัการและทฤษฎีทัว่ไป      ( 305 -1- - ) 
2. ภาษา            ( 305 -2- - ) 
3. กราฟิก                      ( 305 -3- - ) 
4. การผลิต                       ( 305 -4- - ) 
5. การบริหาร                        ( 305 -5- - ) 
6.               ( 305 -6- - ) 
7.                  ( 305 -7- - ) 
8.    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      ( 305 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวจิยั      ( 305 -9- - ) 
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หมู่วชิาการโฆษณา(305)ในหมวดวชิานิเทศศาสตร์   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
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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 

   หลกัการโฆษณา 
   หลกัการโฆษณา 
   การโฆษณาและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
   หลกัการส่ือสารการตลาด 
   การโฆษณากบัสังคม 
   ประชามติและการโฆษณาชวนเช่ือ 
   การเขียนบทโฆษณา 
   การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง 
   การเขียนบทโฆษณาชั้นสูง 
   วาทวทิยาการโฆษณา 
   การออกแบบโฆษณา 
   การวางแผนส่ือโฆษณา 
   การโฆษณาทางส่ิงพิมพ ์
   การโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 
   การโฆษณาทางวทิยแุละโทรทศัน์ 
  นิเทศศิลป์เพื่อการโฆษณา 
   การออกแบบโฆษณาดว้ยคอมพิวเตอร์ 
   การสร้างสรรคแ์ละการผลิตงานโฆษณา 
   การผลิตงานโฆษณา 
   การวางแผนรณรงคเ์พื่อการโฆษณา 
   การบริหารงานโฆษณา 
   ธุรกิจงานโฆษณา 
   ธุรกิจงานโฆษณา 
   การศึกษารายบุคคลดา้นการโฆษณา 
   โครงการพิเศษดา้นการโฆษณา 
   โครงการพิเศษดา้นการโฆษณา 

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) 

    
รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
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3054903 
 

3054904 
3054905 

 
3054906 

- 
3054903 
4664547 

- 
3054905 

- 

   สัมมนาการโฆษณา 
   สัมมนาการโฆษณา 
   การศึกษาเปรียบเทียบและวเิคราะห์ผลงานดา้นการโฆษณา 
   การวจิยัโฆษณา 
   การวจิยัโฆษณา 
   ฝึกปฏิบติัการโฆษณา 

3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
3(2-2) 
2(1-2) 
2(1-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการโฆษณา  ( 305 ) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3051101 หลกัการโฆษณา        3(3–0) 
 Principles  of  Advertising 
  ความหมาย  ความส าคญัและแนวคิดในการโฆษณา  บทบาทและอิทธิพล

ของการโฆษณาท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  ลกัษณะส าคญัของการโฆษณา  
การวางแผนงานโฆษณา  อนัประกอบดว้ยการเตรียมขอ้มูล  การวจิยั  การสร้างสรรค์
งานโฆษณา  การวางแผนส่ือการก าหนดงบประมาณ  และการประเมินผลงาน
โฆษณา 

 
3052101 การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค     3(3–0) 
 Advertising  and  Consumer  Behavior 
  ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื่อวางแผนสร้างสารโฆษณา  วิเคราะห์จิตวิทยา

ผูบ้ริโภคในสถานการณ์ทางการตลาด  พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม  ลักษณะของ
พฤติกรรมและการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้  และแนวทางในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม  การวิเคราะห์  ผูบ้ริโภคในฐานะผูผ้ลิตสารและเป้าหมายในการจูงใจ 
น าเอากฏเกณฑท์างพฤติกรรมศาสตร์มาใชเ้พื่อกลวธีิในการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
3052102 หลกัการส่ือสารการตลาด       3(3–0) 

Principles  of  Marketing  Communication 
  หลักการ  และแนวคิดการท าธุรกิจสมยัใหม่  บทบาทของส่วนผสมทาง

การตลาดในการท าหน้า ท่ี เ ป็นสัญลักษณ์   เพื่อ ท่ีจะ ถ่ายทอดความคิดจาก
ผูป้ระกอบการไปยงัผูบ้ริโภคเป้าหมาย แนวทางในการวางแผน  กิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาด  เพื่อส่ือสารกบัผูบ้ริโภคหลากหลายรูปแบบอนัประกอบไปดว้ย  
การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมการจ าหน่าย  การบริการ  การใช้
เคร่ืองมือเพื่อการขาย  การจดักิจกรรมพิเศษและการประชานิเทศอ่ืน ๆ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3052501 การโฆษณากบัสังคม       2(2–0) 
 Advertising  and  Society 
  ศึกษาถึงบทบาท   อิทธิพลของการโฆษณาท่ีมีต่อสังคม   วฒันธรรมและ

เศรษฐกิจ  จรรยาบรรณนกัโฆษณา  การควบคุมด าเนินงานโฆษณา  โดยรัฐ  รวมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงจริยธรรม  และความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการโฆษณาท่ี
ควรมีต่อสังคม 

 
3052502 ประชามติและการโฆษณาชวนเช่ือ      3(3–0) 

Public  Opinion  Propaganda 
 ความหมาย  ลกัษณะ  บ่อเกิด  และวิวฒันาการของประชามติ  บทบาทของ
พลงัส่ือมวลชนในการก่อตวัให้เกิดประชามติ  การเปล่ียนแปลงของทศันคติ  การ
โฆษณาชวนเช่ือ และปฏิบติัการทางจิตวทิยาส่ือสารมวลชนท่ีมีอิทธิพลต่อสังคม 

 
3053201 การเขียนบทโฆษณา        3(2–2) 

Creative  Copy  Writing 
 ความหมาย  ความส าคญั  และกระบวนการของความคิดสร้างสรรค ์ กลยุทธ์  
การสร้างสารโฆษณา  องค์ประกอบและประเภทของบทโฆษณา  ภาษาโฆษณา  
หลักการเขียนบทโฆษณาและการเขียนบทโฆษณาส าหรับส่ือประเภทต่าง ๆ  
ปฏิบติัการเขียนบทโฆษณา 

 
3053202 การเขียนบทโฆษณาข้ันสูง      2(1–2) 

Advanced Creative  Copy  Writing 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   3053201  การเขียนบทโฆษณา 
 การสร้างแนวคิดหลกัส าหรับการโฆษณา  การสร้างสารโฆษณาต่อเน่ืองใน
ลกัษณะของการรณรงค ์ การวเิคราะห์  ความหมายของภาพและค าท่ีใช ้ฝึกเขียนและ
วเิคราะห์ช้ินงานโฆษณา  ในหอ้งปฏิบติัการ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3053203 วาทวทิยาการโฆษณา       3(2–2) 
  Speech  for  Advertising 

 ความหมาย  ความส าคญัและจุดประสงคข์องการพูดเพื่อการโฆษณา    การ
พฒันาบุคลิกภาพ  การใชเ้สียงและลีลาในการพดู  การเตรียมการ  เทคนิคการพูดตาม
จุดมุ่งหมาย  ต่าง ๆ  ของการพูดเพื่อการโฆษณา  ฝึกปฏิบติัการพูดเพื่อการโฆษณาท่ี
มีคุณภาพ 

 
3053401 การออกแบบโฆษณา       3(2–2) 
  Advertising  Design 

 ความหมาย   ความส าคญัและประเภทของการออกแบบ    ธรรมชาติการ
รับรู้ของผูรั้บสารทางการโฆษณา แนวคิดและการก าหนดแนวคิดในการออกแบบ
โฆษณา หลกัการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อการโฆษณา  การออกแบบโฆษณาประเภท
ต่าง ๆ โดยเนน้ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น การจดัภาพและขอ้ความ  ปฏิบติัการออกแบบช้ินงาน
โฆษณา               

 
3053501 การวางแผนส่ือโฆษณา       3(2–2) 
  Advertising  Media  Planning 

 ความหมาย  ความส าคญั  และวตัถุประสงคก์ารวางแผนส่ือโฆษณา  แนวคิด  
และหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกส่ือเพื่อการโฆษณา  ตลอดจนองคป์ระกอบและ
กระบวนการในการวางแผนส่ือ  โดยค านึงถึงวตัถุประสงคท์างการตลาด  การ
โฆษณา  งบประมาณเวลาและการซ้ือส่ือเพื่อการโฆษณา  ปฏิบติัการวางแผนและ
การสร้างตารางก าหนดส่ือโฆษณา 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3053502 การโฆษณาทางส่ิงพมิพ์       2(1–2) 

Printed  Media  Advertising 
 การจดัการแผนกโฆษณาในหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร  การก าหนดอตัราค่า
โฆษณา  จ  านวนจ าหน่าย  การวจิยัผูอ่้าน  การก าหนดนโยบายในการโฆษณาและการ
รับโฆษณาส่ิงพิมพ ์  กฎหมายและขอ้บงัคบั  โอกาสและความส าเร็จของการใชส่ื้อ
ส่ิงพิมพ ์

 
3053503 การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน์    2(1–2) 

Radio  and  Television  Advertising 
 หลกัการและแนวปฏิบติัในการโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยุ
โทรทศัน์  ปัญหาของการโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์  การวจิยั
ส่ือ  การก าหนดโครงสร้างของอตัราค่าโฆษณาในส่ือ  การจดัวางรายการโฆษณา  
การจดัการแผนโฆษณาในสถานีวทิยกุระจายเสียงและสถานีวทิยโุทรทศัน์  การขาย
รายการและเวลา 

 
3054301 นิเทศศิลป์เพือ่การโฆษณา      2(1–2) 
  Visual  Communication  for  Advertising 

 หลกัเบ้ืองตน้ของนิเทศศิลป์และการน ามาใชใ้นงานโฆษณา  ปัญหาเก่ียวกบั
การผลิตวสัดุโฆษณา  และต้นฉบบัท่ีจะใช้ในหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  จดหมาย
โฆษณา  และโปสเตอร์  ขั้นตอนในการพิมพ์  การใช้กระดาษ  การเลือกและการ
พิมพ์สี  การจัดท าแผ่นพบัและวสัดุโฆษณาอ่ืน ๆ  โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ  การ
ออกแบบช้ินงานโฆษณา 

 
3054302 การออกแบบโฆษณาด้วยคอมพวิเตอร์     2(1–2) 

Computer  Design  for  Advertising 
 ศึกษาหลกัการ  และวิธีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้นการเขียนรูปเรขาคณิต  
และเทคโนโลยี  แผนภูมิสถิติ  รูปลายเส้น  ภาพการ์ตูน  และฝึกปฏิบติัการออกแบบ
เพื่องานโฆษณาประเภทต่าง ๆ  ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3054401 การสร้างสรรค์และการผลติงานโฆษณา     3(2–2) 

Advertising  Creativity  and  Production 
การก าหนดกลยุทธ์  การสร้างสรรค์  และการถ่ายทอดสู่ช้ินงานโฆษณา  

กระบวนการสร้างสรรค์งานโฆษณา  เพื่อให้ไดภ้าพ  และ /หรือ  ขอ้ความโฆษณา  
ส าหรับส่ือประเภทต่าง ๆ  เช่น  ส่ือส่ิงพิมพ ์ ส่ือวิทยุกระจายเสียง  ส่ือวิทยุโทรทศัน์  
และภาพยนตร์  ปฏิบติัการสร้างสรรค ์ผลิตช้ินงานโฆษณาประเภทต่าง ๆ 

 
3054501 การวางแผนรณรงค์เพือ่การโฆษณา     3(2–2) 

Advertising  Campaign  Planning 
 ความรู้ทัว่ไปในการรณรงค์การโฆษณา  กระบวนการวางแผนรณรงค์การ
โฆษณา การก าหนดวตัถุประสงคก์ารตลาดและการโฆษณา  การก าหนดกลยุทธ์และ
กลวิธีในการโฆษณา องค์ประกอบในการวางแผนรณรงค์การโฆษณา ปฏิบติัการ
วางแผนรณรงคก์ารโฆษณา 
 

3054502 การบริหารงานโฆษณา        3(3-0) 
Advertising  Management 
 โครงสร้าง  นโยบาย  การจดัการหน่วยงานโฆษณา  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
การหาลูกคา้การจดัการด้านการสร้างสรรค์ส่ิงโฆษณา  การจดัการดา้นส่ือโฆษณา 
การจดัการงบประมาณและบุคลากร  การน าเสนองานโฆษณา  การวิเคราะห์และ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานโฆษณา  กฎหมายและ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบังานโฆษณา 

 
3054503 ธุรกจิงานโฆษณา       3(3–0) 
  Advertising  Business 

 บทบาทของงานโฆษณาในสังคม   ประเภทและองคป์ระกอบของธุรกิจงาน
โฆษณา การตลาดและการด าเนินธุรกิจโฆษณาในสังคม    ประเภทและองคป์ระกอบ
ของธุรกิจงานโฆษณาการจัดองค์กร  การงบประมาณ  กฎหมายท่ีเก่ียวกับงาน
โฆษณา 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3054901 การศึกษารายบุคคลด้านการโฆษณา     2(1–2) 

Individualized  Study  in  Advertising 
 การศึกษารายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบัการโฆษณา  โดยมีอาจารยใ์นภาควิชา  
และ/หรือ  ผูท้รงคุณวฒิุ  เป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษา 
 

3054902 โครงการพเิศษด้านการโฆษณา      3(2–2) 
Special  Project  in  Advertising 
 การศึกษาพิเศษเป็นรายกลุ่มในเร่ืองเก่ียวกบัการโฆษณา  โดยมีอาจารยใ์น
ภาควชิา  และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ  เป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษา 

 
3054903 สัมมนาการโฆษณา       3(2–2) 

Seminar  in  Advertising 
 ความหมายของการสัมมนา  จุดมุ่งหมาย  องค์ประกอบ  กระบวนการ  
รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนา  ความหมายของการโฆษณากับสังคมและ
วฒันธรรมการโฆษณากบัเศรษฐกิจ  การโฆษณากบัขอ้บงัคบัทางกฎหมาย  ฝึกการ
สัมมนาเพื่อให้เขา้ใจถึงอุปสรรคและขอ้เท็จจริง ตลอดจนถึงการหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาเก่ียวกบังานโฆษณา  ฝึกจดัสถานการณ์จ าลอง  และ/หรือสถานการณ์จริง 
 

3054904 การศึกษาเปรียบเทยีบและวเิคราะห์ผลงานด้านการโฆษณา   2(1–2) 
Study  and  Analysis  of  Advertising  Master  Piece 
 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการ  วเิคราะห์กระบวนการและแนวคิดของการผลิตงาน
โฆษณาประเภทต่าง ๆ  ตลอดจนกลยทุธ์ของการโฆษณาท่ีประสบผลส าเร็จ 
 

3054905 การวจัิยโฆษณา        3(2–2) 
Advertising  Research 
 ความหมาย  ความส าคญั  ขอบเขต  แนวคิด  หลกัการและทฤษฎีในการวิจยั
โฆษณา  เทคนิคและกระบวนการในการวิจยั  การรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวาง
แผนการผลิต  และการประเมินผลงานโฆษณา  ฝึกปฏิบติัการวจิยัโฆษณา 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3054906 ฝึกปฏิบัติการโฆษณา       2(1–2) 

Practicum  in  Advertising 
 การน าความรู้เก่ียวกบังานโฆษณาและการผลิตส่ือโฆษณาดา้นต่าง ๆ  ไปฝึก
ปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง  และ/หรือสถานการณ์จริงท่ีจดัข้ึน 
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หมู่วชิาการถ่ายภาพ 
(306) 

 
 
 หมู่วชิาการถ่ายภาพ   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิานิเทศศาสตร์   ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 

1.   การถ่ายภาพ        ( 306 -1- - ) 
2. การถ่ายภาพเฉพาะสาขา       ( 306 -2- - ) 
3. กราฟิก                      ( 306 -3- - ) 
4. เทคนิคการถ่ายภาพ                      ( 306 -4- - ) 
5. การผลิต                         ( 306 -5- - ) 
6. การบริหาร           ( 306 -6- - ) 
7.                  ( 306 -7- - ) 
8.    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      ( 306 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวจิยั      ( 306 -9- - ) 
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หมู่วชิาการถ่ายภาพ(306)ในหมวดวชิานิเทศศาสตร์   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3061101 

 
 

3061601 
 

3062101 
 

3062401 
3062601 
3063101 
3063201 

 
3063202 
3063203 
3063204 
3063205 

 
3063206 

 
3063207 
3063208 
3063209 
3063210 
3063211 

- 
3061101 
4661432 

- 
3061601 

- 
3062101 
4662439 
4662443 
4661434 
4662437 
4662421 
4662438 
4662440 
4662441 

- 
3063205 

- 
3063206 
4663741 
4663768 
2153404 

- 
- 

   การถ่ายภาพเบ้ืองตน้ 
   การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร 
   การถ่ายภาพ 
   ศิลปะกบังานภาพถ่าย 
   ศิลปะกบังานภาพถ่าย 
   การถ่ายภาพขั้นสูง 
   การถ่ายภาพ  2 
   การถ่ายภาพดว้ยกลอ้งขนาดใหญ่ 
   ธุรกิจการถ่ายภาพ 
   การถ่ายภาพสี 
   การถ่ายภาพเพื่อการพิมพ ์
   การถ่ายภาพเพื่อการพิมพ ์
   การถ่ายภาพสารคดี 
   การถ่ายภาพบุคคล 
   การถ่ายภาพโฆษณา 
   การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ 
   การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ 
   การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพนัธ์ 
   การถ่ายภาพเพื่องานศิลปะ 
   การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศิลป์   
   การถ่ายภาพทางวฒันธรรม 
   การถ่ายภาพโฆษณาทางการศึกษา   
   การถ่ายภาพแฟชัน่ 

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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รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3063501 

 
 

3063502 
3063503 
3063504 

 

- 
3063501 
4662420 

 
 
- 

3063504 

การผลิตสไลด ์
   การผลิตสไลด ์
   การผลิตสไลด ์
   ประวติัภาพถ่าย 
   การถ่ายภาพร่วมสมยั 
   หลกัและทฤษฎีการส่ือความหมายดว้ยภาพ 
   หลกัทฤษฎีการส่ือความหมายดว้ยภาพ 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการถ่ายภาพ  (306) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3061101 การถ่ายภาพเบือ้งต้น       3(2–2) 
  Basic  Photography 

 ศึกษาเก่ียวกบัแสงในการถ่ายภาพ  การก าหนดมุมกลอ้ง  ขนาด และสัดส่วน
ของภาพ  การสร้างภาพจากธรรมชาติของกลอ้งและส่วนประกอบ  ทั้งน้ีเพื่อให้
สามารถรองรับความหมายและเจตนาของผูส่้งสารได ้  ปฏิบติัการลา้ง – อดั – ขยาย
ภาพถ่ายและเทคนิคการสร้างภาพในหอ้งมืดขั้นพื้นฐาน  การสร้างแนวคิด  และการ
น าเสนอแนวคิดในงานภาพ 
 

3061601 ศิลปะกบังานภาพถ่าย       3(2–2) 
Arts  and  Photography 
 องคป์ระกอบศิลปะ  ความงาม  และรูปแบบศิลปะ  สีและจิตวิทยาสีในงาน
ภาพถ่าย  แสงและการจดัแสง  หลกัการจดัภาพ  บรรยากาศและอารมณ์ของภาพ   
รูปแบบการจดัองค์ประกอบของภาพถ่าย  การวิจารณ์และการบรรยายภาพถ่าย  
เทคนิคการน าเสนองานภาพถ่าย 
 

3062101 การถ่ายภาพข้ันสูง       3(2–2) 
Advanced  Photography 
วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน   :   3061101   การถ่ายภาพเบือ้งต้น 

หลกัการถ่ายภาพและผลิตภาพ  ในแนวสร้างสรรค ์  โดยฝึกทกัษะในการ
ผลิตภาพโดยอาศยัองคป์ระกอบทางศิลปะ  เทคนิคของกลอ้ง  เลนซ์  น ้ายา  ฟิลม์  
แสง  สี  และเทคนิคอ่ืน ๆ  ปฏิบติัการถ่ายภาพและผลิตภาพแนวสร้างสรรค ์
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3062401 การถ่ายภาพด้วยกล้องขนาดใหญ่      2(1–2) 

View  Camera  Photography 
บทบาทของกล้องขนาดใหญ่ในการถ่ายภาพ  อุปกรณ์และส่วนประกอบ  

ลกัษณะการท างานของกล้อง  วิธีการและเทคนิคการใช้กล้องขนาดใหญ่ในการ
ถ่ายภาพต่าง ๆ  ใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  เช่น  สถาปัตยกรรม  โฆษณา  หุ่น
น่ิงและอ่ืน ๆ  ปฏิบติัการถ่ายภาพดว้ยกลอ้งขนาดใหญ่ 

 
3062601 ธุรกจิการถ่ายภาพ       2(2–0) 

Photography  Business 
 บทบาทของการถ่ายภาพในสังคม  การตลาดของการถ่ายภาพ  การจัด
องคก์ร  การงบประมาณ  การด าเนินธุรกิจการถ่ายภาพ 
 

3063101 การถ่ายภาพสี        2(1–2) 
Color Photography 
 สีของแสงและอุณหภูมิสี   จิตวิทยาของสี    กระบวนการเกิดภาพสีบน
ฟิลม์เนกาตีฟ  โปสิตีฟและกระดาษ ปฏิบติัการถ่ายภาพสี  การลา้งฟิล์มเนกาตีฟและ
โปสิตีฟ การอดัขยายภาพสี 
 

3063201 การถ่ายภาพเพือ่การพมิพ์      3(2–2) 
Photography  for  Graphic  Arts 
 ชนิดและประเภทของภาพเพื่อการพิมพ ์กลอ้งและส่วนประกอบของกลอ้ง
เพื่อการพิมพแ์ละอุปกรณ์ต่าง ๆ  เทคนิคการถ่ายตน้แบบดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น ยอ่  ขยาย 
การใส่สกรีนและขบวนการลา้งฟิลม์  ตลอดจนการท าโบรไมต ์ ฝึกปฏิบติั 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3063202 การถ่ายภาพสารคดี       2(1–2) 

Documentary  Photography 
 ศึกษาและวิเคราะห์เน้ือเร่ืองประเภทต่าง ๆ  เขียนบท  วางแผน  จดัเตรียม
วสัดุอุปกรณ์  ตลอดจนงานศิลปะเพื่อปฏิบัติการถ่ายทอดออกมาเป็นภาพท่ีส่ือ
ความหมายไดต้ามวตัถุประสงค ์ฝึกปฏิบติัถ่ายภาพสารคดี 

 
3063203 การถ่ายภาพบุคคล       2(1–2) 

Portrait  Photography 
 ความหมายของภาพบุคคล วสัดุอุปกรณ์และการเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน 
ถ่ายภาพบุคคล  การแต่งหน้า  การแต่งกาย  การจดัท่าทาง  ฉากและสภาพแวดลอ้ม
อ่ืน ๆ  การจดัแสดง ปฏิบติัการถ่ายภาพบุคคลทั้งในและนอกสตูดิโอ  การแต่งฟิล์ม
และแต่งภาพ 

 
3063204 การถ่ายภาพโฆษณา       3(2–2) 

 Photography  for  Advertising 
 บทบาทของภาพถ่ายต่อการโฆษณา  การวางแผน  ออกแบบ  เตรียมวสัดุ
อุปกรณ์และเทคนิคการใช้เคร่ืองมือในการถ่ายภาพโฆษณา ปฏิบัติการถ่ายภาพ
โฆษณาประเภทต่าง ๆ  โดยเน้นวตัถุประสงค์เพื่อรณรงค์โน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย  
และการน าเสนอผลงาน 
 

3063205 การถ่ายภาพวารสารศาสตร์      3(2–2) 
Photo  Journalism 
 ความหมาย   ความส าคญัและประเภทของภาพถ่ายในส่ิงพิมพต่์าง  ๆ  การ
จดัองคป์ระกอบของภาพแต่ละประเภทเพื่อโนม้นา้วใจผูอ่้าน  ปฏิบติัการผลิต
ตน้แบบประเภทภาพขาวด า ภาพสีหรือสไลด ์ ใหเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค ์  เน้ือหา
และรูปภาพ  การประเมินคุณภาพของภาพถ่ายทางวารสารศาสตร์ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3063206 การถ่ายภาพเพือ่การประชาสัมพนัธ์     3(2–2) 

Photography  for  Public  Relations 
 ความหมายและคุณลกัษณะของภาพถ่าย  ภาพข่าว  รวมทั้งประเภทของ
ภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์   การวางแผน   การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์เพื่อการ
ถ่ายภาพประชาสัมพนัธ์ ปฏิบติัการถ่ายภาพขาว – ด า  ภาพสี  และสไลดเ์พื่อการ
ประชาสัมพนัธ์  และการน าเสนอภาพถ่าย 

 
3063207 การถ่ายภาพเพือ่งานศิลปะ       2(1–2) 
  Photography  for  Art 

 ศึกษาและปฏิบติัใหมี้ความรู้เก่ียวกบัการถ่ายภาพ   การลา้งฟิลม์   การอดั   
ขยาย  การยอ่ภาพถ่ายดว้ยวธีิการและเทคนิคต่าง ๆ  ไดแ้ก่ แบบเนกาตีฟและแบบ
ฮาลฟ์โทน  เพื่อน าไปใชใ้นการท างานศิลปะ 

 
3063208 การถ่ายภาพเพือ่งานนิเทศศิลป์      3(2–2) 

Photography  for  Visual  Communication  Design  
 ศึกษากลอ้งถ่ายภาพ      หลกัการจดัภาพและกรรมวธีิในการถ่ายภาพระเภท
ต่าง ๆ  ขั้นพื้นฐาน    ตลอดจนกรรมวธีิในการลา้ง   อดั   ขยาย   และกระบวนการอ่ืน
ท่ีต่อเน่ืองกบัการถ่ายภาพทั้ง  2 มิติ  และ  3 มิติ  การใชอุ้ปกรณ์  การจดัแสง  แวน่
กรองแสง  แท่นก๊อบป้ี  และอุปกรณ์อ่ืน ๆ    ในการถ่ายภาพและฝึกปฏิบติัการ
ถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

3063209 การถ่ายภาพทางวฒันธรรม      2(1–2) 
Photography  of  Culture 
 หลกัการท างานของกลอ้งถ่ายภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  การเลือกชนิด
ของกลอ้งและฟิลม์ถ่ายภาพเพื่อ    การเผยแพร่วฒันธรรม    เทคนิคการถ่ายภาพ
ลกัษณะต่าง ๆ     เพื่อเผยแพร่วฒันธรรม   เช่น   การถ่ายภาพวตัถุโบราณ     การ
แสดง  ฯลฯ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3063210 การถ่ายภาพโฆษณาทางการศึกษา      3(2–2) 
  Educational  Advertiong  Photography 

ศึกษาความหมาย  หลกัการ  ทฤษฎี  คุณค่าของการถ่ายภาพโฆษณา  การ
วางแผนออกแบบ  วเิคราะห์และวางภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑก์ารศึกษา  การจดั
องคป์ระกอบในการถ่ายภาพโฆษณา  อุปกรณ์ท่ีใชใ้นห้องสตูดิโอ  การจดัแสงใน
หอ้งสตูดิโอและแสงธรรมชาติ  การถ่ายภาพโฆษณาประเภทต่าง ๆ 

ฝึกปฏิบติัการวางแผน  ออกแบบวเิคราะห์งานโฆษณา  การจดัในแสงใน
หอ้งสตูดิโอและแสงธรรมชาติ  การถ่ายภาพโฆษณาประเภทต่าง ๆ 

 
3063211 การถ่ายภาพแฟช่ัน       3(2–2) 
  Photography  of  Fashion 

 ศึกษาความหมาย  หลกัการ  ทฤษฏี  คุณค่าของภาพแฟชัน่ต่อวงการศึกษา  
การวางแผนออกแบบ  วเิคราะห์และวางแผนภาพลกัษณ์ของงาน  การจดั
องคป์ระกอบในการถ่ายภาพแฟชัน่  การจดัแสงในห้องสตูดิโอและแสงธรรมชาติ  
การถ่ายภาพแฟชัน่ประเภทต่าง ๆ 
 ฝึกปฏิบติั  การวางแผน  ออกแบบ  วเิคราะห์งานแฟชัน่  การจดัแสงในห้อง
สตูดิโอ  และแสงธรรมชาติ  การถ่ายภาพแฟชัน่ประเภทต่าง ๆ 

 
3063501 การผลติสไลด์        3(2–2) 

Slide  Production 
 ประเภทและคุณค่าของสไลด ์การวางแผน  การเตรียมงาน  การเขียนบท  
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตสไลด ์ การผลิตสไลดจ์ากตน้แบบประเภทต่าง ๆ  การ
ถ่ายท า  การส าเนา  การน าเสนอ  การเก็บรักษา  ปฏิบติัการผลิตสไลด ์
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3063502 ประวตัิภาพถ่าย        2(2–0) 

History  of  Photography 
 ศึกษาประวติัความงามและคุณค่าของภาพถ่าย    ววิฒันาการของภาพถ่ายใน
เชิงส่ือสารท่ีเนน้เน้ือหา   รูปแบบ  ทั้งของต่างประเทศและของไทย  วเิคราะห์ผลงาน  
ภาพถ่ายของ  แต่ละยคุสมยั  ในเชิงส่ือสาร  และบทบาท  อิทธิพลท่ีมีต่อสังคม 

 
3063503 การถ่ายภาพร่วมสมัย       2(1–2) 
  Contemporary  Photography 

 ศึกษาประโยชน์  รูปแบบ  และอิทธิพลของการถ่ายภาพร่วมสมยั  โดยเนน้ท่ี
แนวความคิดท่ีปรากฏในงานภาพถ่าย  รูปแบบวธีิการ  การแสดงออกและการ
น าเสนอ โดยอิงกบัลกัษณะการรับสารของผูรั้บสารและเจตนาของผูส้ร้างงานภาพ
นั้นเป็นส าคญั 
 

3063504 หลกัและทฤษฎกีารส่ือความหมายด้วยภาพ     3(3–0) 
Principles  and  Theory  of  Visual  Communication 
 ศึกษาแนวคิด  หลกัการ  ทฤษฎีการส่ือความหมายดว้ยภาพ  จิตวทิยาการ
รับรู้กบั การส่ือความหมาย  การอ่าน – เขียนภาพ  (Visual  literacy)  หลกัการส่ือ
ความหมายดว้ยภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว  จิตวทิยาเก่ียวกบัการมอง  การเห็นภาพ
และภาพถ่าย 
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หมู่วชิาภาพยนตร์ 
(307) 

 
 
 หมู่วชิาภาพยนตร์   ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิานิเทศศาสตร์   ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 

1.   หลกัการและทฤษฎีทัว่ไป      ( 307 -1- - ) 
2. ภาษา         ( 307 -2- - ) 
3. การถ่ายภาพยนตร์เฉพาะสาขา                ( 307 -3- - ) 
4. กราฟิก                       ( 307 -4- - ) 
5. การผลิต                         ( 307 -5- - ) 
6. การบริหาร           ( 307 -6- - ) 
7.                  ( 307 -7- - ) 
8.    การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      ( 307 -8- - ) 
9.   โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์  โครงการศึกษาเอกเทศ 

การสัมมนา  และการวจิยั      ( 307 -9- - ) 
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หมู่วชิาภาพยนตร์(307)ในหมวดวชิานิเทศศาสตร์   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3071101 
3071102 

 
 

3071103 
3072401 
3073201 

 
 

3073501 
 
 

3073502 
3073801 

 
3074201 

 
3074301 

 
3074302 

 
    
3074303 
 
3074304 

4661431 
- 

3071102 
4662423 

- 
4662334 

- 
3073201 
4662215 

- 
3073501 
4662422 

- 
 

4663851 
 

3074201 
- 

4664450 
 

4664449 
- 

4664452 
- 

4664451 

   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   หลกัการภาพยนตร์ 
   หลกัการภาพยนตร์ 
   หลกัการภาพยนตร์ 
   ประวติัภาพยนตร์ 
   การผลิตกราฟิกส าหรับภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   การเขียนบทภาพยนตร์ 
   การเขียนบทภาพยนตร์ 
   การเขียนบทภาพยนตร์ 
   การถ่ายท าภาพยนตร์เบ้ืองตน้ 
   การถ่ายท าภาพยนตร์  1 
   การผลิตภาพยนตร์ 
   แสงในงานภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   การปฏิบติังานภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   การปฏิบติังานนิเทศศาสตร์ 
   การวเิคราะห์และวจิารณ์ภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   การวเิคราะห์และวจิารณ์ภาพยนตร์ 
   การถ่ายท าภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอน 
   การถ่ายท าภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอน 
   การถ่ายท าภาพยนตร์สารคดี 
   การถ่ายท าภาพยนตร์สารคดี 
   การถ่ายท าภาพยนตร์บนัเทิง 
   การถ่ายท าภาพยนตร์บนัเทิง 
  การถ่ายท าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
   การถ่ายท าภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 

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) 

 



 211 

 
รหัสวชิา 

ช่ือวชิา น(ท-ป) 
รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3074501 

 
 

3074601 
 

3074602 
3074901 
3074902 

 
3074903 

 
 

- 
3074501 
4664448 

- 
3074601 

- 
4664951 

- 
3074902 

- 
3074903 

 

   การถ่ายท าภาพยนตร์ขั้นสูง 
   การถ่ายท าภาพยนตร์  2 
   การถ่ายท าภาพยนตร์  2 
   การบริหารงานภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   การบริหารงานภาพยนตร์ 
   จิตวทิยาในงานภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   การศึกษารายบุคคลดา้นภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   โครงการพิเศษดา้นภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   โครงการพิเศษดา้นภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   สัมมนาภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
   สัมมนาดา้นภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
     

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาภาพยนตร์  (307) 

 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3071101 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัภาพน่ิงและภาพยนตร์    2(2–0) 
 Fundamentals  of  Photography  and  Cinematography 
  ประวติัการถ่ายภาพน่ิงและภาพยนตร์โดยสังเขป  คุณลกัษณะ  บทบาท  

ประเภท ของภาพน่ิงและภาพยนตร์    อุปกรณ์เคร่ืองมือในการผลิตภาพน่ิงและ
ภาพยนตร์  โดยเนน้การเลือก  การใช ้ การน าเสนอ  การเก็บรักษาและการอนุรักษ ์

 
3071102 หลกัการภาพยนตร์       3(3–0) 
 Principles  of  Film 
  ความหมาย    หลกัการ   และประวติัภาพยนตร์โดยสังเขป    ประเภทของ

ภาพยนตร์  บทบาทและประโยชน์ของภาพยนตร์ในการส่ือสาร   หลกัการผลิต
ภาพยนตร์    อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการผลิต  การถ่ายท าภาพยนตร์อยา่งง่าย 

 
3071103 ประวตัิภาพยนตร์       2(2–0) 

 History  of  Film 
  ศึกษาประวติัของภาพยนตร์  ววิฒันาการของภาพยนตร์ในเชิงส่ือสารท่ี

แสดงออกทางดา้นเน้ือหาและรูปแบบ  ทั้งของต่างประเทศและของไทย  บทบาท  
อิทธิพลของภาพยนตร์ในฐานะส่ือมวลชนท่ีมีต่อสังคมในแต่ละยคุสมยั 

 
3072401 การผลติกราฟิกส าหรับภาพน่ิงและภาพยนตร์    2(1–2) 
 Graphic  Production  for  Photography 
  ความหมาย  ขอบข่าย  และความส าคญัของวสัดุกราฟิกท่ีมีต่อภาพน่ิงและ

ภาพยนตร์  ปฏิบติัการออกแบบ  และผลิตวสัดุกราฟิกประเภทต่าง ๆ  ท่ีใชใ้นงาน
ภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3073201 การเขียนบทภาพยนตร์       3(2–2) 
 Script  Writing  for  Film 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวธีิการเขียนบทภาพยนตร์  ศึกษาและวเิคราะห์เน้ือเร่ือง  

การวางเคา้โครงเร่ือง  ปฏิบติัการเขียนบทภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ  เช่น  ภาพยนตร์
สารคดี  ภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอน  ภาพยนตร์บนัเทิง  เป็นตน้ 

 
3073501 การถ่ายท าภาพยนตร์เบือ้งต้น      3(2–2) 
 Basic  Cinematography   
  หลกัการภาพยนตร์ เทคนิคในการใชก้ลอ้ง และอุปกรณ์ประกอบในการผลิต 

ภาพยนตร์ การวางแผน  การท าบทและเตรียมงาน  ปฏิบติัการถ่ายท าภาพยนตร์อยา่ง
ง่าย  การตดัต่อภาพการท าหวัเร่ือง  การบนัทึกเสียงประกอบ 

 
3073502 แสงในงานภาพน่ิงและภาพยนตร์      2(2–0) 
 Light  for  Still  Photography  and  Film 
  ศึกษาถึงธรรมชาติของแสง  บทบาทของแสงกบังานภาพถ่าย  การจดัแสง  

เพื่อใหเ้กิดผลในเชิงส่ือสารตามเจตนาของการส่ือสารในลกัษณะต่าง ๆ  ทั้งในงาน
ภาพน่ิงและภาพยนตร์ 

 
3073801 การปฏิบัติงานภาพน่ิงและภาพยนตร์     3(2–2) 
 Practicum  in  Photography  and  Cinematography 
  การน าความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัเก่ียวกบังานภาพน่ิงและภาพยนตร์

ท่ีได ้ศึกษามา ไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีจดัข้ึนภายในสถาบนั 
 

3074201 การวเิคราะห์และวจิารณ์ภาพน่ิงและภาพยนตร์    3(3–0) 
 Film  Analysis  and  Criticism 
  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง รูปแบบและความหมายของภาพน่ิงและ

ภาพยนตร์ประเภทต่าง ๆ   เพื่อเป็นเกณฑใ์นการวเิคราะห์และวจิารณ์ภาพน่ิงและ
ภาพยนตร์ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3074301 การถ่ายท าภาพยนตร์เพือ่การเรียนการสอน    2(1–2) 
 Instructional  Films 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอน  ศึกษาและวเิคราะห์

เน้ือหาในหลกัสูตร  ตลอดจนความตอ้งการ  ความสนใจ  เจตคติของผูเ้รียน  
ปฏิบติัการสร้างภาพยนตร์เพื่อการเรียนการสอน 

 
3074302 การถ่ายท าภาพยนตร์สารคดี      2(1–2) 
 Documentary  Films 
  ววิฒันาการ    ความส าคญั    และบทบาทของภาพยนตร์สารคดี    การใช้

ภาพยนตร์ สารคดีเพื่อพฒันาสังคม  เช่น  ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา  ภาพยนตร์ข่าว  
ภาพยนตร์เพื่อการประชาสัมพนัธ์  และภาพยนตร์เพื่อบริการสาธารณะ  การน า
ความคิดและแรงบนัดาลใจท่ีไดจ้ากเร่ืองจริงมาสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดี  
ปฏิบติัการถ่ายท าภาพยนตร์สารคดี 

 
3074303 การถ่ายท าภาพยนตร์บันเทงิ      2(1–2) 
  Entertainment  Films 

ววิฒันาการ  ความส าคญัและบทบาทของภาพยนตร์บนัเทิง  เทคนิคการถ่าย
ท าภาพยนตร์บนัเทิง  ปฏิบติัการถ่ายท าภาพยนตร์บนัเทิง 

 
3074304 การถ่ายท าภาพยนตร์แอนิเมช่ัน      2(1–2) 

Animated   Films 
 ววิฒันาการ  ประเภทและเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน่  
ปฏิบติัการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน่ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3074501 การถ่ายท าภาพยนตร์ข้ันสูง      2(1–2) 
   Advanced  Cinematography   

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :   3073501   การถ่ายท าภาพยนตร์เบือ้งต้น 
ศึกษาแนวปฏิบติั  และเทคนิคชั้นสูงท่ีใชใ้นการถ่ายท าภาพยนตร์ประเภท

ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ปฏิบติัการถ่ายท าภาพยนตร์ 
  
3074601 การบริหารงานภาพน่ิงและภาพยนตร์     3(3–0) 
  Still  Photography  and  Films  Management 

หลกัการบริหารงานภาพน่ิงและภาพยนตร์ดา้นต่าง ๆ เช่น  การวางแผน  
การบริหารบุคคล    การจดัองคก์ร  การตลาด  การเงินและการงบประมาณ  และวสัดุ
อุปกรณ์ในการผลิตงานภาพยนตร์ 

 
3074602 จิตวทิยาในงานภาพน่ิงและภาพยนตร์     2(2–0) 
  Psychology for  Still  Photography  and  Films 

ศึกษาจิตวทิยาบุคคลท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ภาพและเสียง   การวเิคราะห์ผูรั้บสาร
ในเชิงจิตวทิยาสังคม  จิตวทิยาการสร้างความสนใจ  และลกัษณะการโนม้นา้วใจใน
งานภาพน่ิงและภาพยนตร์ 

 
3074901 การศึกษารายบุคคลด้านภาพน่ิงและภาพยนตร์    2(1–2) 
  Case  Studies   for  Still  Photography  and  Film 

การศึกษาพิเศษเป็นรายบุคคลในเร่ืองเก่ียวกบัภาพน่ิงและภาพยนตร์  โดยมี
อาจารย ์ และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าปรึกษา 

 
3074902 โครงการพเิศษด้านภาพน่ิงและภาพยนตร์     3(2–2) 
  Special  Project  in  Photography  and  Cinematography 

การศึกษาพิเศษเป็นรายกลุ่มในเร่ืองเก่ียวกบัภาพน่ิง  หรือภาพยนตร์  โดยมี
อาจารยใ์นภาควชิา  และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุ  เป็นผูใ้หค้  าแนะน าปรึกษา 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                        น(ท-ป) 
 
3074903 สัมมนาภาพน่ิงและภาพยนตร์      3(2–2) 
  Seminar  in  Photography  and  Cinematography 

ความหมายของการสัมมนา  จุดมุ่งหมาย  องคป์ระกอบ  กระบวนการ  
รูปแบบ และเทคนิคการจดัสัมมนา   ความหมายของภาพน่ิงและภาพยนตร์    ศึกษา
วเิคราะห์และวจิารณ์ในการด าเนินงานภาพน่ิงและภาพยนตร์   เพื่อให้เขา้ใจถึง
อุปสรรคและขอ้เท็จจริง   ตลอดจนการหาแนวทางแกปั้ญหาต่าง ๆ  ของภาพน่ิงและ
ภาพยนตร์  ฝึกจดัสถานการณ์จ าลอง  และ/หรือสถานการณ์จริงในการสัมมนา
ภาพน่ิงและภาพยนตร์ 
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หมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจดัการ 
(รหัส 350 – 359) 

 
 

หมวดวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการ  ไดจ้ดัหมู่วชิาไวด้งัน้ี 
 

รหัส   หมู่วชิา 
350  หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดได ้ 
351  หมู่วชิาการเลขานุการ 
352  หมู่วชิาการบญัชี 
353  หมู่วชิาการเงินและการธนาคาร 
354  หมู่วชิาการตลาด 
355  หมู่วชิาการสหกรณ์ 
356  หมู่วชิาการบริหารธุรกิจ 
357  หมู่วชิาธุรกิจบริการ 
358  หมู่วชิาประกนัภยัและวนิาศภยั 
359  หมู่วชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
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หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ในหมวดวชิา 
บริหารธุรกจิและการจัดการ 

(350) 
 

 
     หมู่วชิาท่ีไม่สามารถจดัเขา้หมู่วชิาใดได ้     ของหมวดวชิาบริหารธุรกิจและการ
จดัการ ไดจ้ดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
               1.   ทัว่ไป       (350-1--) 
     2.  การประยกุตด์า้นธุรกิจ     (350-2--) 
     3.          (350-3--) 
           4.          (350-4--) 
     5.        (350-5--) 
  6.        (350-6--) 
  7.        (350-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (350-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์ 
                        โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวจิยั   (350-9--) 
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หมู่วชิาทีไ่ม่สามารถจัดเข้าหมู่วชิาใดได้ (350) ในหมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจัดการ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3501201  การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ 1 3(2-2) 
3501202  การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารธุรกิจ 2 3(2-2) 
3502801 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการส านกังาน 1 2 (90) 
3502802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการส านกังาน 1 3 (210) 

 4642801 การฝึกงานเฉพาะสาขาการจดัการส านกังาน 5(300) 
3502803 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1 2 (90) 
3502804 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1 3 (210) 

 4632801 การฝึกงานสหกรณ์ 1 5 (300) 
3502805 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทัว่ไป 1 2 (90) 
3502806 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทัว่ไป 1 3 (210) 

 4642802 การฝึกงานเฉพาะสาขาการจดัการทัว่ไป 5 (350) 
3502807 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 1 2 (90) 
3502808 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารธุรกิจ 1 3 (210) 

 4642804 ฝึกงานเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ 5 (350) 
3502809 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการท่องเท่ียว  1 2 (90) 

 3572801 เตรียมฝึกปฏิบติัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 1 2 (100) 
3502810 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจการท่องเท่ียว  1 3 (210) 

 4642803 ฝึกงานการท่องเท่ียว 5 (350) 
3502811 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 1 2(90) 
3502812 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกิจการโรงแรม 1 3(270) 
3502813 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 2(90) 
3502814 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 1 3(210) 
3503201 - การจดัระบบเครือข่ายและการส่ือสารขอ้มูลธุรกิจดว้ย

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2) 

3503202  การจดัการงานเลขานุการและธุรการดว้ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3503203  การประมวลผลวจิยัทางธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 
3503204  โปรแกรมประยกุตท์างการบญัชี 3(2-2) 
3503205  โปรแกรมประยกุตก์ารควบคุมสินคา้คงคลงั 3(2-2) 
3503801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 2 (90) 
3503802  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทัว่ไป 2 2 (90) 
3503803 4643810 การปฏิบติัการดา้นการจดัการ 2 (90) 
3503805 4624308 การขายตรง 2 (90) 
3503806 4644908 กรณีศึกษา 2 (90) 
3503807 4644909 การศึกษาตามแนวแนะ 2 (90) 
3503808 4644912 ธุรกิจจ าลอง 2 (90) 
3503809 4644913 การฝึกจ าลองในส านกังาน 2 (90) 
3503810 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3 2 (90) 

 3573803 เตรียมฝึกปฏิบติัการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 3 (150) 
3503811 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2 2 (90) 
3503812 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจดัการทัว่ไป 3 2 (90) 
3503813 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3 2 (90) 
3503814 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 2 (90) 
3503815 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 2(90) 
3503816 - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 2(90) 
3503901 - การวจิยัทางธุรกิจ 3(2-2) 
3504101 - จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 
3504201 - การจดัการของคงคลงัดว้ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 
3504202 - การวางระบบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ 3(2-2) 
3504802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทัว่ไป 2 3 (210) 

 4644807 การฝึกงานการจดัการทัว่ไป 2 5 (350) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3504803 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจดัการทัว่ไป 3 5 (350) 

 4644807 การฝึกงานการจดัการทัว่ไป 3 5 (350) 
3504804 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารธุรกิจ 3 5 (350) 

 4644805 การฝึกงานเฉพาะสาขาการบริหารธุรกิจ 2 5 (350) 
3504805 4644808 การฝึกงาน (ธุรกิจศึกษา) 5 (340) 
3504806 -  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3 5 (350) 

 4644811 ฝึกงานดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 5 (350) 
3504807 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2 3 (210) 

 4634802 การฝึกงานสหกรณ์ 3 3 (200) 
3504808 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารธุรกิจ 2 3 (210) 
3504809 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 2 3 (210) 
3504810 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2 3(210) 
3504811 - การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 5(350) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วชิาใดได้ 

ของหมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจดัการ 
 

รหัส        ช่ือและค าอธิบายรายวชิา            น(ท-ป) 
 
3501201 การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่งานเอกสารธุรกจิ 1              3(2-2) 
  Computer Programming for Business Documentation 1 

ฝึกทกัษะพื้นฐานในการใชโ้ปรแกรมฝึกหดัการพิมพส์ัมผสั ศึกษา และฝึก
ปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อเป็นเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ในการจดัสร้าง บนัทึก 
เปิด ตลอดจนจดัพิมพเ์อกสารธุรกิจ  จดัรูปแบบ  แกไ้ข  เคล่ือนยา้ย     คดัลอก
ขอ้ความในเอกสารธุรกิจจดัสร้างและแทรกตาราง ตลอดจนรูปภาพในเอกสาร
ธุรกิจ 

 
3501202 การใช้งานโปรแกรมคอมพวิเตอร์เพือ่งานเอกสารธุรกจิ 2              3(2-2) 
  Computer Programming for Business Documentation 2 

ศึกษา     ฝึกปฏิบติัการ  และประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อเป็นเคร่ือ
มือในการตกแต่งแฟ้มเอกสารธุรกิจ  คน้หา  ตรวจทาน  จดัการตรวจสอบ     แกไ้ข
ขอ้ความในเอกสารธุรกิจ จดัท าไปรษณียผ์นวก ของจดหมายและป้ายผนึก จดัสร้าง
และแทรกแผนภูมิ  ฐานขอ้มูล รวมทั้งวตัถุอ่ืน  ๆ ลงในเอกสารธุรกิจ  ตลอดจน
จดัสร้างและแกไ้ขแฟ้มตน้แบบเอกสาร และเรียนรู้การใชง้านโปรแกรมอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานเอกสารธุรกิจ 

 
3502801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการส านักงาน 1               2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Office Management 1 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
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วชิาชีพ การจดัการส านกังาน โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานส านกังาน 

รหัส        ช่ือและค าอธิบายรายวชิา            น(ท-ป) 
 
3502802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการส านักงาน 1             3 (210) 
  Field Experience in Office Management 1 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพในส านกังานของหน่วยงานต่าง 
ๆ ท่ีเหมาะสมในทอ้งถ่ินเก่ียวกบัเร่ือง   งานสารบรรณ   การจดัเก็บเอกสาร   งาน
เลขานุการ งานบญัชีการเงิน  งานพิมพดี์ด  งานดา้นระเบียบกฎหมาย  งานบญัชี
พสัดุ ครุภณัฑ ์และงานเคร่ืองปฏิบติัการส านกังาน 

 
3502803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Economic and  Cooperative 1 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  การ
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ
สหกรณ์ โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบังานสหกรณ์ 

 
3502804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1            3 (210) 
  Field Experience in General Management 1 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นการจดัการในองคก์าร หรือ
หน่วยงานเพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพการจดัการ 

 
 
3502805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว่ไป 1                 2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in General Management 1 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
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กบัวชิาชีพการจดัการทัว่ไป   โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบังานการจดัการ 

 
รหัส        ช่ือและค าอธิบายรายวชิา            น(ท-ป) 
 
3502806 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการทัว่ไป 1              3 (210) 
  Field Experience in General Management 1 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นการจดัการในองคก์าร หรือ
หน่วยงานเพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพการจดัการ 

 
3502807 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกจิ 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Administration 1 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพการบริหารธุรกิจ      โดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานธุรกิจ 

 
3502808 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารธุรกจิ 1             3 (210) 
  Field Experience in Business Administration 1 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นบริหารธุรกิจในองคก์าร 
หรือหน่วยงานท่ีสถานประกอบการธุรกิจท่ีเหมาะสม เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้ ทกัษะ 
เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพการบริหารธุรกิจ  

 
 
3502809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกจิการท่องเทีย่ว 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 1 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ     
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
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กบัวชิาชีพ    โดยศึกษาการฝึกปฏิบติังานดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และฝึก
ปฏิบติังานอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในสถานการณ์จ าลอง 

 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา       น(ท-ป) 
 
3502810 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกจิการท่องเทีย่ว 1             3 (210) 
  Field Experience in Tourism Industry 1 

 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวใน
สถานประกอบการ โดยฝึกงานทั้งดา้นทฤษฎีและปฏิบติัตามท่ีศึกษามา และไดมี้
การอภิปรายสรุปผลการฝึกประสบการณ์ดา้นการท่องเท่ียว 

 
3502811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกจิการโรงแรม 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Hotel Business I 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ  
การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพ  ศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติังานดา้นธุรการ
โรงแรมในสถานการณ์จริง 

 
3502812 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพธุรกจิการโรงแรม 1            3  (270) 
  Field Experience in Hotel Business 2 

 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นธุรกิจการโรงแรมใน
หน่วยงาน สถานประกอบการดา้นธุรกิจการโรงแรม  โดยฝึกงานเก่ียวกบั
ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบติัท่ีไดศึ้กษา  จดัใหมี้การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
เก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึกงานตลอดจนอภิปรายปัญหาทางดา้นธุรกิจโรงแรม 
ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา   

 
3502813 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 1              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Economics 1 
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 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ  
การพฒันาตวัผูเ้รียนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ี
เหมาะสมกบัวชิาชีพเศรษฐกิจและธุรกิจ 

รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3502814 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 1              3 (210) 
  Field Experience in Business Economics 1 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นธุรกิจในหน่วยงานของรัฐ 
หรือธุรกิจเอกชนท่ีเหมาะสม  เพื่อใหไ้ดรั้บความรู้  ทกัษะ  เจตคติและ
ประสบการณ์ในอาชีพดา้นเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 
3503201 การจัดระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูลธุรกจิด้วยคอมพวิเตอร์           3 (2-2) 
  Network System Management and Computer Application in Business 

ศึกษา วเิคราะห์ และออกแบบประยกุตก์ารใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจดัระบบการแบ่งกลุ่ม การปฏิบติังานภายในองคก์ารธุรกิจ 
การจดัระบบส านกังานสาขา และการส่ือสารขอ้มูลทางการตลาด และข่าวสารทาง
ธุรกิจทั้งเครือข่ายภายใน (Intranet) และภายนอกองคก์าร (Internet) 

 
3503202 การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพวิเตอร์             3 (2-2) 
  Computer Application in Secretarial Management 
   ศึกษา และฝึกทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือในการจดัการงาน 

สารบรรณ งานประชาสัมพนัธ์ งานประชุม งานการประสานงาน และติด ต่อนดั
หมาย งานรวบรวม และประมวล ขอ้มูลทางธุรกิจ และงานควบคุมพสัดุ 

 
 

3503203 การประมวลผลวจัิยทางธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์              3 (2-2) 
  Computer Application in Business Research Processing 
   ศึกษาและฝึกทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการ 
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ด าเนินการวจิยัทางธุรกิจ การสุ่มตวัอยา่ง การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม 
ขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงปริมาณ การทดสอบ
สมมติฐาน และระดบันยัส าคญัทางสถิติและการจดัท ารายงานการวจิยัทางธุรกิจ 
 

 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3503204 โปรแกรมประยุกต์ทางการบัญชี                3 (2-2) 
  Programming Application for Accounting 

ศึกษาขอ้มูลทางการบญัชี เช่น บญัชีเงินเดือน บญัชีเจา้หน้ีลูกหน้ี บญัชี
สินคา้คงคลงั บญัชีวเิคราะห์ตน้ทุนและค่าแรง บญัชีตน้ทุนและการผลิตตามค าสั่ง 
บญัชีเพื่อการวเิคราะห์งบการเงิน การเขียนโปรแกรมประยกุตแ์ละการน าโปรแกรม
ส าเส็จรูปมาประยกุตใ์ชก้บังานน้ี 

   
3503205 โปรแกรมประยุกต์การควบคุมสินค้าคงคลงั              3 (2-2) 
  Programming Application for Inventory Control 

ศึกษาเก่ียวกบัการจดัซ้ือ การรับ การจดัส่งสินคา้ การควบคุมคลงัสินคา้คง
คลงัการตดับญัชีสินคา้ การวเิคราะห์ การขยายและการยดึครอง ตลาด ฝึกเขียน
โปรแกรมและการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยกุตใ์ชก้บังานดา้นควบคุมสินคา้ 

 
3503801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Economic and  Cooperative 2 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน    ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ     
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ        การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ         โดยศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของ
โครงการต่าง ๆ    การวางแผนจดัท าโครงการ    การวเิคราะห์โครงการท่ีปฏิบติัแลว้
ในสหกรณ์ธุรกิจเป็นกรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์และหน่วยงานธุรกิจจดัข้ึน สร้าง



 226 

โครงการพิเศษข้ึน และน าโครงการปฏิบติัการจริง ตลอดจนการจดัใหมี้การศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี 

 
 
 
 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3503802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว่ไป 2                2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in General Management 2 

จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ     โดยฝึกปฏิบติัการทางดา้นธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ น าแผนไปปฏิบติั การติดตามผลการปรับปรุงงาน 

 
3503803 การปฏิบัติการด้านการจัดการ                 2 (90) 
  Practicum for Management 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ  โดยฝึกปฏิบติัการทางดา้นธุรกิจแบบครบวงจร  การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ  น าแผนไปปฏิบติั   การติดตามผลการปรับปรุงงาน 

 
3503805 การขายตรง                   2 (90) 
  Direct Selling 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนฝึกประสบการณ์ 
วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ 
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โดยฝึกประสบการณ์ขายตรงสินคา้ประเภทต่าง ๆ ภายใตค้วามรับผดิชอบและ
ค าแนะน าของอาจารย ์ โดยอาศยัหลกัเกณฑแ์ละทฤษฎีทางดา้นการตลาดและการ
ขาย 

 
 
 
 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3503806 กรณีศึกษา                   2 (90) 
  Case Study  
   จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความของผูเ้รียนก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

ในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบัวชิาชีพ โดยศึกษาถึง
กรณีตวัอยา่งทางการบริหารธุรกิจและหรือบริหารรัฐกิจ โดยเนน้การศึกษาคน้ควา้
และวเิคราะห์เก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล การจดัองคก์าร การวางนโยบาย และ
การวางแผน การประสานงานและการประเมินผล เป็นตน้ 

 
3503807 การศึกษาตามแนวแนะ                  2 (90) 
  Independent Study  

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ โดยให้นกัศึกษาเลือกท าโครงการท่ีตนใจในขอบข่ายของการ
บริหารธุรกิจและหรือรัฐกิจ โดยไดรั้บความเห็นชอบและค าแนะน าจากอาจารย ์

 
3503808 ธุรกจิจ าลอง                   2 (90) 
  Dummy Business 
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 จัดให้ มี กิ จกรรม เพื่ อ เต รียมความพร้อมของผู ้เ รี ยนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาผูเ้รียนให้มึความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวิชาชีพ โดยศึกษาการจดัตั้งองค์กรต่าง ๆ ทางธุรกิจ ให้นกัศึกษาจดัตั้งองค์การ
ธุรกิจท่ีสนใจ แล้วจัดให้มีการปฏิบัติงานจริงโดยได้รับความเห็นชอบและ
ค าแนะน าจากอาจารย ์

 
 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3503809 การฝึกจ าลองในส านักงาน                 2 (90) 
  Office Simution 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ โดยใหฝึ้กงานในส านกังานจ าลองใหน้กัศึกษาปฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ ใน
ส านกังาน  นกัศึกษาจะตอ้งพฒันาทกัษะในการปฏิบติังานจนถึงเกณฑม์าตรฐาน 
โดยไดรั้บความเห็นชอบและค าแนะน าจากอาจารย ์

 
3503810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 3 

 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ ศึกษาสังเกต และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติงานดา้นอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวในสถานการณ์จริง 

 
3503811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกจิ 2              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Administration 2 
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จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียน       ก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการเรียนรู้ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกบั
วชิาชีพ   โดยศึกษาเก่ียวกบังานทางธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยา่งเป็นระบบ        น าแผนไปปฏิบติั การติดตามผลการปรับปรุงงาน 

 
 
 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3503812 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทัว่ไป   3              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience General Management 3 

การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎีทางการจดัการ การศึกษาแนวโนม้ สภาพ
การเปล่ียนแปลง ในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใชก้รณีศึกษา              
สถานการณ์จ าลองการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะการใชภ้าษา การใช้
คอมพิวเตอร์ การใชเ้ทคโนโลยกีารพฒันาบุคลิกภาพ และการปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม   สามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การเสริมสร้าง
จรรยาบรรณในวชิาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 
3503813 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารธุรกจิ   3              2 (90) 

 Preparation for Professional Experience in Business Administration 
   การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ         การศึกษาแนว 

โนม้สภาพการเปล่ียนแปลงในหน่วยงานทางธุรกิจ โดยการใชก้รณีศึกษา 
สถานการณ์จ าลองการเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะการใชภ้าษา การใช้
คอมพิวเตอร์ การใชเ้ทคโนโลยกีารพฒันาบุคลิกภาพ และการปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้ม   สามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้าง
จรรยาบรรณในวชิาชีพ   เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

 
3503814 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2              2 (90) 
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  Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 2 
 จดัใหมี้กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพในดา้นการรับรู้ ลกัษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ 
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ทกัษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะท่ีเหมาะสม
กบัวชิาชีพ ศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติัดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
แบบครบวงจร ตลอดจนการจดัใหมี้การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3503815 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 2              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Economics 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3594901 วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

 เป็นการศึกษาคน้ควา้วจิยั  และน าผลท่ีไดเ้สนอในรูปแบบของ
เอกสารรายงานผลการศึกษา โดยใหอ้ยูใ่นความควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวชิา 
 

3503816 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 3              2 (90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Economics 3 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3594901 วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ  

เป็นการศึกษาคน้ควา้วจิยั และน าผลท่ีไดเ้สนอในรูปแบบของ
เอกสารรายงานโดยใหอ้ยูใ่นความควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 
3503901 การวจัิยทางธุรกจิ                   3 (2-2) 
  Principles of Business Research 

ศึกษาความหมาย   บทบาท   ความส าคญัและประโยชน์ของการวิจยัทาง
ธุรกิจจรรยาบรรณของนกัวจิยั ประเภทของการวจิยัทางธุรกิจ ขั้นตอนการวจิยั การ
เลือกปัญหาการวจิยั การก าหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งค  าถามในการวจิยั  ประชากร
และกลุ่มตวัอยา่งตวัแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน    การเลือกรูปแบบการวจิยั 
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เคร่ืองมือและวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีสอดคลอ้งกบัการวจิยัแบบต่าง ๆ             
การวเิคราะห์ขอ้มูลการน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการเตรียมขอ้มูลและ
ประมวลผลขอ้มูล การเขียนเคา้โครงการวจิยัการเขียนรายงานการวจิยั การประเมิน
ผลการวจิยั 

 
 
 
 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3504101 จริยธรรมทางธุรกจิ                 3 (3-0) 
  Business Ethics 

ศึกษาแนวคิดท่ีมาของจริยธรรมและเหตุผลท่ีธุรกิจตอ้งมีจริยธรรม รวมทั้ง
การสร้างจริยธรรมในองคก์ารธุรกิจ เนน้จริยธรรมของผูบ้ริหาร (Management 
Ethics)และจริยธรรมของพนกังาน (Employees’ Ethics) โดยใชก้รณีตวัอยา่ง
ประกอบ 

 
3504201 การจัดการของคงคลงัด้วยคอมพวิเตอร์               3 (2-2) 
  Computer Application in Inventory Management 

ศึกษา  วิเคราะห์ และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ฐานขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือในการจดัวางโครงสร้างของการจดัการของคงคลงัด้วย
คอมพิวเตอร์ 

 
3504202 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพวิเตอร์               3 (2-2) 
  Computer Application in Accounting System Design 

ศึกษา  วเิคราะห์  และออกแบบประยกุตก์ารใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ฐาน   
ขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือในการจดัวางโครงสร้างของระบบบญัชี        การบนัทึกและแก ้
ไขการลงบญัชีการประมวลผล   การผา่นบญัชี การรายงานงบการเงินต่าง ๆ  การ 
จดัระบบความปลอดภยัของขอ้มูล และการตรวจสอบควบคุมระบบบญัชี 
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3504802 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการทัว่ไป  2             3 (210) 
  Field Experience in General Management   2 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นการจดัการ  ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยนิ์เทศ  และผูบ้ริหารกิจการ เพื่อใหเ้กิดความรู้  ทกัษะ     เจต
คติและประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการ 

 
 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3504803 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการจัดการทัว่ไป  3             5 (350)   
  Field Experience in General Management  3 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้ก

ประสบกาณ์วชิาชีพดา้นการจดัการ ในองคก์ารหรือหน่วยงานให้เกิดความรู้      
ความสามารถ     ทกัษะ    เจตคติและประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัการเพื่อการ
ประกอบอาชีพ  โดยมีอาจารยนิ์เทศและผูบ้ริหารกิจการเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า จดั
ใหมี้การปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ อาจจดัใหฝึ้ก
ประสบการณ์ทั้งหมด          หรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ        หรือ
ฝึกประสบการณ์และท าภาคนิพนธ์ 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบกาณ์วชิาชีพดา้นการจดัการ ในองคก์ารหรือ
หน่วยงานใหเ้กิดความรู้      ความสามารถ     ทกัษะ    เจตคติและประสบการณ์
เก่ียวกบัการจดัการเพื่อการประกอบอาชีพ  โดยมีอาจารยนิ์เทศและผูบ้ริหารกิจการ
เป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า จดัใหมี้การปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ อาจจดัให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมด          หรือฝึกประสบการณ์และ
ท าโครงการพิเศษ        หรือฝึกประสบการณ์และท าภาคนิพนธ์ 

 
3504804 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารธุรกจิ  3                5 (350) 
  Field Experience in Business Administration  3 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นการบริหารธุรกิจใน
หน่วยงานรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารย์
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ท่ีปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช้
สถานการณ์จริงจดัใหมี้การปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์     
และจดัใหมี้การปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน   และ
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยอาจจดัให้ฝึก
ประสบการณ์ทั้งหมด         หรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ หรือฝีก
ประสบการณ์และท าภาคนิพนธ์ 

 
3504805 การฝึกงาน  (ธุรกจิศึกษา)                5 (340) 
  Field  Experience  in  Business  Education 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์ความรู้ดา้นธุรกิจ  ในหน่วยงานต่าง  ๆ  
หรือธุรกิจเอกชน  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยน าความรู้ทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใช ้  เพื่อใหเ้กิดความรู้  ทกัษะ  
เจตคติและประสบการณ์ 

 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3504806 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 3            5 (350) 
  Field Experience in Tourism Industry Business 3 
   จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ในหน่วยงาน สถานประกอบการดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว        โดยฝึกงาน
เก่ียวกบัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัใหไ้ดศึ้กษา จดัใหมี้การปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศเก่ียวกบั รายละเอียดของการฝึกงาน  ตลอดจนอภิปรายปัญหาทางดา้น
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 
3504807 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2             3(210) 
  Field Experience in Economic and Cooperative 2 
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จดัใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาประสบการณ์วชิาชีพ       ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
สหกรณ์ในสหกรณ์ ธนาคาร บริษทั และสถานประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้ ทกัษะ    เจตคติและประสบการณ์  
ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยนิ์เทศกแ์ละเจา้ของประกอบการ 

 
3504808 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหารธุรกจิ 2             3 (210)   
  Field Experience in Business Administration 2 
   จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นการบริหารธุรกิจ     ใน 

สถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน  ภายใตก้ารควบคุมดูแลของอาจารย์
นิเทศก ์    และผูบ้ริหารกิจการเป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า  ซ่ึงอาจจดัใหฝึ้ก
ประสบการณ์ทั้งหมด หรือฝึกประสบการณ์และท าโครงการพิเศษ หรือฝึก
ประสบการณ์และท าภาคนิพนธ์ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ทกัษะ เจตคติ และ
ประสบการณ์เก่ียวกบังานทางธุรกิจ 

 
 
 
 
 
รหัส                               ช่ือและค าอธิบายรายวชิา        น(ท-ป) 
 
3504809 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 2                         3 (210) 
  Field Experience in Tourism Industry 2   
   จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพทางดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

ในองคก์ารหรือหน่วยงานสถานประกอบการณ์ดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว   โดย
ฝึกงานเก่ียวกบัภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดศึ้กษาโดยเนน้เร่ืองการท างานเป็นทีม 
จดัใหมี้การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึกงาน ตลอดจน
อภิปรายปัญหาทางดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหา 

 
3504810 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 2             3 (210) 
  Field Experience in Business Economics 2 
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 จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นธุรกิจในหน่วยงานของรัฐ
หรือธุรกิจเอกชน ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา โดยน าความรู้ทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบคิัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นสถานการณ์จริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความเหมาะสม โดยจดัให้มีการปฐมนิเทศ  เก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ และจดัใหมี้การปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหา การฝึกประสบการณ์
ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 
3504811 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 3             5 (350) 
  Field Experience in Business Economics 3 

จดัใหน้กัศึกษาไดฝึ้กประสบการณ์วชิาชีพดา้นธุรกิจในหน่วยงานของรัฐ 
หรือธุรกิจเอกชน ภายใตก้ารควบคุมของอาจารยท่ี์ปรึกษา  โดยน าความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัท่ีไดจ้ากการศึกษาไปใชใ้นสถานการณ์จริง  ทั้งน้ี ข้ึนอยู่
กบัความเหมาะสม และจดัใหมี้การปฐมนิเทศเก่ียวกบัรายละเอียดของการฝึก
ประสบการณ์ และจดัให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหา  การฝึก
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี
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หมู่วชิาการเลขานุการ 
(351) 

 
หมู่วชิาการเลขานุการ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการ ไดจ้ดั 

ลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็น  ดงัน้ี 
 

  1.  พิมพดี์ด       (351-1--) 
  2.  ชวเลข       (351-2--) 

3.  งานส านกังาน      (351-3--) 
  4.  งานเลขานุการ      (351-4--) 
  5.           (351-5--) 
  6.          (351-6--) 
  7.          (351-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์      (351-8--) 

9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วทิยานิพนธ์         (351-9--) 
    โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา และการวจิยั  
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หมู่วชิาการเลขานุการ  (351)  ในหมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจัดการ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3511101 
3511102 
3511201 
3511202 
3511301 
3511302 
3511303 
3511304 
3511305 
3511306 

 
 

3512101 
3512102 
3512301 
3512401 
3512402 
3512901 
3513201 
3513202 
3514201 
3514202 
3514203 

 
3514204 

4641107 
4641108 
4641112 
4641113 
4641102 
4641103 
4641104 
4641105 
4641106 

- 
4641131 
4643135 
4642121 
4642122 
4642134 
4642207 
4642701 
4642702 
4643306 
4643307 
4644308 
4644309 
4644310 

- 
4694311 
4644311 

พิมพดี์ดภาษาไทย 1 
พิมพดี์ดภาษาองักฤษ 1 
ชวเลขไทย 
ชวเลของักฤษ 
การบริหารงานส านกังาน 
งานสารบรรณ 
เอกสารทางธุรกิจและการจดัเก็บเอกสาร 
เคร่ืองมือปฏิบติัการส านกังาน 
การใชเ้คร่ืองค านวณทางธุรกิจ 
การเก็บเอกสารและการใชเ้คร่ืองมือส านกังาน 
การเก็บเอกสารและการใชเ้คร่ืองมือส านกังาน 
การเก็บเอกสารและการใชเ้คร่ืองมือส านกังาน 2 
พิมพดี์ดภาษาไทย 2 
พิมพดี์ดภาษาองักฤษ 2 
จดหมายธุรกิจ 
เทคนิคงานเลขานุการ 
เลขานุการกบัการพฒันาบุคลิกภาพ 
สัมมนางานเลขานุการ 
ชวเลขไทย 1 
ชวเลขไทย 2 
ชวเลของักฤษ 1 
ชวเลของักฤษ 2 
การถอดชวเลขไทย 
การถอดชวเลขไทย 1 
การถอดชวเลของักฤษ 
การถอดชวเลของักฤษ 1 

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) 



 

 

237 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการเลขานุการ  (351) 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3511101 พมิพ์ดีดภาษาไทย 1                   2 (0-4) 
  Thai Typewriting 1 

ผูเ้รียนตอ้งเรียนและฝึกการพิมพดี์ดดว้ยตนเอง  โดยให้ผา่นการทดสอบ
หลกัการ พิมพดี์ดภาษาไทย  โดยวธีิการพิมพส์ัมผสั  พร้อมทั้งให้รู้จกัระบบการ
ท างานของเคร่ืองพิมพดี์ดและหนา้ท่ีของส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพดี์ดในการพิมพ์
เอกสาร  ตลอดจนการบ ารุงรักษา 

 
3511102 พมิพ์ดีดภาษาองักฤษ 1                 2 (0-4) 
  English Typewriting 1 

ผูเ้รียนตอ้งเรียน  และฝึกการพิมพดี์ดดว้ยตนเอง  โดยใหผ้า่นการทดสอบ
หลกัการพิมพภ์าษาไทย  โดยวธีิการพิมพส์ัมผสั  พร้อมทั้งใหรู้้จกัระบบการท างาน
ของเคร่ืองพิมพดี์ดและหนา้ท่ีของส่วนต่าง ๆ    ของเคร่ืองพิมพดี์ดในการพิมพ์
เอกสาร  ตลอดจนการบ ารุงรักษา 

 
3511201 ชวเลขไทย                  3 (2-2) 
  Thai  Shorthand 

หลกัการและวธีิจดชวเลขไทย  เคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีใชแ้ทนสระ ตวัสะกด 
และวรรคตอนการเขียนและการถอดค า  วธีิการเขียนและการท าวลี  หลกัการเขียน
ค ายอ่ และค ายอ่ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นงานธุรกิจและราชการ  รวมทั้งการฝึกปฏิบติัเพื่อ
ความแม่นย  า 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3511202 ชวเลของักฤษ                  3 (2-2) 
  English Shorthand 

หลกัและวธีิจดชวเลของักฤษ  เคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีใชแ้ทนสระ ตวัสะกด 
และวรรคตอนการผสมตวัชวเลข  หลกัการเขียนค าย่อตา่ง ๆ ท่ีใช้ในธุรกิจและ
ราชการ  รวมทัง้การฝึกปฏิบตัเิพ่ือความแมน่ย า 

 
3511301 การบริหารงานส านักงาน                 3 (3-0) 
  Office Management 

ศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานของส านกังาน  บทบาทของการ
จดัส านกังาน  งานสารบรรณ  งานพสัดุ  การวางแผนผงั  และระเบียบวธีิปฏิบติัของ
งานส านกังาน  การจดัสถานท่ีท างาน  การอ านวยการ  พนกังานการควบคุมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

 
3511302 งานสารบรรณ                  2 (1-2) 
  Paper Work 

ความหมายและขอบเขตของงานสารบรรณ  ชนิดและแบบหนงัสือท่ีพิมพ์
หนงัสือราชการลบั  หนงัสือราชการด่วน  การปฏิบติัเก่ียวกบัเอกสารลบั  การ
ก าหนดเลขท่ีหนงัสือออก  การเก็บรักษา  การยมืและท าลายหนงัสือราชการ  
มาตรฐาน  ตราแบบพิมพแ์ละซองการใชค้  าข้ึนตน้  สรรพนามและค าลงทา้ยหลกัใน
การร่างหนงัสือ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3511303 เอกสารทางธุรกจิและการจัดเกบ็เอกสาร               2 (2-0) 
  Business Documents and Filling 

ศึกษาใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารทางธุรกิจชนิดต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนั  เช่น  
เอกสารทางการเงิน  การขนส่ง  การประกนัภยั  การซ้ือขาย  การน าเขา้  และการ
ส่งออก  ตลอดจนความสัมพนัธ์ของเอกสารชนิดดงักล่าวแต่ละชนิด  เพื่อให้
สามารถน าไปใชใ้นการประกอบธุรกิจศึกษาและฝึกกระบวนการจดัเก็บเอกสารใน
ระบบต่าง ๆ  ของทั้งไทยและต่างประเทศตลอดจนหลกัเกณฑใ์นการปฏิบติัต่อ
เอกสารประเภทต่าง ๆ เพื่อการเก็บและคน้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

3511304 เคร่ืองมือปฏิบัติการส านักงาน                3 (3-0) 
  Office Machines 

ศึกษาววิฒันาการ  ประโยชน์และขอ้ดี  ขอ้เสียของเคร่ืองปฏิบติัการใน
ส านกังาน  เช่น  เคร่ืองพิมพดี์ด  เคร่ืองอดัส าเนา  เคร่ืองค านวณ  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  
เคร่ืองบนัทึกเสียง  เคร่ืองบนัทึกเงินสด  เคร่ืองติดต่อภายในคอมพิวเตอร์  จน
สามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
3511305 การใช้เคร่ืองค านวณทางธุรกิจ                2 (1-2) 
  Business Computers Usage 

การใชเ้คร่ืองค านวณทางธุรกิจ  วธีิการใชเ้คร่ืองค านวณ  และกระดาษ
บนัทึก ตวัเลข  การตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเลข  การตรวจยอดขอ้มูล  การ
ตรวจสอบยอด 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3511306 การเกบ็เอกสารและการใช้เคร่ืองมือส านักงาน              3 (2-2) 
  Filing System 

จุดมุ่งหมาย  ความส าคญัและประโยชน์ของการเก็บรักษาเอกสาร  การจดั
หมวดหมู่เอกสาร การลงทะเบียนเอกสาร  การท าดชันีคน้เร่ือง  ระบบการจดัเก็บ
เอกสาร  การท าลายเอกสารท่ีหมดอาย ุ การท าส าเนาเอกสาร  การใชเ้คร่ืองมือ
ส านกังาน  เช่น  เคร่ืองพิมพดี์ดเคร่ืองอดัส าเนา  เคร่ืองถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์ 

 
3512101 พมิพ์ดีดภาษาไทย 2                 3 (2-2) 
  Thai  Typewriting 2 

ผูเ้รียนตอ้งเรียน  และฝึกการพิมพดี์ดในระดบัสูงข้ึน  พฒันาความเร็วและ
ความแม่นย  าใหข้ึ้นสู่ระดบัการพิมพป์ระกอบอาชีพ   พร้อมทั้งให้รู้จกัระบบการ
ท างานของเคร่ืองพิมพดี์ดชนิดต่าง ๆ และหนา้ท่ีของส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพดี์ด
ในการพิมพเ์อกสารวธีิการพิมพห์นงัสือราชการประเภทต่าง ๆ  

 
3512102 พมิพ์ดีดภาษาองักฤษ 2                 3 (2-2) 
  English Typewriting 

ผูเ้รียนตอ้งเรียน  และฝึกการพิมพดี์ดในระดบัสูงข้ึน  พฒันาความเร็วและ
ความแม่นย  าใหข้ึ้นสู่ระดบัการพิมพป์ระกอบอาชีพ  พร้อมทั้งให้รู้จกัระบบการ
ท างานของเคร่ืองพิมพดี์ดชนิดต่าง ๆ และหนา้ท่ีของส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองพิมพดี์ด
ในการพิมพเ์อกสาร  ตลอดจนการพิมพจ์ดหมายทั้งในส่วนธุรกิจและรัฐบาล 

 
3512301 จดหมายธุรกจิ                  2 (1-2) 
  Business Letter 

ศกึษาแบบฟอร์ม  ส านวนการเขียนจดหมายธุรกิจและน ามาใช้ปฏิบตัไิด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ทัง้จดหมายภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 

3512401 เทคนิคงานเลขานุการ                 3 (3-0) 
  Secretarial Techniques 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเลขานุการ  การจดัองคก์ารในส านกังาน งาน
เก่ียวกบัการบริการดา้นส่ือสาร  โทรเลข  โทรศพัท ์ การเขียนรายงานต่าง ๆ เทคนิค
การตกแต่งส านกังานการใชเ้อกสารอา้งอิง  และแหล่งขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในหนา้ท่ี
เลขานุการ  การตอ้นรับแขก  มนุษยส์ัมพนัธ์ในส านกังาน  การจดัซ้ือ  และการ
ควบคุมพสัดุส านกังาน  การจ าแนกความส าคญัและการแจกงานการพฒันางาน
เลขานุการ 

 
 3512402 เลขานุการกบัการพฒันาบุคลิกภาพ               3 (3-0) 
  Secretary and Personality Development 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของบุคลิกภาพ  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพปัญหาและขอ้บกพร่องทางบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  การวดั
บุคลิกภาพ  การพฒันาบุคลิกภาพ  จรรยาบรรณ  มารยาท  การสมาคม  และ
พฤติกรรมอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับเลขานุการ 

   
3512901 สัมมนางานเลขานุการ                 3 (2-2) 
  Seminar in Secretary 

ศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและวธีิแกปั้ญหาเก่ียวกบังานของเลขานุการ  โดย
จดัท าเป็นเอกสารประกอบการน าเสนอปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาต่อชั้นเรียน  
และเนน้ใหน้กัศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหา
เหล่านั้น 

 
3513201 ชวเลขไทย 1                  3 (2-2) 
  Thai Shorthand 1 

หลกัและวธีิจดชวเลขไทย  เคร่ืองหมายต่าง ๆ ท่ีใชแ้ทนสระ  ตวัสะกด 
และวรรคตอนการเขียนและการถอดค า  วิธีการเขียนและการท าวลี หลกัการเขียน
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ค าย่อ และค าย่อตา่ง ๆ ท่ีใช้ในงานธุรกิจและราชการ  รวมทั้งการฝึกปฏิบติัเพื่อ
ความแม่นย  า 

รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3513202 ชวเลขไทย 2                  3 (2-2) 
  Thai Shorthand 2 

การฝึกความเร็วและแม่นย  าในการจดชวเลขไทยใหสู้งข้ึน  ตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนก าหนด  พฒันาเทคนิคการพิมพแ์ละถอดขอ้ความ
ชวเลขไทย จนสามารถผลิตงานท่ีส่งออกไดใ้นระดบัสูงเขา้ชั้นใชง้านไดต้ามท่ี
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนก าหนดเป็นอยา่งต ่า  และพฒันา
ความเร็ว  ไดน้าทีละ 80-100 ค า 

 

3514201 ชวเลของักฤษ 1                  3 (2-2) 
  English Shorthand 1 

ทฤษฎีและปฏิบติัในการเขียนชวเลของักฤษแบบเกรก  วิธีเขียนและอ่านชว
เลขเพื่อพฒันาทกัษะส าหรับการเรียนชั้นสูงต่อไป 

 

3514202 ชวเลของักฤษ 2                  3 (2-2) 
  English Shorthand 2 

การพฒันาความเร็วในการจดชวเลขตามค าบอก  เพื่อเตรียมไวส้ าหรับเรียน
ชั้นการถอดชวเลของักฤษต่อไป  ทั้งน้ีนกัศึกษาจะตอ้งสามารถจดชวเลขตามค า
บอกใหไ้ดใ้นอตัราความเร็ว  นาทีละ  80-100 ค า 

 

3514203 การถอดชวเลขไทย                 3 (2-2) 
  Thai Transcription 

ฝึกใหจ้ดตามค าบอก  และถอดขอ้ความดว้ยเคร่ืองพิมพดี์ด  พฒันา
ความเร็วในการเขียนขอ้ความดว้ยเทคนิคต่าง ๆ สร้างความเร็วและความแม่นย  าใน
การใชเ้คร่ืองพิมพดี์ดถอดขอ้ความชวเลข พฒันาการเขียนขอ้ความธุรกิจ และถอด
ขอ้ความดว้ยเคร่ืองพิมพดี์ดตามรูปแบบท่ีถูกตอ้งดว้ยความเร็ว นาทีละ 80-100 ค า 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3514204 การถอดชวเลของักฤษ                 3 (2-2) 
  English Transcription 

การพฒันาความเร็วในการถอดชวเลขตามค าบอก  สร้างความเร็วและความ
แม่นย  าในการถอดชวเลข  โดยการพิมพใ์นรูปของจดหมาย  บนัทึกและเอกสารทาง
ธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งเอกสารทางกฎหมาย  สามารถถอดชวเลขตามค าบอกและ
สามารถพิมพดี์ดไดใ้นอตัราความเร็วท่ีก าหนด  และถอดชวเลขไดใ้นอตัราความเร็ว  
นาทีละ 60-80 ค า 
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หมู่วชิาการบัญชี 
(352) 

 
 

  หมู่วชิาการบญัชี ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการ ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
  1.  หลกัการบญัชี       (352-1--) 
  2.  บญัชีเฉพาะเร่ือง      (352-2--) 

3.  บญัชีประยกุต ์      (352-3--) 
4. (352-4--) 
5. (352-5--) 

      6.          (352-6--)   
  7.        (352-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (352-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์   (352-9--) 
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั 
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หมู่วชิาการบัญชี (352)  ในหมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจัดการ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3521101 
3521102 
3521103 
3522101 

 
 

3522102 
 

3522103 
3522104 
3522105 
3522201 

 
3522202 
3522203 
3523201 
3523202 
3523203 
3523204 
3523205 
3523206 
3523301 
3523302 
3524101 

 
 

4652102 
4652103 
4651101 

- 
4652109 
4654116 

- 
3522102 
4652107 
4652108 

- 
- 

4652104 
4652105 
4652110 
4653111 
4653114 
4653119 
4653121 
4653122 
4653113 
4653113 

- 
- 

3524101 
- 

การบญัชี 1 
การบญัชี 2 
หลกัการบญัชี 
บญัชีการเงิน 
บญัชีการเงิน 
บญัชีการเงิน 
การบญัชีตน้ทุน 1 
บญัชีตน้ทุน 
การบญัชีชั้นกลาง 1 
การบญัชีชั้นกลาง 2 
การบญัชีตน้ทุน 2 
การบญัชีสินทรัพย ์
บญัชีทรัพยสิ์น 
การบญัชีหน้ีสิน 
การบญัชีส่วนราชการ 
การบญัชีธนาคาร 
การบญัชีเฉพาะกิจ 
การบญัชีโรงแรม 
การบญัชีรัฐบาล 
การบญัชีเฉพาะกิจส าหรับวสิาหกิจท่องเท่ียว 
ระบบบญัชีสหกรณ์ 
การวางระบบบญัชี 
การวเิคราะห์งบการเงิน 
การบญัชีชั้นสูง 1 
บญัชีการเงินชั้นสูง 
การบญัชีชั้นสูง 2 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3524102 
3524103 

- 
4654120 

ทฤษฎีบญัชี 
การบญัชีภาษีอากร 

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

3524202 
3524203 
3524204 
3524301 

 
3524302 
3524303 
3524306 
3524307 
3524901 

 

 
- 
 
- 

3524301 
4654117 
4654118 

 
 

4654902 
 

การบญัชีระหวา่งประเทศ 
การวางแผนภาษีอากร 
การบญัชีเพื่อการน าเขา้และส่งออก 
การบญัชีเพื่อการจดัการ 
การบญัชีบริหาร 
การสอบบญัชี 
การตรวจสอบภายใน 
ปัญหาการสอบบญัชี 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
สัมมนาทางการบญัชี 

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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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการบัญชี (352) 

รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 

3521101 การบัญชี 1                  3 (2-2) 
  Accounting 1 

ศึกษาแม่บทการบญัชี  หลกับญัชีคู่  วิเคราะห์รายการคา้      บนัทึกรายการ
ในสมุดรายวนัขั้นตน้      สมุดบญัชีแยกประเภท กระดาษท าการ   จดัท างบทดลอง   
การปรับปรุงและปิดบญัชี การท างบการเงินของกิจการใหบ้ริการและกิจการซ้ือมา
ขายไป      และการบญัชีภาษีมูลค่าเพิ่ม  การบญัชีเก่ียวกบักิจการไม่แสวงหาก าไร 

 

 
3521102 การบัญชี 2                  3 (2-2) 
  Accounting 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101 การบัญชี 1 

ศึกษาการบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพยห์มุนเวยีน  เช่น  เงินสด  เงินฝากธนาคาร   
ระบบเงินสดยอ่ย  ตัว๋เงินรับ  ลูกหน้ี  เงินลงทุน  สินคา้คงเหลือ  สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีน เช่น ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ การคิดค่าเส่ือมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน หน้ีสินหมุนเวยีน  เช่น  เจา้หน้ีการคา้  ตัว๋เงินจ่าย ระบบ
ใบส าคญัและส่วนของเจา้ของ บญัชี อุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

 

3521103 หลกัการบัญชี                  3 (2-2) 
  Principles of Accounting 

ศึกษาขอ้สมมติฐานทางการบญัชี ความแตกต่างในหนา้ท่ีระหวา่งพนกังาน
บญัชีและผูท้  าบญัชี  หลกับญัชีคู่ เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี การบนัทึก
รายการในสมุดรายการขั้นตน้ ประกอบดว้ยสมุดรายวนัทัว่ไป สมุดรายวนัเฉพาะ 
การบนัทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจดัท างบการเงิน
ส าหรับกิจการบริการและกิจการซ้ือขายสินคา้ 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3522101 บัญชีการเงิน                  3 (3-0) 
  Financial Accounting 
   ส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่ใช่โปรแกรมวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการศึกษา 

ถึงแนวคิดและหลกัการทางบญัชี   ประโยชน์ของข่าวสารขอ้มูลทางการบญัชี 
ประเภทของธุรกิจ  วธีิการพื้นฐานทางการบญัชีส าหรับธุรกิจบริการ        ธุรกิจซ้ือ
มาขายไปธุรกิจการผลิต  บญัชีพื้นฐานเงินสด  บญัชีรายรับ  บญัชีรายจ่าย  บญัชีเงิน
ลงทุน  บญัชีสินคา้คงคลงั  สินทรัพยห์มุนเวยีน  สินทรัพยถ์าวร  และส่วนของผูถื้อ
หุน้ ปัญหาการวดัรายรับสุทธิ  การเตรียมงบการเงิน  และการวเิคราะห์งบการเงิน  
กฎหมายทางบญัชีและระบบใบส าคญั 

 
3522102 การบัญชีต้นทุน 1                 3 (3-0) 
  Cost Accounting 1 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521102  การบัญชี 2 

ศึกษาบทบาทของการบญัชีตน้ทุนท่ีมีต่อกิจการ  ความหมายของการบญัชี
ตน้ทุนประเภทของตน้ทุน และองคป์ระกอบของตน้ทุน และการควบคุมการบนัทึก
บญัชีเก่ียวกบัวตัถุดิบ แรงงาน และค่าใชจ่้ายการผลิต วิธีการจดัสรรค่าใชจ่้ายการ
ผลิต วธีิการค านวณตน้ทุน และบนัทึกบญัชีตามระบบตน้ทุนงานสั่งท า  ตน้ทุนงาน
ช่วงของเสีย  การส้ินเปลือง  หน่วยงานท่ีบกพร่อง  เศษซาก  ตน้ทุนมาตรฐาน  
วเิคราะห์ผลแตกต่างท่ีเกิดข้ึน  งบประมาณยดืหยุน่ไดก้ารค านวณหาตน้ทุนของ
ผลิตภณัฑร่์วมและผลิตภณัฑ์พลอยได ้
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1                 3 (2-2) 
  Intermediate Accounting 1 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี  

 ศึกษาหลกัการและวธีิการเก่ียวกบัรายการสินทรัพยว์า่ดว้ยการจ าแนก
ประเภทสินทรัพย ์  การตีราคา  การหามูลค่า  การจดัแบ่งส่วนสินทรัพยเ์ป็นตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายตามหลกัการบญัชี  การแสดงรายการสินทรัพยใ์นงบการเงิน  
หลกัการเปิดเผยขอ้มูลของสินทรัพย ์  การก าหนดมูลค่าและวธีิบญัชีเก่ียวกบัหน้ีสิน
ระยะยาว  หน้ีสินระยะสั้น  การแสดงรายการในงบการเงิน 

 
3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2                 3 (2-2) 
  Intermediate Accounting 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน :  3521102  การบัญชี 2 

ศึกษาการบญัชีเก่ียวกบัหา้งหุ้นส่วนวา่ดว้ยการรับหุ้นส่วนใหม่  การเลิก
กิจการการช าระบญัชี  การจ่ายคืนเงินลงทุน  งบการเงินของหา้งหุน้ส่วน  การบญัชี
เก่ียวกบับริษทัวา่ดว้ยวธีิการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั  การจ าหน่ายหุน้  การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุนส่วนเกินประเภทต่าง ๆ    การค านวณมูลค่าหุ้นแต่ละ
ชนิด             การจดัสรรก าไรสะสมงบการเงินของบริษทัจ ากดั  การเลิกบริษทัและ
การช าระบญัชี 

 
3522105 การบัญชีต้นทุน 2                 3 (3-0) 

ศึกษาการใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการวางแผน การควบคุมตน้ทุนในการ
ผลิต การบญัชีตน้ทุนรวม และการบญัชีตน้ทุนผนัแปร การก าหนดราคาขาย การ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณตน้ทุนและก าไร ภายใตส้ถานะการณ์ต่าง ๆ 
การปันส่วนตน้ทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผล การวางแผนและควบคุมตน้ทุน 
การใชข้อ้มูลตน้ทุนเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจในการบริหารระยะสั้น และระยะ
ยาวภายใตส้ภาวะการณ์ท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน การกระจายอ านาจ การวดัผลการ
ด าเนินงาน และการตั้งราคาโอน ระบบการคิดตน้ทุนสมยัใหม่ ไดแ้ก่ Just in Time 
(JIT), Activity Base Cost (ABC Cost) งบประมาณสมบูรณ์แบบ 



 250 

 รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3522201 การบัญชีสินทรัพย์                 3 (2-2) 
  Asset Accounting 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521102 การบัญชี  2    

ศึกษาการก าหนดราคาทางเทคนิคของการท าบญัชีสินทรัพยห์มุนเวยีน 
สินทรัพยถ์าวรการจดัแบ่งส่วนของสินทรัพยเ์ป็นตน้ทุนและค่าใชจ่้ายตามหลกัการ
บญัชีและการปรับปรุงการแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนและงบดุล 
 

3522202 การบัญชีหนีสิ้น                  3 (2-2) 
  Equity Accounting 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521102 การบัญชี 2 

ศึกษาการก าหนดราคาหน้ีสินและทุน  จ  าแนกประเภทหน้ีสินเป็นหน้ีสิน
หมุนเวยีน หน้ีสินระยะยาวและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้  ส่วนของเจา้ของ
กิจการของบริษทัและหา้งหุ้นส่วนในทอ้งถ่ิน การปรับปรุงการแสดงรายการในงบ
ดุล 

 
3522203 การบัญชีส่วนราชการ                 3 (3-0) 
  Official Accounting 

ศึกษาถึงระบบบญัชีส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การขอ
เงินประจ างวด  การลงบญัชีระบบราชการ  ตลอดจนการท างบเดือน 

 
3523201 การบัญชีธนาคาร                 3 (3-0) 
  Bank Accounting 
   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101 การบัญชี 1 

 ศึกษาหลกัและการด าเนินงานของระบบบญัชีของธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 
และการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัธนาคารแห่งประเทศไทย วธีิการใหเ้ครดิต การควบคุม
เงินฝากทุกประเภท การโอนเงินส านกังานใหญ่และสาขา การจดัเก็บเงิน งบการเงิน
ของธนาคาร ปรับปรุงและปิดบญัชี 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3523202 การบัญชีเฉพาะกจิ                 3 (3-0) 
  Specialized Accounting 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101 การบัญชี 1 

 ศึกษาระบบบญัชีของกิจการบางประเภท  เช่น  การโรงแรม  การท่องเท่ียว  
การประกนัภยัโรงรับจ าน า  สหกรณ์  ฯลฯ 

 
3523203 การบัญชีโรงแรม                  3 (3-0) 
  Hotel Accounting 

ศึกษาวธีิการบญัชีท่ีใชใ้นกิจการโรงแรม  ระบบบญัชีท่ีใชอ้ยูใ่นโรงแรม
โดยทัว่ไป  งบประมาณรายไดร้ายจ่าย  การด าเนินงานของแผนกบญัชีลูกคา้   การ
ตรวจสอบภายใน  รายงานประจ าปี  การท างบการเงินประจ างวด 

  

3523204 การบัญชีรัฐบาล                  3 (3-0) 
  Government Accounting 
   ศึกษาลกัษณะจุดมุ่งหมาย และหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชี-กองทุนของ 
  กองทุน ท่ีมีลกัษณะต่าง ๆ กนั  กองทุนจดัหาสินทรัพยป์ระจ า  กองทุนช าระหน้ีสิน 
  กองทุนการทรัสต ์ กองทุนทดแทน  กองทุนหมุนเวยีน  การบญัชีเก่ียวกบัสินทรัพย ์
     ประจ า และหน้ีสิน  วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการบญัชีรัฐบาลและส่วนราชการ 
 

3523205 การบัญชีเฉพาะกจิส าหรับวสิาหกจิท่องเทีย่ว              3 (2-2) 
  Travel Enterprises Accounting 

ศึกษาการบญัชีท่ีใชส้ าหรับวิสาหกิจท่องเท่ียว  เช่น  การบญัชีในธุรกิจน า
เท่ียวธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจภตัตาคาร และธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสิาหกิจการ
ท่องเท่ียว 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3523206 ระบบบัญชีสหกรณ์                 3 (3-0) 
  Co-operative Accounting System 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101 การบัญชี 1 

ศึกษาหลกัและวธีิการของสหกรณ์  เปรียบเทียบกบัระบบบญัชีทัว่ไป   การ
รายงานการเงิน  ระเบียบของสหกรณ์ประเภทท่ีส าคญั  สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
ร้านคา้  สหกรณ์ออมทรัพย ์

 
3523301 การวางระบบบัญชี                 3 (3-0) 
  Accounting System Design 

ศึกษาหลกั  และวธีิการวางระบบบญัชี  การออกแบบกระบวนการทาง
บญัชี  เอกสารทะเบียนและบญัชีต่าง ๆ  ตลอดจนรายงานทางการบญัชี  ปัญหา
เก่ียวกบังานบญัชี  นอกจากน้ียงัศึกษาถึงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการ
บญัชี 

 
3523302 การวเิคราะห์งบการเงิน                 3 (3-0) 
  Financial Statement Analysis 

ศึกษารายงานทางการเงินเก่ียวกบังบการเงินต่าง ๆ  เทคนิคและวธีิการ
วเิคราะห์งบการเงินของธุรกิจ    การเปรียบเทียบอตัราส่วน    การวเิคราะห์การ
เปล่ียนแปลงทางการเงิน งบกระแสเงินสด การวเิคราะห์ผลต่างในก าไรและตน้ทุน 
และการปรับปรุงงบการเงินเม่ือระดบัราคาเปล่ียนแปลง  ขอ้มูลและหรือขอ้จ ากดั
ของการบญัชีท่ีมีต่อการวิเคราะห์งบการเงิน    วธีิการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนจาก
การวเิคราะห์งบการเงิน  
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3524101 การบัญชีช้ันสูง 1                 3 (3-0) 
  Advanced Accounting 1 
  วชิาทีค่วรเรียนมาก่อน  :  3522103 บัญชีช้ันกลาง 1 และ 
     3522104 บัญชีช้ันกลาง 2 

ศึกษาการบญัชีเก่ียวกบัการฝากขาย  การขายโดยการผอ่นช าระ  การ
ประกนัภยัการคา้ร่วม  ส านกังานใหญ่และสาขา  การบญัชีเก่ียวกบัการลม้ละลาย  
การบญัชีมรดกและทรัสต ์  การจดัท างบการเงินจากระบบการบนัทึกบญัชีท่ีไม่
สมบูรณ์ และระบบบญัชีเดียว 

 
3524102 การบัญชีช้ันสูง 2                 3 (3-0) 
  Advanced Accounting 2 
  วชิาทีค่วรเรียนมาก่อน  : 3524101 การบัญชีช้ันสูง 1 

ศึกษาการบญัชีการรวมกิจการ  การบญัชีเก่ียวกบับริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย    
การท างบการเงินรวมของบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย  ปัญหาเก่ียวกบัการบญัชี
ระหวา่งบริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ย  การถือหุน้ระหวา่งบริษทัในเครือ  การบญัชี
ส าหรับการคา้ระหวา่งประเทศการแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ การเปิด
สาขา การจดัท างบการเงิน การเปล่ียนแปลงทางการบญัชีและการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  
การแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน 

 
3524103 ทฤษฎบีัญชี                  3 (3-0) 
  Accounting Theory 
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  วชิาทีค่วรเรียนมาก่อน  :  3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1  และ 
     3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 

ศึกษาตน้ก าเนิดของการบญัชี  แนวความคิดแม่บททางการบญัชี  
ววิฒันาการของการบญัชี      สถาบนัซ่ึงก าหนดมาตรฐานการบญัชีของประเทศไทย
และต่างประเทศแนวความคิดในการวดัมูลค่าของสินทรัพย ์  หน้ีสิน  ทุน  รายได ้
และค่าใชจ่้าย  เพื่อวดัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน  บทบาทของ
ขอ้ก าหนด  ตามมาตรฐานการบญัชี 

 รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3524201 การบัญชีภาษีอากร                 3 (3-0) 
  Tax Accounting 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521102 การบัญชี 2  และ 
     3532202 การภาษีอากรธุรกจิ  

ศึกษาหลกัเกณฑ ์  และวธีิการจดัเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  ภาษี
ศุลกากรและภาษีสรรพสามิต  โดยเนน้หลกัถึงปัญหาและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ค านวณรายได ้รายจ่ายเพื่อเสียภาษี    การตีราคาค่าของสินทรัพย ์ หน้ีสิน    การคิด
ค่าเส่ือมราคา  ปัญหาเก่ียวกบัภาษีขาเขา้และขาออก  รวมถึงกรณีท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุน 

 

3524202 การบัญชีระหว่างประเทศ                 3 (2-2) 
  International Accounting 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521102 การบัญชี 2 

การศึกษาบญัชีการเงิน  การจดัการทางบญัชี  การตรวจสอบทางบญัชีของ
บริษทัขา้มชาติภายใตส้ภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม  การเมืองและกฎหมายท่ี
แตกต่างกนั  การวิเคราะห์ถึงความเบ่ียงเบนทางบญัชีและสาเหตุหลกั  ศึกษาถึงการ
แปลความขอ้มูลทางบญัชี 

 

3524203 การวางแผนภาษีอากร                 3 (3-0) 
  Tax Planing 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3532202 การภาษีอากรธุรกจิ 
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ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัการวางแผนภาษีอากร เทคนิคและปัญหาในการ
วางแผนภาษีอากร   เฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร    และการปฏิบติัเก่ียวกบัการวางแผนภาษีอากรท่ีดี      ส าหรับ
ผูป้ระกอบการโดยทัว่ไป       ตลอดจนบทบาทของภาษีอากรในการตดัสินใจเลือก
รูปแบบในการประกอบธุรกิจ 

 
 
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3524204 การบัญชีเพือ่การน าเข้าและส่งออก               3 (3-0) 
  Managerial Accounting 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2 

ศึกษาวธีิการ และระบบบญัชีท่ีน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ    การ
จดัการการวางแผน       งบประมาณ    งบแสดงการเปล่ียนแปลงทางการเงินและงบ
กระแสเงินสดการวิเคราะห์ตน้ทุน ภาษี  และขอ้จ ากดัของขอ้มูลต่าง ๆ  

  
3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ                 3 (3-0) 
  Managerial  Accounting 
   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3521102 การบัญชี 2 
   และ 3531101 การเงินธุรกจิ 

 ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและวเิคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี เพื่อน าไปใชใ้น
การวงแผนการควบคุม และการตดัสินใจ โดยศึกษาเก่ียวกบัการบญัชีตน้ทุนรวม 
และการบญัชีตน้ทุนผนัแปร การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณตน้ทุน 
ปริมาณก าไร การวเิคราะห์ตน้ทุนภาษี และขอ้จ ากดัของขอ้มูลต่าง ๆ การจดัท า
งบประมาณ งบแสดงการเปล่ียนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 
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รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3524302 การสอบบัญชี                  3 (3-0) 
  Auditing 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3522103 การบัญชีช้ันกลาง 1 และ 
                            3522104 การบัญชีช้ันกลาง 2 

 ศึกษาความหมาย และวตัถุประสงคข์องการสอบบญัชี คุณสมบติัของ
ผูส้อบบญัชี หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชี มารยาทของผูส้อบบญัชี 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพสอบบญัชี การควบคุมภายในและการ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความเส่ียงในการตรวจสอบ การวเิคราะห์
และการประเมินความเส่ียงในการตรวจสอบ หลกัฐานการสอบบญัชีและวธีิการ
รวบรวมหลกัฐาน การวางแผนและการจดัท าแนวการตรวจสอบบญัชี วธีิการ
ตรวจสอบและเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการตรวจสอบบญัชี การจดัท ากระดาษท าการ 
การตรวจสอบเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน การสอบทาน  และการควบคุม
งานสอบบญัชี การรายงานการสอบบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูล มาตรฐานการสอบ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งและการใหบ้ริการอ่ืนของผูส้อบบญัชี 

 
3524303 การตรวจสอบภายใน                 3 (3-0) 
  Internal Auditing 
   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3524302 การสอบบัญชี  

 ศึกษาความหมาย   ประเภท       และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน  
คุณสมบติัของผูต้รวจสอบภายใน      หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูต้รวจสอบ
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ภายใน จรรยาบรรณทางวชิาชีพตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และลกัษณะของการ
ควบคุมภายในท่ีดี   การประเมินระบบการควบคุมภายใน   หลกัฐานและวธีิการ
รวบรวมหลกัฐาน    การวางแผนและขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน หลกัการ
ตรวจสอบการด าเนินงานต่าง ๆ      การรายงานปัญหาและขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ 
ขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน  

  
 
รหัส    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                           น(ท-ป) 
 
3524306 ปัญหาการสอบบัญชี                 3 (3-0) 
  Problem in Auditing 
  วชิาทีค่วรเรียนมาก่อน : 3524302 การสอบบัญชี 

ศึกษาปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการสอบบญัชีโดยใชก้รณีศึกษาในการสอบ
บญัชีของกิจการประเภทตา่ง ๆ บทบาทของสถาบนัตา่ง ๆ        อนัมีผลตอ่การ
ก าหนดมาตรฐานการสอบบญัชีในประเทศไทยและต่างประเทศ ผลกระทบอนัเกิด
จากการก าหนดมาตรฐานการสอบบญัชีใหม่ 

 
3524307 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                3 (2-2) 
  Accounting Information System 

ศึกษาถึงโครงสร้างโดยทัว่ไปของระบบขอ้มูลทางการบญัชี  ศึกษาวงจร
ทางการบญัชี  ลกัษณะธรรมชาติและเน้ือหาของขอ้มูลพื้นฐานทางการบญัชี    
การศึกษาถึงระบบบญัชีและการจดัท าบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่กระบวนการ
ป้อนขอ้มูล การประมวลผลการรายงานผล  และการควบคุมทางการบญัชี ตลอดจน
น าไปประยกุตก์บัองคก์รธุรกิจในแต่ละประเภทได ้

 
3524901 สัมมนาทางการบัญชี                 3 (3-0) 
  Seminar in Accounting 
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เพื่อใหน้กัศึกษาไดน้ าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการบญัชีมาเป็น
แนวทางในการอภิปราย  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีต่าง ๆ    และศึกษาจาก
กรณีศึกษาต่าง ๆ  
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หมู่วชิาการเงนิและการธนาคาร   
(353) 

 
 
  หมู่วชิาการเงินและการธนาคาร ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการ ได้
จดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 
  1.  การเงินและสถาบนัการเงิน     (353-1--) 
  2.  ภาษีอากร       (353-2--) 
  3.  การลงทุน       (353-3--) 
  4.  การวเิคราะห์ทางการเงินและการวางแผน   (353-4--) 
  5.        (353-5--) 
      6.          (353-6--)   
  7.        (353-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (353-8--) 

9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์     
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั  (353-9--) 
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หมู่วชิาการเงนิและการธนาคาร  (353) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3531101 
3531102 
3532101 
3532201 
3532202 
3532203 
3532401 
3532402 
3532403 
3533101 
3533301 
3533302 
3533303 
3533401 
3533402 
3533403 
3533404 
3533405 
3533406 
3533407 
3533408 
3534101 
3534102 
3534104 
3534106 

4651202 
4651201 
4652217 
4654212 
4654215 

 
4652203 
5654211 
4652204 
4653201 
4653205 
4652221 
4654210 
4654219 
4654213 
4654214 
4653206 

- 
- 
- 
- 

4654216 
- 
- 
- 

การเงินธุรกิจ 
การเงินและการธนาคาร 
สถาบนัการเงินและตลาดเงิน 
ภาษีอากร 
การภาษีอากรธุรกิจ 
ภาษีอากรส าหรับงานโรงแรม 
การบริหารการเงิน 
การบริหารการเงินของสหกรณ์ 
สินเช่ือและการบริหารสินเช่ือ 
การธนาคารพาณิชย ์
หลกัการลงทุน 
การจดัหาเงินทุนธุรกิจ 
ธนกิจเกษตร 
การจดัการธนาคารพาณิชย ์
การวางแผนดา้นการเงินและงบประมาณ 
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 
การวางแผนและการควบคุมก าไร 
การจดัการการเงินเฉพาะกิจ 
การจดัการสินเช่ือ 
การจดัการสถาบนัการเงิน 
การบริหารการเงินธุรกิจ 
การเงินระหวา่งประเทศ 
การธนาคารระหวา่งประเทศ 
ระบบขอ้มูลทางการเงิน 
โปรแกรมประยกุตท์างการเงิน 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3534107 
3534108 

- 
- 

ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 
การเงินเพื่อการน าเขา้และส่งออก 

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

3534301 
3534401 

 
3534402 
3534403 
3534404 
3534405 
3534406 
3534407 
3534408 
3534901 
3534902 
3534903 

- 
4653220 
4654417 
4653222 

- 
- 
- 
- 

4654901 
- 
- 

สินเช่ือการเกษตร 
การวเิคราะห์ทางการเงิน 
 
การวเิคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม 
การวเิคราะห์หลกัทรัพย ์
การวเิคราะห์และประเมินโครงการทางการเงิน 
การบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
หลกัการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์
การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน 
หวัขอ้เฉพาะทางดา้นธุรกิจการเงินการธนาคาร 
สัมมนาปัญหาทางการเงิน 
การวจิยัทางการเงิน 
สัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคาร 

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) 
3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการเงนิและการธนาคาร  (353) 

 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 

3531101 การเงินธุรกจิ                   3(3-0) 
  Business Finance 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3521101 การบัญชี 1 

ศึกษาขอบเขต ลกัษณะ บทบาทและหนา้ท่ีของฝ่ายการเงินในธุรกิจ 
ตลอดจนเป้าหมายและความส าคญัของการเงินธุรกิจ  โดยเนน้ใหเ้ขา้ใจถึงหลกัการ
เบ้ืองตน้ในการจดัสรรเงินทุนภายในธุรกิจ  การจดัหาเงินทุนมาเพื่อใชใ้นการ
ด าเนินการของธุรกิจ   การวางแผนการเงินท่ีเก่ียวกบัการเร่ิมลงทุนกิจการ    การขาย
กิจการ   การเพิ่มทุน    นโยบายการจดัสรรก าไรและเงินปันผล 

 

3531102 การเงินและการธนาคาร                  3(3-0) 
  Money and Banking 

ศึกษาลกัษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ 
พฒันาการของระบบการเงินในปัจจุบนั  หนา้ท่ีของธนาคารพาณิชย ์  การบริหาร
ดา้นการเงินของธนาคารพาณิชย ์  บทบาทของธนาคารกลาง  ปริมาณการเงิน  และ
ระดบัราคาในระบบการเงินระหวา่งประเทศ  กลไกการช าระเงินระหวา่งประเทศ 

 

3532101 สถาบันการเงินและตลาดเงิน                 3(3-0) 
  Financial Markets and Institutions 

ศึกษาโครงสร้าง  ลกัษณะและบทบาทของตลาดเงิน และตลาดทุน 
หลกัการและขอบเขตการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน  ปัญหาและนโยบาย
เก่ียวกบัการด าเนินงานของสถาบนัการเงินต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตามขอ้เทจ็จริง
และสภาพการณ์ในประเทศไทย 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3532201 ภาษีอากร                    3(3-0) 
  Taxation 
   วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3591102 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น 
   ศึกษานโยบายภาษีอากร  การเสียภาษีอากรใหรั้ฐตามกฎหมาย ความจ าเป็น 

และเหตุผลท่ีตอ้งเสียภาษี  การจดัเก็บอากรของรัฐประเภทต่าง ๆ ภาษีทางตรง  
ภาษีทางออ้ม ภาษีทางศุลกากร ภาษีอ่ืน ๆ หลกัการจดัเก็บวิธีการประเมินภาษี 

  
3532202 การภาษีอากรธุรกจิ                  3(3-0) 
  Business Taxation 

ศึกษานโยบายภาษีอาการ  หลกัเกณฑใ์นการจดัเก็บ  และรายละเอียดใน
การปฏิบติัเก่ียวกบัการภาษีอาการทางดา้นสรรพากร  สรรพสามิต  และศุลกากร 
ค านวณภาษี  การยืน่แบบรายการ  และการเสียภาษีทางธุรกิจ  การอุทธรณ์ต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีในเร่ืองภาษีอาการแต่ละประเภท ปัญหาต่าง ๆ ในเร่ืองภาษีอากร
ธุรกิจ 

 
3532203 ภาษีอากรส าหรับงานรรงแรม                 3(3-0) 
  Hotel Taxation 
   ศึกษานโยบายภาษีอากร หลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษี และรายละเอียดในการ 
  ปฏิบติัตามประมวลรัษฎากร  วธีิการภาษีบุคคลธรรมดา  ภาษีนิติบุคคล  ระบบภาษี 
  มูลค่าเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการโรงแรม 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3532401 การบริหารการเงิน                  3(3-0) 
  Financial Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3531101  การเงินธุรกจิ 
   การก าหนดมูลค่าธุรกิจ  เทคนิคและวธีิการตดัสินใจลงทุน  การบริหาร 
  สินทรัพยห์มุนเวยีน  โครงสร้างและนโยบาย  เงินปันผล  การจดัหาเงินทุนระยะสั้น 
  ระยะปานกลาง และระยะยาว  การขยายกิจการ  การปรับปรุงและการเลิกกิจการ 
  การตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาทัว่ไป  ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการทางดา้นการเงินของ 
  ธุรกิจกบัระบบเศรษฐกิจ 
 

3532402 การบริหารการเงินของสหกรณ์                 2(2-0) 
  Financial Management of Cooperative 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3561202 การบริหารธุรกจิเบือ้งต้น 

ศึกษาขอบเขต  ลกัษณะ  บทบาท  หนา้ท่ีของฝ่ายการเงินของสหกรณ์  
ตลอดจนเป้าหมายและความส าคญัของการเงินของสหกรณ์  โดยเนน้ใหเ้ขา้ใจถึง
หลกัการเบ้ืองตน้ในการจดัสรรเงินทุนภายในสหกรณ์  การจดัหาเงินทุนมาใชใ้น
การด าเนินการของสหกรณ์ และการตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาส่วนท่ีเกิดข้ึนในการ
ด าเนินการทางดา้นการเงินของสหกรณ์ต่าง ๆ 

 

3532403 สินเช่ือและการบริหารสินเช่ือ                 3(3-0) 
  Credit and Credit Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ 

ศึกษาความส าคญัของระบบสินเช่ือต่อการพฒันาประเทศ  นโยบายของ
รัฐบาลและกลยทุธ์ในการด าเนินงานสินเช่ือระยะสั้น  ระยะปานกลาง  ระยะยาว  
และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  แหล่งสินเช่ือเปรียบเทียบ  ความส าคญัของแหล่ง
เงินทุน  วธีิใหสิ้นเช่ือ  วธีิการเร่งรัดหน้ี 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3533101 การธนาคารพาณชิย์                  3(3-0) 
  Commercial Bank 

ศึกษาการด าเนินงานและปฏิบติังานของธนาคารพาณิชย ์           เพื่อให้
ทราบถึงโครงสร้าง  ลกัษณะและบริการดา้นต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย ์ 

 
3533301 หลกัการลงทุน                   3(3-0) 
  Principles of Investment 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ 
   ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ลกัษณะหลกัทรัพย ์     

การประเมินมูลค่าของหลกัทรัพย ์   ความเส่ียงภยัอนัตราย  ผลตอบแทน  หลกัการ
ลงทุน    การวิเคราะห์หลกัทรัพยแ์ละจงัหวะในการลงทุน  การศึกษา  การจดัการ
ทรัพยสิ์นในบางกรณี 

 

3533302 การจัดหาเงินทุนธุรกจิ                  3(3-0) 
  Source of Fund  Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ 

ศึกษาถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ    กลยทุธ์และเทคนิคในการจดัหาเงินทุน
ของธุรกิจไดแ้ก่  การจดัหาเงินทุนระยะสั้น    การจดัหาเงินทุนระยะปานกลางและ
ระยะยาว       โดยมีหลกัทรัพยข์องกิจการค ้าประกนั  หรือการเพิ่มทุนโดยออกหุ้น
สามญั  หุน้ปุริมสิทธ์ิและหุน้กูก้ารเช่า (Leasing)  ค่าของทุน  ตลาดหลกัทรัพย ์ และ
นโยบายในการจ่ายเงินปันผล 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3533303 ธนกจิเกษตร                               2(2-0) 
  Agricultural Finance 

ศึกษาหนา้ท่ีการเงิน การคลงั ค่าของทุน การวางแผน การวเิคราะห์ทาง
การเงิน รวมทั้งการตดัสินใจต่างๆเก่ียวกบัการเงิน นโยบายเงินปันผล การวางแผน
เม่ือสามารถช าระหน้ี แหล่งท่ีมาและการใชเ้ก่ียวกบัการเกษตรธนกิจเกษตรใน 
ประเทศไทย 

 
3533401 การจัดการธนาคารพาณชิย์                 3(3-0) 
  Commercial Bank Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ  

ศึกษาถึงการจดัการ  หนา้ท่ี  นโยบายของธนาคารพาณิชย ์  การปล่อย
สินเช่ือ  การลงทุน  หลกัการบริหารงาน    เคร่ืองมือและเครดิตต่าง ๆ ของธนาคาร  
ระบบของธนาคารพาณิชย ์ การจดัหาเงินทุนและการตดัสินใจในการบริหารงาน 

 
3533402 การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ                2(1-2) 
  Planning of Finance and Budgets 

 ศึกษาแนวความคิดของการบริหารกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการวางแผน
และการควบคุมก าไร  เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น  ระยะ
ยาว   การควบคุมปัจจยัการผลิตและการจ าหน่าย  การควบคุม  การด าเนินงาน
การเงินของกิจการ      โดยการจดัท างบประมาณชนิดต่าง ๆ         การวิเคราะห์ผล
แตกต่างจากงบประมาณ เพื่อรายงานผลเทคนิคในการจดัท างบประมาณสมยัใหม่ 
แนวคิดทางดา้นพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งบางประการในกระบวนการ จดัท า
งบประมาณ      อนัมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการ   
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3533403 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน                3(3-0) 
  Financial Planning and Control 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ 

ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวางแผนทางการเงิน    โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เทคนิคเก่ียวกบัการพยากรณ์ยอดขายและการวางแผนก าไร   ศึกษาเคร่ืองมือต่าง ๆ 
ท่ีใชใ้นการวางแผนและการควบคุม    เช่น   พฤติกรรมตน้ทุน  และการวิเคราะห์
ส่วนต่าง ๆ    (Cost Behavior and Variances Analysis)    คอมพิวเตอร์ (Computer)         
การจ าลองเหตุการณ์(Simulation)  เคร่ืองมือและตวัแบบทางคณิตศาสตร์  (Graphic 
Mathematical Tools and Models )   

 
3533404 การวางแผนและการควบคุมก าไร                 3(3-0) 
  Profit  and  Planning   Control 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3524301 การบัญชีเพือ่การจัดการ 

  ศึกษาแนวความคิดของการบริหารกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
วางแผนและการควบคุมก าไรเพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น  
ระยะยาว    การควบคุมปัจจยัการผลิตและจ าหน่าย         การควบคุมการด าเนินงาน
การเงินของกิจการโดยการจดัท างบประมาณชนิดต่าง ๆ  การวเิคราะห์ผลต่างจาก
งบประมาณเพื่อรายงานเทคนิคในการจดัท างบประมาณสมยัใหม่  แนวความคิด
ทางดา้นพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งบางประการในกระบวนการจดัท า
งบประมาณอนัมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการ   

 

3533405 การจัดการการเงินเฉพาะกจิ                 3(3-0) 
  Financial Management in Selected Business 

ลกัษณะกิจการ กฎระเบียบ  และวธีิการด าเนินธุรกิจเฉพาะอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการคา้ขนาดยอ่ม ธุรกิจบริการ  ธุรกิจการเกษตร  รวมทั้งระบบ
ขององคก์าร และการบริหารการเงินในกิจการเฉพาะแต่ละประเภท  การใชเ้งินทุน      
การด าเนินการให้เกิดสภาพคล่องและผลตอบแทน   
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3533406 การจัดการสินเช่ือ                  3(3-0) 
  Credit Management 
   ศึกษาความหมาย ความส าคญัและประเภทของสินเช่ือ การก าหนดนโยบาย 
  ในการใหสิ้นเช่ือ  การวิเคราะห์การจดัการ  การควบคุมและการติดตามสินเช่ือ      

แนวปฏิบติัในการเรียกเก็บหน้ี  การจดัการสินเช่ือท่ีมีปัญหา  ขอ้ปฏิบติัทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัสินเช่ือ 

 
3533407 การจัดการสถาบันการเงิน                 3(3-0) 
  Financial Institutions 

ศึกษาภาวะตลาดการเงินและสถาบนัการเงินประเภทต่าง ๆ ท่ีมาของเงิน
และการลงทุนของสถาบนัการเงินประเภทต่าง ๆ  การจดัการทรัพยสิ์นและหน้ีสิน  
การบริหารสภาพคล่อง และความเส่ียงของอตัราดอกเบ้ีย การบริหารสินเช่ือ การ
ด าเนินการเก่ียวกบัสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

 
 

3533408 การบริหารการเงินธุรกจิ                  3(3-0) 
  Financial Management 

ศึกษาจุดมุ่งหมายและหนา้ท่ีทางการเงิน  การก าหนดมูลค่าธุรกิจเทคนิค
วธีิการ และกลยทุธ์ในการบริหารการเงินทั้งในดา้นการจดัหา การจดัสรรเงินทุน
ตลอดจนนโยบายของธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการบริหารการเงิน
ภายใตภ้าวะต่าง ๆ โดยใชก้รณีศึกษา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3534101 การเงินระหว่างประเทศ                  3(3-0) 
  International Finance 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและธุรกิจการเงินระหวา่ง
ประเทศ  หลกัและนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ       อุปสรรคการคา้ นโยบายคุม้
กนัทางการคา้ ดุลการคา้    ดุลการช าระเงิน     ระบบการเงินและบทบาทสถาบนั
การเงินระหวา่งประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ  การวิเคราะห์และพยากรณ์อตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในธุรกิจการคา้และ
การเงินระหวา่งประเทศรวมทั้งหลกักฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3534102 การธนาคารระหว่างประเทศ                 3(3-0) 
  International Banking 

เพื่อศึกษาการด าเนินงาน        และการปฏิบติังานของฝ่ายการต่างประเทศ
ของธนาคารพาณิชย ์         ในเร่ืองระบบการเงินระหวา่งประเทศ ตลาดทุนและ
ตลาดเงินตราต่างประเทศ  ระบบอตัราแลกเปล่ียน         วธีิการช าระเงินตรา
ต่างประเทศ และวธีิเรียกเก็บ  ตลอดจนศึกษาดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ และ
ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการธนาคารระหวา่งประเทศ 

 

3534104 ระบบข้อมูลทางการเงิน                  3(3-0) 
  Financial Information Systems 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3532401 การบริหารการเงิน 
   ศึกษาความหมาย      วตัถุประสงค ์และรูปแบบของการรายงานทางการเงิน 

หลกัการจดัท างบการเงิน  การเปิดเผยขอ้มูล แนวความคิดของระบบสารสนเทศ
ทางการเงิน  ลกัษณะระบบของคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบสารสนเทศทางการเงิน 
รวมทั้งการน าหลกัและทฤษฎีทางการเงินมาใชเ้ป็นแนวทางการวางระบบทาง    
การเงิน  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3534106 รปรแกรมประยุกต์ทางการเงิน                 3(3-0) 
  Financial Programming 

ศึกษาการน าเอาโปรแกรมส าเร็จรูปมาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา การ
ตดัสินใจการสร้างโมเดลทางการเงิน เช่น การตดัสินใจจ่ายลงทุน      การวเิคราะห์
ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน  การประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์ เป็นตน้ (Lotus 1-2-3, 
Microsoft Excel ฯลฯ) 

 
3534107 ทฤษฎีและนรยบายทางการเงิน                 3(3-0) 
  Monetary Theory and Policy 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ  
     3593101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
   ศึกษาทฤษฎี  และความตอ้งการถือเงิน  (Demand  of  Money)        ของนกั 

เศรษฐศาสตร์ยคุต่าง ๆ  เช่น   ยคุคลาสสิค  เคนส์   นกัเศรษฐศาสตร์หลงัเคนส์  และ 
นกัเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ทฤษฎีปริมาณเงิน ตวัแปรการเงิน เช่น ดอกเบ้ีย มาตรการ
และนโยบายทางการเงินซ่ึงมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 
3534108 การเงินเพือ่การน าเข้าและส่งออก                 3(3-0) 
  Import – Export Financing 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3534101 การเงินระหว่างประเทศ 
                               3534102 การธนาคารระหว่างประเทศ 

ศึกษาหลกัการคา้ระหวา่งประเทศ มาตรการกีดกนัการน าเขา้     มาตรการ
การส่งเสริมการส่งออก  วธีิการด าเนินงานทางการเงินเพื่อการสั่งเขา้และส่งออก  
ตลอดจนสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวกบัการสั่งเขา้และส่งออก 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3534301 สินเช่ือการเกษตร                           3(3-0)
  Agricultural Credits         

ศึกษาความส าคญัของระบบสินเช่ือต่อการพฒันาประเทศ นโยบายของ 
รัฐบาลและกลยทุธ์ในการด าเนินงานสินเช่ือระยะสั้น    ระยะปานกลาง     ระยะยาว 
และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน    แหล่งสินเช่ือเปรียบเทียบความส าคญัของแหล่ง
เงินทุน  วธีิใหสิ้นเช่ือแก่สมาชิกโดยผา่นสหกรณ์การเกษตร  กลุ่มเกษตรกร  วธีิการ
เร่งรัดหน้ีสิน  ระเบียบการใชเ้งินและส่งเงินคืน 

 

3534401 การวเิคราะห์ทางการเงิน                  3(3-0) 
  Financial Analysis 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3531101 การเงินธุรกจิ 

ศึกษารายงานทางการเงิน  เทคนิคและวธีิการวเิคราะห์ทางการเงินของ
ธุรกิจและงบการเงิน  ขอ้มูลหรือขอ้จ ากดัของการบญัชีท่ีมีต่อการวิเคราะห์ทาง
การเงิน  วธีิการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากการวเิคราะห์ทางการเงิน 

 

3534402 การวเิคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม                3(3-0) 
  Analysis of Industrial Investment 

 ศึกษาเทคนิคการวิเคราะห์อตัราดอกเบ้ียและอตัราผลตอบแทนในการ
ลงทุนวธีิต่าง ๆ   ตลอดจนการใชต้ารางในการค านวณ  ศึกษาวธีิการวเิคราะห์
ตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost –benefit)  การวเิคราะห์ตน้ทุนและประสิทธิผล 
(Cost Effectiveness)  การเปรียบเทียบโครงการลงทุน        การวเิคราะห์การ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในสัดส่วนต่าง ๆ  (Sensitivity Analysis)   การ
วเิคราะห์พาราเมตริก (ParametricAnalysis)     และการตดัสินใจเลือกโครงการ
ลงทุน  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3534403 การวเิคราะห์หลกัทรัพย์                  3(3-0) 
  Security Analysis 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3533301 หลกัการลงทุน 

ศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งค านึงในการวเิคราะห์หลกัทรัพย ์      ชนิดของ 
หลกัทรัพยห์ลกัการจดัสรรการลงทุนในหลกัทรัพย ์ การเลือกกลุ่มหลกัทรัพย ์ โดย
ใชแ้บบจ าลองภายใต ้ ความเส่ียง  การวเิคราะห์หลกัทรัพยท์ั้งในแง่มูลค่าท่ีแทจ้ริง
ของหลกัทรัพยแ์ละการ เปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์ การคาดคะเนก าไรสุทธิและ
เงินปันผล   และการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์

 

3534404 การวเิคราะห์และประเมินรครงการทางการเงิน               3(3-0) 
  Analysis and Evaluation of Financial Project 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3532401 การบริหารการเงิน 

 หลกัการและวธีิการวเิคราะห์โครงการและประเมินค่าทางการเงินของ
โครงการรวมทั้งหลกัการและวธีิการประเมินความเป็นไปไดข้องโครงการในเชิง
ธุรกิจและสังคมทั้งทางดา้นการตลาด เทคนิคการผลิต แรงงาน การเงิน กฎหมาย   
การยอมรับของสังคมสภาพแวดลอ้มทัว่ ๆ ไป   การวิเคราะห์และประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย ์เก่ียวกบัท่ีดินส่ิงปลูกสร้าง และอ่ืน ๆ การคาดคะเนสภาพแวดลอ้ม  
การคาดคะเนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายศึกษาแหล่งเงินทุนและวธีิการจดัหาเงินทุนเพื่อ
ด าเนินโครงการ          ตลอดจนการเสนอโครงการ และการประเมินค่าโครงการ 

 

3534405 การบริหารความเส่ียงทางการเงิน                 3(3-0) 
  Financial Risk Management 
   ศึกษาความหมายและประเภทของความเส่ียงทางการเงิน  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด 

ความเส่ียงทางการเงิน    การส ารวจความเส่ียงทางการเงิน    ขั้นตอนและวธีิการ
บริหารความเส่ียงทางการเงิน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงทางการเงิน      
ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลการบริหารความเส่ียงทางการเงิน   

  

 



 272 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3534406 หลกัการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์                3(3-0) 
  Real Estate Appraisal 

ศึกษาอสังหาริมทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ      ท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัในการกูย้มื
เงินตวัแปรต่าง ๆ ท่ีมีความหมายในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งในแง่
กฎหมาย 

 

3534407 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน                3(3-0) 
  Quantitative Analysis in Finance 

ศึกษาการน าเอาเทคนิคคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยใน
การแกปั้ญหาและตดัสินใจทางการเงิน  ความน่าจะเป็น Linear Programming, 
Graphic and Algebraic Method 

 
3534408 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกจิการเงินการธนาคาร               3(2-2) 
  Special Topics in Business Finance and Banking 

ศึกษาวเิคราะห์ทางดา้นธุรกิจการเงินและการธนาคารในแนวลึก ทั้งปัญหา
และอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางแกไ้ข  

 
3534901 สัมมนาปัญหาทางการเงิน                3(2-2) 
  Seminar in Finance 

ศึกษากรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ  ท าการวเิคราะห์  แสดงความคิดเป็น
อภิปรายปัญหา  และตดัสินใจตามหลกัการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

 

3534902 การวจัิยทางการเงิน                  3(2-2) 
  Research in Business Finance 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3503901  การวจัิยทางธุรกจิ 
   ศึกษาจุดมุ่งหมายของการท าวจิยั  ระเบียบวธีิ  การท าวิจยั   วธีิการท าวจิยั 
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ในขั้นตอนต่าง ๆ การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ทางการเงินธุรกิจ  การ
แกปั้ญหาการศึกษาเฉพาะกรณี  ภาระหนา้ท่ีและจรรยาบรรณของผูว้จิยั 

รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3533903 สัมมนาธุรกจิการเงินการธนาคาร                 3(2-2) 
  Seminar in Business Finance and Banking 
  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3594901 วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

ศึกษาปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัธุรกิจการเงินการธนาคาร โดยศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ี
มีผลกระทบต่อธุรกิจการเงินการธนาคาร น าปัญหาต่าง ๆ มาวเิคราะห์  และ
อภิปรายในกลุ่ม พร้อมทั้งสรุปผลออกมาเป็นรายงานผลการสัมมนา   
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หมู่วชิา  การตลาด 
(354) 

 
 
  หมู่วชิาการตลาด ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการ  ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 
  1.  การตลาด       (354-1--) 
  2.  การผลิต       (354-2--) 
   3.  การขาย       (354-3--) 
      4.  การส่งเสริมการตลาด      (354-4--) 
  5.                                                    (354-5--) 
  6.          (354-6--)   
  7.        (354-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (354-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์   (354-9--) 
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั 
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หมู่วชิาการตลาด (354)  ในหมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจัดการ 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3541101 - หลกัการตลาด 3(3-0) 

 4621101 หลกัการตลาด 2(2-0) 
3541301 4621104 การขายส่งและการขายปลีก 3(3-0) 
3542101 4622201 การตลาดเกษตร 3(3-0) 
3542102 4622202 การตลาดสหกรณ์ 2(2-0) 
3542103 4622203 สินคา้เกษตรกรรม 3(3-0) 
3542104 4622204 การตลาดผลิตผลการเกษตรเฉพาะอยา่ง 2(2-0) 
3542105 4622110 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 3(3-0) 
3542106 4622211 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(3-0) 
3542107 - นโยบายผลิตภณัฑแ์ละราคา 3(3-0) 

 4642120 การบริหารผลิตภณัฑแ์ละราคา 3(3-0) 
3542108 - การตลาดเกษตรและสหกรณ์ 3(3-0) 
3542301 4622106 การส่งเสริมการขายทางดา้นโรงแรม 3(3-0) 
3542302 - การบริหารช่องทางการจดัจ าหน่าย 3(3-0) 

 4622107 การจดัจ าหน่าย 3(3-0) 
3542303 - การบริหารการจดัส่งสินคา้ 3(3-0) 

 4622112 การขนส่ง 3(3-0) 
3542304 - ศิลปะการขาย 3(3-0) 
3542305 4623210 การบริหารการขาย 3(3-0) 
3542306 - การตลาดทางตรง 3(3-0) 
3542307 - ศิลปการขายในงานโรงแรม 3(3-0) 
3542401 4621103 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 3(3-0) 
3542402 - การส่ือสารทางการตลาด 3(3-0) 
3543101 4623207 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
3543102 4622111 ราคาผลิตผลทางการเกษตร 2(2-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3543103 4624302 กลยทุธ์การตลาด 3(3-0) 
3543104 - การตลาดบริการ 3(3-0) 
3543105 - การตลาดเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 3(2-2) 

3543106 - การตลาดเพื่อสังคม 3(3-0) 

3543201 4623209 การมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 3(3-0) 
3543301 4623206 การคา้ขา้วและโรงสี 3(3-0) 

3543302 4621102 การขายและการโฆษณาสินคา้เกษตร 3(3-0) 

3543303 4643125 การจดัซ้ือ 3(3-0) 

3543304 - งานซ้ือขายและบริการ 2(1-2) 

3543305 - พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการออกแบบ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

3(3-0) 

3543306 - ศิลปะการขายในร้านอาหารและภตัตาคาร 3(3-0) 

3544101 4624303 ปัญหาการตลาดธุรกิจศิลปะ 3(3-0) 

3544102 4624304 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 3(3-0) 

3544103 4624305 การตลาดระหวา่งประเทศ 3(3-0) 

3544301 - การพยากรณ์ยอดขาย 3(3-0) 

3544901 4624901 สัมมนาทางการตลาด 3(2-2) 

3544902 4624301 การวจิยัตลาด 3(2-2) 

3544903 - ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาการตลาด  (354) 

 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 

3541101 หลกัการตลาด                   3(3-0) 
  Principles of Marketing 

ศึกษาถึงความหมาย และความส าคญัของการตลาด  ในฐานะเป็นกิจกรรม
หลกัทางธุรกิจอยา่งหน่ึงโดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญา
ทางการตลาด ส่วนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเป้าหมาย  แรงจูงใจ  
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่วนผสมการตลาด  และประเภทของตลาด 

 

3541301 การขายส่งและการขายปลกี                 3(3-0) 
  Wholesaling and Retailing 

ความหมาย  วตัถุประสงค ์  ความส าคญัของการขายปลีกและการขายส่ง  
ปัจจยัประเภทต่าง ๆ   และหลกัเกณฑใ์นการขายปลีกและการขายส่ง  ท าเลการจดั
รูปองคก์รการด าเนินงาน  การส่งเสริมการขาย    การโฆษณา    การขายปลีกและ
การขายส่ง   การก าหนดราคา  และเทคนิคการขาย 

 

3542101 การตลาดเกษตร                      3(3-0) 
  Agricultural Marketing 

ระบบและหนา้ท่ีการตลาดเกษตร  บทบาทและนโยบายของรัฐเก่ียวกบั
การตลาดการรวมกลุ่มตลาดผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ  การตั้งราคาตลาดตน้ทุน
และส่วนเหล่ือมของการตลาด  (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3542102 การตลาดสหกรณ์                          2(2-0) 
  Cooperative Marketing 

ลกัษณะโครงสร้างทัว่ไปของเศรษฐกิจเกษตร  หลกัการตลาดทัว่ไป  หลกั
สหกรณ์วธีิด าเนินการตลาด  วธีิการรวบรวม และการรับผลิตภณัฑจ์ากสมาชิก      
การจดัมาตรฐาน การคดัชนิด    การแยกคุณภาพ   การเก็บรักษา   การแปรรูป    การ
วางแผนตน้ทุนการตลาด วธีิการคุมค่าใชจ่้าย    การก าหนดราคา และการช าระราคา
แก่สมาชิก  การจดัหาเงินทุน  ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสมาชิก  และการท าสัญญาเก่ียวกบั
สมาชิก  ขอ้จ ากดัและปัญหาการตลาด  (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

 
3542103 สินค้าเกษตรกรรม                         3(3-0) 
  Agricultural Goods    

การด าเนินงานและการจดัการสินคา้เกษตรกรรม  ปัญหาการตลาด
เก่ียวขอ้งกบัเกษตร  หรือสถาบนัเกษตรกรท่ีด าเนินธุรกิจดา้นการตลาดท่ีส าคญัทาง  
เศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น  ขา้ว  ขา้วโพด  ขา้วฟ่าง  ยาสูบ  สัตวน์ ้า  ปศุสัตว ์ 
ผกั  ผลไม ้  ไมด้อก  ฯลฯ    ปัญหาการแปรรูป  การขนส่ง  การจ าหน่าย  การ
โฆษณาและการก าหนดราคา  ผลงานวจิยัและคน้ควา้เก่ียวกบั  การตลาดผลิตผลท่ี
ส าคญั 

 

3542104 การตลาดผลติผลการเกษตรเฉพาะอย่าง                2(2-0) 
  Marketing of Selected Agricultural Commodities 

ลกัษณะส าคญัของการตลาดผลิตภณัฑเ์ฉพาะดา้น  การตลาดพืชเศรษฐกิจ  
ปศุสัตว ์และเน้ือสัตว ์  สัตวน์ ้าและผลิตภณัฑส์ัตวน์ ้า    ผลไมแ้ละพืชผกัการตลาด       
ผลิตภณัฑน์ม  ขอ้จ ากดัและปัญหา  การควบคุมของรัฐ  การส่งเสริมการตลาด  (มี
การศึกษานอกสถานท่ี) 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค                  3(3-0) 
  Consumer Behavior 

ลกัษณะทัว่ไป และการแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภค  ปัจจยัปัจเจกชนและปัจจยั
แวดลอ้มท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจ   รวมทั้งอิทธิพลของส่วนผสมทาง
การตลาด ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

  
3542106 การตลาดเพือ่อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว                 3(3-0) 
  Marketing for Tourism Industry            

ความหมายและความส าคญัของตลาดการท่องเท่ียว  ส่วนประกอบของ
ตลาดเพื่อการท่องเท่ียว  การจดัล าดบัความส าคญัของตลาดเป้าหมาย  การวเิคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนั  การวางแผน และก าหนดกลยทุธ์
ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 
3542107 นโยบายผลติภัณฑ์และราคา                         3(3-0) 
  Product and Pricing Policies            

ศึกษาถึงบทบาทและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูจ้ดัการผลิตภณัฑ ์     
แนวคิดการจดัส่วนผสมผลิตภณัฑ ์  การออกแบบและบรรจุภณัฑ ์  นโยบายตรา
สินคา้  การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ ์  การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่  วฏัจกัรผลิตภณัฑ ์ 
สาเหตุของผลิตภณัฑล์ม้เหลว และวธีิการหลีกเล่ียงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเร่ืองราว     วตัถุประสงคก์ารก าหนดราคา  การใชร้าคาเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับกลยทุธ์ทางการตลาด           การเปล่ียนแปลงราคาและการก าหนดราคา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3542108 การตลาดเกษตรและสหกรณ์                 3(3-0) 
  Agricultural Marketing and Cooperative Marketing 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3541101 หลกัการตลาด 
   ระบบและหนา้ท่ีการตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเก่ียวกบัการ 

ตลาด การรวมกลุ่มตลาด ผลิตผลเกษตรในต่างประเทศ การตั้งราคาตลาดตน้ทุน
และส่วนเหล่ือมของการตลาด (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

วธีิด าเนินการตลาด วธีิการรวบรวมและการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากสมาชิก   การ
จดัมาตรฐาน การคดัชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป การวางแผน
ตน้ทุนการผลิต  วธีิการคุมค่าใชจ่้าย การก าหนดราคา และการช าระราคาแก่สมาชิก   
การจดัหาเงินทุน ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสมาชิกและการท าสัญญาเก่ียวกบัสมาชิก   
ขอ้จ ากดัและปัญหาการตลาด (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 

  
3542301 การส่งเสริมการขายทางด้านโรงแรม                3(3-0) 
  Hotel Sales Promotion 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะตลาดของโรงแรม การส่งเสริมการขาย  การส่งเสริม
การขายท่ีผา่นคนกลาง   การโฆษณา  การส่งเสริมการขายผา่นไปรษณีย ์  การ
ประชาสัมพนัธ์  การส่งเสริมการขายห้องอาหาร สถานเริงรมย ์ และหอ้ง
ประชุมสัมมนา  

3542302 การบริหารช่องทางการจัดจ าหน่าย                3(3-0) 
  Marketing Channels Management 

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัจ าหน่าย การเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากแหล่ง
ผลิตไปสู่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  ลกัษณะและวธีิการด าเนินงานของสถาบนัธุรกิจ
ประเภทต่าง ๆท่ีเขา้มาปฏิบติักิจกรรมเหล่าน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ย กลุ่มคนกลาง
ประเภทต่าง ๆ การกระตุน้และส่งเสริมคนกลาง การควบคุม และการประเมินผล
ระบบการจดัจ าหน่าย  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3542303 การบริหารการจัดส่งสินค้า                 3(3-0) 
  Transportation  

ลกัษณะ ระบบ ประเภทของการขนส่ง การก าหนดและขอ้ปฏิบติั       
เก่ียวกบัอตัราค่าระวางขนส่งในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ในดา้นตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุน
แปรผนั ตน้ทุนด าเนินงานและการแข่งขนั หลกัการเลือกใชบ้ริการขนส่ง 
ผลกระทบของการขนส่งท่ีดีต่อวงการอุตสาหกรรมและการตลาด   บทบาทการ
ขนส่งในการพฒันาประเทศ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง บทบาทของรัฐท่ี
ใหก้ารสนบัสนุนการขนส่งประเภทต่าง ๆ  

 

3542304 ศิลปะการขาย                                    3(3-0) 
  Salesmanship 

ศึกษาถึงกระบวนการขาย ศิลปะการขายและการใชศิ้ลปะการขาย 
พฤติกรรมของลูกคา้ และเทคนิคในการแกปั้ญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัลูกคา้ การใช้
จิตวทิยาและมนุษยสัมพนัธ์ในการประกอบอาชีพขาย การปรับปรุงตนเองให้มี
คุณสมบติัของนกัขายท่ีดีตลอดจนเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีของนกัขาย 

 
3542305 การบริหารการขาย                               3(3-0) 
  Sales Management 

บทบาทความรับผดิชอบ    และขอบเขตงานของผูบ้ริหารหน่วยงานขาย 
การจดัรูปแบบและความส าคญัขององคก์ารฝ่ายขาย  การบริหารบุคคลในส่วนท่ี
เก่ียวกบัการขายการควบคุมและการจูงใจพนกังานขาย การวางแผนเก่ียวกบัการขาย 
การพยากรณ์การขายการก าหนดโควตาและงบประมาณการขาย        อาณาเขตการ
ขาย      การประเมินผลงานพนกังานขาย  รวมทั้งศึกษากลยทุธ์การขาย  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3542306 การตลาดทางตรง                                3(3-0) 
  Direct Marketing 

ศึกษาหลกัการ และแนวคิดเก่ียวกบัตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบ
การจดัการ  กลยทุธ์และยทุธวธีิในการด าเนินการ  ตลอดจนปัญหาและแนวทาง   
แกไ้ขส าหรับตลาดทางตรง 

 
3542307  ศิลปะการขายในงานโรงแรม                 3(3-0)   
  Selling Technique in Hotel  

ศึกษาถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขาย  ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขยาย เช่น งานบริการส่วนหนา้  งานบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ  ปัญหาในการให้บริการและ
เทคนิคในการแกไ้ขปัญหาการใชจิ้ตวทิยา  และมนุษยสัมพนัธ์ในการขยาย  การ
สร้างความพึงพอใจใหก้บัผูม้าใชบ้ริการตลอดจนจรรยาบรรณของนกัขาย และผู ้
ใหบ้ริการ 
  

3542401 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย                 3(3-0) 
  Advertising and Sales Promotion           

ความส าคญัของการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย  บทบาทของ
การตลาดศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย    เพื่อก าหนดแผนงานและกลยทุธ์การ
ท าโฆษณาและการส่งเสริมการขาย    การรณรงคส์ร้างสรรคแ์ละการวางแผน
เก่ียวกบัการใชส่ื้อก าหนดวตัถุประสงค ์   งบประมาณและการประเมินผลการ
โฆษณาและการส่งเสริมการขาย  ศึกษาถึงผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานโฆษณา และ
ส่งเสริมการขายต่อสังคมตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขาย 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3542402 การส่ือสารทางการตลาด                          3(3-0) 
  Marketing Communication and Public Relations 

ศึกษาลกัษณะทัว่ไป และความส าคญัของการส่ือสาร  กระบวนการส่ือสาร
ทางการตลาด  รูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด  กระบวนการ
ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  เทคนิคและ
เคร่ืองมือในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ทางการตลาด  การส่ือสารกบัการ
โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 

 

3543101 การบริหารการตลาด                             3(3-0) 
  Marketing Administration                 

ความส าคญัของการบริหารการตลาด  บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
การตลาด  การจดัองคก์ารการตลาด  การวิเคราะห์โอกาสของการตลาด  โครงสร้าง
ตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค    การวดัและการพยากรณ์ตลาด   การ
แบ่งส่วนตลาด    การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑร์าคา  การจดั
จ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย 

 

3543102 ราคาผลติผลทางการเกษตร                        2(2-0) 
  Agricultural Product Prices               

ศึกษาถึงลกัษณะอุปสงคแ์ละอุปทานของผลิตผลเกษตร           การก าหนด
ราคา และความเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตร  แนวโนม้ราคา  ความยดืหยุน่
และความเปล่ียนแปลงของอุปสงคแ์ละอุปทานสินคา้เกษตร ราคาและรายไดข้อง
ผูบ้ริโภค การเปล่ียนแปลงนโยบาย และปัจจยัต่าง ๆ ของรัฐในดา้นราคา 
และการรักษาเสถียรภาพราคา 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3543103 กลยุทธ์การตลาด                                 3(3-0) 
  Marketing Strategies                      

หลกัการและการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด     การใชก้ลยทุธ์ส าหรับ
ส่วนตลาดแบบต่าง ๆ  กลยทุธ์เพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด  กลยทุธ์ทางการ
แข่งขนัทางการตลาดกลยทุธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์ ราคาการจ าหน่าย  และการส่งเสริม
การขาย โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดม้องเห็นแนวทางและชั้นเชิงทางการตลาดเพื่อน า
หลกัการไปประยกุตก์บัอาชีพทางธุรกิจในอนาคตได ้

 
3543104 การตลาดบริการ                                 3(3-0) 
  Service Marketing             

ศึกษาความหมาย และความส าคญัของตลาดบริการ ประเภทของตลาด
บริการ วธีิวเิคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดลอ้มของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ  
การวางแผนและ  ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับตลาดบริการ  ศึกษาและ
วเิคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อก าหนดแนวทางแกไ้ข 

 
3543105 การตลาดเพือ่ส่ิงแวดล้อม                  3(2-2) 
  Marketing for Environment 

 ศึกษาความหมายและความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและการตลาด 
วตัถุประสงคแ์ละองคป์ระกอบของการจดัการตลาด โดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้ม
และความพึงพอใจระหวา่งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค วเิคราะห์การปรับกลยทุธ์ของ
การตลาดเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยค านึงถึงวงการ
ผลิตภณัฑ์ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3543106 การตลาดเพือ่สังคม                  3(3-0) 
  Social Marketing 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของตลาด  ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญา
ทางการตลาด  โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดท่ีมุ่งเนน้เพื่อสังคม  ใชก้ระบวนการ
จดัการทางการตลาดเพื่อเขา้ใจสภาพและปัญหาของสังคม  โนม้นา้วสังคมท าใหเ้กิด
การเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยรวม มากกวา่ประโยชน์ขององคก์รธุรกิจ 

  
3543201 การมาตรฐานผลติภัณฑ์                             3(3-0) 
  Production Standards                         

ความหมาย วตัถุประสงค ์ องคป์ระกอบ และชนิดของการมาตรฐาน
ผลิตภณัฑม์าตรฐานและกฎหมายพาณิชย ์  ผลประโยชน์   การศึกษาเก่ียวกบั
มาตรฐานบางชนิดการมาตรฐานผสมผสาน  การไดเ้ปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชยท่ี์
เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ ์  คลงัสินคา้  ยุง้ฉางผลิตภณัฑ ์    ปัญหาท่ีเกิดข้ึน   
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและรับผดิชอบ 

 

3543301 การค้าข้าวและโรงสี                  3(3-0) 
  Rice  Marketing  and  Rice  Mill 

ชนิดของขา้วและศูนยก์ลางคา้ขา้วของประเทศไทย  การคา้ขา้ว
ภายในประเทศ  และกบัต่างประเทศ   ภาษีเก่ียวกบัการคา้ขา้ว  การพยงุและการ
ประกนัราคา  ปัญหาและอุปสรรคในการคา้ขา้ว  คุณภาพและมาตรฐานขา้วโซโล  
บทบาทของโรงสีและพอ่คา้ขา้ว 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3543302 การขายและการโฆษณาสินค้าเกษตร                3(3-0) 
  Sale  and  Agricultural  Goods  Advertising 

ความส าคญัของการขาย  นโยบายการขาย  การจดัการขาย  การขายส่ง  
การขายปลีก  การเป็นพนกังานขายในธุรกิจเกษตร  การใชพ้นกังานขาย  พฤติกรรม
การซ้ือของผูบ้ริโภคการโฆษนา  ลกัษณะและขอบเขตขบวนการกิจกรรมส่งเสริม
การขายและโฆษณา  ลกัษณะทางสังคมและจิตวทิยา  จรรยาบรรณ  ความจริงใจใน
การโฆษณา การส่งเสริมโฆษณา งบประมาณการเลือกส่ือการโฆษณา  การส่ือสาร 

 
3543303 การจัดซ้ือ                                       3(3-0) 
  Purchasing                         

ศึกษาหลกัการ และการบริหารเก่ียวกบัการจดัซ้ือในเร่ืองการจดัรูปองคก์าร 
การก าหนด และตรวจสอบคุณสมบติั  การก าหนดจ านวนท่ีจะซ้ือ  การพิจารณา
และการก าหนดจงัหวะเวลาในการซ้ือ  การเลือกและหาแหล่งขาย  วธีิจดัซ้ือแบบ
ต่าง ๆ นโยบายซ้ือหลงัผลิต  การควบคุมและวธีิการจดัซ้ือ 

 

3543304 งานซ้ือขายและบริการ                  2(1-2) 
  Saling-Buying  and  Services 

ลกัษณะอาชีพและการตลาด  การจดัตั้งและการจดัการธุรกิจประเภทต่าง  ๆ  
การบนัทึกและจดัท ารายการทางการเงินของธุรกิจ  การฝึกปฏิบติัการขายและ
บริการ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3543305 พฤติกรรมผู้บริโภคกบัการออกแบบผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม              3(3-0) 
  Consumer Behavior and Industrial Design   

ศึกษาถึงอิทธิพลทางดา้นการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค     ลกัษณะ
และบทบาทของพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม   
รวมทั้งการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากพฤติกรรมผูบ้ริโภคมาปรับ  และ
น ามาใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

 

3543306 ศิลปะการขายในร้านอาหารและภัตตาคาร                3(3-0) 
  Salesmanship in Food Shop and Restaurant 

ศึกษาถึงกระบวนการขาย         ศิลปะการขาย  และการใชศิ้ลปะการขายใน
ร้านอาหาร และภตัตาคาร  พฤติกรรมของลูกคา้   และเทคนิคในการแกปั้ญหาต่าง 
ๆ เก่ียวกบัลูกคา้  การใชจิ้ตวทิยาและมนุษยสัมพนัธ์  การปรับปรุงตนเองใหมี้
คุณสมบติัของนกัขายท่ีดี และเรียนรู้ถึงจรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีของนกัขาย 

 

3544101 ปัญหาการตลาดธุรกจิศิลปะ                         3(3-0) 
  Marketing  Problems and Business Arts 

หลกัการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัญหาทางการตลาด เทคนิคการโฆษณา ลกัษระ  
การตลาดโฆษณา ตลาดผกูขาดก่ึงผกูขาด แนวปฏิบติัการแข่งขนั การออกแบบและ
โฆษณาสินคา้ 

 

3544102 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด                3(3-0) 
  Quantitative Analysis for Marketing 

การตลาด การตลาดกบัสภาพแวดลอ้ม      ระบบขอ้มูลข่าวสารทาง
การตลาดความน่าจะเป็น  ทฤษฎีการตดัสินใจ  การจดัซ้ือสินคา้  การผลิตเมตริกซ์  
การโปรแกรมเชิงเส้น   เทคนิคการตั้งราคา    การขนส่งและช่องทางจ าหน่าย   วธีิ
ซิม  เพล็กซ์     การมอบหมายงานและการพยากรณ์ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ                        3(3-0) 
  International Marketing  

ศึกษาหลกัการ  แนวความคิด และวธีิด าเนินการเก่ียวกบัการสั่งซ้ือเขา้มา  
การส่งออก  และการลงทุนในต่างประเทศ    รวมทั้งการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา
เก่ียวกบัภาวะแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนินการทางการตลาดระหวา่งประเทศ 

 

3544301 การพยากรณ์ยอดขาย                             3(3-0) 
  Sales Forecasting             

ศึกษาถึงกระบวนการพยากรณ์  อุปสงคก์ารตลาดและการขาย  รวมทั้งการ
วเิคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อธุรกิจ  รวมทั้ง
ศึกษาถึงเทคนิค และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพยากรณ์ระยะสั้นและระยะยาว    และให้
เขา้ใจถึงแนวโนม้ทางธุรกิจในสภาวะของการเปล่ียนแปลง 

 

3544901 สัมมนาทางการตลาด                             3(2-2) 
  Seminar in Marketing             

วเิคราะห์  ศึกษาปัญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทต่าง ๆ    โดยศึกษา
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ  เและความลม้เหลวในการด าเนินงานดา้น
การตลาดเนน้กิจการในประเทศไทย  และกิจการของต่างประเทศท่ีเขา้มาด าเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย  เพื่อฝึกใหน้กัศึกษาน าความรู้ทางดา้นการตลาดมาแกปั้ญหา  
หรือศึกษาวิเคราะห์เร่ืองการด าเนินกิจกรรมทางดา้นการตลาดท่ีนกัศึกษาสนใจ 

 

3544902 การวจัิยตลาด                   3(2-2) 
  Marketing Research            
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  4112105 สถิติธุรกจิ, 3541101 หลกัการตลาด 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค     บทบาทและความส าคญัของการวจิยัตลาดท่ีมีต่อ
ธุรกิจเทคนิคและเคร่ืองมือในการวจิยัตลาด  การวิจยัตลาดเฉพาะกรณี และการน า
ประโยชน์ไปใชใ้นวงการธุรกิจ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3544903 ปัญหาพเิศษทางการตลาด                       3(2-2) 
  Special Problem in Marketing  

ศึกษากรณีตวัอยา่งทางการตลาดของธุรกิจประเภทต่าง ๆ  วเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม  ส่วนผสมทางการตลาด  โอกาสทางการตลาด และปัญหาเพื่อ
ก าหนดแนวทางแกไ้ข 



 290 

หมู่วชิา  การสหกรณ์ 
(355) 

 
 
  หมู่วชิาการสหกรณ์ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการ ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
  1.  ทฤษฎีและ/หรือหลกัการ     (355-1--) 
  2.  ประยกุต ์            (355-2--) 
  3.  วเิคราะห์          (355-3--) 

4.        (355-4--) 
5.        (355-5--) 

      6.          (355-6--)   
  7.        (355-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (355-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์   (355-9--) 
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั 
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หมู่วชิาการสหกรณ์ในหมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจดัการ (355) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3551101 
3551102 
3551103 
3552101 
3552102 
3552201 
3552202 
3553201 
3553202 
3554201 
3554202 
3554901 
3554902 
3554903 
3554904 

 

4631101 
4631102 
4631103 
4632104 
4632108 
4632105 
4632106 
4633201 
4633202 
4633110 
4634203 

- 
- 

4634902 
2124412 

 
 

การสหกรณ์เบ้ืองตน้ 
หลกัและวธีิการสหกรณ์ 
การจดัตั้งและด าเนินงานสหกรณ์ 
การจดัการสหกรณ์ 
การติดต่อส่ือสารทางสหกรณ์ 
การสหกรณ์การเกษตร 
สหกรณ์รูปอ่ืน ๆ  
สหกรณ์กบัการปฏิรูปท่ีดิน 
สหกรณ์กบัการพฒันาชุมชน 
การส่งเสริมและเผยแพร่การสหกรณ์ 
ขบวนการสหกรณ์เปรียบเทียบ 
โครงการพิเศษสหกรณ์ 
สัมมนาปัญหาการจดัการสหกรณ์ 
ปัญหาพิเศษดา้นสหกรณ์ 
วธีิการวจิยัทางสหกรณ์ 
 

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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    ค าอธิบายรายวชิา 
            หมู่วชิาการสหกรณ์  (355) 
 
รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 

3551101 การสหกรณ์เบือ้งต้น                  2(2-0) 
  Introduction to Cooperative 

ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของวการร่วมมือต่อการพฒันาชีวติและสังคม   
ก าเนิดและ  ประวติัศาสตร์  ความหมาย  อุดมการณ์ และความคิดทางสหกรณ์  
ลกัษณะส าคญัของสหกรณ์ เปรียบเทียบสหกรณ์กบัองคก์ารเศรษฐกิจอ่ืน    สหกรณ์
กบัระบบเศรษฐกิจ    หลกัส าคญัของสหกรณ์ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย  บทบาทของรัฐในการพฒันาสหกรณ์ 

 

3551102 หลกัและวธีิการสหกรณ์                  3(3-0) 
  Cooperative Principle and Practice 

ศึกษาและวเิคราะห์หลกัสหกรณ์   การประยกุตห์ลกัและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์กบัสหกรณ์    แนวความคิดเก่ียวกบัก าไรในธุรกิจอ่ืนและสหกรณ์  
การจ าแนกประเภท  หนา้ท่ีและกิจการสหกรณ์  การจดัโครงส้าง  และการ
ด าเนินงานสหกรณ์   การผสมผสานสหกรณ์ การจดัการสหกรณ์    การเงิน
สหกรณ์  ความรับผดิชอบทางกฎหมายของสหกรณ์  รัฐกบัสหกรณ์ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3551103 การจัดตั้งและด าเนินงานสหกรณ์                 2(2-0) 
  Formation and Operation of Cooperatives 

การด าเนินการเบ้ืองตน้  การศึกษาความเหมาะสม  การส ารวจทาง
เศรษฐกิจและสงัคม  การเสนอรายงานส ารวจ  การศกึษาสมาชิกและผู้น าการ
ส ารวจและการจดัตัง้สหกรณ์ในประเทศไทย  การรวบรวมหุ้น  การรับสมาชิก  การ
ประชมุใหญ่และเลือกตัง้คณะกรรมการการควบคมุภายใน  ความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของสหกรณ์ประเภท ตา่ง ๆ ในประเทศไทย 

 

3552101 การจัดการสหกรณ์                  3(3-0) 
  Cooperative Management 

ศึกษาการประยกุตห์ลกัการจดัการในการด าเนินงานสหกรณ์     บทบาท
และหนา้ท่ีของผูจ้ดัการ  คณะกรรมการในการวางแผน  การอ านวยการการ
ประสานงาน   การควบคุมการจดัการเงิน  การตรวจและการประเมินผล  
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูจ้ดัการคณะกรรมการและสมาชิก (ศึกษานอกสถานท่ี) 

 
3552102 การติดต่อส่ือสารทางสหกรณ์                 2(2-0) 
  Cooperative Communication 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3551101 การสหกรณ์เบือ้งต้น 

ความส าคญั ความหมาย และหลกัการติดต่อส่ือสาร  การติดต่อส่ือสารโดย
การใชส่ื้อประเภทต่าง ๆ   การวเิคราะห์และน าส่ือประเภทต่าง ๆ  มาใชก้บัการ 
สหกรณ์ 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3552201 การสหกรณ์การเกษตร                      3(3-0) 
  Agricultural Cooperative Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3551101 การสหกรณ์เบือ้งต้น 

การใหสิ้นเช่ือ  การรวบรวมผลิตผล  การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ทางเกษตรมา
จ าหน่าย การแปรรูปและจ าหน่ายผลิตผลของสหกรณ์  การส่งเสริมและเผยแพร่
การเกษตร  ขอ้บงัคบั และระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์การเกษตร  การจดั
รายงานผลการด าเนินงาน   

 

3552202 สหกรณ์รูปอื่น  ๆ                         3(3-0) 
  Non Agricultural Cooperative 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3551101 การสหกรณ์เบือ้งต้น 

ลกัษณะส าคญั     โครงสร้างและการด าเนินงานของสหกรณ์รูปอ่ืนท่ีไม่ใช่
สหกรณ์การเกษตร       เช่น   สหกรณ์ร้านคา้  สหกรณ์ออมทรัพย ์ และสหกรณ์
บริการ   วเิคราะห์ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ดงักล่าวในประเทศไทย และปัจจยั
ท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จและความตอ้งการ  แนวทางพฒันาสหกรณ์รูปอ่ืน ๆ    
บทบาทของสหกรณ์รูปอ่ืน ๆ ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย 

 
3553201 สหกรณ์กบัการปฏิรูปทีด่ิน                     2(2-0) 
  Cooperative for Land Reform 

ความหมาย  วตัถุประสงค ์ หลกัการ  วธีิการปฏิรูปท่ีดิน          การปฏิรูป
ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย และบางประเทศ          หลกัการจดัท่ีดิน 
(Land Management)  การจดัท่ีดินแบบสหกรณ์ (Cooperative Farm)  นารวม 
(Community for Collective Farm)  นารัฐบาล (State Farm)  แบบคิบบูตช์ 
(Kibbutz)  และโมชาฟ (Moshav)      นิคมกสิกรรมนิคมสร้างตนเอง  และรูปแบบ
อ่ืน ๆ  
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3553202 สหกรณ์กบัการพฒันาชุมชน                 3(3-0) 
  Cooperative for Community Development 

หลกัเคหะการเกษตร  ศึกษาสภาพชนบทไทยในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ท่ีเก่ียวกบักระบวนการต่าง ๆ ของสหกรณ์     มีผลต่อทางเศรษฐกิจการเมือง สังคม 
การศึกษาและอนามยั 

 

3554201 การส่งเสริมและเผยแพร่การสหกรณ์                3(3-0) 
  Cooperative Education and Extension   

ความหมาย  ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการสหกรณ์  
หลกัและวธีิการส่งเสริมการสหกรณ์  บทบาทของเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมสหกรณ์  
โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมสหกรณ์  การติดตามและประเมินผลงานส่งเสริม
สหกรณ์  ปัญหาของการส่งเสริมสหกรณ์  และวธีิการแกไ้ข 

 
3554202 ขบวนการสหกรณ์เปรียบเทยีบ                 2(2-0) 
  Comparative Cooperatives 

ขบวนการสหกรณ์ในประเทศ  และบางประเทศท่ีการสหกรณ์
เจริญกา้วหนา้ใน  ลกัษณะเชิงวเิคราะห์  การศึกษาเปรียบเทียบและการ
ประยกุตใ์ช ้
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3554901 โครงการพเิศษสหกรณ์                  1(0-2) 

Cooperative Special Project  
ศึกษาเก่ียวกบัความส าคญัของโครงการ  การวางแผนจดัท าโครงการ  การ

วเิคราะห์โครงการ  การตดัสินใจเลือกโครงการท่ีเหมาะสม  โดยมีกรณีศึกษาจาก
โครงการพิเศษต่าง ๆ ท่ีสหกรณ์และหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์จดัข้ึน เช่น 
โครงการเสริมสร้างโครงการเช่ือมโยง  บริหารสินเช่ือเพื่อการผลิตและการตลาด
ขา้วของสหกรณ์  อาจจะจดัใหมี้การศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี  สร้างโครงการพิเศษ
ข้ึนใหน้กัศึกษาปฏิบติัการจริง เช่น โครงการเผยแพร่ ความรู้ทางสหกรณ์แก่
ประชาชน  โครงการสหกรณ์สู่ชนบท  โครงการสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา    

 
3554902 สัมมนาปัญหาการจัดการสหกรณ์                 2(2-0) 

Seminar on Cooperative Management Problems     
คน้ควา้และเสนอรายงานเป็นเอกสารแบบภาคนิพนธ์  หรืออภิปราย

เก่ียวกบัปัญหา ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนทางดา้นธุรกิจ  ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ  
การสั่งเขา้  การส่งออก  ปัญหาระหวา่งธุรกิจกบัรัฐบาล  ประชาชนผูบ้ริโภค  ความ
ผนัแปรทางการเมือง  ผลกระทบต่อธุรกิจ  ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัธุรกิจวา่ดว้ย
กฎหมายสถาบนัการเงิน  แรงงานและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 

 
3554903 ปัญหาพเิศษด้านการสหกรณ์                 3(2-2) 
  Special Problem 

การศึกษาคน้ควา้และการวเิคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัสหกรณ์  แลว้เรียบเรียง
เป็นรายงาน 
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รหัส     ช่ือและค าอธิบายรายวชิา             น(ท-ป) 
 
3554904 วธีิการวจัิยทางสหกรณ์                    3(3-0) 
  Research Methods in Cooperative  
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3551101 การสหกรณ์เบือ้งต้น 

หลกัและวธีิการวจิยัทางสหกรณ์  การเลือกปัญหาเพื่อก าหนดการวิจยั  การ
วางรูปการวิจยั  การตั้งวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน    การหาตวัเลข  และขอ้สนเทศ
จากหอ้งสมุดและจากสนาม การท าแบบสอบถามและการทดสอบ    การจ าแนก
ขอ้มูลและขอ้สนเทศการท าตารางการเสนอตวัเลขโดยวธีิอ่ืน การตีความตวัเลขและ
ขอ้สนเทศ  การใชส้ถิติการสาธิต  และ  การใชเ้หตุผลสนบัสนุนขอ้สาธิต 
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หมู่วชิา  การบริหารธุรกจิ 
(356) 

 
 หมู่วชิา การบริหารธุรกิจ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการ ไดจ้ดั
ลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1. การจดัการทัว่ไป (356-1--) 

2.  การบริหารธุรกิจ      (356-2--) 
3.  การบริหารรัฐกิจ      (356-3--) 
4.  การจดัการงานบุคคล      (356-4--) 
5.  การประกนัคุณภาพ      (356-5--) 
6.          (356-6--) 
7.                                                                                                       (356-7--) 
8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (356-8--) 
9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ์ (356-9--) 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั 
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หมู่วชิา การบริหารธุรกจิ (356) ในหมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจัดการ  
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
 3561101 
3561102 
3561103 
3561201 
3561202 
3561203 
3561204 
3561301 
3561501 
3561502 
3561503 
3562101 
3562102 
3562103 
3562104 
3562105 
3562106 
3562107 
3562108 
3562109 
3562110 
3562111 
3562112 
3562113 
3562114 

 4641101 
4641109 
2124703 
4641201 
4641202 
4641203 

- 
4641301 

 
 
 

4642110 
4642111 
4642114 
4642115 
4642116 
4642117 
4642118 
4642119 
4642133 
4623205 

- 
3154322 
3153614 
4643508 

 องคก์ารและการจดัการ 
การจดัการธุรกิจขนาดยอ่ม 
จิตวทิยาองคก์าร 
ธุรกิจเบ้ืองตน้ 
การบริหารธุรกิจเบ้ืองตน้ 
ธุรกิจทางศิลปะ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการบริหาร 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการมาตรฐาน 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ 
อุตสาหกรรมบริการ 
การจดัการฟาร์ม 
การจดัการงานก่อสร้าง 
การจดัการเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
การจดัการธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์ 
การจดัการธุรกิจบริการดา้นอาหารและภตัตาคาร 
การจดัการโรงพยาบาล 
การจดัการคลงัสินคา้ 
การจดัการงานวสัดุ 
การรักษาความปลอดภยั 
การจดัตั้งร้านคา้ยอ่ย 
การจดัโครงการพฒันาสุขภาพเด็ก 
การจดัการร้านคา้เส้ือผา้ 
การจดัการร้านคา้ศิลปประดิษฐ์ 
การจดัการอุตสาหกรรมบริการ 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3562115 
3562116 

4643521 
4643522 

การจดัการดา้นอาหารและภตัตาคาร 
การจดัการร้านคา้อาหาร 

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

3562117 
3562118 
3562119 
3562120 
3562121 
3562122 
3562123 
3562124 
3562125 
3562126 
3562127 
3562128 
3562129 
3562130 
3562201 
3562202 
3562204 
3562205 
3562206 
3562207 
3562208 
3562209 
3562210 
3562301 
3562302 

4643506 
4642502 
4642503 
4643507 
4643520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4642601 
4642602 
4642604 
4642205 
4642206 
2124617 
2652901 

- 
- 

4642304 
4642305 

การจดัการธุรกิจการท่องเท่ียว 
การจดัการส่วนหนา้ 
การจดัการงานแม่บา้น 
การจดัการโรงแรม 
การจดัการฝ่ายหอ้งพกั 
การจดัการธุรกิจเสริมความงาม 
การจดัการสโมสร 
การจดัการธุรกิจบนัเทิง 
การจดัการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ 
การจดัการท่ีพกัและอาคารชุด 
การจดัการประชุมสัมมนาและการจดันิทรรศการ 
การจดัการประชุมสัมมนา 
การจดัการทางอากาศยาน 
การจดัการธุรกิจบริการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
ธุรกิจการพิมพ ์
ธุรกิจงานถ่ายภาพ 
ธุรกิจงานวทิย ุ
ธุรกิจระหวา่งประเทศ 
หลกัธุรกิจการเกษตร 
จิตวทิยาธุรกิจ 
ธุรกิจการดนตรี 
ธุรกิจพาณิชยนาวี 
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ 
ทฤษฎีองคก์าร 
การพฒันาองคก์าร 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3562303 
3562304 
3562305 

2122505 
2122402 
4642403 

มนุษยสัมพนัธ์ในองคก์าร 
การวางแผนและการบริหารโครงการ 
หลกัการวางแผน 

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

3562306 
3562307 
3562308 
3562309 
3562401 
3562402 

 
3562403 
3562404 
3562501 
3562502 
3562503 
3562504 
3563101 
3563102 
3563103 
3563104 
3563105 
3563106 

 
3563107 
3563108 
3563109 

 

4643406 
4643208 
4613304 
4643412 
4642302 

- 
4642401 
4642404 
4642303 

 
 
 
 

4643607 
4643132 
4643208 
2164109 

- 
4211131 
4212132 

- 
- 
 

4643809 

พฤติกรรมองคก์าร 
การบริหารการผลิต 
การประมาณและการควบคุมตน้ทุนการผลิต 
การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 
การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การบริหารงานบุคคล 
การสร้างทีมงาน 
การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน 
การจดัการประกนัคุณภาพ 
การจดัการระบบคุณภาพ ISO 9000 
การจดัการดา้นเอกสารระบบคุณภาพ 
การจดัการคุณภาพเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 
การจดัการธุรกิจโฆษณา 
การบริหารงานพสัดุ 
การประมาณราคางานธุรกิจ 
หลกัการจดัและบริหารการกีฬา 
หลกัการจดัและการบริหารศูนยเ์ด็ก 
การจดัและบริหารงานอุตสาหกรรม 
การจดัและบริหารงานอุตสาหกรรม 
การจดัการสถานบริการเล้ียงดูเด็กและผูสู้งอายุ 
การพฒันาบุคลิกภาพ 
การจดัการคุณภาพ 
การปฏิบติัการพฒันาบุคลิกภาพ 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3563110 
3563111 
3563112 
3563113 

 การเป็นผูป้ระกอบการ 
การจดัการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
การจดัการธุรกิจแฟรนไชส์ 
การจดัการกิจการเฉพาะกิจ 

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

3563114 
3563115 
3563116 
3563201 
3563202 
3563203 
3563204 

 
3563205 
3563206 
3563207 
3563401 
3563402 
3563403 
3563404 
3563405 
3563406 
3563407 
3563408 
3563409 
3563501 
3563502 

 
- 
- 

4643605 
4643606 
4643214 

- 
3563204 

- 
- 
- 

4643123 
4643407 
4643409 
4643410 
4643411 
4643413 
4643406 

 
 
 

 
 

การประกอบการธุรกิจชุมชน 
การบริหารงานพิพิธภณัฑ์ 
การจดัการวตัถุในพิพิธภณัฑ์ 
ธุรกิจงานภาพยนตร์ 
ธุรกิจงานโทรทศัน์ 
ธุรกิจทางการกีฬา 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหาร 
การจดัการธุรกิจดนตรี 
ระบบขอ้มูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
การคา้ระหวา่งประเทศ 
ความปลอดภยัในการควบคุมงาน 
การบริหารค่าจา้งและเงินเดือน 
การสรรหาและบรรจุพนกังาน 
การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม 
การวางแผนและนโยบายทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์
การวเิคราะห์งาน 
การวเิคราะห์และประเมินโครงการ 
การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
การพยากรณ์ทางธุรกิจ 
สถิติประยกุตใ์นการประกนัคุณภาพ 
ภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทีม 

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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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3564101 

 
3564102 
3564103 
3564104 
3564105 
3564201 

 

4644306 
4642113 
4644213 
4644126 
4644126 

- 
- 

4644211 

การควบคุมคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ 
การจดัการและการบริหารโรงงาน 
การศึกษาความเคล่ือนไหวและเวลา 
กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย 
การบริหารงานครัว 
การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
นโยบายธุรกิจ 

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

3564202 
3564203 
3564204 
3564205 
3564206 
3564207 
3564208 
3564209 
3564210 
3564211 
3564401 
3564501 
3564502 
3564901 

 
3564902 
3564903 
3564904 
3564905 

4644130 
4644210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4644904 
4644905 
4644905 
4644907 

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบ้ืองตน้ 
นโยบายการเกษตร 
การจดัการน าเขา้และส่งออก 
ธุรกิจพาณิชยน์าวี 
การฟ้ืนฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ 
หวัขอ้เฉพาะทางดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ 
การวเิคราะห์ตลาดแรงงาน 
หวัขอ้เฉพาะทางดา้นธุรกิจการเกษตร 
นโยบายอุตสาหกรรม 
หวัขอ้เฉพาะทางดา้นการจดัการอุตสาหกรรม 
หวัขอ้เฉพาะทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษย  ์
การตรวจสอบและการรับรอง 
โครงการพิเศษดา้นการจดัการคุณภาพ 
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
สัมมนาการบริหารงานบุคคล 
สัมมนาและพยากรณ์ธุรกิจ 
สัมมนาปัญหาการจดัการ 
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ 
วธีิวจิยัทางธุรกิจ 

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) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3564906 
3564907 
3564908 
3564909 
3564910 
3564911 

 การสัมมนาธุรกิจระหวา่งประเทศ 
การวจิยัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
สัมมนาธุรกิจการเกษตร 
สัมมนาการจดัการอุตสาหกรรม 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 305 

ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิา  การบริหารธุรกจิ 

(356) 
 

รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3561101 องค์การและการจัดการ                           3(3-0) 

Organization and Management 
ลกัษณะโครงสร้างขององคก์ารธุรกิจทัว่ไป  การวางแผน  การจดัสายงาน 

หลกัเกณฑแ์ละแนวความคิดในการจดัตั้งองคก์ารธุรกิจ  ลกัษณะประเภทของการ
 ประกอบธุรกิจ  หลกัการบริหารและหนา้ท่ีส าคญัของฝ่ายบริหารทุก ๆ ดา้น   ในแง่
การวางแผนการจดัคนเขา้ท างาน  การสั่งการ  การจูงใจคนท างาน  การควบคุม
ปฏิบติังานต่าง ๆ ใหบ้รรลุเป้าหมาย และนโยบายท่ีตั้งไว ้

 
3561102 การจัดการธุรกจิขนาดย่อม                 3(3-0) 
 Small  Business  Management 
 ศึกษาปัญหาเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานธุรกิจขนาดยอ่มในดา้นการจดั 
 องคก์ารการปฏิบติังาน  การเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม  การลงทุน  เงินทุน        
 การควบคุมการบริหาร  การติดต่อประสานงานในวงการธุรกิจ  และความสัมพนัธ์ 
 ดา้นกฎหมายกบัหน่วยงานรัฐบาล  การประเมินผลการด าเนินการธุรกิจขนาดยอ่ม 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3561103 จิตวทิยาองค์การ          2(2-0) 
 Psychology  in  Organizations     
  แนวทางวเิคราะห์พฤติกรรมมนุษยใ์นหน่วยงาน  อิทธิพลของสังคมและ 
 องคก์ารท่ีมีต่อมนุษยแ์ละสมาชิกขององคก์ร  การจูงใจ  ความพึงพอใจโครงสร้าง 
  ขององค์การ  ความคาดหวงัขององค์ท่ีมีตอ่สมาชิก  พฤติกรรมของสมาชิกท่ีมีตอ่ 
  ความคาดหวงัขององค์การความขดัแย้งและการคล่ีคลายความขดัแย้งระหว่าง     

สมาชิกในองค์การภาวะผู้น าและบรรยากาศตา่ง  ๆ  ขององค์การ 

 
3561201 ธุรกจิเบือ้งต้น                   2(2-0) 
 Introduction  to  Business 
 ศึกษาเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน  และใหเ้กิดความคุน้เคยกบัการด าเนินงาน 
 ทางธุรกิจการศึกษาจะมุ่งสนใจท่ีหลกัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจและส่ิงแวดลอ้มธุรกิจ 
 ประเภทต่าง  ๆ  องคก์ารธุรกิจ  การจดัองคก์ารและการบริหารตลอดจนองค ์ 

 ประกอบต่าง  ๆ เพื่อการด าเนินงาน  และประเมินกิจการทางธุรกิจ  เช่น  การบญัชี    
 การตลาด  การขาย  การบริหารบุคคลและส านกังาน เน้ือหาของวชิาครอบคลุมถึง 
 เร่ืองราวต่าง ๆ เช่น เอกสารทางธุรกิจ  การสั่งสินคา้เขา้  และส่งสินคา้ออก  การประ 
 กนัภยั  และคณิตศาสตร์  ทางการเงินเก่ียวกบัการคิดดอกเบ้ีย  การลดตัว๋เงิน  การคิด 
 ค่าปัจจุบนัของเงิน  เป็นตน้ 

   
3561202 การบริหารธุรกจิเบือ้งต้น                            3(3-0) 
  Introduction to Business Management 

  ศึกษาความหมายและปัจจยัพื้นฐานของการบริหาร  ความสัมพนัธ์ของ
ธุรกิจในสาขาวชิาต่าง ๆ ความสัมพนัธ์ของบุคคลกบัธุรกิจ  การวางแผนความ
เป็นมาและหลกัของการบริหารเจา้หนา้ท่ีหรือกระบวนการบริหาร  การจดัองคก์าร  
การสั่งงานการจดังบประมาณ  การจดัสายงานและโครงสร้างขององคก์าร  การ
ปรับปรุงงานการวิเคราะห์มาตรฐานของงาน 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
   
3561203 ธุรกจิทางศิลปะ                   3(3-0) 
  Business  Arts 

ลกัษณะประเภท  และการด าเนินการธุรกิจทางศิลปะ  ตลอดจน
พระราชบญัญติัและกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  การจา้งแรงงาน  การจา้งท าของ  
การขออนุญาตติดตั้ง และร้ือถอน  ส่ิงโฆษณา  ศึกษารูปแบบรายการสัญญาและการ
ท าสัญญา  ตลอดจนระเบียบการเงินและภาษีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทางศิลปะ 

 
3561204 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิ                3(3-0) 
  Introduction to Business Operation 

ศึกษาถึงลกัษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทต่าง ๆ และองคป์ระกอบท่ีใช ้
ในการประกอบธุรกิจ  ไดแ้ก่  การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  การตลาด  การ
บริหารบุคคลการบริหารส านกังาน  ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท  
ต่าง ๆ   แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนิน
ธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนกัธุรกิจ 

 
3561301 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการบริหาร                3(3-0) 
  Introduction to Administration 
   ความหมาย  และสาระส าคญัของวชิาการบริหาร  ขอบข่ายและพฒันาการ
  ของการบริหาร  ทฤษฎีและแนวคิดส าคญัเก่ียวกบัการบริหาร  ความคลา้ยคลึงและ 
  ความแตกต่างระหวา่งการบริหารรูปแบบต่าง ๆ โครงสร้าง  องคป์ระกอบและ 
  บทบาทหนา้ท่ีของระบบบริหารโดยทัว่ไป  ความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบบริหารกบั 
  สภาพแวดลอ้ม  รวมถึงศึกษาหลกัปรัชญา  การจดัองคก์าร  กลไก  กระบวนการ 

และกิจกรรมส าคญัในการบริหารงานทัว่ไป 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3561501 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการมาตรฐาน                3(3-0) 
  Standardization 
   ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  ประโยชน์  หลกัการ  และระดบัของการ 
  มาตรฐานววิฒันาการของการมาตรฐาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  บทบาท 

ของการมาตรฐานในการพฒันาอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจและสังคม  กระบวนการ 
ด าเนินการดา้นการมาตรฐาน การก าหนดมาตรฐาน  การรับรองคุณภาพการ
มาตรฐานระหวา่งประเทศ  การส่งเสริมการฝึกอบรมดา้นการมาตรฐาน  การ
ตรวจสอบและติดตามผลรวมทั้งศึกษาการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
การมาตรฐานของ ประเทศไทย  กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
3561502 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการจัดการคุณภาพ                3(3-0) 
  Introduction to Quality Management 
   ศึกษาความหมาย  ความส าคญั ประโยชน์  ประวติัและพฒันาการของการ 
  จดัการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ  ทั้งในรูปแบบของการ 

ควบคุมคุณภาพ  (Quality Control-Q.C.  หรือ  Total  Quality Control –TQC.)  การ
ประกนัคุณภาพ  (Quality Assuarance-Q.A.)  การจดัการคุณภาพ  (Quality System  
Mangement) และการจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร  (Total Quality Management -
T.Q.M)  โดยอาศยัแนวความคิดและหลกัการทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบติัของ
ต่างประเทศสากล  และประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการศึกษา  เพื่อใหน้กัศึกษามี
ความรู้เขา้ใจในการจดัการคุณภาพ โดยภาพรวม  สามารถอธิบาย และวเิคราะห์
ผลกระทบ และความจ าเป็นในการน าระบบการจดัการคุณภาพมาใชใ้นการจดัการ
ได ้
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3561503 อุตสาหกรรมบริการ                  3(3-0) 
  Industrial Services 
   ศึกษาหลกัการจดัการ  ประเภท  รูปแบบ  และลกัษณะงานของอุตสาห 

กรรมบริการ  ขนาดการลงทุน  การด าเนินงาน   และการควบคุม  คุณภาพของอุต 
สาหกรรมบริการประเภทต่าง  ๆ การบริการก่อนและหลงัการด าเนินงาน  การให้ 
บริการในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม  คุณธรรมและ 
จริยธรรม ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมบริการ  คุณสมบติัของผูใ้หบ้ริการ  และ
ศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมบริการกบัการพฒันาประเทศ 

 
3562101 การจัดการฟาร์ม                   3(3-0) 
  Farm  Management 

ภาวะการท าฟาร์มในประเทศไทย ประเภทของฟาร์ม การน าหลกัการ
จดัการและหลกัเศรษฐศาสตร์มาใชป้ระโยชน์ในการท าฟาร์ม  หลกัพิจารณาในการ
จดัการฟาร์ม  ไดแ้ก่ การเช่า  การซ้ือฟาร์ม  การใชเ้ครดิต  การท าบญัชี  การวดัผล
ส าเร็จในการท าฟาร์มและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการฟาร์ม 

 
3562102 การจัดการงานก่อสร้าง                  3(3-0) 
  Construction Management 
   การรับงานและขั้นตอนของงานก่อสร้าง  หลกัการวางแผนก่อสร้าง ความ 
  ร่วมมือและความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน  และผูร่้วมงานก่อสร้าง  เทคนิคการ 
  วางแผนงานก่อสร้างดว้ยระบบต่าง ๆ  การควบคุมและติดตามผลความกา้วหนา้ 
  การควบคุมงาน การตรวจงาน  การเขียนรายงานก่อสร้าง  ปัญหาและขอ้บงัคบัใน 
  การควบคุมงานการตรวจรับงานก่อสร้าง 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562103 การจัดการเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์                 3(3-0) 
 Computer Management 
   การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นหน่วยงาน ระบบการประมวล ขอ้มูลธุรกิจ 
 การจดัองคก์าร การจดับุคลากรและการควบคุมเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
 
3562104 การจัดการธุรกจิด้วยคอมพวิเตอร์                 3(2-2) 
  Business Management with Computer Applications 
   ศึกษาการใชค้อมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการจดัการดา้นงานบุคคล  การ 

เงินการประกนัภยั  การโรงแรม  โรงพยาบาล  การธนาคารพาณิชย ์ ธุรกิจการบิน  
การขนส่งการผลิต  และการจดัการในสถาบนัการศึกษา  และใหมี้การศึกษานอก 
สถานท่ี 

 
3562105 การจัดการธุรกจิบริการด้านอาหารและภัตตาคาร               3(3-0) 
  Meal Service and Restaurant Management 
   หลกัการจดัการธุรกิจร้านอาหารและภตัตาคาร  การจดัเล้ียงอาหาร  และ 
 เคร่ืองด่ืม การจดัรายงานอาหาร ตลอดจนการใหบ้ริการในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การควบคุมตน้ทุน  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  และควบคุมคุณภาพของอาหารให้ 
มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 
3562106 การจัดการโรงพยาบาล                  3(3-0) 
  Hospital Management 
   หลกัการจดัการโรงพยาบาล  และสถานพยาบาล  การจดัองคก์าร  การวาง 
  แผนงาน    การใหบ้ริการต่าง ๆ การประชาสัมพนัธ์  การจดัท าเวชระเบียน  การ 

ควบคุมทางดา้นการปฏิบติังานและการจดัการในโรงพยาบาล  ใหมี้การศึกษานอก
สถานท่ี 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562107 การจัดการคลงัสินค้า                  3(3-0) 
  Warehousing Management 
   หลกัในการจดัการคลงัสินคา้  ประเภทของคลงัสินคา้  การเลือกสถานท่ีตั้ง 
  การจดัองคก์าร  และการบริหารงานกิจการคลงัสินคา้  หลกัในการดูแลรักษาสินคา้ 
  การขนส่ง  กฎหมาย  และระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการคลงัสินคา้  ใหมี้การศึกษา 
  นอกสถานท่ี 
 
3562108 การจัดการงานวสัดุ                  3(3-0) 
  Material Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562307  การบริหารการผลติ 
   กลวธีิจดัซ้ือวสัดุท่ีใชใ้นการผลิต  การควบคุมวสัดุระหวา่งการผลิต  การจดั 
  การและควบคุมวสัดุคงคลงั  การขนส่งวสัดุในการผลิต  ปัญหาการจดัการงานวสัดุ 
 
3562109 การรักษาความปลอดภัย                  3(3-0) 
  Security 
   ศึกษาถึงภยนัตรายต่าง ๆท่ีอาจเกิดข้ึนในหน่วยงาน  หลกัการรักษาความ 
  ปลอดภยั  การรักษาปลอดภยัเก่ียวกบัสถานท่ีและหน่วยงาน  ระเบียบปฏิบติัของ 
  ยามรักษาการณ์  การสร้างจิตส านึกในการรักษาความปลอดภยั  มาตรฐานการรักษา 
  ความปลอดภยั 
 
3562110 การจัดตั้งร้านค้าย่อย                  2(2-0) 
  Formation of Retail Shop 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน: 3541101  หลกัการตลาด  
 การด าเนินการในการจดัตั้งร้านคา้ยอ่ยเบ้ืองตน้  การศึกษาความเหมาะสม 
  หรือการส ารวจทางเศรษฐกิจและสังคม  การเสนอรายงาน  การส ารวจการศึกษา 
  ลูกคา้และผูน้ าการจดัตั้งร้านคา้ยอ่ยในประเทศไทย 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562111 การจัดโครงการพฒันาสุขภาพเด็ก                 3(3-0) 
  Management of Developing Project in Child Health 
   ศึกษาหลกัการและการวางแผนการจดัโครงการพฒันาสุขภาพเด็ก ศึกษา 
  ความส าคญัและปัญหาสุขภาพเด็กและการแกไ้ข  นโยบาย   หลกัการ  แผนพฒันา 
  เด็กและเยาวชนในระดบัต่าง ๆ หลกัการเขียนและด าเนินงานโครงการพฒันาสุข 

ภาพเด็ก  การจดัการสภาพแวดลอ้ม  การส่งเสริมความรู้ดา้นสุขภาพและการบริหาร 
สุขภาพเพื่อการพฒันาสุขภาพเด็ก  การประเมินผลโครงการพฒันาสุขภาพเด็ก 

 
3562112 การจัดการร้านค้าเส้ือผ้า                  2(1-2) 
  Shop  Management 
   โครงสร้างขององคก์าร  หลกัการจดัการและการด าเนินงาน  การค านวณ 
  รายได ้ รายจ่ายของสินคา้  ศึกษาชนิดของสินคา้  การเก็บรักษาสินคา้ในสตอ๊ก 
  การตกแต่งร้านคา้ 
 
3562113 การจัดการร้านค้าศิลปประดิษฐ์                 2(1-2) 
  Shop Window and Store Management 
   โครงสร้าง  องคก์ารการด าเนินงาน  ค่าใชจ่้าย  ชนิดสินคา้  การตกแต่ง 
  การเก็บรักษาสินคา้เพื่อรอการจ าหน่าย  การบรรจุสินคา้  การขนส่งสินคา้  รวมถึง 
  การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ 
 
3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ                 3(3-0) 
  Service Industry Management 
   ศึกษาหลกัในการจดัการธุรกิจการบริการต่างๆ  ลกัษระของธุรกิจบริการ 

การประยกุต ์เอาหลกัการทางการจดัการผลิตไปใชใ้นธุรกิจบริการใหมี้การศึกษา 
สถานท่ี 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562115 การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร                             3(2-2) 
  Meal Service and Restaurant Management 
   หลกัการจดัการดา้นอาหารและภตัตาคาร  หนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
  ของผูจ้ดัการภตัตาคาร  และการควบคุมการประมาณความตอ้งการ  การควบคุม 
  คุณภาพ  ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
 
3562116 การจัดการร้านค้าอาหาร                                                            2(1-2) 
  Institutional Food Management 
   หลกัการและคุณลกัษณะของผูบ้ริหารดา้นอาหารประเภทต่าง ๆ  จดัแบ่ง 
  หนา้ท่ีในการบริการรูปแบบของการใหบ้ริการเพื่อการบริการ  การท างานใหมี้ 
  ประสิทธิภาพสูง  ศึกษาคุณสมบติัของผูใ้หก้ารบริการอาหาร  ต าแหน่งหนา้ท่ีใน 

การบริการอาหาร  การตลาด การงบประมาณ และฝึกด าเนินการจดัการกิจการ 
 ร้านค้าอาหาร 

 
3562117 การจัดการธุรกจิการท่องเทีย่ว                 3(3-0) 
 Travel Business Management 
 ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ขององคก์ารในธุรกิจการท่องเท่ียว โดยเฉพาะส่วนท่ี 
 เก่ียวกบัโรงแรม  การประกอบธุรกิจจดัน าเท่ียว  การจดัการดา้นคา้ปลีกของบริษทั 
 น าเท่ียว  การจดัการดา้นการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีบริษทัจดัน าเท่ียว  
 (Tour  Operation)  ตลอดจนศึกษาการจดัองคก์าร  การตลาด  การจดัท าบญัชี  และ 
 งบประมาณ  และการอภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการธุรกิจการท่อง 
 เท่ียวในทางปฏิบติัการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ โดยศึกษาจากตวัอยา่ง 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562118 การจัดการส่วนหน้า          3(2-2) 
 Front  Office  Operation 
 ศึกษางานและหนา้ท่ีของส่วนหนา้ของโรงแรม  อนัไดแ้ก่  งานส ารวจท่ีพกั  
 การบริการดา้นการเดินทางของผูเ้ขา้พกั  การบริการดา้นสัมภาระและกระเป๋า 

เดนิทางของผู้ เข้าพกัการให้ข่าวสารเก่ียวกบักิจการของดรงแรม  ชนิดของห้องพกั
การบริการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้ เข้าพกับคุคลภายนอก  งานโทรศพัท์  โทรเลข
รวมทัง้การจดัท าบญัชีการเงิน  บญัชีห้องพกั  รวมทัง้คิดคา่ใช้จา่ยทุกชนิด 
จากแผนกตา่ง ๆ  เม่ือแขกประสงค์จะออกจากโรงแรม  มารยาทของพนกังาน 

 และคุณสมบติัของพนกังานส่วนหนา้ของโรงแรม 
 
3562119 การจัดการงานแม่บ้าน          3(2-2) 
 House Keeping Management 
 ศึกษาหนา้ท่ีและขอบเขตของงานแม่บา้นในระดบัพื้นฐาน  ซ่ึงไดแ้ก่   

การจดัเตรียมหอ้งพกั  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์รวมทั้งน ้ายาเคมี  ท่ีใชท้  าความสะอาด   
ทุกชนิดการบ ารุงรักษาซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์  เคร่ืองใช ้  การซกัรีด  และการน าส่ง
ผา้ซ่ึงใชภ้ายในโรงแรม  และบริการซกัรีดแก่หอ้งพกั  การจดัท าบญัชีรายละเอียด
ส่ิงของเคร่ืองใช ้  การรับค าร้องเรียนจากแขกในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งหนา้ท่ีเก่ียวกบั
ของสูญหายและหนา้ท่ีประสานงานกบัแผนกต่าง ๆในโรงแรม  เช่น  แผนกบริการ
ส่วนหนา้โรงแรม  เร่ืองการพกัของลูกคา้  ฯลฯ  การใชภ้าษาในการพดู  การติดต่อ
กบัลูกคา้มารยาทของพนกังาน 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562120 การจัดการโรงแรม                                                                                          3(3-0) 
 Hotel  Management
 ศึกษาความเป็นมาของกิจการโรงแรม  ระบบการบริหารงานของโรงแรม 

ขนาดเล็ก  (Small Hotel)  และขนาดใหญ่  (Hotel Group)    ความเป็นไปไดใ้นการ
ก่อตั้งโรงแรม  (Feasibility Determination)  การบริหารโรงแรมในรูปแบบต่าง ๆ  
เช่น  Owner Management, Chain System, Management Contract,   Franchise  
Service  การศึกษาในเร่ืองของ Hotel Marketing และ Yield   Management 
การศึกษาโครงสร้างของการปฏิบติังาน   การจดัสายงาน          การก าหนดหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่าง ๆ โปรแกรมประยกุตด์า้นคอมพิวเตอร์ท่ีใช ้กบังานดา้น
โรงแรม  ศึกษาเก่ียวกบัพระราชบญัญติัโรงแรม  ความรับผดิชอบต่อผูใ้ชบ้ริการของ
โรงแรม  การพฒันาบุคลากร         ศึกษาถึงขอ้บกพร่องและแนวทางการแกไ้ขใน
การด าเนินกิจการโรงแรม 

 
3562121 การจัดการฝ่ายห้องพกั          3(3-0) 
 Room  Division  Management 
 ศึกษาหลกัการจดัองคก์ารและหนา้ท่ีต่าง  ๆ  ของฝ่ายห้องพกั  วางนโยบาย 

เก่ียวกบัอตัราค่าหอ้ง  วธีิการท าใบรับรองจองหอ้งพกั  การจดัเก็บบตัรลงทะเบียน  
การจดัจองห้องพกัเป็ยกลุ่ม  การรับรองห้องพกัแบบไม่มีขอ้ตกลงกนัมาก่อน การ
รับเงินร่วงหนา้หรือเงินมดัจ า  การจองหอ้งผา่นกลุ่มบริษทัโรงแรม  (Chain  Hotel )
ในกรณีโรงแรมในเครือ  การยกเลิกการจอง  การควบคุมสถานภาพทางดา้นห้องพกั  
ราคาหอ้งพกั     และกลวธีิในการก าหนดนโยบายการตลาดของคู่แข่งขนัต่าง  ๆ  
งานสัมพนัธ์กบัแผนกบริการอ่ืน  ๆ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562122 การจัดการธุรกจิเสริมความงาม          3(3-0) 
 Beauty Service Management 
 ศึกษาถึงการด าเนินงานเพื่อสร้างธุรกิจดา้นเสริมความงาม  เช่น  การตดัผม 

ดดัผม  และการใชเ้คร่ืองส าอางเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการประกอบการต่าง ๆ   
รวมทั้งศึกษาความสะอาด  ความปลอดภยัจากการใชส้ารเคมี  และการใหบ้ริการ
อยา่งมีคุณภาพ 

 
3562123 การจัดการสโมสร          3(3-0) 
 Club  Management 
 ตน้ก าเนิดและประวติัของสโมสร  การก่อตั้ง  การพฒันาและการจดัการ 

สโมสร  การจดัองคก์าร  การงบประมาณ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ  
สโมสร 

 
3562124 การจัดการธุรกจิบันเทงิ          3(3-0) 
 Entertainment Business Management 
 ศึกษาถึงความหมายและค าจ ากดัความของธุรกิจบนัเทิง  องคป์ระกอบและ 

ประเภทของธุรกิจบนัเทิง  ความส าคญัและความจ าเป็นของธุรกิจบนัเทิงต่อ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกฎหมายวา่ดว้ยการจดัตั้ง  และควบคุมธุรกิจบนัเทิง  ความ
รับผดิชอบต่อผูใ้ชบ้ริการของสถานบนัเทิง  มารยาทและจรรยาบรรณของพนกังาน
การตลาดในธุรกิจบนัเทิง 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562125 การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ          3(3-0) 
 Recreation Management for National Park and Public Park 
 ความหมาย  ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของอุทยานและสวน 

สาธารณะ  ลกัษณะท่ีส าคญัของอุทยานและสวนสาธารณะ  การจดัการและการจดั
โครงสร้างองคก์ารตลอดจนการงบประมาณ  และการควบคุมดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้ม  การพฒันาและการจดัการสันทนาการต่าง ๆ ภายในอุทยานและ
สวนสาธารณะเพื่อการพกัผอ่นและเพื่อการท่องเท่ียว 

  
3562126 การจัดการทีพ่กัและอาคารชุด          3(3-0) 
 Accommodation and Suit Building Management 

 ศึกษาถึงลกัษณะท่ีพกัและอาคารชุดประเภทต่าง ๆ และองคป์ระกอบท่ีใช้
ในการประกอบธุรกิจท่ีพกัและอาคารชดุ  ได้แก่  การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  
การตลาด  การบริหารบคุคล  การบริหารงานส านกังาน  การวางนโยบายเก่ียวกบั 
อตัราคา่ห้อง  วิธีการท าใบรับรองห้องพกั  การรับจองท่ีพกั  การรับเงินลว่งหน้าหรือ
เงินมดัจ า การควบคมุสถานภาพทางด้านห้องพกั  ศกึษาสถานการณ์ความ
เปล่ียนแปลงในประเทศในรูปอตัราการเข้าพกั  ราคาห้องพกั  และกลวิธีในการ
ก าหนดนโยบายการก าหนดตลอดของคูแ่ขง่ขนัตา่ง ๆ งานสมัพนัธ์กบัแผนกบริการ
อ่ืน ๆ 

 
3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ            3(3-0) 
 Conference and Convention Management 

   ศึกษาถึงความหมายและค าจ ากดัความของการประชุมสัมมนาและ
การจดันิทรรศการประเภทของการจดัประชุม และการจดันิทรรศการ ความ
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอ่ืน ๆ ส่ิงจ าเป็นพื้นฐานและปัจจยัเก้ือหนุนในการด าเนินธุรกิจ  
ประชุม สัมมนา  และการจดันิทรรศการ  การเตรียมการและการบริหารการประชุม  
สัมมนานิทรรศการ  และงานแสดงสินคา้  การบริหารราคา  การสร้างความพอใจให้
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ผูใ้ชบ้ริการ และกระบวนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชบ้ริการต่อการพฒันา
ธุรกิจแบบใหม่  การตลาดในธุรกิจการจดัประชุมสัมมนาและการจดันิทรรศการ 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562128 การจัดการประชุมสัมมนา                 3(3-0) 

Conference Management 
ศึกษาถึงความหมาย  และค าจ ากดัความทางการประชุมสัมมนา  ประเภท

และรูปแบบของการจดัการประชุมสัมมนา  การเตรียมการและการบริหารการ
ประชุมสัมมนา  การบริหารราคา  งบประมาณการตลาดในธุรกิจ  การจดัการ
ประชุมสัมมนา  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจดัการประชุมสัมมนา 

 
3562129 การจัดการทางอากาศยาน                  3(3-0) 

 Air Crafts Management 
ศึกษาหลกัในการจดัการทางอากาศยานในลกัษณะต่าง ๆ การจดัการ

เส้นทางการบิน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทางอากาศยานต่าง ๆ การ
จดัการดา้นการผลิต  การตลาดและราคาในธุรกิจทางอากาศ  การบริการ  อภิปราย
ถึงปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจดัการทางอากาศยาน  ตลอดจนการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
โดยศึกษาจากตวัอยา่งและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทางอากาศยาน  เช่น  
กฎหมายการบินพลเรือน ฯลฯ 

 
3562130 การจัดการธุรกจิบริการเพือ่ส่ิงแวดล้อม          3(3-0) 
 Environmental Management for Service Business  

ศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อบริการ  การจดัการธุรกิจบริการเพื่อ
การอนุรักษแ์ละรักษาส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและทางสังคม  การจดัการระบบ
นิเวศวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียว ตลอดจนปัญหาและผลกระทบของธุรกิจ
บริการท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อธุรกิจ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562201 ธุรกจิการพมิพ์           2(2-0) 
 Printing Business 

 บทบาทของส่ือส่ิงพิมพใ์นสังคม  การตลาดและการด าเนินธุรกิจการพิมพ์
การจดัองคก์ารทางงบประมาณ  กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพิมพ ์

 
3562202 ธุรกจิงานถ่ายภาพ          2(2-0) 
 Photography Business 

 บทบาทของการถ่ายภาพในสังคม  การตลาดของการถ่ายภาพ  การจดัองค ์
กรการงบประมาณ  การด าเนินงานธุรกิจการถ่ายภาพ 

 
3562204 ธุรกจิงานวทิยุ           2(2-0) 
 Radio Business 

บทบาทของวทิยใุนสังคม  การตลาดและการด าเนินธุรกิจวทิย ุ การจดั
องคก์รการงบประมาณ  กฎหมายท่ีเก่ียวกบังานวทิย ุ

 
3562205 ธุรกจิระหว่างประเทศ          3(3-0) 
 International Business Practice 

ระบบธุรกิจ  และสภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ  มูลเหตุจูงใจ
ในการท าธุรกิจระหวา่งประเทศ  การควบคุมและส่งเสริมธุรกิจระหวา่งประเทศ  
โดยการใชพ้ิกดัอตัราภาษีศุลกากร  และกฎหมายระหวา่งประเทศ   ศึกษาโครงสร้าง
และการด าเนินงานของบริษทัธุรกิจระหวา่งประเทศ 

 
3562206 หลกัธุรกจิการเกษตร          3(3-0) 
 Principles  of Agricultural Business 
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 ความหมายและความส าคญั  องคป์ระกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร
สินเช่ือเพื่อการเกษตร  ขอ้พิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร  ปัญหาธุรกิจเกษตร 
 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562207 จิตวทิยาธุรกจิ           3(3-0) 
 Business Psychology 

 ศึกษาถึงความสามารถในการใชจิ้ตวทิยาในการบริหารธุรกิจ 
ความสามารถในการบริหาร  บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ  กลวธีิในการเขา้ใจผูอ่ื้น  การให้
ค  าปรึกษาและช้ีแนะการจูงใจผูร่้วมงาน  จิตวทิยาในการบริหารงานในการแข่งขนั
ในเชิงธุรกิจการปรับตวัทางสังคมและการตดัสินใจในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น  
จิตวทิยาของกระบวนการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างานและจิตวทิยาของความสัมพนัธ์
ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 

 
3562208 ธุรกจิการดนตรี           2(2-0) 
 Introduction to Music Business 

 แนวทางในการประกอบธุรกิจทางดนตรี  และอุตสาหกรรมการดนตรี 
ความตอ้งการของสังคมไทย  ทั้งในอดีตและปัจจุบนั  การบนัทึกเสียง  การ
ประพนัธ์ เพลงการตีพิมพ ์  ลิขสิทธ์ิ  บริษทับนัทึกเสียง  การผลิต  การตลาดสินคา้
ของดนตรี ส่ือสารมวลชนและอาชีพการดนตรี 

 
3562209 ธุรกจิพาณชิยนาว ี          3(3-0) 
 Shipping Business 

 ศึกษาถึงความรู้พื้นฐานทัว่ไปเก่ียวกบัประเภท  และลกัษณะของเรือสินคา้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการขนส่งทางทะเล  เอกสารท่ีใชใ้นธุรกิจการขนส่ง
ทางเรือ  ความรู้ดา้นการปฏิบติังานในท่าเรือ  การเช่าเรือ  และการประกนัภยัทาง
ทะเล  กฎหมายธุรกิจพาณิชยนาว ี การตลาดในธุรกิจพาณิชยนาว ี

 
 



 321 

 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562210 ธุรกจิเพือ่สุขภาพ          3(3-0) 
 Fitness Business 

 บทบาทของธุรกิจเพื่อสุขภาพต่อธุรกิจการท่องเท่ียวในยคุปัจจุบนั  แนวคิด
ในการประกอบธุรกิจเพื่อสุขภาพ  รูปแบบของธุรกิจเพื่อสุขภาพ  การจดัการ
การตลาด  และการด าเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพ การจดัองคก์าร  การงบประมาณ  
ตลอดจนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเพื่อสุขภาพ 

 
3562301 ทฤษฎอีงค์การ           3(3-0) 
 Organization Theory 

 ศึกษาววิฒันาการของทฤษฎีเก่ียวกบัองคก์าร  การวเิคราะห์โครงสร้าง
องคก์าร รูปแบบต่าง ๆ ทั้งองคก์ารรูปนยัและอรูปนยั  การออกแบบองคก์าร  
องคป์ระกอบพื้นฐานของการออกแบบองคก์าร จุดมุ่งหมายขององคก์าร  หนา้ท่ี  
อ านาจและอิทธิพล  การติดต่อส่ือสาร  กระบวนการวินิจฉยัสั่งการ  สายการบงัคบั
บญัชา  การควบคุมการขดัแยง้และศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาและการเปล่ียนแปลง
องคก์าร  เช่น  การReengineering  (การลดขนาดองคก์าร) 

 
3562302 การพฒันาองค์การ            3(3-0) 
 Organization Development 

 ศึกษาถึงแนวความคิดเก่ียวกบัหลกัการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์
การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคลของสมาชิกภายในองคก์ารเขา้กบั
วตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยเนน้หนกัเร่ืองการสร้างทีมงาน  เพื่อน ามาซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องคก์าร 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562303 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ            3(3-0) 
 Human Relations in Organization 

 การศึกษาลกัษณะ  แนวความคิด  ขอบเขตและปัจจยัอนัเป็นพื้นฐานของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล คณะและองคก์าร หนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่อสังคม
การติดต่อส่ือสารระหวา่งการประสานงาน  หลกัศาสนาท่ีช่วยส่งเสริมมนุษย
สัมพนัธ์ 

 
3562304 การวางแผนและการบริหารโครงการ          3(3-0) 
 Planning and Project Management 

 ลกัษณะและความหมายของการวางแผน  กระบวนการในการวางแผน
ประเภทของแผน  ขอ้ดีและขอ้จ ากดัของการวางแผน  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
วางแผน  ลกัษณะของแผนท่ีดี  การวางแผนภายใตภ้าวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  การ
วเิคราะห์ภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบติังาน  การจดัท าโครงการ
เทคนิคการวางแผนปฏิบติังานและการเลือกใช ้ การประเมินผลโครงการ 

 
3562305 หลกัการวางแผน           3(3-0) 
 Planning 

 ศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีและเทคนิคของการวางแผน  หลกัทัว่ไปและปัญหาใน
กระบวนการวางแผน  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอุดมการณ์  จุดมุ่งหมายนโยบายแผน
และโครงการในระดบัต่าง ๆ เทคนิคในการแกปั้ญหาและการปรับปรุงแผนงาน  
การปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามแผน  การประเมินผล  ตลอดจนศึกษาถึงจุดมุ่งหมาย
และนโยบายการวางแผนในระดบัต่าง ๆ ทั้งดา้นเศรษบกิจ  สังคมและอ่ืน ๆ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562306 พฤติกรรมองค์การ                     3(3-0) 
  Organization Behavior 

  ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ารในรูปของปัจเจกชนและกลุ่มซ่ึงมี
ผลกระทบต่อการบริหาร  ตลอดจนอิทธิพลต่าง ๆ  อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม  
ศึกษาถึงการใชพ้ลงังานของกลุ่มใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์าร  การสร้างขวญัและ
ก าลงัใจใหก้บับุคคลในองคก์ารถึงการพฒันาพฤติกรรมของมนุษยใ์นองคก์าร 

 
3562307 การบริหารการผลติ                      3(3-0) 
  Production Management 

  ลกัษณะและความส าคญัของการผลิต  ปัจจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจการผลิต
ซ่ึงรวมถึงระบบการผลิต  การจดัองคก์ารเพื่อการผลิต  การวางแผนเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑแ์ละก าลงัการผลิต  การวางแผนและกระบวนการผลิต  การเลือกสถาน
ท่ีตั้งโรงงานการควบคุมคุณภาพและปริมาณ  ระบบการบ ารุงรักษา  ระบบการ
จดัซ้ือ  และระบบการควบคุมสินคา้คงเหลือ 

 
3562308 การประมาณและการควบคุมต้นทุนการผลติ                    3(3-0) 
  Production Cost Estimating and Control 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3524301  การบัญชีเพือ่การจัดการ  และ 
                3562307  การบริหารการผลิต 

 ศึกษาวธีิการคิดและควบคุมตน้ทุนการผลิตและการด าเนินงานดา้นอ่ืน ๆ 
ของกิจการซ่ึงจะรวมถึงงบประมาณการผลิต การจดัจ าหน่าย และโสหุย้การผลิต
การบญัชีตน้ทุน  ระบบสนเทศ  การบริหารปัจจยัทางพฤติกรรมท่ีส าคญั  รวมทั้ง
งานทางการเงินและรายงานการบริหารอ่ืน ๆ  
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562309 การวางแผนและการควบคุมการผลติ                   3(3-0) 
  Production Planning and Control 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562307  การบริหารการผลติ  และ 
                4112105  สถิติธุรกจิ 

 ศึกษาระบบการผลิต  การพยากรณ์ความตอ้งการ  และการก าหนดปัจจยั
การผลิตการวางแผนก าลงัการผลิต  การวางแผนและควบคุมวตัถุดิบและสินคา้ การ
วางก าหนดการผลิตและการส่งงาน  การควบคุมตน้ทุนการผลิตและการออกแบบ
ระบบควบคุมการผลิตส าหรับระบบการผลิตแบบต่างๆ  

 
3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม                    3(3-0) 
  Techniques in Training and Conference 

 ศึกษาเก่ียวกบัการส ารวจความตอ้งการและขั้นตอนในการฝึกอบรม  
ประเภทของการฝึกอบรม  เทคนิควธีิการในการฝึกอบรมและการประชุม  เคร่ืองมือ  
เคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นในการฝึกอบรม  การเป็นผูป้ระสานงานในการฝึกอบรม  วธีิการ
จดัโปรแกรมการค านวณค่าใชจ่้ายการประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

 
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์                     3(3-0) 
  Human Resource Management 

 ความเป็นมา ทฤษฎีและหลกัการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ขอบข่าย
หนา้ท่ีความรับผดิชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์การวิเคราะห์งาน
การวางแผนก าลงัคน  การสรรหา  การคดัเลือก  การฝึกอบรม  การพฒันา  การ
ประเมินผลและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562403 การสร้างทมีงาน                               3(3-0) 
  Teamwork Developing Techniques 

 ความหมายและความส าคญัของการสร้างทีมงาน  แนวคิดพื้นฐานในกา
พฒันาองคก์าร  แนวคิดเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม  วธีิการพฒันาการท างานเป็นทีม
การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพฒันาทีมงาน  การสร้างทีมใหม่การ
ก าจดัความไม่เป็นระเบียบและความขดัแยง้ในทีมขอ้ตกลงและการเอาชนะขอ้ตกลง
ท่ีไม่เป็นระเบียบและความขดัแยง้ในทีม  ขอ้ตกลงและการเอาชนะขอ้ตกลงไม่
สมบูรณ์  การสร้างความภาคภูมิใจในทีมงาน  การฟ้ืนฟู  ทีมงาน  การลดความ
ขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม  ปัญหาในการสร้างทีมงานและแนวทางแกไ้ข 

   
3562404 การพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน                     3(3-0) 
  Effciency  Development 

 ความหมาย  ขอบเขต  ปรัชญา  และอุดมการณ์ในการพฒันาตนเอง  
บุคลิกภาพและการส ารวจบุคลิกภาพ  การปรับแต่งบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ื้น  
ความตอ้งการของมนุษย ์  ค่านิยม  การส ารวจ  และแลกเปล่ียนค่านิยม ค่านิยมท่ี
สัมพนัธ์กบัการท างานวฒันธรรมในการท างาน  การตั้งเป้าประสงคข์องชีวิตและ
การท างานการส ารวจความรู้สึก  ปัญหา  อุปสรรคและวธีิการพิชิตอุปสรรคในการ
ท างาน  การสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างาน 

 
3562501 การจัดการประกนัคุณภาพ                       3(3-0) 
  Quality Assurance Management 
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 ศึกษาความหมายของคุณภาพ  การประกนัคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ
ความส าคญัของการประกนัคุณภาพต่อการจดัการ  นโยบาย  และวตัถุประสงคข์อง
การประกนัคุณภาพ  ระบบการประกนัคุณภาพแบบต่าง ๆ การประกนัคุณภาพใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย 

 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000                     3(2-2) 
  Quality System Management 

 ศึกษาถึงทฤษฎีและการปฏิบติัของการจดัการระบบคุณภาพ โดยใชม้าตร
ฐานะบบคุณภาพ ISO 9000 ขององคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน  
(International Qrganization for Standardization – ISO.)  เป็นแนวทางในการศึกษา  
โดยหวัขอ้ในการศึกษาประกอบดว้ย  นโยบายคุณภาพ  (Quality Policy)  
โครงสร้างของระบบคุณภาพ  (Structure of Quality System)  ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
ระบบคุณภาพ  (Quality System Requirement)   ความรับผดิชอบในการบริหาร  
(Management Responsibility) การน าระบบคุณภาพไปใช ้  (Quality System 
Implementation)  ขั้นตอนและกระบวน การจดัท าระบบคุณภาพ  (Quality System 
Process and Procedure) และหวัขอ้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบาย  
พฒันา  และน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้ารจดัท าระบบคุณภาพใหแ้ก่หน่วยงานหรือ
องคก์รท่ีตนท างานไดต่้อไป 

 
3562503 การจัดการด้านเอกสารระบบคุณภาพ                        3(2-2) 
  Documentation of Quality System 

 ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบติัในการจดัท าระบบเอกสารเพื่อให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรฐาน  ISO 9000  โดยศึกษาการจดัท าคู่มือคุณภาพ  
(Quality Procedures)  เอกสารวธีิการท างาน  (Work Instructions)  และเอกสาร
เสริมอ่ืน ๆ (Support Documents) อาทิ  ผงัการท างาน  (Flow Charts)  เอกสาร 
แบบฟอร์มการบนัทึกขอ้มูล, เอกสารทางเทคนิค, คู่มือการใชเ้คร่ืองมือ, ตาราง, 
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แผนภูมิ, แบบพิมพเ์ขียว เป็นตน้  รวมทั้งการควบคุมเก็บรักษา  และท าลายเอกสาร
ท่ีไม่ใชแ้ลว้  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ในการจดัการดา้นระบบเอกสาร  และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการท างานไม่เฉพาะแต่งานดา้นการจดัการคุณภาพ แต่
หมายถึง 
งานดา้นการจดัการเอกสารในการบริหารงานอ่ืนๆ ดว้ย 

 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3562504 การจัดการส่ิงแวดล้อม                        3(3-0) 
  Enviromental  Management   

วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3561501  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการมาตรฐาน  
                3561502  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการจัดการคุณภาพ

ศึกษาความส าคญั ประโยชน์   และหลกัการของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
ผลกระทบของอุตสาหกรรมและการด าเนินชีวติของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงแวดลอ้ม  
ระบบและกระบวนการจดัการส่ิงแวดลอ้มขององคก์รทั้งดา้นนโยบาย  การวางแผน
การปฏิบติัตามแผน    การตรวจสอบ   การติดตามการประเมินผล  และการทบทวน
ปรับปรุงระบบรวมถึงศึกษาวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์  (Life Cycle)     การควบคุม
มลพิษ  กฎหมายและ ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง   

 
3563101 การจัดการธุรกจิโฆษณา                  3(3-0) 
  Advertising Management 

เพื่อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาถึงโครงสร้าง  องคป์ระกอบ  นโยบายและการ
วางแผนงานของการจดัการธุรกิจทางการโฆษณา            รวมทั้งการศึกษาถึงหนา้ท่ี
ของ 
ผูจ้ดัการธุรกิจโฆษณาทั้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบติั     ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกบั
องคก์รภายนอก  การจดัสรรงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนวิเคราะห์และการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานธุรกิจ  การโฆษณา  กฎหมายและขอ้บงัคบั 
ทั้งของรัฐและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3563102 การบริหารงานพสัดุ                2(2-0) 
  Management for Purchase and Maintenance 

ศึกษาถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของการบริหารงานพสัดุ การ
ปฏิบติัการงานพสัดุ  การจดัหา  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะของครุภณัฑ ์ การเก็บ
รักษาพสัดุการท าบญัชีคุมพสัดุ  ระเบียบและการปฏิบติัการงานพสัดุของราชการ  
ปัญหาในการบริหารงานพสัดุและแนวทางแกไ้ข 

 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563103 การประมาณราคางานธุรกจิ                 3(3-0) 
  Cost Estimation for Construction Business 

ศึกษาและส ารวจราคาวสัดุและเคร่ืองมืออุปกรณ์  การก่อสร้างในทอ้งถ่ิน
และจากแหล่งผลิตท่ีส าคญั  ศึกษาแบบรูปรายละเอียดในงานก่อสร้าง  จดัแบ่งกลุ่ม
งานและส่วนต่าง ๆ ของงานก่อสร้างออกเป็นส่วน ๆ จดัล าดบัขั้นตอนการประเมิน
ราคา แยกวสัดุและท าตารางประเมินราคา  โดยแยกจ านวนและราคาใหล้ะเอียด  
ตลอดจนประเมินค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างเบ้ืองตน้  เช่น  ค่าด าเนินงาน ค่า
อ านวยการ ค่าวสัดุ ค่าพาหนะ   ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง   ค่าขนส่ง   ค่าแรงงาน   ค่าภาษี
และก าไร 

 
3563104 หลกัการจัดและบริหารการกีฬา                 3(2-2) 
  Management and Administration of Sport 

ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  กระบวนการจดัการและบริหารโดยทัว่ไปการ
จดัการและการบริหารการกีฬา  ความมุ่งหมายและคุณประโยชน์  การจดัและการ
บริหารในดา้นนโยบาย  บุคคล  งบประมาณ  การเงิน  อุปกรณ์และเคร่ืองอ านวย
ความสะดวก  การจดัและบริหารโครงการกีฬาในองคก์าร  การแข่งขนัและการ
แกปั้ญหาต่าง ๆ ของการจดัและบริหารกีฬา  แนวทางในการพฒันา  การปฏิบติังาน
ใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งศึกษา
กฎหมายทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัการกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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3563105 หลกัการจัดและการบริหารศูนย์เด็ก                3(3-0) 
  Management and Administration of Child Center 

ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  กระบวนการจดัการและบริหารงานทัว่ไป
ความมุ่งหมายในการด าเนินงานศูนยเ์ด็ก  หลกัการและการวางแผนการด าเนินงาน
ในศูนยเ์ด็กการจดักิจกรรมและแนวทางพฒันาศูนยเ์ด็ก  องคก์ารท่ีด าเนินการและ
รับผดิชอบเก่ียวกบัเด็กทั้งในระดบัชาติและทอ้งถ่ิน 

 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563106 การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม                3(3-0) 
  Industrial Management 

ศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะและประเภทของโรงงาน  องคป์ระกอบของโรงงาน
ระบบการผลิต  การพยากรณ์  ความตอ้งการและการก าหนดปัจจยัการผลิต  การจดั
และการวางผงัโรงงาน  รวมทั้งหลกัความปลอดภยัในโรงงาน  และการศึกษา
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  กฎหมายสิทธิบตัร  กฎหมายแรงงาน ฯลฯ 

 
3563107 การจัดการสถานบริการเลีย้งดูเด็กและผู้สูงอายุ               3(3-0) 
  Child and Elderly Care Center Management 

ศึกษาขอบข่ายการด าเนินงานของสถานบริการเล้ียงดูเด็ก  และสถานดูแล
ผูสู้งอาย ุ  จุดมุ่งหมายในการจดัสถานบริการ  การวางแผนการด าเนินงาน  การจดั
สถานท่ี  วสัดุครุภณัฑ ์ การจดัสรรบุคลากรส าหรับการเล้ียงดูเล็ก  และดูแลผูสู้งอายุ
การท าโครงการและจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานบริการทั้งสองประเภท 

 
3563108 การพฒันาบุคลกิภาพ                  3(3-0) 
  Personality Development 

การศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาบุคลิกภาพ  โดยเนน้ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ภาวะการเป็นผูน้ าทางธุรกิจทุกระดบั  เนน้การพูดติดต่องานธุรกิจ  การเขา้ร่วม
ประชุมและการเสนอความคิดเห็นต่อท่ีประชุม  การตดัสินใจทางธุรกิจ  การจูงใจ  
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การเกล้ียกล่อม  การเจรจาต่อรองการเขา้สังคม  การพฒันาบุคลิกภาพของนกัธุรกิจ
ทางดา้นร่างกายอารมณ์และจิตใจ  โดยเนน้การใชห้ลกัธรรมในทางศาสนาและจิต
ใหมี้การฝึกปฏิบติัและรู้จกัท าการวเิคราะห์ และท าการประเมินตนเอง  การวาง
แผนพฒันาตนเอง ใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ
ท างานอยา่งมีความสุข  

 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563109 การจัดการคุณภาพ                  3(3-0) 

Quality Management 
ศึกษาถึง  แนวคิดพื้นฐาน  นโยบาย  วตัถุประสงคข์องการจดัการคุณภาพ

การออกแบบการควบคุมคุณภาพวงจรคุณภาพ  การจดัการตน้ทุนการควบคุม
คุณภาพการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

 
3563110 การเป็นผู้ประกอบการ                  3(3-0) 
  Entrepreneurship 

ศึกษาลกัษณะ และคุณสมบติัของผูป้ระกอบการท่ีดี หลกัทฤษฎีและปฏิบติั
ของการจดัการธุรกิจของตนเอง  เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอ่ม ขนาดกลาง  และขนาด
ใหญ่  แนวทางการจดัตั้งธุรกิจ  การบริการผลิต  การบริหารเงินทุน  การจดัการทาง
การเงินการจดัรูปแบบองคก์ร  การวา่จา้งและประโยชน์ของธุรกิจของธุรกิจขนาด
ยอ่ม  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ  ลกัษณะของธุรกิจของ
ประเทศไทยโดยมีการสอดแทรกจริยธรรม  จรรยาบรรณของนกัธุรกิจ  กฎหมาย
ธุรกิจ  ผลกระทบของธุรกิจต่อส่ิงแวดลอ้ม  และการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค ์ 
เพื่อเกิดความคิดริเร่ิมของตนเอง 

 
3563111 การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดเลก็                3(3-0)
  Small and Medium Management 
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ศึกษาลกัษณะและคุณสมบติัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การ
บริหารงานและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  
การเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ  การลงทุน  การจดัหาเงินทุน  การจดัองคก์าร  การ
ปฏิบติังาน  โครงสร้างของตลาดและการด าเนินกลยทุธ์ทางการตลาด  ขอ้
ไดเ้ปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ  ศึกษา
ความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ เช่น  การตลาดการเงิน  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
การผลิต  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยทุธ  การประเมินผล
การด าเนินงาน  แนวโนม้และบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ใน
ประเทศไทย 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563112 การจัดการธุรกจิแฟรนไชส์                 3(3-0) 
  Franchise Management 

ศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัธุรกิจแฟรนไชส์  ประเภทของธุรกิจ     
แฟรนไชส์  ขอ้ดีและขอ้เสียของการท าธุรกิจแฟรนไชส์  กฎเกณฑ ์  เง่ือนไข  
การตลาดและการจดัการ  การจดัหาเงินทุนส าหรับการท าธุรกิจ  การวเิคราะห์ความ
เป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ  การติดต่อ  และกระบวนการในการสร้างสรรคโ์อกาส
ทางธุรกิจโดยผา่นระบบแฟรนไชส์ 

 
3563113 การจัดการกจิการเฉพาะกจิ                 3(3-0) 
  Management for Specific Purpose 

 ศึกษาลกัษณะ ประเภท ปัจจยั ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข เทคนิค
การจดัการและการด าเนินกิจการเฉพาะอยา่งตามโปรแกรมวชิาหรือวชิาเอก ทั้งท่ี
เป็นกิจการระดบันานาชาติ  กิจการระดบัชาติ  และกิจการระดบัทอ้งถ่ิน  ในเร่ือง
การวางแผน  การจดัโครงสร้างการจดัการ  การจดัการทรัพยากรบุคคล การโฆษณา
การตลาด  การบญัชี  การเงิน  การจดัร้าน  การจดัส านกังาน  การประเมินผลและ
การรายงานผลการด าเนินกิจการ 

 
3563114 การประกอบการธุรกจิชุมชน                 3(3-0) 
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  Community Business Operation 
ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  รูปแบบ  และองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการ

ประกอบการธุรกิจชุมชน  ไดแ้ก่  การจดัการ  การบริหารทรัพยากรบุคคล  
การตลาดการเงิน  การบญัชี  และปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจชุมชนศึกษาลกัษณะของชุมชน  ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีเหมาะสม
ต่อการประกอบธุรกิจ  และปัญหาต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินการของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีต่อ
ชุมชนและต่อสังคมโดยรวม  ทั้งน้ีเพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในบทบาท
ของธุรกิจชุมชน 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563115 การบริหารงานพพิธิภัณฑ์                 3(3-0) 
  Museum  Administration 

ศึกษาหลกัการแนวคิด และวตัถุประสงคข์องการบริหารงานพิพิธภณัฑ์
ทฤษฎีการบริหารและการจดัการงานพิพิธภณัฑ ์ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานพิพิธภณัฑ์ 

 
3563116 การจัดการวตัถุในพพิธิภัณฑ์                 3(2-2) 
  Museum  Collection  Management 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการ และการปฏิบติังานเก่ียวกบัวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พิพิธภณัฑ ์ การท าทะเบียน หมายเลข จดัแยกประเภทวตัถุ วธีิการถ่ายรูปวตัถุท่ี
ถูกตอ้ง การจดัแสดง การจดัตั้ง การวาง การบนัทึกขอ้มูล รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบั
วตัถุ การรักษาและใชว้ตัถุท่ีถูกตอ้ง บทบาทและหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีในพิพิธภณัฑ์ 
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุ และจรรยาบรรณ อนัเก่ียวกบัวตัถุในพิพิธภณัฑข์อง
เจา้หนา้ท่ี 

 
3563201 ธุรกจิงานภาพยนตร์                  2(2-0) 
  Film Business 
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บทบาทของภาพยนตใ์นสังคม  การตลาดและการด าเนินธุรกิจภาพยนตร์
การจดัองคก์าร  การงบประมาณ  การวางแผนภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ  

 
3563202 ธุรกจิงานโทรทัศน์                  2(2-0)
  Television Business 

บทบาทของโทรทศัน์ในสังคม  การตลาดและการด าเนินธุรกิจโทรทศัน์
การจดัองคก์ร  การงบประมาณ  กฎหมายท่ีเก่ียวกบังานโทรทศัน์ 

 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563203 ธุรกจิทางการกฬีา                  3(3-0) 
  Sports Business 

ความหมายและความส าคญั  องคป์ระกอบ  และประเภทของธุรกิจทางกีฬา
ขอ้พิจารณาในการลงทุน  การผลิตวสัดุและอุปกรณ์ทางการกีฬา  ปัญหาทางธุรกิจ
กีฬา  การตลาด  การใชส่ื้อมวลชน  และการประชาสัมพนัธ์  เพื่อส่งเสริมธุรกิจกีฬา 

 
3563204 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ                 3(3-0) 
  Management Information System 

ความส าคญัของระบบสารสนเทศ  ขอ้มูลและสารสนเทศในองคก์ร  
โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟแวร์  และเทคโนโลยใีนการส่ือสารระบบสารสนเทศ  ฐานขอ้มูลส านกังาน
อตัโนมติั  ระบบสารสนเทศในองคก์ารธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
จดัการในดา้นการวางแผน  การควบคุม  การตดัสินใจ  การพฒันาระบบสารสนเทศ
ดว้ยคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการ 

 
3563205 การจัดการธุรกจิดนตรี                  3(3-0) 
  Music Ensemble Management 
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การจดัตั้งวงดนตรี  การคดัเลือกนกัดนตรี  อตัราก าลงัคน  อตัราก าลงั
เคร่ืองและอุปกรณ์  ค่าด าเนินการในการจดัการฝึกซอ้ม  การคิดค่าตอบแทนในการ
บริการ 

    
 
 
 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563206 ระบบข้อมูลเพือ่การบริหารทรัพยากรมนุษย์               3(3-0) 
  Human Resources Management Information Systems 

ศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  การจดัเก็บ
ขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการบริหารทรัพยากรมนุษย ์  วธีิการจดัเก็บเพื่อประโยชน์ในการ
คน้หาและเรียกใชข้อ้มูล  การน าคอมพิวเตอร์และเคร่ืองมือต่าง ๆ มาช่วยในการ
จดัเก็บขอ้มูลลกัษณะขอ้สนเทศเก่ียวกบังานบุคคลท่ีใชใ้นการวางแผน  และ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

 
3563207 การค้าระหว่างประเทศ                  3(3-0) 
  International Trading 

ศึกษาถึงทฤษฎีการคา้และความช านาญการระหวา่งประเทศ  โดยพิจารณา
จากตน้ทุนเปรียบเทียบสัดส่วน  ปัจจยัการผลิต  ผลตอบแทนปัจจยัการผลิต  
เปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากรมนุษยแ์ละเทคโนโลย ี นโยบายทางการ
คา้ระหวา่งประเทศองคก์ารและอนุสัญญาเก่ียวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ ทฤษฎี
และนโยบายการลงทุนและนโยบายเทคโนโลยรีะหวา่งประเทศ  ความส าคญัของ
การคา้ระหวา่งประเทศ  กิจการพฒันาเศรษฐกิจ  ปัญหา  นโยบาย  และกลยทุธ์ทาง
การคา้ระหวา่งประเทศก าลงัพฒันาและของไทย 



 335 

 
3563401 ความปลอดภัยในการควบคุมงาน                 3(3-0) 
  Safety in Work Control 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัความปลอดภยัในการท างาน  การปลูกฝัง
ความสนใจ  การสอนงานเพื่อความปลอดภยั  อนัตรายจากสภาพแวดลอ้มในการ
ปฏิบติังานอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคล  การดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในโรงงาน  การโยกยา้ยและการเก็บรักษาวสัดุการใชเ้คร่ืองก ากบัของ
เคร่ืองจกัรกลต่าง ๆการใชแ้ละเก็บรักษาเคร่ืองมือ  การป้องกนัอคัคีภยั  การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ 

 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563402 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน                 3(3-0) 
  Wage and Salary Management 

ศึกษาถึงวธีิจ่ายค่าตอบแทน  การก าหนดนโยบาย   โครงสร้างและวธีิการ
จ่ายค่าตอบแทน  หลกัการจ่ายค่าตอบแทนในทศันะของนกับริหารโครงสร้างและ
รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในองคก์าร  และพนกังานประเภทต่าง ๆ การ
วเิคราะห์ค่าตอบแทน  ค่าจา้งเงินเดือนในองคก์ารธุรกิจใหเ้กิดความเป็นธรรมและ
ความพึงพอใจ 

 
3563403 การสรรหาและบรรจุพนักงาน                 3(3-0) 
  Recruitment and Placement of  Personnel 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562402  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ศึกษานโยบายและการก าหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล
การพยากรณ์ความตอ้งการก าลงัคน  การวางแผนก าลงัคน  การสรรหาและการ
คดัเลือกบุคคลเขา้ท างานตามความสามารถของบุคคล  กลยทุธ์ในการทดสอบและ
การสัมภาษณ์บุคคลเขา้ท างาน  หลกัพฤติกรรมศาสตร์ท่ีใชใ้นการคดัเลือกบุคคลเขา้
ท างาน  การบรรจุพนกังาน  การปฐมนิเทศ  การสอนแนะงาน  และกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัการสรรหาและการบรรจุพนกังาน 
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3563404 การพฒันาบุคคลและการฝึกอบรม                 3(3-0) 
  Personnel Development and Training 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562402  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ศึกษาบทบาท  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
บุคคลโดยเฉพาะดา้นการพฒันาและการฝึกอบรม  ความจ าเป็นในการพฒันาและ
ฝึกอบรมการวางแผนพฒันาและฝึกอบรม  บรรทดัฐานของกลุ่มท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การท างานและการเปล่ียนแปลงบรรทดัฐาน  การตั้งวตัถุประสงคใ์นการฝึกอบรม  
การจดัโปรแกรมฝึกอบรม  เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ การประเมินผลการ
พฒันาบุคคลและการฝึกอบรมปัญหาในการพฒันาและการฝึกอบรม 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์               3(3-0) 
  Personnel Planning and Policy 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3562402  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ศึกษาเก่ียวกบัการวางแผนและนโยบายขององคก์าร  รวมทั้งการพยากรณ์
ก าลงัคนในระยะสั้นและระยะยาว  การส ารวจและวเิคราะห์ก าลงัคนท่ีมีอยูแ่ละ
ความสามารถของบุคคล  การด าเนินงานติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานให้
เป็นไปตามแผนและนโยบาย 

 
3563406 การวเิคราะห์งาน                   3(3-0) 
  Job  Analysis 

ศึกษาโครงสร้างของงาน  การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบังาน  วธีิการท างาน
วเิคราะห์งานการแบ่งแยกประเภทของงาน    ความสัมพนัธ์ระหวา่งต าแหน่งงาน
ต่าง  ๆ   ในองคก์าร  ตลอดจนถึงการปรับปรุงให้เหมาะสมกบับรรยากาศ  และ
ทรัพยากรบุคคลในแต่ละองคก์าร 

 
3563407 การวเิคราะห์และประเมินโครงการ                3(3-0) 
  Project  Analysis and Appraisal 
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ศึกษาโครงสร้างและการวางแผน  แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์
โครงการ  เกณฑก์ารตดัสินใจต่าง ๆ เพื่อการลงทุน  การวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายของ
โครงการ  การวเิคราะห์ผลตอบแทนโครงการ  การวเิคราะห์การเงินของโครงการ  
การวเิคราะห์โครงการภายใตภ้าวะความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563408 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน               3(3-0) 
  Personal  Assesment 

ศึกษาปรัชญาความส าคญัและวธีิการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานการก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน การจดัท าเคร่ืองมือเพื่อใชส้ าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานในประเด็นต่างๆ เพื่อน าผลไปเป็นขอ้มูลใน
การวางแผนการจ่ายค่าจา้ง การฝึกอบรมและการเล่ือนชั้น เล่ือนต าแหน่งใหก้บั
พนกังานและการพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

3563409 การพยากรณ์ทางธุรกจิ                  3(2-2) 
  Business Forecasting 

ศึกษาลกัษณะและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ โดยเนน้
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อใชใ้นการพยากรณ์ธุรกิจ โดย
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และแบบจ าลองทางสถิติท่ีสามารถน าคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการพยากรณ์ โดยใชก้รณีศึกษา 

 

3563501 สถิติประยุกต์ในการประกนัคุณภาพ                3(3-0) 
  Applied Statistics  in Quality Management 
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ศึกษาถึงกลวธีิทางสถิติท่ีจ  าเป็นเพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นการก าหนด 
ควบคุมและตรวจสอบขีดความสามารถของกระบวนการผลิต  การบริหารงาน  การ
ควบคุมคุณภาพและคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ ์  รวมถึงการจดัท า  และคงไวซ่ึ้ง
ขั้นตอนการการปฏิบติัเพื่อควบคุมใหมี้การน ากลวธีิการสถิติท่ีไดร้ะบุไวใ้ชง้าน ผู ้
ศึกษาจะตอ้งสามารถช้ีวดั  ประเมินสถานการณ์ และท านายแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนได้
จากกลวธีิทางสถิติดงักล่าว 

 
 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3563502 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทมี                 3(3-0) 
  Leadership and Quality Management of Teamwork 

ศึกษาเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัผูน้ าและภาวะผูน้ า  คุณลกัษณะและบทบาท
หนา้ท่ีของผูน้ าท่ีจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างคุณภาพงาน  บทบาทของผูน้ าใน
การท างานเป็นทีม  การสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควธีิในการ
เป็นผูน้ าและการท างานเป็นทีม    การสร้างความภูมิใจใหที้มงาน      การจดัการ
ความขดัแยง้ในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม  การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจในการ
ท างานเป็นทีม 

 
3564101 การควบคุมคุณภาพ                  3(3-0) 
  Quality Control 

ศึกษาหลกัการ  และวธีิปฏิบติัในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินคา้และ
บริการ  โดยเนน้ใหเ้ห็นวธีิปฏิบติัในกิจการลกัษณะต่าง ๆ กบัศึกษาถึงเทคนิคและ
เคร่ืองมือต่าง ๆ ทางสถิติท่ีน ามาใชใ้นการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคา้และ
บริการ 
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3564102 การจัดการและการบริหารโรงงาน                 2(2-0) 
  Factory Management and Administration 

หลกัการทัว่ไปในการจดัและการบริการโรงงาน  การวางแผนโรงงาน 
เคร่ืองมือ  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์โรงงาน  การจดัระบบการใชแ้ละการควบคุม
เคร่ืองมือการบ ารุงรักษาโรงงาน  ความปลอดภยั  การท าบญัชีวสัดุเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  การจดัหา  และระเบียบวธีิปฏิบติัท่ีจ  าเป็นในการบริหารโรงงาน 

 
 

 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3564103 การศึกษาความเคลือ่นไหวและเวลา                3(3-0) 
  Time and Motion Studies 

ศึกษาถึงการวเิคราะห์วธีิท างาน  การศึกษาความเคล่ือนไหว  การก าหนด
มาตรฐานเพื่อใชใ้นกระบวนการออกแบบวเิคราะห์งาน  ซ่ึงไดแ้ก่  ขั้นตอน  การ
รวบรวมปัญหา  การวิเคราะห์ปัญหา  การหาทางเลือก  การประเมินทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดการศึกษาเวลาแบบต่าง ๆ การหาเวลามาตรฐาน  และการประยกุตใ์ชก้บัระบบ
การจ่ายเงินรางวลั 

 
3564104 กระบวนการผลติและอุตสาหกรรมไทย                2(1-2) 
  Production Processes and Thai Industry 

ศึกษาพื้นความรู้เก่ียวกบัขั้นตอน  และเทคนิคการผลิตต่าง ๆ ท่ีใชก้นัอยู่
ทัว่ไปในอุตสาหกรรม โดยจะครอบคลุมหลกัวชิาเบ้ืองตน้ทางวศิวกรรมศาสตร์
ความรู้กวา้ง ๆ เก่ียวกบัวสัดุและเคร่ืองกลและตอ้งการสร้างพื้นความรู้เก่ียวกบั
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัต่าง ๆ ในประเทศ  โดยจะครอบคลุมความเป็นมาสภาพ
ปัจจุบนัและอนาคตของสภาพวสัดุดิบ  การเงิน  การตลาด  ตลาดแรงงานและ
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เทคโนโลย ี ซ่ึงเอ้ืออ านวยต่อการลงทุน  ตลอดจนปัญหาของการประกอบการ และ
แนวโนม้ของอุตสาหกรรมในอนาคตของไทย 

 
3564105 การบริหารงานครัว                  2(1-2) 
  Kitchen Management 

การศึกษาระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบติังานครัวการวางแผน
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีต่างๆ ของบุคลากรในครัว การเก็บรักษา การท าความสะอาด
และการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นครัว 

 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์                  2(2-0) 
  Strategic Management 

ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์  ความแตกต่างของ
การวางแผนและการบริหารทัว่ไป  องคป์ระกอบของการวางแผนเชิงกลยทุธ์การ
ก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ  กระบวนการและเทคนิคการวางแผน  การวางนโยบาย
ธุรกิจ   โครงสร้างสภาพแวดลอ้มแห่งการแข่งขนั  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอก  กลยทุธ์รวมของธุรกิจ  การประเมินผลและการติดตาม 

 
3564202 การประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมกรรมเบือ้งต้น               2(2-0) 
  Basic  Industrial Business and Operation 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัธุรกิจอุตสาหกรรม  รูปแบบและการด าเนินงาน
ของธุรกิจอุตสาหกรรม  กระบวนการผลิต  การตลาด  การเงิน    การบริหาร  
หน่วยงานและบุคคล  การประกอบธุรกิจ  อุตสาหกรรมกบัสังคม 

 
3564203 นโยบายการเกษตร                  2(2-0) 
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  Agricultural Policy 
โครงสร้าง  และพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ  ความส าคญัของ

เศรษฐกิจการเกษตรต่อประเทศ  การเกษตรและการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ  
นโยบายการแกปั้ญหาเศรษฐกิจการเกษตร 

 
3564204 การจัดการน าเข้าและส่งออก                 3(3-0) 
  Export  -  Import  Management 

ศึกษาถึงระเบียบ  ขอ้บงัคบั  กฎเกณฑก์ารส่งออกและน าเขา้ ตลอดจน
ระเบียบวธีิการศุลกากร  เนน้ในเร่ืองกฎหมายดา้นพิกดัภาษีน าเขา้ – ส่งออก  และ
เอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3564205 ธุรกจิพาณชิย์นาว ี                  3(3-0) 
  Shipping Management 

ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเรือพาณิชยก์ารคา้  และเส้นทางการเดินเรือ
การประกอบธุรกิจเรือพาณิชย ์  ตลาดเรือพาณิชย ์  ตน้ทุนการขนส่ง  ค่าระวางเรือ
(Tariff) ตวัแทนเรือ  (Shipping  Agent) ผูรั้บจดัการขนส่ง  (Frieght Forwards)การ
จองระวางเรือ  การเช่าเรือ  การขนส่งหลายรูปแบบ  (Multimodal  Transport)ผูส่้ง
สินคา้ทางเรือ  ความรับผดิของเจา้ของเรือผูส่้งสินคา้ทางเรือ  การประกนัภยัทาง
ทะเล  เอกสารการคา้ทางเรือ 

 
3564207 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกจิระหว่างประเทศ               3(2-2) 
  Special Topics in International business 

ศึกษาปัญหาการท าธุรกิจระหวา่งประเทศในแนวลึก โดยเนน้การวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ พร้อมทั้งแนว
ทางการพฒันาและแกไ้ขต่อไป 
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3564208 การวเิคราะห์ตลาดแรงงาน                 3(3-0) 
  Labour Market Analysis 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3593204 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 

ศึกษาถึงอุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงาน ต าแหน่งงานวา่ง แหล่งผูว้า่งงาน 
หรือก าลงัหางานท า ศึกษาถึงอาชีพต่างๆ ปัญหาการวา่งงาน ปัญหาโครงสร้างของ
ตลาดแรงงานไทย และวเิคราะห์สาขาแรงงานขาดแคลน และไม่ขาดแคลน 

 
3564209 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกจิการเกษตร                3(2-2) 
  Special Topics in Agri – Business 

การศึกษาหวัขอ้ทางดา้นธุรกิจการเกษตรในแนวลึก เนน้ลกัษณะของ
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ข 

 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3564210 นโยบายอุตสาหกรรม                  3(3-0) 
  Industrial Policy 

ศึกษาขอ้ก าหนด วตัถุประสงค ์ และนโยบายหลกัของอุตสาหกรรม 
ขอ้บงัคบัและกฎหมายในการลงทุน นโยบายการลงทุนของรัฐ รัฐวสิาหกิจและ
เอกชน นโยบายการจดัเก็บภาษีอากร และศุลกากรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อุตสาหกรรม การพฒันาทรัพยากรทางดา้นแรงงานและวตัถุดิบท่ีส าคญั ๆ 

 

3564211 หัวข้อเฉพาะทาง ด้านการจัดการอุตสาหกรรม               3(3-0) 
  Special Topic in Industrial Management 

ศึกษาวเิคราะห์หวัขอ้ดา้นการจดัการอุตสาหกรรม ในแนวลึก ทั้งปัญหา 
อุปสรรค พร้อมแนวทางแกไ้ข 

 

3564401 หัวข้อเฉพาะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์               3(2-2) 
  Special Topics in Human Resources Management 
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ศึกษาวเิคราะห์หวัขอ้ทางดา้นการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นแนวลึก ทั้ง
ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางแกไ้ข 

 
3564206 การฟ้ืนฟูและปรับโครงสร้างธุรกจิ                 3(3-0) 
  Turnaround and Corporate Restructuring Management 

ศึกษาแนวคิดการฟ้ืนฟูกิจการ  ปัญหาและสาเหตุของการลม้เหลว  กล
ยทุธในการฟ้ืนฟู  แนวคิดการปรับโครงสร้างธุรกิจ  ปัจจยัท่ีกระทบต่อการปรับ
โครงสร้างทางธุรกิจ สาเหตุและความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างธุรกิจ  การ
ก าหนดภาพรวมและรายละเอียดของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ  การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยแ์ละการปรับโครงสร้างองคก์ร 

 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3564501 การตรวจสอบและการรับรอง                 3(2-2) 
  Auditing and Certification 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3561501  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการมาตรฐาน 
              : 3561502  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการจัดการ 

               คุณภาพ 
                      : 3562502  การจัดการระบบคุณภาพ  ISO 9000 

ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตรวจสอบ  ขอ้ก าหนดในมาตรฐานระบบ
คุณภาพISO 9000  การตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)  การตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก (External audit)  การตรวจสอบเอกสาร  การบริหารงาน  การ
ผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การก าจดัของเสียหรือส่ิงของท่ีไม่ใชแ้ลว้  การบริการ
หลงัการขาย การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐ  รวมถึง
คุณสมบติัของการเป็นผูต้รวจสอบ ศึกษาวธีิการขอรับการรับรองคุณภาพ  ขั้นตอน
ในการขอรับการรับรอง  การเตรียมความพร้อมและเอกสารก่อนขอรับการรับรอง  
การตรวจเยีย่มและประเมินผลก่อนการรับรอง  การปรับปรุงแกไ้ข  และขอ้แนะน า
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ในการจดัท าระบบเพื่อใหไ้ดรั้บการรับรอง  หน่วยงานท่ีใหก้ารรับรองระบบ
คุณภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการรับรองคุณภาพ
ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาทั้งทฤษฎีและการปฏิบติั  โดยจะตอ้งฝึกปฏิบติัตรวจสอบ
หน่วยงานหรือองคก์รและ/หรือ  จดัท าองคก์รใหมี้ความพร้อมเพื่อรับการ
ตรวจสอบจดัท ารายละเอียดและบญัชีในการตรวจสอบ  (Checklist)  ฝึกการเป็นผู ้
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก  (Internal and External Audit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3564502 โครงการพเิศษด้านการจัดการคุณภาพ                3(2-2) 
  Special Project in Quality Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3561501  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัการมาตรฐาน 
                                        : 3561502  ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัการจัดการคุณภาพ 
               : 3562502  การจัดการระบบคุณภาพ  ISO 9000 

การศึกษาพิเศษเป็นรายกลุ่มในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ  อาทิ  การ
จดัท ากรณีศึกษา  (Case Study)   การก าหนดปัญหาในการจดัคุณภาพใหผู้เ้รียน
วางแผนและด าเนินแกไ้ข (Problem Solving and Creativity)  การจดัฝึกอบรมและ / 
หรือสัมมนา  ทั้งดา้นการจดัการคุณภาพ  (Quality Management Training and/or 
Seminar)  การเยีย่มโรงงานหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ (Sides  
Visits)  โดยมีอาจารยใ์นสาขาวชิา  และ/หรือ  ผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นผูค้อยใหค้  าแนะน า
ปรึกษาผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  จดัท ารายงาน  
(ReportAssignment)  และน าเสนอในชั้นเรียน  (Class  Presentation) 
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3564901 สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                3(2-2) 
  Seminar in Personnel Administration 

วเิคราะห์ ศึกษาปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการบริหารทรัพยากร
มนุษยใ์นองคก์รธุรกิจ  ศึกษานโยบายพฤติกรรมเก่ียวกบับุคคลเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีส าหรับกลุ่มคนงานท่ีอยูใ่นระดบัต่าง ๆ วเิคราะห์อภิปรายปัญหา
ต่าง ๆ ทางดา้นการบริหาร  การพฒันา  การฝึกอบรมบุคคลในองคก์รธุรกิจ  โดยใช้
พื้นความรู้ทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาบุคคลท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์าร 

 
 
 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3564902 สัมมนาและพยากรณ์ธุรกจิ                  2(2-0) 
  Seminar and Business Predictions 

การวเิคราะห์  อภิปรายเก่ียวกบัปัญหาทางเศรษฐกิจ  การพยากรณ์ภาวะ
เศรษฐกิจของธุรกิจ  การศึกษาวเิคราะห์วฏัจกัรทางธุรกิจ  การพยากรณ์ระยะสั้น
และระยะยาว  การท ารายงาน  การเสนอผลการวเิคราะห์  การอภิปรายผลต่อท่ี
ประชุม 

 
3564903 สัมมนาปัญหาการจัดการ                  3(2-2) 
  Seminar in Management   Problems 

ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบการจดัการ  การวเิคราะห์
ปัญหาแบบวทิยาศาสตร์  แนวความคิดในการแกไ้ขปัญหา  ศึกษากระบวนการและ
วธีิการแกไ้ขปัญหา  ฝึกปฏิบติัในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตดัสินใจ
ในดา้นต่าง ๆ ของการจดัการ 
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3564904 โครงการพเิศษบริหารธุรกจิ                 5(240) 
  Special Project in Business Management  

ใหจ้ดัท าโครงการพิเศษภายในหรือภายนอกสถาบนัท่ีมีส่วนสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกบัวชิาท่ีไดศึ้กษา  โดยให้อยูใ่นความควบคุมของอาจารยผ์ูส้อนอยา่ง
ใกลชิ้ด 

 
3564905 วธีิวจัิยทางธุรกจิ                   3(2-2) 
  Business  Research 

ความส าคญัของการวจิยัทางธุรกิจ  ขั้นตอนและวธีิด าเนินการวจิยัทาง
ธุรกิจปฏิบติัการวิจยัธุรกิจโดยการเสนอโครงการ  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละตั้ง
สมมุติฐานในการวจิยั  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การวเิคราะห์และสรุปผลงานวจิยั
เพื่อสามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นธุรกิจ 

 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3564906 การสัมมนาธุรกจิระหว่างประเทศ                 3(2-2) 
  Seminar in International Business 

ศึกษาวเิคราะห์และอภิปรายเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัระบบธุรกิจและ
สภาพแวดลอ้มของธุรกิจระหวา่งประเทศ  รวมทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบนัท่ีน่าสนใจ
เก่ียวกบัธุรกิจระหวา่งประเทศ  

 
3564907 การวจัิยการบริหารทรัพยากรมนุษย์                3(2-2) 
  Research in Human Resource Management 

ศึกษาผลงานวจิยัและปฏิบติัการวจิยัดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ ศึกษา
บทบาทและความส าคญัของการวจิยั  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์  เทคนิคและ
เคร่ืองมือในการวจิยัการบริหารทรัพยากรมนุษยแ์ละการประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ์
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3564908 สัมมนาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ                 3(2-2) 
  Seminar in Computer Business 

ศึกษาการวเิคราะห์ปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาเก่ียวกบังานธุรกิจ โดยน า
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย เนน้ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ ออกแบบระบบพร้อมทั้งน า
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ใหม่ๆเขา้มาใชใ้นการบริหาร หรือน าความรู้และเทคนิค
ต่างๆมาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษากรณีศึกษาได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3564909 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                3(2-2) 
  Seminar in Human Resources Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3564901  วธีิการวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

การศึกษาปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรมนุษย ์เช่น ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อ
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ รวมทั้งการน าผลการวจิยัใหม่ๆ เก่ียบกบัปัญหาการ
พฒันาแรงงานสาขาต่าง   ๆ    มาท าการวเิคราะห์และสัมมนาหาขอ้สรุปออกเป็น
รายงาน 

 
3564910 สัมมนาธุรกจิการเกษตร                  3(3-0) 
  Seminar in Agri – Business 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3594901 วธีิการวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
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การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการเกษตรเพื่อ
น ามาวเิคราะห์และอภิปรายหาขอ้สรุป 

 
3564911 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม                 3(2-2) 
  Seminar in Industrial Management 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3594901 วธีิการวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

ศึกษาปัญหาการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยศึกษาปัจจยั
ต่างๆท่ีท าใหอุ้ตสาหกรรมประสบความส าเร็จและลม้เหลวในการด าเนินงาน เพื่อ
ฝึกใหผู้ศึ้กษาไดเ้รียนรู้วธีิการแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาแกปั้ญหาต่อไป 
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หมู่วชิา ธุรกจิบริการ 
(357) 

 
  หมู่วชิาธุรกิจบริการ  ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการ ไดจ้ดัลกัษณะ
เน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
  1.  การจดับริการ            (357-1--) 
  2.  การท่องเท่ียว        (357-2--) 

3. โรงแรม        (357-3--) 
4.                        (357-4--) 
5.           (357-5--) 

  6.                  (357-6--)  
  7.           (357-7--) 
  8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ     (357-8--) 
  9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์     
       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั  (357-9--) 
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หมู่วชิา  ธุรกจิบริการ   
(357) 

 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3571101  การขนส่งผูโ้ดยสาร 3(3-0) 
3571102  การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2) 
3571103  การพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0) 
3571104  การขนส่งทางน ้า 3(3-0) 
3571105  การขนส่งทางบก 3(3-0) 
3571201  หลกัการมคัคุเทศก์ 3(2-2) 
3571202  อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 
3571301  หลกัการโรงแรม 3(2-2) 
3571302  ศิลปะการตอ้นรับและการส่ือสารในงานบริการ 3(3-0) 
3571303  จิตวทิยาการบริการ 3(3-0) 
3571401  การบริการเพื่อการเดินทางอยา่งครบวงจร 3(2-2) 
3572101  การส ารองท่ีนัง่และการจดัจ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน 3(2-2) 
3572201  การวางแผนและการจดัรายการน าเท่ียว 3(2-2) 
3572207  จิตวทิยาบริการ 3(3-0) 
3572301  การบริการโรงแรม 3(2-2) 
3572302  การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(3-0) 
3572401  การวางแผนและกลยทุธ์การท่องเท่ียวนานาชาติ 3(3-0) 
3572501  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 3(2-2) 
3573101  บาร์และเคร่ืองด่ืม 3(2-2) 
3573102  การจดัเล้ียง 3(3-0) 
3573105  การจดัการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 
3573201  อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(3-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

3573202  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 3(3-0) 
3573203  พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 3(3-0) 
3573204  หลกัการน าเท่ียว 3(3-0) 
3573205  การขายและการโฆษณาการท่องเท่ียว 3(3-0) 
3573206  การท่องเท่ียวทางน ้า 3(2-2) 
3573301  การพฒันาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 

 3573301 การวางแผนและพฒันาบุคคลในธุรกิจโรงแรม 3(3-0) 
3573302  การบริหารและการควบคุมดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(3-0) 
3573303  คุณภาพการใหบ้ริการในโรงแรม 2(1-2) 
3572307  ศิลปะการขายในงานโรงแรม 3(3-0) 
3573401  ระบบสารสนเทศในโรงแรม 3(3-0) 
3573501  ระบบสารสนเทศดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(2-2) 
3574101  ธุรกิจการบิน 3(3-0) 
3574102  การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ 3(3-0) 
3574201  เศรษฐกิจทางการท่องเท่ียว 3(3-0) 
3574202  การพฒันาการท่องเท่ียว 3(3-0) 
3574203  หลกัการจดัการในบริษทัตวัแทนจ าหน่ายธุรกิจท่องเท่ียว 3(3-0) 
3574204  การเดินป่าและการท่องเท่ียวแบบผจญภยั 3(2-2) 
3574205  หวัขอ้เฉพาะทางดา้นธุรกิจการท่องเท่ียว 3(2-2) 
3574301  ธุรกิจสนามกอลฟ์ 3(3-0) 
3574302  เศรษฐกิจทางการโรงแรม 3(3-0) 
3574401  ธุรกิจสวนสนุก 3(3-0) 
3574901  การสัมมนาธุรกิจบริการ 3(2-2) 
3574902  สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 3(2-2) 
3574903  การวจิยัทางดา้นการท่องเท่ียว 3(2-2) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 

3574904  สัมมนาปัญหาธุรกิจโรงแรม 3(2-2) 
3574905  สัมมนาธุรกิจร้านอาหารและภตัตาคาร 3(2-2) 
3574906  สัมมนาธุรกิจบริการขนส่ง 3(2-2) 
3574907  สัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมบริการ 3(2-2) 
3574908  สัมมนาธุรกิจการท่องเท่ียว 3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาธุรกจิบริการ  (357) 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3571101 การขนส่งผู้โดยสาร                  3(3-0) 
  Passenger Transportation 

ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการขนสง่ทางบก  ทางเรือและทางอากาศ  
รูปแบบของการขนสง่  หลกัการรับผู้ โดยสาร  บทบาทของรัฐบาลตอ่การขนสง่
ผู้ โดยสาร   โดยการศกึษาวิเคราะห์ถึงยานพาหนะท่ีให้บริการ  การก าหนดเวลา  
การสง่เสริมการขายบริการ  ปัญหาในด้านการแขง่ขนัและการร่วมมือระหวา่งการ

ขนสง่ประเภทตา่ง ๆ  รวมทัง้การควบคุมการขนส่งผูโ้ดยสาร 
 
3571102 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม                 3(2-2) 
  Food and Beverage Operation 

หลกัการ  วธีิการ  ประเภทและรูปแบบของการใหบ้ริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมการเตรียมการจดัโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ  อุปกรณ์        เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการจดัโตะ๊ อาหาร  ศึกษารายการอาหาร  มารยาทและการปฏิบติัในการตอ้นรับ
และบริการ 

 
3571103 การพฒันาบุคลกิภาพในอุตสาหกรรมบริการ               3(3-0) 
  Personality Development for Hospitality Industry 

ความหมายของขอบเขตของค าวา่บคุลิกภาพ        องค์ประกอบท่ีท าให้
มนษุย์มี บคุลิกภาพตา่งกนั  บคุลิกภาพของบคุลากรในอตุสาหกรรมบริการ  การ
ปรับพฤตกิรรม มนษุยสมัพนัธ์และการสง่เสริมมนษุยสมัพนัธ์ในองค์กรเพ่ือ
พฒันาการท างาน 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3571104 การขนส่งทางน า้                   3(3-0) 
  Marine Transportation 

ประวติั   ววิฒันาการ และรูปแบบของการขนส่งทางน ้า    ชนิดของ
ยานพาหนะ ทางน ้า  การก าหนดราคาและการส่งเสริมการขายบริการทางน ้า  
บทบาทของรัฐบาลและ ผูป้ระกอบการในการพฒันาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ      การปฐมพยาบาล  และการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางน ้า  
ปัญหา  อุปสรรค  การขนส่งทางน ้าและแนวทางแกไ้ขค าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการ
ขนส่งทางน ้า 

 
3571105 การขนส่งทางบก                  3(3-0) 
  Ground Transportation 

ประวติั  ววิฒันาการ  และรูปแบบของการขนส่งทางบก      ชนิดของ
ยานพาหนะทางบก  การก าหนดราคาและการส่งเสริมการขายบริการทางบก  
บทบาทของรัฐบาลและ ผูป้ระกอบการในการพฒันาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   การปฐมพยาบาล และการ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางบก           
ปัญหาอุปสรรคการขนส่งทางบกและแนวทางแกไ้ขค าศพัทเ์ฉพาะท่ีใชใ้นการ
ขนส่งทางบก 

 
3571201 หลกัการมัคคุเทศก์                  3(2-2) 
  Tourist Guide 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของมคัคุเทศก ์          บทบาทและหนา้ท่ี
ของ มคัคุเทศกท่ี์มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว          บุคลิกลกัษณะท่ีจ าเป็น
ของมคัคุเทศก ์  บทบาทในการวางตวั  การพดูจา และจรรยาบรรณของมคัคุเทศก ์  
ความสามารถในการเป็นผูน้ าการท่องเท่ียว    ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานมคัคุเทศก ์ 
เช่น  การตรวจคนเขา้เมือง  การควบคุม และการแลกเปล่ียนเงินตรา     ความรู้
เก่ียวกบัหนงัสือ และเอกสารประกอบการเดินทาง    การตรวจลงตรา   ระเบียบพิธี
ทางศุลกากร  ลกัษณะอุปนิสัย  รสนิยมของนกัท่องเท่ียว ตลอดจนวฒันธรรมของ
ชาวต่างประเทศท่ีควรทราบ และการปฐมพยาบาล 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3571202 อุตสาหกรรมท่องเทีย่วเพือ่ส่ิงแวดล้อม                3(3-0) 
  Tourism Industry For Environment 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว ความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากรธรรมชาติกบั
การท่องเท่ียว แนวโนม้การท่องเท่ียว และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม บทบาทของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และนกัท่องเท่ียวในการป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม กฏหมายส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
3571301 หลกัการโรงแรม                   3(2-2) 
  Introduction to Hotel Management 

ศึกษาความเป็นมาของกิจกรรมโรงแรม  โครงสร้างของการปฏิบติังานและ
การควบคุมภายในกิจการโรงแรม     การจดัสายงาน    การก าหนดหนา้ท่ีการ
ด าเนินงานของแผนกและฝ่ายต่าง ๆ  เป็นตน้วา่    ฝ่ายบริการส่วนหนา้   ฝ่ายแม่บา้น   
ฝ่ายอาหาร    ฝ่ายเคร่ืองด่ืม    แผนกบริการภายในโรงแรม   การบริหารงานบุคคล    
การติดต่อสัมพนัธ์กบัโรงแรมในเครือและนอกเครือ  ตลอดจนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  เช่น  บริษทัน าเท่ียว  ร้านขายของท่ีระลึก  เป็นตน้          กฎหมาย
เก่ียวกบัการจดัตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม  ความรับผดิชอบผูใ้ชบ้ริการของ
โรงแรม  และมารยาทของพนกังาน       ขอ้บกพร่องและแนวการแกไ้ขในการ
ด าเนินกิจการโรงแรม 

 
3571302 ศิลปะการต้อนรับและการส่ือสารในงานบริการ               3(3-0) 
  Hospitality and Communication Arts 

ศึกษาและเขา้ใจถึงอุปนิสัยใจคอ  พฤติกรรม   คุณลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของนกัท่องเท่ียว  มารยาท  บุคลิกภาพและศิลปะการตอ้นรับ    การส่ือสาร
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ตลอดจนศิลปะในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้  การส่ือสารในสังคม  การนดัหมาย  
การจดัประชุมและการจดัเล้ียงรับรอง 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3571303 จิตวทิยาการบริการ                  3(3-0) 
  Hospitality Industry Psychology 

การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลดา้นเจตคติ แรงจูงใจ ค่านิยม
เก่ียวกบัการท างานและการพกัผอ่น การน าเอาหลกัการทางจิตวทิยาไปใชใ้นการ
ใหบ้ริการในธุรกิจโรงแรม การสร้างจิตส านึกในการบริการและปฏิบติังานระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

 
3571401   การบริการเพือ่การเดินทางอย่างครบวงจร                3(2-2) 
  Service for Circle Travel 

ศึกษาความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ  
ศึกษาถึงงานบริการเพื่อการเดินทาง  เช่น  บริการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  รถไฟ  รถยนต ์   
การจองท่ีพกั     การประกนัภยัในการเดินทาง    การแลกเปล่ียนเงินตรา  และการ
ใหก้ารแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว  ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก  ฯลฯ 

 
3572101 การส ารองทีน่ั่งและการจัดจ าหน่ายตั๋วเคร่ืองบิน               3(2-2) 
  Reservation and Ticketing 

ความรู้เก่ียวกบัการจองตัว๋  และการส ารองท่ีนัง่  เช่น  การใชต้ารางเวลา  
ตารางการบิน  เส้นทางของสายการบินต่าง ๆ  รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ     
ระบบการส่ือสารภายในและระหวา่งประเทศ      เช่น    การส่งเทเล็กซ์  แบบฟอร์ม
การส่งข่าวสาร การจองโรงแรมและบริการผูโ้ดยสารภาคพื้นดิน  ระบบการ
ส ารองท่ีนัง่  วธีิการเขียนตัว๋เคร่ืองบิน 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3572201 การวางแผนและการจัดรายการน าเที่ยว                3(2-2) 
  Introduction to Tour Planning and Organization   

ศึกษาองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการท่องเท่ียว  การส ารวจเส้นทาง
เพื่อก าหนดแหล่งท่องเท่ียว    การจดัรายการท่องเท่ียว      การวางแผนการใช้
งบประมาณ  การด าเนินการ  ผลก าไรทางธุรกิจ  รวมถึงการจดัแผนการท่องเท่ียว     
โดยเนน้ความปลอดภยัตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีจะเกิดข้ึน         และสัมพนัธ์
กบักฎหมายการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ 

 
3572207 จิตวทิยาบริการ                   3(3-0) 
  Service Psychology 

ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของความตอ้งการของบุคคล และแนวคิดในเร่ือง
ของ  การน าเอาทฤษฎีทางจิตวทิยามาใชป้ระยกุตก์บัความตอ้งการในดา้นการ
บริการของบุคคล  รวมทั้งศึกษาถึงหลกัในการบริการให้มีประสิทธิภาพ  เทคนิค
การจูงใจลูกคา้  เทคนิคการแกปั้ญหาเม่ือลูกคา้ไม่พอใจ และเทคนิคการใชม้นุษย
สัมพนัธ์ในการบริการ 

 
3572301 การบริการโรงแรม                  3(2-2) 
  Hotel Services 

ศกึษาหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายบริการ   ตลอดจนการบริการตา่ง ๆ 
ท่ีโรงแรมจดัเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แขกในแวดวงของโรงแรมและแวดวงธุรกิจ
ท่ีเก่ียวข้องกบัโรงแรม  ศกึษาด้านความปลอดภยั  การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  

อบุตัเิหตจุากเพลิงไหมจ้ากการวางระเบิดและการป้องกนั 
 

 
 



 357 

 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3572302 การควบคุมต้นทุนอาหารและเคร่ืองดื่ม                3(3-0) 
  Food and Beverage Cost Control 

การปฏิบติัการของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม   ประเภทของตน้ทุนและ
การตดัสินใจ แนวทางการควบคุมและลดตน้ทุนดา้นอาหาร เคร่ืองด่ืม และค่าใชจ่้าย
ส้ินเปลืองอ่ืน เช่น การจดัซ้ือ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย การตรวจนบั 
การจดัท ารูปแบบรายการอาหาร การตั้งราคาอาหาร และเคร่ืองด่ืม การควบคุม
ตน้ทุนในขั้นตอนการผลิตและการบริการ 
 

3572307 ศิลปะการขายในงานโรงแรม                 3(3-0) 
  Selling Technique in Hotel 

ศึกษาถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการขาย ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น งานบริการส่วนหนา้ งานบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม 
ฯลฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคา้ผูม้าใชบ้ริการ ปัญหาในการให้บริการและ
เทคนิคในการแกไ้ขปัญหา การใชจิ้ตวทิยาและมนุษยสัมพนัธ์ในการขาย การสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัผูม้าใชบ้ริการตลอดจนจรรยาบรรณของนกัขายและผู ้
ใหบ้ริการ 

 

3572401 การวางแผนและกลยุทธ์การท่องเทีย่วนานาชาติ               3(3-0) 
  Planning and Strategies in International Tourism 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของการท่องเท่ียวนานาชาติ    การ
วางแผนการใชง้บประมาณและการจดัแผนท่องเท่ียวนานาชาติโดยเนน้ความ
ปลอดภยั  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคอนัจะเกิดข้ึน    กลยทุธ์การตลาด   การ
จดัการในการท่องเท่ียวนานาชาติ เก่ียวกบัสินคา้บริการ  ราคาการจ าหน่าย  การ
ส่งเสริมการขาย  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคอนัจะเกิดข้ึน และสัมพนัธ์กบั
กฎหมายการท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3572501 การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ                  3(2-2) 
  Eco - Tourism 

ศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบและประเภทของระบบนิเวศ  ความสัมพนัธ์
ระหวา่ง ระบบนิเวศกบัทรัพยากรการท่องเท่ียว     อุทยานแห่งชาติ และอุทยาน
แห่งชาติทางทะเลหนา้ท่ีส าคญั และประโยชน์ของอุทยานแห่งชาติ           
นนัทนาการและการท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ        การอนุรักษท์รัพยากรการ
ท่องเท่ียวเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืตลอดจนผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากส่ิง
อ านวยความสะดวกต่อนกัท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติต่าง ๆ 

 

3573101 บาร์และเคร่ืองดื่ม                  3(2-2) 
  Beverage Operation 

การปฏิบติังานเก่ียวกบับาร์และเคร่ืองด่ืม  การเตรียม ดูแลและรักษาความ
สะอาดของบาร์   อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช ้       ประเภทของเคร่ืองด่ืมและการ
เสิร์ฟ   การจดัเคร่ืองด่ืมใหเ้หมาะสมกบัรายการอาหาร  ความรับผดิชอบ  มารยาท 
และจรรยาบรรณของพนกังานฝ่ายบาร์และเคร่ืองด่ืม  การจดัท ารายงานการขาย
ประจ าวนั และการตรวจนบั 

 

3573102 การจัดเลีย้ง                   3(3-0) 
  Catering 

ศึกษาและปฏิบติังานดา้นภตัตาคารและการจดัเล้ียง  วธีิการทางการรับรอง
งานจดัเล้ียงในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานท่ี  ศึกษาในโครงสร้างการ
บริหารงานของ หน่วยงานจดัเล้ียง    ความสัมพนัธ์ของแผนกจดัเล้ียงกบัแผนกต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง      การ วางแผนและวธีิการจดัท าเมนูอาหาร  การควบคุมดูแล
งานจดัเล้ียง  การจดัท ารายงาน 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3573105 การจัดการและการตลาดในธุรกจิโรงแรม                3(3-0) 
  Management and Marketing in Hotel Industry Business 

ความหมายและความส าคญัของการตลาดในธุรกิจโรงแรม    
ส่วนประกอบของตลาดโรงแรม  การจดัองคก์ารการตลาดในธุรกิจโรงแรม  การ
วเิคราะห์โอกาสของตลาดโครงสร้างตลาด และพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค         
การวดัและการพยากรณ์ตลาดการแบ่งส่วนตลาด     การวางแผนกลยทุธ์ทาง
การตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์     ราคา และการจดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการขาย
ในธุรกิจโรงแรม 

 
3573201 อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว                  3(3-0) 
  Tourism Industry 

ศึกษาเก่ียวกบัขอบเขตการท่องเท่ียว  ตน้ก าเนิดและพฒันาการของการ
ท่องเท่ียวความหมายและความส าคญัของการท่องเท่ียว                     องคป์ระกอบ
และบทบาทของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการวางแผน
พฒันา    การจดัการ     การโฆษณา  การประชาสัมพนัธ์ในการท่องเท่ียว  การ
จดัการท่องเท่ียวประเภทต่าง ๆ     การด าเนินงานธุรกิจท่องเท่ียว  ประเภทของ
นกัท่องเท่ียว      ตลอดจนปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว    เช่น    การบริการดา้นโรงแรม   การน าเท่ียว   การขนส่งภตัตาคาร  ร้าน
ขายของท่ีระลึก และสถานท่ีเริงรมย ์
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3573202 การส่งเสริมการท่องเทีย่ว                  3(3-0) 
  Tourism Promotion 

ศึกษาเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวส าคญัในประเทศไทย       วเิคราะห์
กลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียวจ าแนกตามสัญชาติ      และขอ้มูลในการส ารวจความ
สนใจแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ ในประเทศไทย     แหล่งท่องเท่ียวท่ีชาวต่างประเทศ
และคนไทยสนใจ  การจดัท าส่ือโฆษณาและเอกสารประชาสัมพนัธ์เพื่อส่งเสริม
การขาย  การรณรงคใ์นดา้นการตลาดเพื่อสนบัสนุนแหล่งท่องเท่ียวใหม่       วธีิการ
ส่งเสริมการขยายตลาดในประเทศและต่าง ประเทศ บทบาทของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 
3573203 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว                 3(3-0) 
  Tourist Behavior 

ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัทางดา้นวฒันธรรม  และศาสนาของ
นกัท่องเท่ียว         การจ าแนกประเภทของนกัท่องเท่ียวตามวยั เพศ สถานภาพ วตัถุ 

     ประสงค ์   การศึกษาและกระสวนพฤติกรรมต่าง ๆ ของนกัท่องเท่ียว 
 
3573204 หลกัการน าเที่ยว                   3(3-0) 
  Conducting Tour 

รูปแบบการน าเท่ียว  หลกัการน าเท่ียว  กลวธีิและเทคนิคท่ีใชใ้นการน า
เท่ียวการแกปั้ญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดระหวา่งการน าเท่ียว         การจดัส่ิงของ
สัมภาระหลกัการติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  แหล่งท่องเท่ียว  โรงแรม  
ร้านอาหาร และภตัตาคาร 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3573205 การขายและการโฆษณาการท่องเทีย่ว                3(3-0) 
  Tourism Sale and Advertising 

ระบบงานในส านกังานขาย  การขายประเภทต่าง ๆ  เช่น  การขายตรง 
(Direct  Sales)    การขายทางโทรศพัท ์   การขายภายในส านกังาน   การขายนอก
สถานท่ี    การโฆษณา  การติดต่อทางไปรษณีย ์  การกระจายเสียง  การ
ประชาสัมพนัธ์         ส่วนแบ่งการตลาด    ดา้นธุรกิจ     ตวัแทนการท่องเท่ียว          
การวางแผนการประชุมและตลาดเฉพาะอยา่ง 

 
3573206 การท่องเทีย่วทางน า้                  3(2-2) 
  Cruise 

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการท่องเท่ียวทางน ้า       ประวติัววิฒันาการ
และรูปแบบของการท่องเท่ียวทางน ้า  ชนิดและพาหนะทางน ้า  ลกัษณะทัว่ไปของ
ทะเลไทยแหล่งท่องเท่ียวทางน ้าและทะเลของไทย             ระบบนิเวศวทิยาและ
ส่ิงมีชีวติในทะเลโบราณคดีใตน้ ้าเบ้ืองตน้  การวา่ยน ้าและการด าน ้าเบ้ืองตน้  การ
ปฐมพยาบาลและรักษา ความปลอดภยัในการท่องเท่ียวทางน ้า  ทกัษะของเรือ
เบ้ืองตน้  องคก์ร  บทบาท  หนา้ท่ีของพนกังานและเจา้หนา้ท่ีบริการการเดินทาง
ทางน ้า   วธีิการปฏิบติังานของมคัคุเทศกท์างน ้า  การด าเนินการจองตัว๋ท่องเท่ียว
ทางน ้า  รูปแบบการจดัท าเท่ียวทางน ้า  การขายการท่องเท่ียวทางน ้า  ค  าศพัทท่ี์ใช้
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวทางน ้า 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3573301 การพฒันาบุคคลและฝึกอบรมในธุรกจิโรงแรม               3(3-0) 
  Hotel Personnel Planning and Development 

ศึกษาแนวโนม้การขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว         ความส าคญั
ในการวางแผนและนโยบาย  รวมทั้งการพยากรณ์ก าลงัคนในระยะสั้นและระยะ
ยาวในโรงแรม การส ารวจและวเิคราะห์ก าลงัคนท่ีมีอยูแ่ละความสามารถของ
บุคลากร เช่น การจดัล าดบั ความส าคญัของต าแหน่งในโรงแรมตั้งแต่ระดบั
หวัหนา้งานข้ึนไป            คุณสมบติัของพนกังานท่ีท างานในโรงแรมจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา  การคดัเลือกพนกังาน  ศึกษาการจดัโปรแกรมฝึกอบรม  เทคนิค
การฝึกอบรมแบบต่าง ๆ  การประเมินผลและปัญหาในการพฒันาและการฝึกอบรม 

 
3573302 การบริหารและการควบคุมด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม              3(3-0) 
  Food and Beverage Management and Control 

ความมุ่งหมายของการบริหารและควบคุมดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม  วธีิการ
จดัซ้ือการตรวจรับ   การเก็บรักษา   การเบิกจ่าย  การตรวจนบั  การเตรียมการใช ้    
การค านวณตน้ทุน การควบคุมตน้ทุนอาหารและเคร่ืองด่ืม      การ
จดัรูปแบบรายการอาหาร   การตั้งราคาอาหารและเคร่ืองด่ืม  ความเหมาะสมของ
จ านวนพนกังานและปริมาณงานในแผนก  การวางแผนเพื่อพฒันาระบบงานและ
บุคลากร 

 
3573303 คุณภาพการให้บริการในโรงแรม                 2(1-2) 
  Quality Guest Service in the Hotel 

ศึกษาพฒันาการ ความตอ้งการของแขกและแนวทางการตอบสนองความ
ตอ้งการของแขก การควบคุม และตรวจสอบโดยใชห้ลกัและแนวคิดการควบคุม
คุณภาพต่างๆ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3573401 ระบบสารสนเทศในโรงแรม                 3(3-0) 
  Information System in Hotel 

ศึกษาโครงสร้างของระบบข่าวสารในโรงแรม  ประเภทของขอ้มูล    การ
น าขอ้มูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์  การใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบข่าวสาร  เพื่อการ
บริหารงานใน โรงแรม และการพฒันาระบบงาน 

 
3573501 ระบบสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว               3(2-2) 
  Information System for Tourism Industry 

ศึกษาโครงสร้างของระบบข่าวสารดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  ประเภท
ของขอ้มูลในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  การน าขอ้มูลต่าง ๆ มาวเิคราะห์  การใช้
คอมพิวเตอร์กบัระบบข่าวสาร  เพื่อการจดัการและการพฒันาในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

 
3574101 ธุรกจิการบิน                   3(3-0) 
  Airline Business 

ศึกษาเก่ียวกบัภาษา  ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน      ประวติั
ธุรกิจการบิน  สภาพทัว่ไปของธุรกิจการบิน     การขยายบริการของสายการบินและ
การขนส่งสินคา้ทางอากาศ  กฎระเบียบ  นโยบายท่ีส าคญัของสายการบิน  การ
จดัการธุรกิจการบิน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการบิน  เช่น  IATA, ICAO, 
OAA  ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัการบินกบัธุรกิจการบิน      ปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินธุรกิจการบินภายใน ประเทศและระหวา่งประเทศ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3574102 การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ                3(3-0) 
  Service Standards 

ความหมาย      วตัถุประสงค ์    องคป์ระกอบและชนิดของการมาตรฐาน
บริการทฤษฎีต่าง ๆ ของคุณภาพในการบริการ  ศึกษาถึงมาตรฐานในการใหบ้ริการ  
มาตรฐาน  ISO ต่าง ๆ  รวมถึงการบริการ  ใชก้รณีศึกษาในการบริการ  เช่น  
การศึกษาขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชย ์  สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ในการ
บริการได ้

 
3574201 เศรษฐกจิทางการท่องเที่ยว                 3(3-0) 
  Economic of Tourism 

จุดมุ่งหมาย  ขอ้จ ากดัของรัฐบาลของนกัท่องเท่ียวจากประเทศต่าง ๆ  
ขอ้จ ากดัของฝ่ายเจา้ของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละคนแต่ละกลุ่ม       ความตอ้งการใน
การท่องเท่ียวปริมาณนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการใหเ้ขา้มา        ความยดืหยุน่ของ
ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวองคป์ระกอบของส่ิงท่ีจ  าเป็นทางการท่องเท่ียว  รายได้
จากการท่องเท่ียวท่ีมีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

 
3574202 การพฒันาการท่องเทีย่ว                  3(3-0) 
  Tourism Development 

บทบาทการท่องเท่ียวแห่งชาติ     การพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียว      วน
อุทยานและอุทยานแห่งชาติ  ภตัตาคาร  โรงแรม  ร้านขายของท่ีระลึก  สินคา้
พื้นเมือง      โดยเนน้ส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเท่ียว     การอนุรักษม์รดก
ทางการท่องเท่ียว    การรักษาความสมดุลขององคป์ระกอบต่าง ๆ ทางดา้นการ
ท่องเท่ียว  ความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริม
ควบคุมและการพฒันาสถานท่ี      (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3574203 หลกัการจัดการในบริษัทตัวแทนจ าหน่ายธุรกจิท่องเทีย่ว              3(3-0) 
  Retail Travel Agency Management 

ศึกษารูปแบบของการจดัการในบริษทัตวัแทนจ าหน่าย   เทคนิคและ
ขบวนการปฏิบติัการของตวัแทนจ าหน่าย   เช่น  การขายและงานบุคคลท่ีจะตอ้ง
ติดต่อสัมพนัธ์กบัลูกคา้  โรงแรมตวัแทนจ าหน่ายธุรกิจการท่องเท่ียวอ่ืน ๆ     และ
ระบบของการคมนาคมการพฒันาและการด าเนินงานของทวัร์แบบเหมาจ่าย       
เช่น       ทฤษฎีการขายท่ีใชใ้นกลุ่มทวัร์    เร่ืองของราคาและการติดต่อธุรกิจ   
ศึกษาการโฆษณายกระดบัของทวัร์แบบเหมาจ่าย 

 
3574204 การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย                3(2-2) 
  Trekking and Soft Adventure Tours 

แนวคิด      รูปแบบ    วธีิการและเทคนิคในการจดัรายการน าเท่ียว    ใน
แหล่งท่องเท่ียวซ่ึงห่างไกลค่อนขา้งผจญภยั   เช่น  ป่า  ภูเขา  ทะเล  ฯลฯ  การ
ส ารวจและการก าหนดเส้นทาง   ความรู้เก่ียวกบัเส้นทาง   การจดัเตรียมอุปกรณ์    
การป้องกนัและการแกปั้ญหาเก่ียวกบัความปลอดภยั    การจดักิจกรรมในการพกั
แรม      การดูแลเอาใจใส่นกัท่องเท่ียว    ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองป่า   เร่ืองทะเลและการ
อนุรักษธ์รรมชาติ   ทั้งน้ีตอ้งเลือกเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถ่ิน 

 
3574205 หัวข้อเฉพาะทางด้านธุรกจิการท่องเทีย่ว                3(2-2) 
  Special Topics in Tourism Business 

ศึกษาวเิคราะห์หวัขอ้ทางดา้นธุรกิจการท่องเท่ียวในแนวลึก ทั้งปัญหาและ
อุปสรรค พร้อมแนวทางแกไ้ข 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3574301 ธุรกจิสนามกอล์ฟ                  3(3-0) 
  Golf Course Business 

ความส าคญัและบทบาทของสนามกอลฟ์ต่อธุรกิจการท่องเท่ียวในปัจจุบนั  
การตลาดและการด าเนินธุรกิจสนามกอลฟ์   การจดัองคก์ร    การงบประมาณ      
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนามกอลฟ์ 

 
3574302 เศรษฐกจิทางการโรงแรม                  3(3-0) 
  Economics of Hotel 

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของกิจการโรงแรม อุปสงค ์ อุปทานใน
ธุรกิจโรงแรม ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง การด าเนินงาน และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมี
ผลกระทบต่อกิจการโรงแรม รวมทั้งศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนจากการด าเนิน
ธุรกิจโรงแรม 

 
3574401 ธุรกจิสวนสนุก                   3(3-0) 
  Recreation Park Business 

การก่อตั้งสวนสนุก  การพฒันาและการจดัการสวนสนุก  การจดัองคก์าร  
การงบประมาณ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจสวนสนุก 

3574901 การสัมมนาธุรกจิบริการ                  3(2-2) 
 
3574901 การสัมมนาธุรกจิบริการ                  3(2-2) 
  Seminar in Service Businessเพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการ

จดัการมาประยกุต ์      เพื่ออภิปรายปัญหาในดา้นธุรกิจบริการต่าง ๆ ท่ีเป็นอยูใ่น
ปัจจุบนัหรือจากกรณีศึกษาต่าง ๆ 
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เพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการจดัการมาประยกุต ์     
เพื่ออภิปรายปัญหาในดา้นธุรกิจบริการต่าง ๆ ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัหรือจาก
กรณีศึกษาต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3574902 สัมมนาปัญหาทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                3(2-2) 
  Seminar in Tourism Industry Problems 

ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาสภาพปัญหาปัจจุบนั  และวธีิการแกไ้ขเก่ียวกบั
ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  โดยศึกษาทั้งธรรมชาติ  สถานการณ์      
กระบวนการบริหาร  ลกัษณะพิเศษของงาน และน าผลการศึกษาวเิคราะห์มา
อภิปรายหาวธีิแกไ้ข 

 
3574903 การวจัิยทางด้านการท่องเที่ยว                 3(2-2) 
  Research in Tourism 

รูปแบบระเบียบวธีิการวจิยัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกนั              
การศึกษาดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว  เลือก
ศึกษาวจิยัในหวัขอ้ท่ีมีความส าคญัและเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

 
3574904 สัมมนาปัญหาธุรกจิโรงแรม                 3(2-2) 
  Seminar in Hotel Business Industry Problems 

ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจการโรงแรม และวธีิการแกไ้ข     
โดยศึกษาทั้งกระบวนการบริหาร  สถานการณ์  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม  ลกัษณะพิเศษ
ของงาน และน ามาอภิปรายหาวธีิแกไ้ข 

 
3574905 สัมมนาธุรกจิร้านอาหารและภัตตาคาร                3(2-2) 
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  Seminar in Food Shops and Restaurant Business 
ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในดา้นธุรกิจร้านอาหารและภตัตาคาร

ชนิด ต่าง ๆ  ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  โดยน าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการ
จดัการมาประยกุตเ์พื่ออภิปรายปัญหา หรือศึกษาจากกรณีศึกษา 

 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                            น(ท-ป) 
 
3574906 สัมมนาธุรกจิบริการขนส่ง                 3(2-2) 
  Seminar in Transportation Service Business 

ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในดา้นธุรกิจบริการขนส่งต่าง ๆ ท่ี
เป็นอยูใ่นปัจจุบนั    โดยน าความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ทางการจดัการมาประยกุตเ์พื่อ
อภิปรายปัญหา หรือศึกษาจากกรณีศึกษา 

 
3574907 สัมมนาปัญหาอุตสาหกรรมบริการ                3(2-2) 
  Seminar in Hospitality Industry Problems 

ศึกษาและวเิคราะห์ปัญหา และวธีิการแกไ้ขในเชิงกรณีศึกษา หรืออภิปราย
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั  ในอุตสาหกรรมบริการดา้นต่าง ๆ    โดยน าความรู้และ
เทคนิคต่าง ๆ ทางการจดัการมาประยกุตใ์ชห้รือจากกรณีศึกษา 

 
3574908 สัมมนาธุรกจิการท่องเทีย่ว                 3(2-2) 
  Seminar in Tourism Business 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3594901 วธีิการวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

ศึกษาปัญหาการด าเนินงานธุรกิจท่องเท่ียว โดยศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีท าให้
ธุรกิจการท่องเท่ียวประสบความส าเร็จและลม้เหลว โดยน าปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ มาวเิคราะห์ และสัมมนา อภิปรายหาขอ้สรุปร่วมกนั พร้อมสรุปผลการ
สัมมนาออกมาเป็นรายงานผลการสัมมนา 
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หมู่วชิาประกนัภยัและวนิาศภยั  
(358) 

 
 หมู่วชิา ประกนัภยัและวนิาศภยั ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิา บริหารธุรกิจและการจดัการ ได้
จดัลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1. การประกนัภยั (358-1--) 

2. (358-2--) 
3. (358-3--) 
4. (358-4--) 
5. (358-5--) 
6. (358-6--) 
7. (358-7--) 
8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (358-8--) 
9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์ (358-9--) 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั 
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หมู่วชิาประกนัภยัและวนิาศภยั  (358)   
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3581101 
3582101 

 

4641201 
 

การประกนัภยั 
การประกนัภยัสินคา้ 

3(3-0) 
3(3-0) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาประกนัภยัและวนิาศภยั  (358) 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3581101 การประกนัภัย 3(3-0) 
 Insurance 

ลกัษณะของการเส่ียงภยัของธุรกิจ  ประเภทการเส่ียงภยั  ลกัษณะการ
ประกนัภยัการประกนัชีวติ  การประกนัอุบติัเหตุ  การประกนัภยัทางทะเล  ขอบเขต
ของการด าเนินงานของกิจการประกนัภยั   ประโยชน์ของการประกนัภยัในทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  การปฏิบติัการประกนัภยัรูปแบบต่าง ๆ สถาบนัการประกนัภยัใน
ประเทศไทย 

 
3582101 การประกนัภัยสินค้า 3(3-0) 
 Cargo  Insurance 

ศึกษาหลกัการประกนัภยัสินคา้และประกนัภยัการขนส่งสินคา้ระหวา่ง
ประเทศกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีคุม้ครองและภยัท่ียกเวน้ความคุม้ครอง ขอ้ก าหนด  
เง่ือนไขความคุม้ครองมาตรฐานต่าง ๆ วธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนและการพิจารณารับประกนัภยั  การขนส่งสินคา้  ระบบการประกนัภยั 
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หมู่วชิา  เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
(359) 

 
 หมู่วชิา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ซ่ึงอยูใ่นหมวดวชิาบริหารธุรกิจและการจดัการ ไดจ้ดั
ลกัษณะเน้ือหาวชิาออกเป็นดงัน้ี 
 1.  ทฤษฎีและ/หรือหลกัการ (359-1--) 

2.  ประยกุต ์       (359-2--) 
3.  วเิคราะห์       (359-3--) 
4.           (359-4--) 
5.           (359-5--) 
6.          (359-6--) 
7.                                                                                                       (359-7--) 
8.  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (359-8--) 
9.  โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ  วทิยานิพนธ์ (359-9--) 
     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวจิยั 
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หมู่วชิา  เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ  ในหมวดวชิาบริหารธุรกจิและการจดัการ  (359) 
 

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3591101 4611101 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0) 
3591102 4611102 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3(3-0) 
3591103 3151102 บริโภคศึกษา 3(3-0) 
3591104 - เศรษฐศาสตร์ในหมู่บา้น 3(3-0) 
3591105 - เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0) 
3591107 - เศรษฐคณิตศาสตร์ 1 3(3-0) 
3591108 - สถิติเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0) 
3591109 3590101 ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ์ 2(2-0) 
3592101 4611103 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0) 
3592102 4611104 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0) 
3592103 - เศรษฐมิติเบ้ืองตน้ 3(3-0) 
3592104 - ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 3(3-0) 
3592106 - เศรษฐศาสตร์การเงิน 3(3-0) 
3592107 - เศรษฐคณิตศาสตร์ 2 3(3-0) 
3592108 - สถิติเศรษฐศาสตร์ 2 3(3-0) 
3592201 4611213 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 3(3-0) 
3592202 4612108 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0) 
3592203 4614211 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร 3(3-0) 
3592204 4612129 เศรษฐศาสตร์การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารเกษตร 2(2-0) 
3592205 4614210 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร 3(3-0) 
3592206 - เศรษฐศาสตร์ประชากร 3(3-0) 
3592207 - เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0) 
3592208 - เศรษฐศาสตร์การศึกษา 3(3-0) 
3592209 - เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0) 
3592210 - เศรษฐศาสตร์การจดัการอุตสาหกรรม 3(3-0) 
3592211 - เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 3(3-0) 



 374 

   

รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3592213 - เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร 3(3-0) 
3592215 - เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน 3(3-0) 
3592216 - เศรษฐศาสตร์การประมง 3(3-0) 
3592217 - เศรษฐศาสตร์ทอ้งถ่ิน 3(3-0) 
3592218 - เศรษฐศาสตร์ชนบท 3(3-0) 
3592219 - เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 3(3-0) 
3592220 - เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมบริการ 3(3-0) 
3592301 4613301 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เบ้ืองตน้ 3(3-0) 
3592402 - เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 3(3-0) 
3592501 - การศึกษาเฉพาะกรณีทางเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 3(2-2) 
3593101 4612106 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0) 
3593102 4612107 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0) 
3593201 4612203 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 3(3-0) 
3593202 4614207 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3(3-0) 
3593203 4613204 เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง 3(3-0) 
3593204 - เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0) 
3593205 - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0) 
3593206 - เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวฒัน์ 3(3-0) 
3593207 - เศรษฐศาสตร์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0) 
3593208 - เศรษฐศาสตร์การตลาด 3(3-0) 
3593209 - เศรษฐศาสตร์การเมือง 3(3-0) 
3593211 - เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 3(3-0) 
3593212 - เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 3(3-0) 
3593213 - เศรษฐศาสตร์แรงงานระหวา่งประเทศ 3(3-0) 
3593214 - เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 3(3-0) 
3593215 - เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหวา่งประเทศ 3(3-0) 
3593216 - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 3(3-0) 
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รหัสวชิา 
ช่ือวชิา น(ท-ป) 

รหัสใหม่ รหัสเก่า 
3593217 - เศรษฐศาสตร์การผลิต 3(3-0) 
3593218 - เศรษฐศาสตร์การจดัการ 3(3-0) 
3593219 - การประกนัคุณภาพ 3(3-0) 
3593220 - เศรษฐศาสตร์การคลงั 3(3-0) 
3593221 - เศรษฐศาสตร์การประกนัภยั 3(3-0) 
3593301 4613303 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0) 
3593303 - การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน 3(3-0) 
3593305 - การวเิคราะห์เศรษฐกิจไทย 3(3-0) 
3593306 - เศรษฐศาสตร์การผนัแปรทางการเงิน 3(3-0) 
3593307 - เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ 3(2-2) 
3593308 - การจ าลองแบบปัญหาทางธุรกิจ 3(2-2) 
3593309 - เศรษฐศาสตร์รัฐวสิาหกิจ 3(3-0) 
3593310 - จริยธรรมส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0) 
3594102 - การพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 3(2-2) 
3594301 - การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ 3(3-0) 
3594302 - หวัขอ้เฉพาะทางดา้นเชิงปริมาณธุรกิจ 3(2-2) 
3594901 - วธีิการวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0) 
3594902 - สัมมนาเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(2-2) 
3594903 - สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(2-2) 
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ค าอธิบายรายวชิา 
หมู่วชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ (359) 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3591101 หลกัเศรษฐศาสตร์                  3(3-0) 
  Principles of Economics 

ศึกษาถึงมูลค่า   ราคา   การจดัสรรทรัพยากร  พฤติกรรมผูบ้ริโภค   อุปสงค ์  
อุปทาน    ปัจจยัการผลิต การแข่งจนั    การค่าระหวา่งประเทศ    รายไดป้ระชาชาติ   
บทบาทของรัฐบาล  ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

 
3591102 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น                  3(3-0) 
  Introduction to Economics 

ศึกษาความหมายและความส าคญัของวชิาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต  
พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาต ิการเงิน การธนาคาร     

การคลงัและการค้า   ระหวา่งประเทศ 
  
3591103 บริโภคศึกษา                   3(3-0) 
  Education for Consumers 

ความส าคญัของบริโภคศึกษาต่อเศรษฐกิจส่วนบุคคล ต่อส่วนรวม 
พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค  ความตอ้งการท่ีจ าเป็นและไม่จ  าเป็น     การเลือก
ซ้ือเคร่ืองบริโภคอยา่งมีประสิทธิภาพ  อิทธิพลของการโฆษณา  ค่านิยมของ
ผูบ้ริโภคในการนิยมใชข้องไทย 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3591104 เศรษฐศาสตร์ในหมู่บ้าน                  3(3-0) 
  Economics  in Village 

ศึกษาความตอ้งการของผูซ้ื้อและผูข้ายในระดบัหมู่บา้นและต าบล โดย
ศึกษาสภาพการผลิตและตน้ทุนการผลิต ตลาดและการก าหนดราคา สถาบนัการเงิน
ระดบัทอ้งถ่ิน กลุ่มออมทรัพยต่์างๆ และจดัท างบประมาณโครงการระดบัหมู่บา้น
และต าบล รวมทั้งประเภทภาษีอากรในทอ้งถ่ิน 

 
3591105 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป                  3(3-0) 
  General Economics 

ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวติประจ าวนัเพื่อประกอบธุรกิจ   
การจดัหาและใชท้รัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบนัการเงิน การภาษี
อากร การคา้ การลงทุน ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

 
3591107 เศรษฐคณติศาสตร์ 1                  3(3-0) 
  Mathematics for Economics 1 

การใชก้ฎเกณฑท์างคณิตศาสตร์เพื่อน าไปประยกุตใ์นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  
เช่น    เซต   การจดัล าดบั  ระบบจ านวนและอนุกรม  อตัราส่วน สัดส่วนและร้อยละ  
การคิดค่าเส่ือมราคา ดอกเบ้ียและส่วนลด  สมการและกราฟ พีชคณิตเชิงเส้น  
ลอการิทึม แคลคูลสัของฟังกช์นั  การหาอนุพนัธ์ของฟังกช์นั เมตริกซ์  ดีเทอร์
มินนัต ์ สมการเชิงเส้น และการประยกุตใ์นทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3591108 สถิติเศรษฐศาสตร์ 1                  3(3-0) 
  Economic Statistics 1 

ศึกษาความหมายของสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม    การวดั
แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย  การสุ่มตวัอยา่ง  หลกัการประมาณค่า  
การทดสอบสมมติฐาน  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรและการวิเคราะห์เส้น
ถดถอยอยา่งง่าย 

 
3591109 ระบบเศรษฐกจิไทยและการสหกรณ์                2(2-0) 
  Thai Economic System and Cooperative 

ลกัษณะส าคญัของระบบและโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย บทบาทและ
กลไกของรัฐในการจดั และด าเนินการทางเศรษฐกิจทั้งของภาครัฐและของ
ภาคเอกชน แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วเิคราะห์และเปรียบเทียบ
ปัญหาและแนวโนม้ส าคญัของเศรษฐกิจของไทยและสหกรณ์ 

 
3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1                  3(3-0) 
  Micro – Economics 1 

ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัการผลิต      พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค  พฤติกรรมของผูผ้ลิต  อุปสงค ์  อุปทาน  การก าหนดราคาในตลาด
ประเภทต่าง ๆ ของการจดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่ปัจจยัการผลิตในรูปค่าเช่า  ค่าจา้ง  
ดอกเบ้ียและก าไร  บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทัว่ไป 

 
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1                  3(3-0) 
  Macro – Economics 1 

ศึกษาพฤติกรรมของปัจจยัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ       ซ่ึงเป็นตวัก าหนดรายได้
ประชาชาติ  เช่น  พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค  การออก  การลงทุน  
บทบาทของรัฐบาล    การวา่จา้งท างาน    ระดบัเงินเฟ้อ   เงินฝืด   การคลงั   
นโยบายการเงิน           การคา้ระหวา่งประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3592103 เศรษฐมิติเบือ้งต้น                  3(3-0) 
  Introduction to Econometric 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และเทคนิค การใชเ้ศรษฐมิติในการศึกษา
เศรษฐศาสตร์ ความสัมพนัธ์ของตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ตวั
แบบสมการถดถอยอยา่งง่าย (Simple Regression) ตวัแบบถดถอยเชิงซ้อน 
(Multiple Regression) เทคนิคการค านวณทางเศรษฐมิติโดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด
(Ordinary Least Square) Best Linear Unbiased Estimation Maximum Likelihood 
Estimation และ Simultanaous Equaition System   การเปรียบเทียบระหวา่งเทคนิค
การประมาณค่าแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ย 

 
3592104 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ                3(3-0) 
  International Trade Theory and Policy 

ศึกษาทฤษฎีของส านกัคลาสสิก ทฤษฎีมลูค่าแรงงาน นโยบายการคา้ อตัร
ภาษีศุลกากร ขอ้ตกลงเร่ืองสินคา้ระหวา่งประเทศ นโยบายทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศ โดยเนน้มาตรการส่งเสริมสินคา้ออก และการควบคุมการน าสินคา้เขา้ 
องคก์รทางการคา้ระหวา่งประเทศ นโยบายการคา้ทัว่ไปส าหรับประเทศพฒันา 
และก าลงัพฒันาโดยเฉพาะประเทศไทย 

 
3592106 เศรษฐศาสตร์การเงิน                  3(3-0) 
  Economic of Monetary 

ศึกษาทฤษฎีการเงิน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินใน
ความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกวา้ง ววิฒันาการของเงินและระบบ
การเงิน ลกัษณะและบทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน หลกัการผนัแปรทาง
การเงิน และสาเหตุของการผนัแปรทางเงิน ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงินต่างๆ โดยศึกษากรณีการผนัแปรทางการเงินใน
ประเทศไทย 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3592107 เศรษฐคณติศาสตร์ 2                  3(3-0) 
  Mathematics for Economics 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3591107  เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 1  มาก่อน 

ศึกษาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชว้ิชาเศรษฐศาสตร์        
เช่น  สมการเชิงเส้น     เรขาคณิตวเิคราะห์   อนุพนัธ์ของฟังกช์นัหน่ึงตวัและหลาย
ตวั      การหาค่า ต ่าสุดและค่าสูงสุด  และการประยกุตก์ฎเกณฑท์างคณิตศาสตร์ใช้
กบัทฤษฎี        อุปสงคแ์ละอุปทาน   ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคและทฤษฎีการผลิต    
การอินทิเกรต   รวมทั้งกฎเก่ียวกบัการดิฟเฟอเรนเชียล  และการประยกุตใ์นทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์  

  
3592108 สถิติเศรษฐศาสตร์ 2                  3(3-0) 
  Economics Statistics 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3591108  สถิติเศรษฐศาสตร์ มาก่อน 

ศึกษาทฤษฎีทางสถิติท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์นวชิาเศรษฐศาสตร์    เช่น   
ทฤษฎีการ สุ่มตวัอยา่ง     การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐานการ
ทดสอบ  ค่าเฉล่ียและสัดส่วน  การทดสอบไค-สแควส์    การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนรวม      การวเิคราะห์ถดถอยและสห         สัมพนัธ์ พหุคูณ  การหาช่วง
ความเช่ือมัน่และการพยากรณ์  แบบจ าลองสมการถดถอยท่ีไม่เป็นเส้นตรง  
อนุกรมเวลาและเลขดชันี  

 
3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร                 3(3-0) 
  Economics of Money and Banking 

ศึกษาถึงทฤษฎีเงินตรา    ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ    ปริมาณเงินใน
ความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกวา้ง  ววิฒันาการของการเงินและ
ระบบการเงิน  บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน  ประเภทของธนาคาร หน้าท่ี
และบทบาทต่อปริมาณเงิน   ระบบธนาคารแบบธนาคารเด่ียวและธนาคารสาขา     
การสร้างและท าลายเงินฝาก  สถาบนัการเงินและบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3592202 เศรษฐศาสตร์การเกษตร                  3(3-0) 
  Agricultural Economics 

ขอบเขตของวชิาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร  ปัญหาดา้นการเกษตร   หลกัเศรษฐศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร สินเช่ือการตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร  การบริโภค  
สหกรณ์การเกษตร  ธุรกิจการเกษตร   นโยบายของการเกษตรทางการคา้ระหวา่ง
ประเทศ และการผลิต 

   
3592203 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิการเกษตร                 3(3-0) 
  Agri – Business Economics 

หลกัและวธีิการวเิคราะห์ธุรกิจในฟาร์ม  การวางแผนการใชท้รัพยากรใน
ฟาร์มอยา่งมีประสิทธิภาพ  การประยกุตท์ฤษฎีการผลิต     เทคนิคในการผลิตเพื่อ
แกไ้ขในการผลิตและการใชท้รัพยากรทางการเกษตรภายใตส้ภาวะแวดลอ้มต่าง ๆ  
กนั 

 
3592204 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยกีารเกษตร              2(2-0) 
  Economic of Agriculture 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยท่ีีเก่ียวกบัการพฒันาการเกษตร และชนบททั้ง
ในและต่างประเทศ การวางนโยบายการเกษตรและการแกปั้ญหาธุรกิจและ
อุตสาหกรรมทางการเกษตร แผนการผลิตก าลงัคนและการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม การ
พฒันาระบบการผลิตธุรกิจ และอุตสาหกรรมเกษตร ความแตกต่างดา้นรายไดแ้ละ
คุณภาพของชีวิตชาวชนบท 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3592205 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการเกษตร                3(3-0) 
  Economics of Agri – Industry 

ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมเกษตร  การลดตน้ทุน
การผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายทางเศรษฐศาสตร์
และความตอ้งการของอุตสาหกรรม 

 

3592206 เศรษฐศาสตร์ประชากร                  3(3-0) 
  Demographic Economics 

ศึกษาถึงแหล่งขอ้มูลทางประชากร องคป์ระกอบของการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากร อตัราการเจริญพนัธ์ุ อตัราการตาย การยา้ยถ่ิน การกระจายตวัของ
ประชากร ความสัมพนัธ์ระหวา่งประชากรกบัเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางประชากรและนโยบายเพื่อพฒันา
ประชากรในดา้นเศรษฐกิจ 

 
3592207 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ                  3(3-0) 
  Health Economics 

ศึกษาบทบาทของวชิาเศรษฐศาสตร์ท่ีมีต่อสาธารณสุข สุขภาพ อนามยั 
การรักษาพยาบาลและทรัพยากร อุปสงคข์องสุขภาพอนามยัและการรักษาพยาบาล 
อุปทานของการรักษาพยาบาล และการบริการเพื่อสุขภาพอนามยั นโยบายการ
รักษาพยาบาล และบริการทางสาธารณสุข ปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัและการ
รักษาพยาบาล 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3592208 เศรษฐศาสตร์การศึกษา                  3(3-0) 
  Educational Economics 

ศึกษาถึงความส าคญัของทรัพยากรมนุษยใ์นระบบเศรษฐกิจ       การ
วางแผนการศึกษา    การลงทุนทางการศึกษา   สัดส่วนของการศึกษาแต่ละระดบั    
การพฒันาการศึกษาระดบัต่าง ๆ  การศึกษาเพื่อผลิตก าลงัคนใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการพฒันา      การใชท้ฤษฎีตน้ทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefits) 
ในการวเิคราะห์และประเมินผลการลงทุนทางการศึกษา 

 
3592209 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                 3(3-0) 
  Industrial Economics 

ศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างเศรษฐกิจไทย       และโครงสร้างของ
ภาคอุตสาหกรรมความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาภาคอุตสาหกรรม   กบัการ
พฒันาเศรษฐกิจ การตดัสินใจเก่ียวกบัการลงทุน การผลิต  และการเลือกท าเลท่ีตั้ง
ของอุตสาหกรรม  วธีิหาแหล่งเงินทุนเพื่อพฒันาอุตสาหกรรมและน าเทคโนโลยมีา
ประยกุตใ์ชใ้นภาคอุตสาหกรรม 

 
3592210 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม                3(3-0) 
  Industrial Management Economics 

ศึกษาถึงประเภทและลกัษณะของอุตสาหกรรม วตุัถุประสงคข์องการท า
ธุรกิจทางอุตสาหกรรม การส ารวจตลาด การเคล่ือนไหวของราคาและภาวะ
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการลงทุนและการ
ส่งเสริมการขยายตลาด พร้อมทั้งการวเิคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
รวมทั้งแนวทางแกไ้ข 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3592211 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกจิ                 3(3-0) 
  Economics of Business Finance 

ศึกษาและวเิคราะห์การเงิน  การวางแผนก าไร  การบริหารเงินทุน
หมุนเวยีน     การบริหารเงินสด  การบริหารลูกหน้ี  แหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะ
ยาว  และตลาดเงินทุนในประเทศไทย 

 
3592213 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร                 3(3-0) 
  Economics of Taxation 

ศึกษาถึงระบบและวธีิการเก็บภาษี ชนิดของภาษีอากร การภาษีอากรของ
ไทย หลกัการจดัเก็บและการบริหารภาษีอากร ภาษีทางตรงและทางออ้ม พร้อมทั้ง
ภาษีอากรประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งนโยบายภาษีอากรเพื่อควบคุมภาวะเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 

 
3592215 เศรษฐศาสตร์ทีด่ิน                  3(3-0) 
  Land Economics 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดิน ส่วนประกอบของท่ีดินทางการเกษตร ลกัษณะ
พิเศษของท่ีดินในฐานะปัจจยัการผลิต อุปทานท่ีดิน อุปสงคท่ี์ดิน การใชท่ี้ดิน การ
ถือครองท่ีดิน ผลของการถือครองท่ีดินท่ีมีผลต่อการพฒันาการเกษตร ปัญหาการ
ถือครองท่ีดินในประเทศไทย 

 
3592216 เศรษฐศาสตร์การประมง                  3(3-0) 
  Fishery Economics 
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ลกัษณะทัว่ไปของการท าฟาร์มสัตวน์ ้า ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใชใ้น
การจดัการฟาร์มสัตวน์ ้า การวางแผนการท าฟาร์มสัตวน์ ้า การบริหารและการ
จดัการธุรกิจฟาร์มสัตวน์ ้า สถิติและบญัชีฟาร์มสัตวน์ ้า การวดัผลไดแ้ละวเิคราะห์
ธุรกิจฟาร์มสัตวน์ ้า ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตน้ทุนและรายไดใ้นการท าฟาร์มสัตวน์ ้า 
หลกัการค านวณผลสถิติประชากรสัตวน์ ้า 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น                  3(3-0) 
  Regional Economics 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3591105   เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 

ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดบัทอ้งถ่ินและชุมชน    ทฤษฎีวา่ดว้ยท าเล
ท่ีตั้งถ่ินฐาน     วเิคราะห์การเคล่ือนยา้ยระหวา่งทอ้งถ่ิน   วเิคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งทอ้งถ่ิน  การวเิคราะห์ปัจจยัการผลิตและผลผลิตในทอ้งถ่ิน         มาตรการ
แกไ้ขความไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งทอ้งถ่ิน  โดยศึกษาเป็นรายกรณีแต่ละทอ้งถ่ิน 

 
 
3592218 เศรษฐศาสตร์ชนบท                  3(3-0) 
  Rural Economics 

ศึกษาลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท              การมีส่วนร่วม
ทางดา้นการผลิต   การตลาด และการบริโภคของประชากรในชนบท      บทบาท
ของภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในการพฒันาเศรษฐกิจชนบท    การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในชนบทไทย     รวมทั้งแนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 
3592219 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                  3(3-0) 
  Environmental Economics 

ศึกษาถึงหลกัการ และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีประยกุตก์บัส่ิงแวดลอ้ม    
และเคร่ืองมือ ทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสังคมในนโยบายการพฒันา
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ส่ิงแวดลอ้ม  การวิเคราะห์และประเมินโครงการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม     
นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัปัญหาและการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม โดยใชก้รณีศึกษา 

 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3592220 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมบริการ                 3(3-0) 
  Service Industry Economics 

ศึกษาวธีิการน าหลกัการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มาประยกุตก์บัธุรกิจ
ดา้น   ร้านอาหารและภตัตาคาร   สถานท่ีท่องเท่ียว  การน าเท่ียว   การโรงแรมและ
ท่ีพกั  การโฆษณาและการขนส่ง    การขายของท่ีระลึกและสถานท่ีเริงรมย ์    โดย
ใชก้รณีศึกษา  วเิคราะห์ตน้ทุนและ ผลตอบแทนจากการท าธุรกิจ 

 
3592301 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เบือ้งต้น                 3(3-0) 
  Introduction to Basic Economic Analysis 

ศึกษาการวเิคราะห์เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรายไดป้ระชาชาติ การผลิตการบริโภค 
การออมการลงทุน นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัระบบการธนาคาร การขยายตวัของ
การเงิน ทฤษฎีการคา้การเงินระหวา่งประเทศและลกัษณะของตลาด 

 
3592402 เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ                  3(3-0) 
  Buddhist Economics 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3591105 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป  

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ท่ีใชค้วามมัง่คัง่ทางวตัถุ ความมัง่
คัง่ของสหประชาชาติ (The Wealth of Nation) ศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ
โดยการด ารงชีพท่ีถูกตอ้งหรือสัมมาอาชีวะ วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความมัง่
คัง่ทางวตัถุกบัการด ารงชีพท่ีถูกตอ้งหรือความอยูเ่ยน็เป็นสุขตามหลกัธรรมะและ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ โดยใชก้รณีศึกษาของชุมชนในทอ้งถ่ิน 
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3592501 การศึกษาเฉพาะกรณีทางเศรษฐกจิท้องถิ่น                3(2-2) 
  Case Study in Local Economics 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3591108 สถิติเศรษฐศาสตร์ 1  

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ การผลิต การบริโภค การตลาดในชุมชน และ
ทอ้งถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ กรณีศึกษาในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
แลว้ใหน้ าผลการศึกษาเสนอในรูปแบบของเอกสารรายงาน 

รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2                  3(3-0) 
  Micro – Economics 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3592101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

ศึกษาโดยละเอียดในพฤติกรรมผูบ้ริโภค        วเิคราะห์แบบนบัหน่วย 
(Cardinal Approach)  และวเิคราะห์แบบเรียงล าดบั (Ordinal Approach)  หลกัอุป
สงคแ์ละอุปทานทฤษฎีการผลิต  การผสมปัจจยัการผลิตท่ีเสียตน้ทุนต ่าสุด   ทฤษฎี
ตน้ทุน    ลกัษณะของโครงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ       การตั้งราคาและ
เง่ือนไขในตลาดต่าง ๆ และการวภิาคกรรม 

    
3593102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                  3(3-0) 
  Macro – Economics 2 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  3592102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

ศึกษาโดยละเอียดถึงวธีิการค านวณรายไดป้ระชาชาติ       ดา้นรายได ้  
รายจ่าย   และผลผลิต    ส่วนประกอบของอุปสงคร์วม    ดุลยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ    โดยแยกศึกษาดา้นผลผลิตเงินตราและการจา้งงาน   เปรียบเทียบ
แนวทางการวิเคราะห์   เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค  
ความเจริญทางเศรษฐกิจ  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 
3593201 โครงสร้างทางเศรษฐกจิของประเทศไทย                3(3-0) 
  Economics of Construction 

ศึกษาโครงสร้างของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบนั            
โครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตร     โครงสร้างและนโยบายส่งเสริมการอุตสาหกรรม      
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การพาณิชยกรรมการพฒันาเศรษฐกิจของไทย  ดุลการคา้และดุลการช าระเงิน  
บทบาทของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ   กลุ่มผกูขาดทางธุรกิจ   บทบาท
ธนาคารพาณิชย ์ และสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ    ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจต่าง ๆ 
ในปัจจุบนัและอนาคต  (ศึกษานอกสถานท่ี) 

 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593202 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                 3(3-0) 
  International Economics 

ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกบัการควบคุม
สินคา้เขา้และสินคา้ออก  การคา้ระหวา่งประเทศกบัการพฒันาเศรษฐกิจ  การแกไ้ข
ดุลการคา้และการช าระเงินระหวา่งประเทศ  การลงทุนระหวา่งประเทศ  สถาบนั
การเงินระหวา่งประเทศ  และความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

 
3593203 เศรษฐศาสตร์การก่อสร้าง                 3(3-0) 
  Economics of Construction 

ระบบการก่อสร้างท่ีก่อใหเ้กิดการประหยดั      การเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและโครงสร้าง การปรับปรุงการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา
อาคาร การใชแ้รงงานท่ีก่อใหเ้กิดการประหยดั    การประหยดัพลงังานในอาคารสูง 
การวเิคราะห์ การลงทุนและปัญหาเศรษฐกิจการก่อสร้างในปัจจุบนั 

 
3593204 เศรษฐศาสตร์แรงงาน                  3(3-0) 
  Labor Economics 

ศึกษาเร่ืองอุปสงค ์ และอุปทานแรงงานในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์       และ
ตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์        การก าหนดอตัราค่าจา้ง และการจา้งงาน              การ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์  โครงสร้างตลาด และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน    
เช่น     การผกูขาด      การเจรจาต่อรองค่าจา้ง  การแทรกแซงของรัฐบาลใน
ตลาดแรงงาน  ภาวะเงินเฟ้อกบัการวา่งงาน  ตลาดแรงงาน และการกระจายรายได ้
สหภาพของแรงงาน  พร้อมทั้งกฎหมายระเบียบท่ีเก่ียวกบัแรงงานของประเทศไทย 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                  3(3-0) 
  Business Economics 

ศึกษาวธีิการประยกุต ์  หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์  เพื่อใชใ้นดา้นธุรกิจ   
ไดแ้ก่  การ พยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ  เช่น  อุปสงคแ์ละอุปทาน
ส าหรับตลาดต่าง ๆ  การส ารวจตลาด  การวางแผนการผลิต   การวเิคราะห์ตน้ทุน  
การก าหนดราคา   การวิเคราะห์นโยบายการใหสิ้นเช่ือและการตดัสินใจในการ
ลงทุน  การศึกษากรณีต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 
3593206 เศรษฐกจิไทยในกระแสโลกาภิวตัน์                3(3-0) 
  Thai Economic in Global Context 

ศึกษาความหมาย  ลกัษณะ ของโลกาภิวตัน์  กระแสโลกาภิวตัน์กบัการ
เปล่ียนแปลง ของเศรษฐกิจ   ความสัมพนัธ์ของระบบการคา้  การเงิน  เศรษฐกิจ
โลกต่อประเทศไทย    การรวมตวัทางเศรษฐกิจของยุโรป (EU)    อเมริกา 
(NAFTA)   เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(AFTA)  พฒันาการทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย        การปรับโครงสร้างทางธุรกิจและแนวโนม้ในอนาคต 

 
3593207 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์                3(3-0) 
  Economics for Human Resources Management 

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัมนุษย ์ การลงทุนทรัพยากรมนุษย์
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา การฝึกอบรม และการวเิคราะห์ผลตอบแทนส่วน
บุคคล  และผลตอบแทนทางดา้นสังคมจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจน
การวางแผนก าลงัคน การพฒันาก าลงัคน และนโยบายการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593208 เศรษฐศาสตร์การตลาด                  3(3-0) 
  Economic of Marketing 

ศึกษาความหมาย แนวความคิดและความส าคญัของการตลาด หนา้ท่ีทาง
การตลาด สถาบนัทางการตลาด การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มา
ใชใ้นการบริหารการตลาดตั้งแต่การก าหนดวตัถุประสงค ์ การวางแผน การปฏิบติั 
การควบคุมและการประเมินผล โดยวเิคราะห์ประโยชน์ท่ีเกิดจากการตลาดทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม 

 
3593209 เศรษฐศาสตร์การเมือง                  3(3-0) 
  Political Economics  

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจกบัปัจจยัทางการเมือง
รวมทั้งปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ โครงสร้างอ านาจทาง
การเมือง และจริยธรรมของสังคมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ การมี
เสถียรภาพทางการเมืองหรือไร้เสถียรภาพ มีผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคม
และวฒันธรรม โดยใชก้รณีศึกษา 
 

3593211 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง                  3(3-0) 
  Economics of Transportation 

ศึกษาความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง  ความส าคญั
และบทบาท ในการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ        ลกัษณะทางเศรษฐกิจในการ
ขนส่งทางถนน   ทางรถไฟ ทางน ้า  ทางท่อและทางอากาศ      หลกัการควบคุมการ
ขนส่ง      การน าหลกัเศรษฐศาสตร์มาประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจการคา้      และ
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อุตสาหกรรมการจดัการธุรกิจขนส่งเพื่อเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ และผลิตภณัฑต่์าง ๆ   
เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593212 เศรษฐมิติเพือ่การธุรกจิ                  3(3-0) 
  Econometrics for Business 

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเนน้สมการเด่ียวและระบบสมการ การสร้างตวั
แบบการเลือกวธีิการประมวลค่าท่ีดีท่ีสุด การพยากรณ์และเทคนิคการจ าลองค่าโดย
ศึกษากรณีตวัอยา่งเพื่อประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจ 

 
3593213 เศรษฐศาสตร์แรงงานระหว่างประเทศ                3(3-0) 
  International Labour Economics 

ศึกษาทฤษฎีแรงงานระหวา่งประเทศ การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่ง
ประเทศ ก าลงัแรงงานของประเทศท่ีพฒันา และประเทศก าลงัพฒันา เปรียบเทียบ
สภาพการท างาน สถาบนัเก่ียวกบัแรงงาน กฏหมายแรงงานระหวา่งประเทศ 

 
3593214 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ                3(3-0) 
  International Monetary Economics 

การศึกษาดุลการคา้ และดุลการช าระเงิน อตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งดุลการคา้กบัดุลการช าระเงิน และรายไดป้ระชาชาติ สภาพ
การเปล่ียนแปลง อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และนโยบายการเงินของไทยท่ีมีต่อ
ประเทศต่างๆ 

 
3593215 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ                3(3-0) 
  International  Investment Economics  
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การวเิคราะห์พฤติกรรมการลงทุนของบรรษทัขา้มชาติ วเิคราะห์ปัญหา 
และผลกระทบเก่ียวกบัการลงทุนระหวา่งประเทศ วเิคราะห์กระบวนการ
เปล่ียนแปลงในระบบเศรษฐกิจของโลก การจดัองคก์รระดบัโลก ยทุธศาสตร์การ
ลงทุนของบรรษทัขา้มชาติตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นตน้มา 

 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593216 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ                 3(3-0) 
  Economics of Integration 

การศึกษาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุ่ม 
การรวมกลุ่มท่ีส าคญั เช่น  EC  ECC  AFTA  NAFTA  GATT  ฯลฯ  โดยวเิคราะห์
ถึงผลดีผลเสียจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทาง
เศรษฐกิจ 

 
3593217 เศรษฐศาสตร์การผลติ                  3(3-0) 
  Production Economics 

ศึกษาแนวคิด หลกัการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ผลิต และการจดัการการผลิตท่ีเกิดประสิทธิภาพ       ชนิดของฟังกช์ัน่การผลิต    
การพยากรณ์การผลิต การวเิคราะห์วางตน้ทุนและผลตอบแทนจากการผลิต        
การใชว้ธีิลิเนียโปรแกรมม่ิงในการวางแผนและออกแบบการผลิต  กาควบคุมคน้
ทุนการผลิต  โดยใชก้รณีศึกษา (Case Study) 

 
3593218 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                  3(3-0) 
  Managerial Economics 

ศึกษาหลกัและวธีิการตดัสินใจในเชิงธุรกิจภายใตส้ภาวะการณ์ต่างๆ 
วธีิการพยากรณ์ธุรกิจ การวเิคราะห์ความยดืหยุน่อุปสงคแ์ละอุปทาน การก าหนด
ราคาสินคา้และบริการในตลาด การก าหนดราคาในทางปฏิบติั การวา่จา้งแรงงาน 
การวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน การวางแผน
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งบประมาณและการวางแผนก าไร การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาวะการณ์ต่างๆ โดยใชว้ธีิกรณีศึกษา (Case Study) 

 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593219 การประกนัคุณภาพ                  3(3-0) 
  Quality Assurance Management 

ศึกษาความหมายของคุณภาพ  การประกนัคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ  
ความส าคญัของการประกนัคุณภาพต่อการจดัการ      นโยบาย  และวตัถุประสงค์
ของการประกนัคุณภาพระบบการประกนัคุณภาพแบบต่าง ๆ  การประกนัคุณภาพ
ในต่างประเทศและในประเทศ 

 
3593220 เศรษฐศาสตร์การคลงั                  3(3-0) 
  Financial Economics 

ศึกษาวธีิการจดัท างบประมาณของรัฐบาลโดยเนน้ปัญหาเก่ียวกบัรายรับ
รายจ่าย  การจดัสรรทรัพยากร       การกระจายรายได ้ และการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ     การจดัท างบประมาณประจ าปี  นโยบายการจดัหารายได ้  การใชจ่้าย
ของรัฐบาล และนโยบายการบริหารหน้ีสาธารณะ 

 
3593221 เศรษฐศาสตร์การประกนัภัย                 3(3-0) 
  Economics of Assurance 

ศึกษาลกัษณะการท าประกนั ประเภทการท าประกนั ตน้ทุนท าประกนั 
ขอบเขตการใหป้ระกนั ประโยชน์หรือผลการตอบแทนจากการท าประกนั การใช้
กรณีศึกษาหน่วยงานหรือสถาบนัท่ีใหป้ระกนัในประเทศไทย 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593301 การวเิคราะห์เชิงปริมาณ                  3(3-0) 
  Quantitative Analysis 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  4112105  สถิติธุรกจิ 

ศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจ และประโยชน์ของการใชเ้ทคนิคทาง
คณิตศาสตร์เชิงปริมาณ  เพื่อช่วยในการตดัสินใจ  ไดแ้ก่  ความน่าจะเป็นแผนภูมิ
เพื่อการตดัสินใจ (Decision Trees)    ตวัแบบเชิงสินคา้คงคลงั (Inventory Model)               
โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming)   เทคนิคการประเมินผลและการ
ตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM)    ตวัแบบของมาร์กอฟ (Markov Model)  ทฤษฎี
เกม (Game Theory)  แถวรอคอย (Queueing) และการ 

  จ าลองเหตุการณ์ (Simulation) 
 
3593302 การวเิคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกจิ                 3(3-0) 
  Quantitative Economics in Business 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 4111101 หลกัสถิติ 

ศึกษาถึงกระบวนการตดัสินใจ ประโยชน์ของการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์เชิงปริมาณ เพื่อช่วยในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ความน่าจะเป็น แขนงการ
ตดัสินใจ (Decision Trees) โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) เทคนิค
การประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) การจดัซ้ือสินคา้คงคลงั 
และการจ าลองเหตุการณ์ (Simulation) และเทคนิคการพยากรณ์ธุรกิจ 
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รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593303 การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน                3(3-0) 
  Projects and Programs Analysis 

ศึกษาหลกัและวธีิการวางแผนระดบัโครงการและระดบัแผนงาน              
การบริหารโครงการและแผนงาน  หลกัและวธีิการประเมินโครงการและแผนงาน  
ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ      การวิเคราะห์ตน้ทุน และประโยชน์ทั้ง
โครงการของรัฐและเอกชน     การวดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
และแผนงานการก าหนดทางเลือกของโครงการหลกั และขั้นตอนการตดัสินใจ
เก่ียวกบัโครงการและแผนงาน      การวเิคราะห์ Cos – Benefit Ratio  วเิคราะห์เชิง
ระบบในโครงการและแผนงาน 

 
3593304 การวเิคราะห์ราคาผลติผลทางการเกษตร                3(3-0) 
  Price Analysis of Agricultural Product  

ศึกษาอุปสงค ์ อุปทาน และการก าหนดราคา วถีิการตลาด ส่วนเหล่ือม
การตลาด โครงสร้างการตลาดและการแข่งขนั การกระจุกตวั และการรวมตวัของ
ธุรกิจการเกษตร นโยบายตลาดและราคา กรณีศึกษาของไทยและประเทศอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
3593305 การวเิคราะห์เศรษฐกจิไทย                 3(3-0) 
  Analysis of Thai Economics 

ศึกษาความหมายของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ  ความส าคญัของการวิเคราะห์
เศรษฐกิจวธีิการวเิคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ  และการเลือกปัญหาเพื่อ
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ท าการวเิคราะห์รวมทั้งการฝึกหดัท าการวเิคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ  พร้อมทั้ง
การท ารายงานจากการวเิคราะห์เศรษฐกิจไทย 

 
 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593306 เศรษฐศาสตร์การผันแปรทางการเงิน                3(3-0) 
  Economics of Monetary Fluctuation 

ศึกษาลกัษณะการผนัแปรทางการเงิน สาเหตุของการผนัแปรทางการเงิน 
ผลกระทบจากการผนัแปรทางเงินท่ีมีต่อประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากร การ
กระจายรายได ้ การพฒันาเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงิน การใชก้รณีศึกษาท่ีท า
ใหเ้กิดเสถียรภาพทางการเงินในประเทศไทย 

 
3593307 เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ                  3(2-2) 
  Economics of Information 

ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ศึกษาระบบ
ขอ้สนเทศทางธุรกิจ การจดัการระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ประมวลผลดว้ย
รายการเปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศ การน าคอมพิวเตอร์มาใชก้บัระบบ
ขอ้สนเทศ ใชก้รณีศึกษาระบบสารสนเทศทางดา้นธุรกิจ 

 
3593308 การจ าลองแบบปัญหาทางธุรกจิ                 3(2-2) 
  Simulation for Business 

ศึกษาเคร่ืองมือการพฒันาระบบ การออกแบบระบบ การน าระบบไปใช ้
การจ าลองแบบปัญหาทางธุรกิจดว้ยคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม BML , GPSS 
และโปรแกรมท่ีเก่ียวขอ้ง การฝึกวเิคราะห์ระบบสารสนเทศบริหารธุรกิจของ
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หน่วยงานธุรกิจต่างๆ เพื่อน าผลมาสรุปการแกปั้ญหาอุปสรรค และเสนอแนะ
แนวทางของระบบท่ีเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3593309 เศรษฐศาสตร์รัฐวสิาหกจิ                  3(3-0) 
  Economics of Public Enterprises 

ศึกษาความหมายและรูปแบบของรัฐวสิาหกิจ ประเภทของรัฐวสิาหกิจใน
ประเทศไทย การกระจายรายได ้ สินคา้สาธารณะ การก าหนดราคาสินคา้ของ
รัฐวสิาหกิจ บทบาทของรัฐวสิาหกิจท่ีมีต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้ง
การวเิคราะห์ผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ 

 
3593310 จริยธรรมส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                3(3-0) 
  Ethics of Business Economists  

ศึกษาจริยธรรมในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ระหวา่งจริยธรรมกบัการ
ผลิตสินคา้และบริการ  จริยธรรมในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  ความ
รับผดิชอบขององคก์ารธุรกิจท่ีมีต่อบุคคลและสังคม  และจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ  โดยใชก้รณีศึกษาจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจของไทย 

 
3594102 การพฒันาเศรษฐกจิท้องถิ่น                 3(2-2) 
  Local Economy Development 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3592108 สถิติเศรษฐศาสตร์  2 

การวเิคราะห์าสภาพการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในอดีต ปัจจุบนัและ
แนวโนม้ในอนาคตในชุมชนและทอ้งถ่ิน การศึกษากระบวนการแกปั้ญหาชุมชน 
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และทอ้งถ่ิน ตามแนวพระราชด าริ กรณีศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน แลว้ใหน้ าผล
การศึกษาเสนอในรูปแบบของเอกสารรายงาน 

 
3594301 การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกจิ                 3(3-0) 
  Economic Forecasting 

ศึกษาความส าคญัในการวเิคราะห์เศรษฐกิจ วธีิการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
และการลดความรุนแรงของวฏัจกัรธุรกิจ ศึกษากระบวนการพยากรณ์ภาวะ
เศรษฐกิจ เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผน และแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจ 

 
รหัส                                    ช่ือและค าอธิบายรายวชิา                                น(ท-ป) 
 
3594302 หัวข้อเฉพาะทางด้านเชิงปริมาณทางธุรกจิ                3(2-2) 
  Special Topics in Quantitative Business 

ศึกษาลกัษณะของปัญหาการวเิคราะห์ทางธุรกิจในแนวลึก โดยเนน้การน า
คอมพิวเตอร์มาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ทางธุรกิจ 

 
3594901 วธีิการวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                3(2-2) 
  Research in Business Economics 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  :  4112107  สถิติเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

ศึกษาถึงระเบียบวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ทฤษฎีและปฏิบติั  โดย
อาศยัหลกัวธีิการวจิยัทางสังคมศาสตร์  รวมทั้งรูปแบบการเสนอโครงการวิจยั  กา
ประมวลปัญหา  การตั้งและการทดสอบขั้นสมมติฐาน          การใชเ้ศรษฐมิติ และ
แบบจ าลองชนิดต่าง ๆ ในการวจิยัลกัษณะปัญหาและแนวทางวจิยัทางเศรษฐกิจ  
ตลอดจนการเสนอตวัอยา่งของการด าเนินการวจิยั   

 
3594902 สัมมนาเชิงปริมาณทางธุรกจิ                 3(2-2) 
  Seminar in Quantitative Business 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3594901 วธีิวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

การศึกษาคน้ควา้ และรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเชิงปริมาณทางธุรกิจ 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ อภิปราย และหาขอ้สรุปส าหรับการน าไปใชต่้อไป 
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3594903 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                 3(2-2) 
  Seminar in Business Economics 
  วชิาทีต้่องเรียนมาก่อน : 3594901 วธีิการวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 

ศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบนั โดยน าปัญหาต่างๆ มา
วเิคราะห์และอภิปรายในกลุ่ม พร้อมทั้งใหส้รุปออกมาเป็นรายงานผลการสัมมนา 
โดยใหอ้ยูใ่นแผนการแนะน าและควบคุมของผูบ้รรยาย 

 
 


