รหัสและคําอธิบายรายวิชา

หลักสูตรสถาบันราชภัฏ พุทธศักราช 2543

เลมที่ 2
หมวดวิชาสังคมศาสตร
(250 – 299)
หมวดวิชานิเทศศาสตร
(300 – 349)
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
(350 – 399)

คํานํา
รายวิชาที่นํามาใชจดั การเรียนการสอนในหลักสูตรโปรแกรมวิชาตาง ๆ มีจาํ นวนมากมี
ความซับซอน สับสนในเรื่องชื่อวิชา รหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา หนวยกิตและชัว่ โมงสอน
กอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ จึงมีการจัดรายวิชาเขาหมวดหมูว ชิ ายึดหลักในเรื่องสาระสําคัญของ
คําอธิบายรายวิชายึดฐานกําเนิดของรายวิชาและอาศัยผูเชีย่ วชาญเปนแนวทางการปรับรหัสและ
คําอธิบายรายวิชา จึงไดมกี ารกําหนดรหัสวิชาเปนระบบเดียวกัน รหัสวิชาประกอบดวยเลข 7 ตัว
จัดเปน 10 หมวดวิชา 109 หมูวชิ า มีคําอธิบายรายวิชาเปนชุดเดียวกันพิมพเปนเอกสาร จํานวน 4
ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาครุศาสตร(100-149) หมวดวิชา
มนุษยศาสตร(150-159) และหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร(200-249)
ฉบับที่ 2 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาสังคมศาสตร(250-299) หมวดวิชา
นิเทศศาสตร(300-349) และหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ(350-399)
ฉบับที่ 3 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(400449) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร(450-499) และหมวดเกษตรศาสตร(500-549)
ฉบับที่ 4 ประกอบดวยคําอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม(550-599)
รายวิชาตาง ๆ ทีป่ รากฏในเอกสารรหัสและคําอธิบายรายวิชา 4 ฉบับ นําไปใชในการเรียน
การสอนในหลักสูตรสถาบันราชภัฏ และใชเพื่อประโยชนในการพัฒนาและใชหลักสูตรตอไป

สํานักมาตราฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ
พฤษภาคม 2543

สารบัญ
หนา
คํานํา
หมวดวิชาสังคมศาสตร (250-299)
250 หมูวชิ าทีไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร
251 หมูวชิ าจิตวิทยา
252 หมูวชิ ามานุษยวิทยา
253 หมูวชิ าสังคมวิทยา
254 หมูวชิ าภูมศาสตร
255 หมูวชิ ารัฐศาสตร
256 หมูวชิ านิติศาสตร
257 หมูวชิ าเศรษฐศาสตร
หมวดวิชานิเทศศาสตร (300-349)
300 หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร
301 หมูวชิ าการสื่อสาร
302 หมูวชิ าสิ่งพิมพ
303 หมูวชิ าการประชาสัมพันธ
304 หมูวชิ าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
305 หมูวชิ าการโฆษณา
306 หมูวชิ าการถายภาพ
307 หมูวชิ าภาพยนตร
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350-399)
350 หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาบริหารธุรกิจ
และการจัดการ
351 หมูวชิ าเลขานุการ
352 หมูวชิ าการบัญชี
353 หมูวชิ าการเงินและการธนาคาร
354 หมูวชิ าการตลาด

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

หนา
355 หมูวชิ าการสหกรณ
356 หมูวชิ าการบริหารธุรกิจ
357 หมูวชิ าธรกิจบริการ
358 หมูวชิ าประกันภัยและวินาศภัย
359 หมูวชิ าเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
ภาคผนวก
หลักการ

290
298
348
369
372

1

หมวดวิชาสังคมศาสตร
(รหัส 250-299)
หมวดวิชาสังคมศาสตร
รหัส
250
251
252
253
254
255
256
257

ไดจดั หมูวิชาไวดังนี้
หมูวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร
หมูวชิ าจิตวิทยา
หมูวชิ ามานุษยวิทยา
หมูวชิ าสังคมวิทยา
หมูวชิ าภูมศิ าสตร
หมูวชิ ารัฐศาสตร
หมูวชิ านิติศาสตร
หมูวชิ าเศรษฐศาสตร

2

หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชาสังคมศาสตร
(250)
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได ของหมวดวิชาสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักและทฤษฎีทางสังคมศาสตร
(250-1--)
2. ความรูทางสังคมศึกษา
(250-2--)
3.
(250-3--)
4.
(250-4--)
5.
(250-5--)
6.
(250-6--)
7.
(250-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(250-8--)
9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
(250-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

3

71

หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได ในหมวดวิชาสังคมศาสตร (250)

รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2500101
2500102
2500103
2500104
2501101 2681410
2502201 2682411
2502801
2502802
2502901 2684902
2502902
2503801
2503802
2504801
2504802
2504901
2504902
2504903
-

ชื่อวิชา
พฤติกรรมมนุษยกบั การพัฒนาตน
วิถไี ทย
วิถโี ลก
ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
สังคมศาสตรเบื้องตน
สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 1
สัมมนาปญหาวัฒนธรรม
การวิจยั วัฒนธรรม
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 3
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบื้องตน
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
สัมมนาสังคมศึกษา

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

4

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (250)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2500101

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3 (3-0)
Human Behavior and self Development
ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจ จัยแหงพฤติกรรม การพัฒนาตนเอง
มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกันและการอยูรว มกันอยางเปนสุข

2500102

3 (3-0)
วิถไี ทย
Thai Living
ศึกษาลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงของสังคมไทยทัง้ ใน
เมืองและชนบท วัฒนธรรมและประเพณีไทย สภาพปญหาและแนวทางขจัดปญหา
สังคมไทย โดยการศึกษาการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปญ
 ญา
ชาวบาน และทองถิ่น การดํารงชีวติ แบบเพียงพอ ตลอดถึงวิสยั ทัศนดานสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองที่คนไทยอยากเห็น

2500103

วิถโี ลก
3 (3-0)
Global Society and Living
ศึกษาวิวฒ
ั นาการสังคม ระบบเศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของ
ประเทศไทยและของสังคมไทย การจัดระเบียบโลกในดานสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและการปกครอง ตลอดถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการ
ปกครองของประเทศไทย เพื่อปรับตัวเขากับการจัดระเบียบของสังคมโลก

5
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2500104

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3 (3-0)
Human Being and Environment
ความหมาย
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม
ความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกบั สิ่งแวดลอม
การพัฒนาและการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น การดําเนิน
กิจกรรม
โดยใชวทิ ยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มผี ลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
พลังงาน การสงเสริม บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

2501101

สังคมศาสตรเบื้องตน
3 (3-0)
Introduction to the Social Sciences
ศึกษาวิวฒ
ั นาการเสาะแสวงหาความรูความจริง
การจําแนกความรูของ
มนุษย ความหมายของธรรมชาติของวิทยาศาสตร กําเนิดของวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร
วิทยาศาสตรและสามัญสํานึก
ความหมายและขอบขายของ
สังคมศาสตร สาขาวิชาในสังคมศาสตร สังคมวิทยาในฐานะที่เปนศาสตรเชื่อมโยง
สังคมศาสตรสาขาตาง ๆ ปรัชญาและระเบียบวิธีศกึ ษา สังคมศาสตร สังคมศาสตร
กับสังคมศึกษา หนาที่ของสังคมศึกษา ขอบเขตของการศึกษาสังคมศึกษา การ
วิเคราะหขอ ประเด็นทางสังคมศาสตรในเชิงวิทยาการ

2502201

สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา
2 (2-0)
Social Study for Elementary School Teachers
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของสังคม องคประกอบของสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ลักษณะและปญหาของสังคมไทย การวิเคราะหปญ
 หาใน
สังคมไทย การปองกันหรือแกปญ
 หาในสังคม การอานและการเขียนแผนที่
การศึกษาประวัติศาสตรไทยสมัยกอนสุโขทัยจนถึงปจจุบัน
การศึกษาเกี่ยวกับ
ประวัติบุคคลสําคัญของไทยในอดีต โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สาํ คัญของไทย
ขาวและเหตุการณปจ จุบนั ของไทยและของโลก

6
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2502801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Cultural Studies 1
จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเนนการฝกปฏิบัติงานสํานักงาน งานเผยแพรความรูทางวัฒนธรรม งาน
ถายทอดความรูทางวัฒธรรม งานจัดระบบและใหบริการขอมูลทางวัฒธรรม งานจัด
กิจกรรมทางวัฒธรรม งานธุรกิจวัฒนธรรมและงานศึกษาคนควาทางวัฒนธรรม ฯลฯ

2502802

การฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 1
3 (250)
Field Experience in Cultural Studies 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม ในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ
ทางดานวัฒนธรรม โดยใหฝก ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่เรียนมา

2502901

สัมมนาปญหาวัฒนธรรม
3 (3-0)
Seminar on Cultural Problems
เลือกปญหาที่สําคัญทางวัฒนธรรมมาศึกษาวิเคราะหโดยละเอียด ศึกษาถึง
ทัศนะและสํานึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาเหลานั้น โดยการอภิปรายและสัมมนา

2502902

การวิจยั วัฒนธรรม
3 (2-2)
Cultural Research
ศึกษาวิจัยทางดานมานุษยวิทยา วัฒนธรรม หรือคติชนวิทยา เคา
โครงการวิจัย โครงการปฏิบัติงานภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวม วิเคราะหตีความ
ประเมินผลและการจัดระเบียบขอมูลในการปฏิบัติงานภาคสนามตลอดจนการเขียน
รายงานการวิจัย

7
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2503801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางดานวัฒนธรรม 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Cultural Studies 2
จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเนนการฝกปฏิบัติงานสํานักงาน งานเผยแพรความรูทางวัฒนธรรม งาน
ถายทอดความรูทางวัฒนธรรม
งานจัดระบบและใหบริการขอมูลทางวัฒนธรรม
งานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานธุรกิจวัฒนธรรม และงานศึกษาคนควาวิจัยทาง
วัฒนธรรม ฯลฯ

2503802

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Cultural Studies 3
จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเนนการฝกปฏิบัติงานสํานักงาน งานเผยแพรความรูทางวัฒนธรรม งานถายทอด
ความรูทางวัฒนธรรม งานจัดระบบและใหบริการขอมูลทางวัฒนธรรม งานจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม งานธุรกิจวัฒนธรรม และงานศึกษาคนควาวิจัยทาง
วัฒนธรรม ฯลฯ

2504801

การฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 2
3(250)
Field Experience in Cultural Studies 2
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม ในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ
ทางดานวัฒนธรรม โดยใหฝก ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่เรียนมา

8
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2504802

การฝกประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม 3
5(450)
Field Experience in Cultural Studies 3
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพทางดานวัฒนธรรม ในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพ
ทางดานวัฒนธรรม โดยใหฝก ปฏิบัติงานทีเ่ กี่ยวของกับเนื้อหาวิชาที่เรียนมา

2504901

ระเบียบวิธีวิจยั ทางสังคมศาสตรเบื้องตน
3 (2-2)
Introduction to Social Science Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร
วิธีการตาง ๆ ในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวม
ขอมูล การเขียนรายงาน การอานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนําวิธีการ
และผลการวิจยั ไปใชในการปฏิบัติงานฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุก
ขัน้ ตอน

2504902

สถิติสาํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร
3 (3-0)
Statistics for Social Science Research
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการแนวสถิติ สถิติภาคพรรณนา สถิติวเิ คราะห
เบื้องตน กระบวนการ และเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร

2504903

สัมมนาสังคมศึกษา
3 (3-0)
Seminar in Social Studies
การศึกษาและอภิปรายสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และ
วัฒนธรรม โดยใหนาํ ความเขาใจจากหลายสาขาวิชามาเปนเครื่องมือศึกษาพิจารณา
แบบสหวิทยาการ

9

หมูวชิ าจิตวิทยา
(251)
หมูวิชาจิตวิทยา ซึ่งอยูในหมวดวิชาสังคมศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จิตวิทยาพัฒนาการ
ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาปกติ
ความรูพื้นฐานการแนะแนว
เทคนิควิธที างการแนะแนว
จิตวิทยาประยุกต
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

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

ชื่อวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย
พัฒนาการมนุษย
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาทั่วไป
สรีรจิตวิทยา
มนุษยสัมพันธ
การฝกการบริหารความเครียด
การเพิม่ สมรรถภาพทางการเรียน
สุขภาพจิตและการปรับตัว
การพัฒนาศักยภาพมนุษย
ทักษะวิธีการเรียน
พลวัตรพฤติกรรมมนุษย
จิตวิทยาวัยผูใหญ
จิตวิทยาและพุทธศาสตร
สุขภาพจิต
สุขวิทยาจิต
สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
บุคลิกภาพและการปรับตัว
จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล
การพัฒนาตน
จิตวิทยาการทดลอง
จิตวิทยาความคิดความเขาใจ
จิตวิทยาการรูสึกและการรับรู
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
จิตพยาธิวทิ ยา

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

11
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2512213
2512214
2512215
2512216
2512217
2512218
2512219
2512220
2512221
2512222
2512223
2512224
2512301
2512302
2512303
2512304
2122401
2512401
2512402
2512501
2512601
2512602
2512603
2512701
2512702
2512703
2512705
2512706
2512707

ชื่อวิชา
พุทธจิตวิทยา
การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา
การทดสอบทางสติปญ
 ญา
การทดสอบทางบุคลิกภาพ
สุขภาพจิตในโรงเรียน
สุขภาพจิตชุมชน
สุขภาพจิตในการทํางาน
การสงเสริมความคิดสรางสรรค
การตรวจวินจิ ฉัยพยาธิสภาพบุคคลในชุมชน
จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา
แนวทัศนะทางจิตวิทยา
จิตวิทยาทดลอง
จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
จิตวิทยาองคการ
จิตวิทยาการจูงใจ
จิตวิทยาสิ่งแวดลอม
จิตวิทยาอปกติ
จิตวิทยาเด็กที่มคี วามตองการพิเศษ
การวางแผนชีวิตและอาชีพ
จิตวิทยาการปรึกษา
จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม
การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
การปรับพฤติกรรมในองคการ
จิตวิทยาสุขภาพ
จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
จิตวิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพองคการ
จิตวิทยาประยุกตเพื่อการเรียนการสอน

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2512708
2512709
2512710
2512711
2512712
2123105
2513101
2513102
2513103
2513301
2123303
2513302
2123308
2513303
2123304
2513306
2124626
2513307
2513309
2513310
2513311
2513312
2513313
2513314
2513315
2513601
2513602
2513603
2513604
2513701
2513702
2513703
2513704

ชื่อวิชา
จิตวิทยาการเรียนรูและการฝกอบรม
จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย
จิตวิทยาการบริการ
จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน
จิตวิทยาวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาเด็ก
จิตวิทยาวัยผูใหญและผูสูงอายุ
แรงงานสัมพันธ
จิตวิทยาชุมชน
ภาวะผูนาํ และการจูงใจ
กระบวนการกลุม
จิตวิทยาการทํางาน
จิตวิทยาสังคม
จิตวิทยาการเปนผูนํา
มนุษยสัมพันธการทํางานในองคการ
พลวัตรกลุมกับการเสริมสรางเจตคติ
การจัดสิ่งแวดลอมและมนุษยสัมพันธในชุมชน
สวัสดิการการสงเคราะหครอบครัวและเด็ก
จิตวิทยามวลชน
การใหคาํ ปรึกษาครอบครัว
จิตวิทยาการใหคาํ ปรึกษา
การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
เทคนิคการสัมภาษณ
จิตวิทยาการติดตอสื่อสารและการชักชวน
จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด
การฝกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
จิตวิทยาการฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2513705
2513706
2513707
2513708
2513709
2513710
2513711
2513712
2513713
2513801
2513802
2513901
2513902
2513903
2513904
2513905
2513906
2514701
2514801
2514802
2514901
2514902

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การประยุกตจติ วิทยาการปรึกษาในองคการ
จิตวิทยาใหคาํ ปรึกษาและประนีประนอม
จิตบําบัด
การเพิม่ ประสิทธิภาพในองคการ
จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
พฤติกรรมมนุษยและจริยธรรมทางธุรกิจ
จิตวิทยาพัฒนาผูนํา
การบริหารความเครียด
จิตวิทยาผูบริโภคและการโฆษณา
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยา
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยาองคการ 3
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาโรงเรียน
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน
การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาโรงเรียน
สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน
สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
การบริหารความขัดแยง
การฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยา
การฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยาองคการ 3
สัมมนาจิตวิทยาองคการ
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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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าจิตวิทยา (251)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2511101

จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย
2 (2-0)
Human Relationships
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการทางดานกาย
สติปญญา อารมณ สังคมของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิถึงวัยชรา อิทธิพลสิ่งแวดลอม
และพันธุกรรมที่มีตอ พัฒนาการ

2511102

พัฒนาการมนุษย
2 (2-0)
Human Development
อนามัยครอบครัว การปฏิสนธิ พัฒนาการของทารกในครรภ พัฒนาการ
ทางดานรางกายและจิตใจมนุษย ปญหาสุขภาพและการปองกันในวัยตาง ๆ

2511103

3 (3-0)
จิตวิทยาพัฒนาการ
Developmental Psychology
การศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ วิธีการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ ศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการสัมผัส การเคลื่อนไหว การคิด การ
เรียนรู สติปญ
 ญา บุคลิกภาพและพฤติกรรมทางสังคม ตั้งแตการปฏิสนธิจนถึงวัย
ชรา

2511201

จิตวิทยาทั่วไป
2 (2-0)
General Psychology
ศึกษาพื้นฐานวิชาจิตวิทยาทางดานการคนควา การศึกษาพันธุกรรม และ
สิ่งแวดลอม วุฒิภาวะ การรับรู ความนึกคิด การเรียนรู ความแตกตางระหวาง
บุคคล สุขภาพจิต
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2511202

สรีรจิตวิทยา
3 (3-0)
Physiological Psychology
การศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพฤติกรรม และกลไกทาง สรีร
จิตวิทยา โดยเนนอิทธิพลที่มีตอพฤติกรรม ยีนสกับพฤติกรรม หนาที่ของระบบ
ประสาท อวัยวะรับความรูสึก การตอบสนอง เมตาบอลลิซึม อวัยวะในการพูด
ระบบฮอรโมนที่มีอิทธิพลตอการรับรู แรงจูงใจ อารมณ การเรียนรู ความจําและ
จิตสํานึก ปฏิกิรยิ าจิตสรีรแปรปรวน เปนตน

2511301

มนุษยสัมพันธ
2 (2-0)
Human Relationship
ศึกษาความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ ธรรมชาติของมนุษย
การศึก ษาตนเอง การประเมิน และการปรับ ปรุง ตนเอง การศึก ษาผูอื่ น เพื่ อเป น
พื้นฐานในการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน การสรางความสัมพันธกับบุคคลและ
ชุมชน ระดั บ ความสัมพัน ธ เทคนิคการสร า งความสัมพั น ธอัน ดี กับผูอื่ น มนุษ ย
สั มพั น ธกั บ การบริห ารงาน องคก ารกั บมนุ ษ ยสั มพัน ธ เน น การฝ ก ทัก ษะสรา ง
ความสัมพันธกบั ผูอื่น

2511601

3 (2-2)
การฝกการบริหารความเครียด
Stress Management Training
ความหมายและความสําคัญของการฝกบริหารความเครียด ศึกษาสาเหตุ
ของความเครียด และผลของความเครียดที่มีตอสภาพทางกายและจิตใจ ทฤษฎีและ
เทคนิคตาง ๆ ในการผอนคลายความเครียด ขอมูลทางชีวภาพที่เกี่ยวกับความเครียด
เนนการฝกปฏิบัติ
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2511602

การเพิ่มสมรรถภาพทางการเรียน
3 (2-2)
Methods of Effective Study
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาวิ ธี ก ารเรี ย น เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเรี ย นใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การฝกฝนทักษะวิธีการเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
เชน วิธีขจัดสิ่งรบกวนสมาธิ การเพิม่ อัตราความเร็วในการอาน การใชแหลงความรู
และขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ การวางแผนการเรียน เทคนิคการฝกผอนคลายเพื่อ
ลดความวิตกกังวลในการเรียน เนนการฝกปฏิบัติจริง

2511701

สุขภาพจิตและการปรับตัว
2 (2-0)
Mental Health and Adjustment
ศึกษาแนวคิดหลักการและทฤษฎีในเรื่องสุขภาพจิตและการปรับตัว ปจจัยที่
มีผลตอสุขภาพจิต ปญหาพฤติกรรมของบุคคล การปองกัน การแกไข และการ
สงเสริมสุขภาพจิต

2511702

การพัฒนาศักยภาพมนุษย
3 (2-2)
Human Potential Development
การประยุ ก ต ท ฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การวิ เ คราะห ศั ก ยภาพตนเอง การ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาและควบคุ ม ตนเอง ด า นความคิ ด แรงจู ง ใจ บุ ค ลิ ก ภาพ
พฤติกรรมการแสดงออก การสรางสัมพันธกับบุคคลอื่น การสรางเสริมกําลังใจ
ตนเอง การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง เนนการทดลองโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง

2511703

ทักษะวิธีการเรียน
2 (2-0)
Study Skills Method
ศึ ก ษาและฝ ก เทคนิ ค วิ ธี ก ารเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น การควบคุ ม
ตนเอง การจัดเวลา การตั้งคําถาม การอาน ฟง และจดบัดทึกความรู วิธีการขจัด
สิ่งรบกวนสมาธิและการผอนคลายความวิตกกังวล

17
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2512101

พลวัตรพฤติกรรมมนุษย
2 (2-0)
Human Development Behavior
ศึกษาพลวัตรพฤติกรรมมนุษยการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย
ตั้ ง แต ป ฏิ ส นธิ ถึ ง วั ย ชรา พฤติ ก รรมอปกติ แ ละความสํ า คั ญ ทางสั ง คมของ
พฤติกรรมอปกติ

2512102

จิตวิทยาวัยผูใหญ
2 (2-0)
Psychology of Adult
ศึกษาพัฒนาการดานตาง ๆ ของมนุษย ตั้งแตวัยรุนจนถึงวัยชรา เนนปจจัย
ทางดานสรีรวิทยา สังคม และจิตวิทยาที่มีผลตอบุคคลในวัยรุน วัยผูใหญและวัย
สูงอายุ รวมทั้งปญหา วิธีการชวยเหลือ และวิธีการปองกันปญหาของบุคคล

2512201

จิตวิทยาและพุทธศาสตร
2 (2-0)
Psychology and Buddhism
ความสัมพันธระหวางจิตวิทยาและพุทธศาสนาในดานจุดมุงหมายและ
แนวคิดแงความเปนศาสตร ความเปนมาและแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา
ลักษณะของจิต ทางพุทธศาสนา องคประกอบของจิต ประเภทของจิต อารมณและ
การรับรู ไตรลักษณ ภาวะจิตที่เปนปญหาและการคลี่คลายปญหา

2512202

สุขภาพจิต
2 (2-0)
Mental Health
ความหมาย และความสําคัญของสุขภาพจิต ความเปนมาของงานดาน
สุขภาพจิตลักษณะของผูที่มีสขุ ภาพจิตดีและมีสุข
จิตบกพรอง
การสํารวจ
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสุขภาพจิต สาเหตุ ลักษณะอาการ การปองกันและ
การบําบัดรักษา ความบกพรองทางจิต การฟนฟูสภาพจิตใจ การสงเสริมสุขภาพจิต
ในชีวติ ประจําวัน
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2512203

สุขวิทยาจิต
2 (2-0)
Mental Hygiene
ความหมายและความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพจิ ต สุ ข ภาพจิ ต กั บ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพกับวัยตาง ๆ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ การปรับตัวของผูที่มีสุขภาพจิต
เสื่อม กลวิธีในการชว ยเหลือ การปรับตัวของเด็ก ที่มีป ญหาทางสุขภาพจิ ตจาก
การศึกษาเด็กเปนรายกรณี

2512204

2 (2-0)
สุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Mental Health Personality Development
ความหมายและความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพจิ ต ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพที่ สํ า คั ญ
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของแตละวัย อิทธิพลของการเลี้ยงดูที่มีผลตอสุขภาพจิต
ปมดอย การปรับตัว พฤติกรรมที่ผิดปกติทางจิต อาการผิดปกติทางจิตที่สําคัญ
สาเหตุและวิธกี ารปองกัน การปรับปรุงสุขภาพจิตแหงตน

2512205

บุคลิกภาพและการปรับตัว
2 (2-0)
Personality and Adjustment
ศึ ก ษาทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพและการนํ า ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพไปใช ใ นการวั ด
บุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ พฤติ ก รรมที่ มี ป ญ หา การป อ งกั น แก ไ ข
พฤติกรรมที่มีปญ
 หา สาเหตุที่ทําใหคนตองปรับตัว วิธีการปรับตัวแบบตาง ๆ

25122606

จิตวิทยาความแตกตางระหวางบุคคล
2 (2-0)
Psychology of Individual Differences
แนวความคิ ด พื้ น ฐานของความแตกต า งระหว า งบุ ค คล ความแตกต า ง
ระหวางบุคคลในเรื่องเชาวปญญา ความถนัด บุคลิกภาพ ความสนใจ เจตคติ การ
รับรู เพศ อายุ เชื้ อ ชาติ และสถานภาพทางสัง คม สาเหตุ แ ละป ญ หาทางดา น
จิตวิทยาที่เนื่องมาจากความแตกตางระหวางบุคคล
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2512207

การพัฒนาตน
2 (2-0)
Self Development
ทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับความรูความเขาใจและทักษะในการพัฒนาตน
การพัฒ นาตนตามแนวพุทธศาสตร และแนวทัศนะของนัก จิตวิท ยา เชน แนว
ทัศนะของนักจิตวิทยา กลุมมนุษยนิยม การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร
การเขาใจตนเองและผูอื่น การสรางความสัมพันธกับผูอื่น การดํารงชีวิตอยางมี
เปาหมายที่เหมาะสมแกตน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ

2512208

จิตวิทยาการทดลอง
3 (2-2)
Experimental Psychology
การออกแบบและวางแผนการทดลองขั้ น ต น ปฏิ บั ติ ก ารและการเขี ย น
รายงานการทดลองในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู การจูงใจ การเรียนรู เปนตน ที่ใช
ทดลองในหองปฏิบัติการและในการสาธิต

2512209

จิตวิทยาความคิดความเขาใจ
3 (2-2)
Cognitive Psychology
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาความคิดความ
เขาใจ การใสใจ การรับรู การจํา การลืม กระบวนการคิด รูปแบบการคิด การ
เรียนรูภาษา การพูด การอาน และการเขียน การแกปญหา การตัดสินใจและการ
ใชเหตุผล ความคิดความเขาใจทางสังคมและความคิดความเขาใจ ของสัตว

2512210

จิตวิทยาการรูสกึ และการรับรู
3 (3-0)
Sensation and Perception
ศึกษาทฤษฎีการรับรู สภาพทางสรีระที่เกี่ยวของกับการรับรูและการรูสึก
ตลอดจนองคประกอบตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการรับรูและการรูสึก และพัฒนาการ
ของการรับรู
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2512211

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3 (2-2)
Psychology of Personality and Adjustment
ศึ ก ษาความหมาย การวิ เ คราะห แ ละการจํ า แนกบุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพวิธีการวัดบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพที่สําคัญ พฤติกรรมที่เปนปญหา
การปองกันและแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา ความสัมพันธของบุคลิกภาพกับสังคม
วัฒนธรรม วิธีการปรับตัวของบุคคล

2512212

จิตพยาธิวิทยา
3 (3-0)
Psychopathology
ศึกษาความหมาย สาเหตุของการเกิดจิตพยาธิ ทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับอาการที่
แสดงออกซึ่งจิตพยาธิสภาพ และแนวทางปองกันและแกไข ศึกษานอกสถานที่เพื่อ
เพิ่มความรูและประสบการณ

2512213

พุทธจิตวิทยา
3 (2-2)
Buddhist Psychology
ความเขาใจเบื้องตนในหลักความเปนจริงที่เปนกลางตามธรรมชาติ ไดแก
ชีวิตและความเปนไปของชีวิต ระบบพัฒนามนุษยไดดวยไตรสิกขา สาระสําคัญ
ของพุทธจริยาในเรื่องจิตและกรรม ศึกษาหลักปฏิบัติธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่เปน
สุขและสงบเย็น ฝกพัฒนาตนเองตามแนวพุทธธรรม เนนการเรียนรูปริยัติและ
ปฏิบัติควบคูกัน เพือ่ ใหบรรลุผลแหงการปฏิบัติสปู ฏิเวช

2512214

การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยา
3 (2-2)
Psychological Measurement
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต น ในการวั ด ผล กระบวนการทดสอบและการ
ประเมินผลทางจิตวิทยา ประเภทและลักษณะของแบบทดสอบทางจิตวิทยา การ
เลือกใชแบบทดสอบที่สอดคลองกับจุดประสงค การฝกใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา
บางชนิด ฝกการใหคะแนน แปลผล เขียนรายงานทางจิตวิทยา การประชุมปรึกษา
เพื่อรายงานผลการทดสอบทางจิตวิทยา จรรยาบรรณการใชแบบทดสอบ
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2512215

การทดสอบทางสติปญ
 ญา
3 (2-2)
Intelligence Assessment
ศึกษากระบวนการทดสอบทางสติปญญา ลักษณะของแบบทดสอบทาง
สติปญญา ความจํากัดของแบบทดสอบ การฝกใชแบบทดสอบทางสติปญญา และ
การใหความชวยเหลือนักเรียนที่มคี วามบกพรองทางสติปญ
 ญา

2512216

การทดสอบทางบุคลิกภาพ
3 (2-2)
Personality Assessment
ศึกษากระบวนการทดสอบทางบุคลิกภาพ ลักษณะของแบบทดสอบทาง
บุคลิกภาพ ความจํากัดของแบบทดสอบ การฝกใชแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ
และการใหความชวยเหลือนักเรียนที่มีปญ
 หาพฤติกรรม

2512217

3 (3-0)
สุขภาพจิตในโรงเรียน
Mental Health in School
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตในโรงเรียน สุขภาพจิตกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพในวัยตาง ๆ ของผูเรียน องคประกอบที่สงผลตอสุขภาพจิตใน
โรงเรียน ทั้งองคประกอบเกี่ยวกับบุคคล เงื่อนไขทางสังคม และสภาพแวดลอม
อื่นๆ การศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปรับตัวของผูเรียนที่มีปญหาทางสุขภาพจิต
ลั ก ษณะของครู ที่ มี สุ ข ภาพจิ ต ดี แ ละครู ที่ มี สุ ข ภาพจิ ต บกพร อ ง การส ง เสริ ม
สุขภาพจิตในโรงเรียน การชวยเหลือบุคลากรในโรงเรียนทางดานสุขภาพจิต ศึกษา
และฝกเสนอโปรแกรมการบริการสุขภาพจิตในโรงเรียน

2512218

สุขภาพจิตชุมชน
3 (3-0)
Mental Health in Community
ความหมายและความสํ า คั ญ ของสุ ข ภาพจิ ต ชุ ม ชน ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ
สุขภาพจิตชุมชน การปรับตัวของบุคคลวัยตาง ๆ การสงเสริม การปองกัน และ
การแกไขฟนฟูเกี่ยวกับสุขภาพจิตในชุมชน บทบาทหนาที่ของบุคลากรผูรับผิดชอบ
สุขภาพจิตชุมชน ศึกษาและฝกเสนอโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
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2512219

สุขภาพจิตในการทํางาน
3 (3-0)
Mental Health at Work
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิตในการทํางาน ปจจัยที่สงผลตอ
สุขภาพจิตของบุคลากรในองคกร การปรับตัวของบุคลากรในองคกร สุขภาพจิตที่
เกี่ยวของกับการทํางานไดแก ความเครียด ความเหนื่อยลา ความเบื่อหนาย การใช
สิ่งเสพติด ความวิตกกังวลในการทํางาน การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตในการ
ทํางาน การสงเสริม การปองกันและแกไขฟนฟูเกี่ยวกับปญหาสุขภาพจิตในการ
ทํางาน บทบาทหนาที่ของบุคลากรผูรับผิดชอบสุขภาพจิตในองคกร ศึกษาและ
เสนอโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพจิตในองคกร

2512220

การสงเสริมความคิดสรางสรรค
3 (2-2)
Creative Thinking Process
ความหมาย ทฤษฎี กระบวนการและขั้ น ตอนของการเกิ ด ความคิ ด
สร า งสรรค ลั ก ษณะบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความคิ ด
สรางสรรค การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค ทักษะ
สํ า หรั บ ครู แ ละบุ ค คลในครอบครั ว ในการส ง เสริ ม ความคิ ด สร า งสรรค การใช
แบบทดสอบเพื่ อ วั ด ผลความคิ ด สร า งสรรค ฝ ก หั ด สร า งกิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม
ความคิดสรางสรรค

2512221

การตรวจวินจิ ฉัยพยาธิสภาพบุคคลในชุมชน
3 (2-2)
Psychopathological Assessment
การตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพทางจิตใจของบุคคลที่มีปญหาในชุมชน การ
วินิจฉัยเพื่อหาทางปองกันและชวยเหลือบุคคลในชุมชน เพิ่มประสบการณดว ย
การศึกษานอกสถานที่
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2512222

จริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา
3 (3-0)
Moralities for Psychologists
ศึกษาสิทธิมนุษยชน สิทธิผูบริโภค จรรยาบรรณนักจิตวิทยา วิเคราะห
กรณีปญ
 หาที่เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพ แนวทางปองกันปญหาทางจริยธรรม การ
สงเสริมและพัฒนาจริยธรรมสําหรับนักจิตวิทยา

2512223

แนวทัศนคติทางจิตวิทยา
2 (2-0)
Viewpoints of Psychology
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาและพั ฒ นาการของวิ ช าจิ ต วิ ท ยา โดยเน น
แนวความคิดของนักจิตวิทยาในเรื่องเนื้อหา ขอเท็จจริงและวิธีการศึกษาในทาง
จิตวิทยา

2512224

จิตวิทยาทดลอง
2 (1-2)
Experimental Psychology
ศึกษาวิธีการทดลองประเภทตาง ๆ ทางจิตวิทยา การเลือกกลุมผูถูกทดลอง
การควบคุมตัวแปร ฝกหัดทําการทดลองและวิเคราะหผลการทดลองดวยวิธีการทาง
สถิติ

2512301

จิตวิทยาความสัมพันธระหวางบุคคล
3 (3-0)
Interpersonal Psychology
ศึกษาพื้นฐานการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลในสังคม การปรับตัว
ทางสังคม โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความสัมพันธระหวางบุคคล
ในการทํางาน การสรางทีมงาน และการสร างความสัมพัน ธใ นทีมงาน การนํา
แนวคิดและหลักการของทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคล
ไดแก หลักจิตวิทยามนุษยวิทยา เปนตน
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2512302

จิตวิทยาองคการ
3 (3-0)
Organizational Psychology
ศึก ษาความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาองคการ ความสัมพัน ธของ
บุคคลในองคการ อิทธิพลของการรับรูตอพฤติกรรมขององคการ แรงจูงใจในการ
ทํางาน ผูนํากับการทํางาน ความขัดแยง และการจัดการความขัดแยงในองคการ
การตัดสินใจและการแกปญหาในองคการ ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใน
องคการ

2512303

จิตวิทยาการจูงใจ
2 (2-0)
Psychology of Motivation
ศึกษาหลักจิตวิทยาที่มีผลตอการจูงใจ ทฤษฎีแรงจูงใจ องคประกอบดาน
สรีรวิทยา ดานจิตใจ และสิ่งแวดลอมที่มผี ลตอพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษย

2512304

จิตวิทยาสิ่งแวดลอม
3 (3-0)
Environmental Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สภาวะสังคม เจต
คติ ความเชื่อที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมดานตาง ๆ ของมนุษย เมื่อสภาวะแวดลอม
และสังคมถูกทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป

2512401

จิตวิทยาอปกติ
2 (2-0)
Abnormal Psychology
ความหมาย ขอบขาย และความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ความหมายของพฤติกรรมอปกติ
ประวัติความเปนมาของความผิดปกติทางจิต
องคประกอบทางดานกายภาพและขีวภาพที่มีอิทธิพลตอความผิดปกติทางจิตใจ
ประเภทและลักษณะอาการของความผิดปกติทางจิต
การวินิจฉัยความบกพรอง
ทางจิต การบําบัดรักษาความผิดปกติทางจิต
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2512402

จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3 (3-0)
Psychological Aspects of Children with Special Needs
ศึกษาขั้นพื้นฐานทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ
ลักษณะความบกพรองที่มีตการพัฒนาจิตใจของเด็ก ที่มีความตองการพิเศษแตละ
ประเภทและบุคคลในครอบครัว การปรับตัวดานอารมณ สังคม และอาชีพ และ
การใหบริการชวยเหลือ เสริมประสบการณดวยการศึกษานอกสถานที่

2512501

3 (2-2)
การวางแผนชีวติ และอาชีพ
Life and Career Planning
ศึกษาหลักการพัฒนาทางอาชีพ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการทางอาชีพ การ
เขาใจตนเอง ดวยการสํารวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ
ความต อ งการ ค า นิ ย ม แรงจู ง ใจ การสํ า รวจค น คว า ข อ มู ล ทางอาชี พ การตั้ ง
เปาประสงคเพื่อการบรรลุความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ การวางแผนชีวิตและอาชีพ
การพัฒนาตนเพื่อสรางความกาวหนาในชีวิตและอาชีพ

2512601

จิตวิทยาการปรึกษา
3 (2-2)
Counseling Psychology
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาการปรึกษา หลักเบื้องตนและ
วิธีการใหคําปรึกษาในดานตาง ๆ แนวคิดทฤษฎีการใหคําปรึกษา กระบวนการให
คําปรึกษาทักษะการปรึกษา ฝกการใหคาํ ปรึกษาเบื้องตน และจรรยาบรรณของผูให
คําปรึกษา

2512602

จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม
3 (2-2)
Group Counseling
ความหมายและความสําคัญของการปรึกษาแบบกลุม ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กระบวนการกลุ ม บทบาทหน า ที่ ข องผู นํ า กลุ ม ลั ก ษณะผู นํ า กลุ ม ที่ ดี ลั ก ษณะ
สมาชิกกลุมประเภทตาง ๆ เทคนิคที่ใชในการใหคําปรึกษาแบบกลุม ฝกปฏิบัติการ
จัดบริการใหคาํ ปรึกษาแบบกลุม
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2512603

การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
3 (2-2)
Psychological and Guidance Services
ศึกษาความหมาย หลักการ กระบวนการ และเทคนิคในการใหบริการทาง
จิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบของบริการทางจิตวิทยาและการ
แนะแนวในสถานศึกษา ตั้งแตการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
และระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมทางจิตวิทยาและการแนะแนว เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนนักศึกษา
บทบาทของบุคลากรในการใหบริการ การ
ประเมินผลการจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา

2512701

การปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
3 (2-2)
Behavior Modification in School
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษย กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มนุษย เทคนิคการปรับพฤติกรรม เพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
การประยุกตหลักการปรับพฤติกรรมไปใชในโรงเรียน จรรยาบรรณของผูที่ทํางาน
ปรับพฤติกรรมในโรงเรียน
ศึกษาทดลองจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมใน
โรงเรียน

2512702

การปรับพฤติกรรมในองคการ
3 (2-2)
Behavior Modification in Organization
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมในโรงงานอุ ต สาหกรรมและองค ก าร กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย การประยุก ตหลักการเรียนรูเ พื่อพัฒนาพฤติกรรม
มนุษยในโรงงานอุตสาหกรรมและองคการ จรรยาบรรณของผูทํางานที่เกี่ยวของ
ศึกษาทดลองจัดโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในบางสถานการณในองคการ
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2512703

จิตวิทยาสุขภาพ
3 (2-2)
Health Psychology
ศึกษาความหมายและขอบขายของจิตวิทยาสุขภาพ จิตวิทยาเพื่อการจัดการ
สุขภาพอนามัยใหเปนปกติ การปองกันและการบําบัดฟนฟูความเจ็บปวย ศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ การปองกันเบื้องตนและการสงเสริม
สุ ข ภาพโดยองค ร วม บทบาทของนั ก จิ ต วิ ท ยาสุ ข ภาพในการศึ ก ษาวิ จั ย
องคประกอบภาวะเสี่ยงและโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพ

2512705

จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
3 (2-2)
Psychology of Marketing and Consumer
ศึกษาหลักการตลาดกับพฤติกรรมผูบริโภค โดยเนนทฤษฎีและงานวิจัย
ทางจิตวิทยาดานสังคม พฤติกรรม การรับรู แรงจูงใจ เจตคติ คานิยม บุคลิกภาพ
และอิทธิพลของกลุมบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคาและการใช
บริการ ใชวิธีการแสดงความคิดเห็นอางอิง และสุมความตองการ

2512706

จิตวิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพองคการ
3 (3-0)
Psychology of Organization Effectiveness
ศึกษาองคประกอบที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององคการ
บทบาทของนักจิตวิทยาในการพัฒนาองคการ การเรียนรูวัฒนธรรมในองคการ เชน
บทบาท บรรทัดฐาน คานิยม ความเชื่อ สังคมประกิตในองคการ การวินิจฉัย
ปญหาเพื่อพัฒนาองคการ ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางจิตวิทยา ที่ใชในการ
แกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ เชน การพัฒนาทีมงาน การกระจาย
งาน การประสานงาน และการลดปญหาความขัดแยง
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2512707

จิตวิทยาประยุกตเพื่อการเรียนการสอน
3 (2-2)
Applied Psychology to Learning and Teaching
ความหมายและความสํ า คั ญ ของจิ ต วิ ท ยาเพื่ อ การเรี ย นการสอน การ
ประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อการเรียนการสอน การจูงใจกับการเรียนรู รูปแบบ
การเรียนรูที่เหมาะสมกับการควบคุมชั้นเรียน จิตวิทยาการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง การสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี การประเมินความสามารถทางการ
เรียน และการชวยเหลือเด็กที่มีปญ
 หาทางการเรียน

2512708

จิตวิทยากาเรียนรูและการฝกอบรม
3 (2-2)
Psychology of Learning and Training
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลั ก การพื้ น ฐานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู
องคประกอบและชนิดของการเรียนรู ตลอดจนการวิจัยทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู
จิตวิทยาการฝก อบรม เทคนิคการฝกอบรมและการประยุกตใช

2512709

จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย
3 (3-0)
Psychology of Human Resources Management
แนวความคิด
ทฤษฎี
และหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย
จิตวิทยาที่เกี่ยวกับธรรมชาติของบุคคล
การจูงใจ
ขวัญและความพึงพอใจ
ความสัมพันธระหวางบุคคล การติดตอสื่อสารในการทํางาน การนําหลักจิตวิทยา
มาประยุกตใชในการสรรหาคัดเลือกบุคคล การประเมินผลงาน การวิเคราะหงาน
และการฝกอบรม ตลอดจนการบริหารทรัพยากรมนุษยในภาคธุรกิจและเอกชน

2512710

จิตวิทยาการบริการ
3 (3-0)
Psychology of Hospitality Industry
แนวความคิด
และทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่นํามาประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมบริการ ศึกษาถึงหลักมนุษยสัมพันธและพฤติกรรมการติดตอสื่อสารที่
มีอทิ ธิพลตอเจตคติ คานิยม พฤติกรรมและจริยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวของกับงาน
บริการ การประชาสัมพันธ ตลอดจนการบริหารและพัฒนางานบริการ
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2512711

จิตวิทยาการพัฒนาทีมงาน
2 (2-0)
Teamwork Development Psychology
ลักษณะของทีมงาน รูปแบบของการทํางานเปนทีม ปจจัยที่สง เสริมการ
ทํางานเปนทีม
การนําหลักจิตวิทยามาใชในการพัฒนาทีมงานโครงสราง
องคประกอบตอการพัฒนา ตลอดจนการใชทมี งานเพื่อพัฒนาความเขาใจตนเอง
ผูอื่น และแกปญ
 หาของกลุมและสังคมได

2512712

จิตวิทยาวัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
3 (2-2)
Psychology of Culture and Personality
รูปแบบและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
และบุคลิกภาพของคนในทองถิ่น ชุมชนใหญและยอย
ปจจัยที่สง ผลตอ
บุคลิกภาพของบุคคล การวิเคราะห พัฒนาบุคลิกภาพ ปญหาและแนวทางพัฒนา
แกไขบุคลิกภาพ มีการศึกษานอกสถานที่

2513101

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสําคัญของบุคลิกภาพ
องคประกอบที่ทาํ ให
มนุษยมีบคุ ลิกภาพแตกตางกัน ประเภทของบุคลิกภาพ การปรับปรุงพฤติกรรม
ภายในและภายนอกเพื่อเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดี การสรางมนุษยสมั พันธภายใน
และภายนอกหนวยงาน หลักการทํางานเปนหมูคณะ คุณลักษณะเฉพาะของผูมี
มนุษยสัมพันธและมีบคุ ลิกภาพที่ดีในการทํางาน
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2513102

จิตวิทยาเด็ก
3 (3-0)
Child Psychology
ศึกษาพฤติกรรม พัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเด็ก ไดแก สภาพ
ทางสรีระการเคลื่อนไหว ภาษา สติปญ
 ญา อารมณ การเลน และสังคม รวมทั้ง
บุคลิกภาพ เนนความสนใจ เจตคติและนิสัย การมีระเบียบวินัยในตน สุขภาพและ
การปรับตัวของเด็ก เริ่มตั้งแตเริ่มปฏิสนธิจนยางเขาสูวัยรุน อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอ
พฤติกรรมของเด็ก

2513103

3 (3-0)
จิตวิทยาวัยผูใหญและผูสงู อายุ
Adulthood and Aging Psychology
ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการและพฤติกรรมของบุคคลวัยผูใหญและผูสงู อายุ การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย สติปญ
 ญา อารมณ และสังคม การประกอบอาชีพ
การปรับตัว ปญหาและสุขภาพจิต เพิ่มประสบการณดวยการศึกษานอกสถานที่

2513301

แรงงานสัมพันธ
3 (3-0)
Labour Relations
ศึกษาความสัมพันธระหวางลูกจางกับฝายบริหาร ประวัติและวิวัฒนาการ
ของสหภาพแรงงานทั้งในและตางประเทศ ปญหาแรงงานสัมพันธ สภาพขอขัดแยง
ระหวางนายจางกับลูกจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน นโยบาย
แรงงานและภาวะการทํางานกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ

2513302

จิตวิทยาชุมชม
2 (2-0)
Community Psychology
ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน อิทธิพลตาง ๆ ที่มีตอ บุคลิกภาพและการ
ดํารงชีวติ ของคนในชุมชน ทัศนคติและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับทาทีและความคิดเห็น
ผลของทาทีและความคิดเห็นตอพฤติกรรมชุมชน
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2513303

ภาวะผูนาํ และการจูงใจ
2 (2-0)
Leadership and Motivation Techniques
ศึกษาความหมาย
ความสําคัญและคุณลักษณะของผูนําที่ดีโดยทั่วไป
ประเภทของผูนํา ภาวะผูนําในอาชีพตาง ๆ เทคนิคและวิธีการปรับปรุงบุคคล
เพื่อใหเปนผูนาํ ที่ดี ความหมายและความสําคัญของขวัญกับการบริหารงานบุคคล
องคประกอบที่กอ ใหเกิดขวัญที่ดี
เทคนิคการสรางขวัญในลักษณะตาง ๆ
ความหมายและความสําคัญและประเภทของการจูงใจ หลักการหรือทฤษฎีการจูงใจ
ทางจิตวิทยา เทคนิคการจูงใจบุคคลและกลุมบุคคล

2513306

กระบวนการกลุม
2 (2-0)
Group Processes
เปาหมายและปรัชญาพื้นฐานของกระบวนการกลุม
ลักษณะกลุมแบบ
ตาง ๆ การวิเคราะหพฤติกรรมของผูนาํ กลุมและสมาชิกในกลุม การใชกระบวนการ
กลุมพัฒนาความเขาใจตนเอง เขาใจผูอนื่ และการแกปญ
 หากลุม

2513307

จิตวิทยาการทํางาน
2 (2-0)
Working Psychology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาในการทํางาน
การศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลในการทํางาน จิตสํานึกในการทํางาน ความรับผิดชอบตอตนเอง ผูรว มงาน
และผูรบั บริการ ความเชื่อมั่นและอุดมการณในการทํางาน ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ตลอดจนการเอาใจใสตอหนาที่
มุง ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ
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2513309

จิตวิทยาสังคม
3 (3-0)
Social Psychology
ศึกษาความหมายและความสําคัญของจิตวิทยาสังคม ตัวแปรทางสังคมที่ทํา
ใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตวิทยาของมนุษย ความสัมพันธระหวางบุคคล
และกลุมสัมพันธภาพระหวางกลุม กระบวนการกลุม ความเปนผูนํา อิทธิพลของ
วัฒนธรรมและโครงสรางทางสังคมตอบุคลิกภาพ การเสริมสรางและเปลี่ยนเจตคติ
ทางสังคม

2513310

จิตวิทยาการเปนผูนํา
3 (3-0)
Psychology of Leadership
ศึกษาพฤติกรรมของผูนํา บทบาทและหนาที่ของผูนําระดับตาง ๆ ใน
องคการทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับภาวะผูนํา คุณลักษณะผูนํา ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลและกลุมทํางาน ผูนาํ กับการปรับพฤติกรรมที่เปนปญหาใน
องคการ

2513311

มนุษยสัมพันธการทํางานในองคการ
3 (2-2)
Human Relation at Work in Organization
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และจุดมุงหมายของมนุษยสัมพันธการ
ทํางานในองคการ ลักษณะความสัมพันธของบุคคลในองคการ โครงสรางของ
องคการ กลุมและผูนําในองคการ เทคนิคการสื่อสารในองคการ การประสานงานที่
มีคุณภาพ การสงเสริมการเรียนรูรว มกันในองคการ บทบาทของที่ปรึกษา และการ
ใหคาํ แนะนําชวยเหลือพนักงาน
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2513312

พลวัตรกลุมกับการเสริมสรางเจตคติ
3 (2-2)
Group Dynamics for Attitude Changing
ศึกษาการใชพลวัตรกลุมในการเปลี่ยนแปลงและ สงเสริมเจตคติในงาน
จิตวิทยาชุมชน อาทิเชน เจตคติตอการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต เจตคติ
ตอการรวมพลังความคิดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เจตคติที่ดีตอการบริโภคดวย
ปญญาในวิถีชีวิตไทยเปนตน เนนการฝกปฏิบัติ

2513313

การจัดสิ่งแวดลอมและมนุษยสัมพันธในชุมชน
3 (2-2)
Environmental Arrangement and Human Relations in Community
ศึกษาหลักจิตวิทยาในการจัดสิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน ปญหาตาง ๆ อันอาจ
เกิดขึ้นในชุมชน เปนตนวา มลภาวะตาง ๆ การสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคล
และกลุมคนในชุมชน
การเสริมสรางแรงกระตุนใหเกิดความรวมมือที่จะเรียนรู
รวมกันในชุมชน เทคนิคการสรางสัมพันธในชุมชน เพิ่มพูนประสบการณโดย
การศึกษานอกสถานที่

2513314

สวัสดิการ การสงเคราะหครอบครัวและเด็ก
3 (2-2)
Social Work for Family and Child Welfare
ศึกษาสถาบันครอบครัวและสิ่งแวดลอม อิทธิพลที่มีตอ สวัสดิภาพของ
ครอบครัวเด็กและเยาวชน หลักการ แนวคิด และวิธีดําเนินงานใน การสงเสริม
และพัฒนาสวัสดิการครอบครัวเด็กและเยาชน เพิ่มพูนประสบการณโดยการศึกษา
นอกสถานที่

2513315

จิตวิทยามวลชน
3 (3-0)
Mass Psychology
ศึกษาพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของกลุมชน
และการควบคุมทางสังคม ทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับกลุมชน การแพรระบาดทางอารมณ
ประเภทของกลุมชน
การจัดการเมื่อเกิดวิกฤติการณเกี่ยวกับกลุมชน
การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมในปจจุบนั และอนาคต
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2513601

การใหคาํ ปรึกษาครอบครัว
3 (2-2)
Family Counseling
วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิ าจิตวิทยาการปรึกษา
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการใหคาํ ปรึกษาและชวยเหลือ
ครอบครัว แนวความคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของตาง ๆ ในการใหคาํ ปรึกษา
และ
ครอบครัวบําบัด
การสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว

2513602

จิตวิทยาการใหคาํ ปรึกษา
3 (2-2)
Psychology of Counseling
ศึกษาหลักจิตวิทยาและแรงจูงใจของมนุษย
ทฤษฎีและเทคนิคการให
คําปรึกษาแบบตาง ๆ รวมทั้งเทคนิคการรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการใหคาํ ปรึกษา
แนะแนว

2513603

การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3 (2-2)
Psychological Testing
การศึกษาวิธกี ารทดสอบ และการวัดผลทางจิตวิทยาในองคการ และ
โรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาแบบทดสอบตาง ๆ เครื่องมือทางจิตวิทยาที่ใชใน
องคการ การจัดการใชเครื่องมือเพื่อใหนกั ศึกษาสามารถนําไปใชได

2513604

เทคนิคการสัมภาษณ
2 (1-2)
Psychological Testing
ศึกษาการสัมภาษณแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการศึกษาทําความ
เขาใจบุคลากร และเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล
จากการสัมภาษณเพื่อการตัดสินใจรวมกัน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดย
เนนประยุกตใชเทคนิคการสัมภาษณในการคัดเลือกบุคลากร
การฝกอบรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหคาํ ปรึกษา และเพื่อสถานการณอื่น ๆ
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2513701

จิตวิทยาการติดตอสื่อสารและการชักชวน
3 (3-0)
Psychology of Communication and Persuasion
จิตวิทยาสังคมที่วา ดวยการพัฒนาการทางภาษา
การใชอวัจนสาร
และวัจนสารในการติดตอสื่อสารประเภทตาง ๆ เชน การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ ขาวลือ การชักชวน การประยุกตความรูทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการชักชวน

2513702

จิตวิทยาการโฆษณาเพื่อการตลาด
3 (3-0)
Psychology of Advertising for Marketing
ประยุกตจติ วิทยาในการโฆษณาเพื่อการตลาด การจูงใจ พฤติกรรมของ
บุคคลที่เกี่ยวของกับการโฆษณา
ลักษณะของคุณสมบัติของบุคคลที่ทาํ หนาที่
โฆษณาและที่เปนแบบในการโฆษณา การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการโฆษณาที่มีตอ
ผูบริโภค การเลือกแบบ และการใชสื่อสารมวลชนในการโฆษณา เพิ่ม
ประสบการณโดยการศึกษานอกสถานที่

2513703

การฝกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน
3 (2-2)
Training in Community Psychology
ศึกษาหลักการและเทคนิคของการจัดฝกอบรม การนําความรูทางจิตวิทยา
ประยุกตใชในการจัดฝกอบรม เชน การใชกระบวนการกลุม การสรางความ
รวมมือ ทดลองเสนอโปรแกรม การฝกอบรมสําหรับชุมชน

2513704

จิตวิทยาการฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม
3 (2-2)
Psychology of Training in Organizational Industry
ความหมายและความสําคัญของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
การ
ประยุกตหลักการเรียนรูไปใชในการฝกอบรม การวางแผน เทคนิค และการจัดการ
ฝกอบรม การประชุมแบบตาง ๆ เครื่องมือ เครื่องใช บทบาทหนาที่ของบุคลากร
ในการพัฒนาและฝกอบรม การกําหนดวัตถุประสงค การจัดโปรแกรมการฝกอบรม
การประเมินผลการฝกอบรม
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2513705

การประยุกตจติ วิทยาการปรึกษาในองคการ
3 (2-2)
Applications of Counseling Psychology in Organization
การประยุกตหลักการและวิธกี ารใหคาํ ปรึกษาเพื่อใหบริการปรึกษาแก
บุคลากรในองคการ เทคนิคกลุม ฝกทักษะในการใหคาํ ปรึกษาแบบกลุม ทักษะใน
การติดตอสื่อสาร การประนีประนอม การแกปญ
 หากลุม การใหความชวยเหลือ
บุคลากรในองคการ การประเมินผลการใหคาํ ปรึกษาในองคการ

2513706

จิตวิทยาใหคาํ ปรึกษาและประนีประนอม
3 (3-0)
Psychology of Consultation and Negotiation
ศึกษาความหมาย
ความสําคัญของจิตวิทยาใหคาํ ปรึกษาและการ
ประนีประนอม ทฤษฎีทเี่ กี่ยวของ หลักการ และเทคนิคในการใหคาํ ปรึกษา และ
การประนีประนอม บทบาท หนาที่ และคุณลักษณะที่เหมาะสมของผูจัดการความ
ขัดแยงในองคการ การประเมินผล การใหคาํ ปรึกษา และการประนีประนอม เสริม
ประสบการณดวยการศึกษานอกสถานที่

2513707

จิตบําบัด
3 (2-2)
Psychotherapy
ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการบําบัดทางจิตแบบตาง ๆ สําหรับบุคคลที่
ตองการความชวยเหลือทางสุขภาพจิตเปนรายบุคคลและเปนกลุม การสาธิตและฝก
ปฏิบัติการเสริมประสบการณดวยการศึกษานอกสถานที่

2513708

การเพิ่มประสิทธิภาพในองคการ
3 (2-2)
Efficiency Development in Organization
ความหมาย
ขอบเขต
ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาคน
บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพวัฒนธรรมในการทํางาน การตั้งเปาหมายของ
ชีวิตและการทํางาน การสรางความเชือ่ งมันในตนเองในการทํางาน โดยใชหลักการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองและผูอื่น
เทคนิคการสรางพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาและลดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา
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2513709

จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0)
Psychology of Human Resources Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฝกปฏิบัติ ออกแบบการ
พัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน วางแผน
กําลังคน
สรางและประเมินโครงการเพื่อเตรียมบุคลากรสําหรับโอกาสทาง
การศึกษา และการทํางาน สํารวจความตองการในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ทีอ่ งคการตองการ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองคการ

2513710

พฤติกรรมมนุษยและจริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0)
Human Behavior and Business Ethics
ความรูพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม
บุคคลในองคการธุรกิจ หลักและวิธกี ารสรางมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสารใน
องคการ ภาวะผูนํา การรวมมือรวมใจในการทํางาน การตรวจสอบประเมินเจตคติ
คานิยมของลูกคาและประชาชนที่มผี ลตอการดําเนินธุรกิจ ความสัมพันธระหวาง
จริยธรรมกับกระบวนการทางธุรกิจ ความรับผิดชอบขององคการธุรกิจที่มีตอ บุคคล
และสังคมสวนรวม
จริยธรรมตาง ๆ ในทางธุรกิจ การแกไขปญหาและพัฒนา
จริยธรรมทางธุรกิจ

2513711

จิตวิทยาพัฒนาผูนํา
2 (2-0)
Psychology of Leadership Development
ความรูและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการพัฒนาคุณลักษณะ บุคลิกภาพและ
บทบาทของผูนาํ เนนการเปนผูนาํ ที่ยดึ หลักการที่เหมาะสมในการเปนผูนํา แยกแยะ
ใหเห็นความแตกตางระหวางความเปนผูนาํ กับการจัดกา
เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพการเปนผูนาํ ที่ดี
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2543712

การบริหารความเครียด
2 (2-0)
Stress Management
ความหมายและลักษณะธรรมชาติของความเครียด
ผลกระทบของ
ความเครียดที่มีตอ ชีวภาพและจิตใจ ตัวแปรที่กอ ใหเกิดความเครียดในการทํางาน
และในชีวติ ประจําวัน ทฤษฎี เทคนิค วิธีการและแนวทางในการปองกัน แกไข
และผอนคลายความเครียด

2513713

จิตวิทยาผูบริโภคและการโฆษณา
3 (3-0)
Consumer and Advertising Psychology
ศึกษาลักษณะและพฤติกรรมผูบริโภค เจตคติและปจจัยตาง ๆ ที่กอ ใหเกิด
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ ผลิตภัณฑ เชน การบรรจุหบี หอ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ การขนสง ฯลฯ อิทธิพลของกลุมบุคคลที่มผี ลตอการตัดสินใจเลือก
บริโภคสินคาและบริการ การใชหลักจิตวิทยาในการโฆษณาเพื่อการจูงใจผูบริโภค
การเลือกแบบและการใชสื่อมวลชนในการโฆษณา รวมถึงการหาแนวทางพัฒนา
เครื่องมือในการวิจยั และโฆษณา

2513801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยา
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Psychology
ศึกษาสภาพความตองการและปญหาในสถานศึกษา
หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ วิเคราะหปญ
 หาและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา การชวยเหลือ
การสงเสริมพัฒนาการศึกษา
การจัดบริการทางจิตวิทยาและการใหคาํ ปรึกษาใน
สถานศึกษา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เสนอโครงการบริการทางจิตวิทยาและให
คําปรึกษาเพิ่มประสบการณโดยการไปศึกษานอกสถานที่ อยางนอย 40 ชั่วโมง
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2513802

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยาองคการ 3
2 (100)
Preparation for Professional Experience in Organization 3
จัดกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการกระทําในสถานการณ หรือรูปแบบตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับจิตวิทยาองคการ

2513901

การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาโรงเรียน
3 (2-2)
Individual Study in School Psychology
ศึกษาหัวขอที่สนใจ
หรือไดรบั คําแนะนําจากผูสอนเกี่ยวกับจิตวิทยา
โรงเรียนโครงการตาง ๆ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ดําเนินการศึกษาคนควาภายใต
การปรึกษาแนะแนะของผูสอน นําระเบียบวิธีวิจัยมาใชศกึ ษา เนนการรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณเปน
รายบุคคล

2513902

การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาชุมชน
3 (2-2)
Individual Study in Community Psychology
ศึกษาหัวขอที่สนใจ
หรือไดรบั คําแนะนําจากผูสอนเกี่ยวกับจิตวิทยา
ชุมชนโครงการตาง ๆ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ดําเนินการศึกษาคนควาภายใต
การปรึกษาแนะแนวของผูสอน นําระเบียนวิธีวิจัยมาใชศกึ ษา เนนการรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณเปน
รายบุคคล
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น(ท-ป)

2513903

การศึกษาเอกเทศเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2)
Individual Study in Industrial Psychology
ศึกษาหัวขอที่สนใจหรือไดรบั คําแนะนําจากผูสอนเกี่ยวกับจิตวิทยา
อุตสาหกรรมโครงการตาง ๆ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของ ดําเนินการศึกษาคนควา
ภายใตการปรึกษาแนะแนวของผูสอน นําระเบียบวิธีวิจัยมาใชศกึ ษา เนนการ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และการเขียนรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
เปนรายบุคคล

2513904

สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาโรงเรียน
3 (2-2)
Seminar and Field Trip in Community Psychology
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาชุมชน วิเคราะหแนวความคิด ปญหา
ความกาวหนาและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาโรงเรียน ศึกษาผลงานวิจัย
ทางดานจิตวิทยาโรงเรียน นํามาวิเคราะหและอภิปรายหาแนวทางพัฒนางานดาน
จิตวิทยาโรงเรียนและเสนอรายงาน

2513905

สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาชุมชน
3 (2-2)
Seminar and Field Trip in Community Psychology
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาชุมชน วิเคราะหแนวความคิด ปญหา
ความกาวหนาและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาชุมชน
ศึกษาผลงานวิจัย
ทางดานจิตวิทยาชุมชน
นํามาวิเคราะหและอภิปรายหาแนวทางพัฒนางานดาน
จิตวิทยาชุมชนและนําเสนอรายงาน

2513906

สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม
3 (2-2)
Seminar and Field Trip in Industrial Psychology
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานจิตวิทยาอุตสาหกรรม
วิเคราะหแนวความคิด
ปญหาความกาวหนาและความเคลื่อนไหวในวงการจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ ศึกษาผลงานวิจัยทางดานจิตวิทยาอุตสาหกรรม นํามาวิเคราะหและ
อภิปรายหาแนวทางพัฒนางานดาน จิตวิทยาอุตสาหกรรมและเสนอรายงาน
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น(ท-ป)

2514701

การบริหารความขัดแยง
2 (2-0)
Conflict Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และองคประกอบของความขัดแยงในองคการ ความ
รวมมือและการแขงขัน ความไววางใจ และความไมไววางใจระหวางบุคคล หรือ
กลุมคณะ การเจรจาตอรองที่เกี่ยวของกับความขัดแยงและวิธีการแกปญหาความ
ขัดแยงในสถานการณตาง ๆ รวมทั้งการเกิดความเครียดเนื่องดวยความขัดแยงและ
วิธีขจัดความเครียดของบุคคลในองคการ

2514801

การฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยา
5 (350)
Field Experience in Psychology
ฝกภาคปฏิบัติในสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ การใหบริการบําบัด
สงเคราะหชว ยเหลือบุคคล ฝกทําโครงการบริการทางจิตวิทยาในหนวยงาน เนน
การใหคาํ ปรึกษารายบุคคลและแบบกลุม ฝกใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา เขียน
รายงานทางจิตวิทยา จัดการประชุมรายกรณี และฝกใหบริการทางจิตวิทยาตาม
ความจําเปนของสถานฝกงาน และเสนอรายงาน

2514802

การฝกประสบการณวชิ าชีพจิตวิทยาองคการ 3
5(450)
Field Experience in Organization 3
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณในองคการ หรือหนวยงาน หรือสถาน
ประกอบการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณ
ในวิชาชีพดานจิตวิทยาองคการ

2514901

สัมมนาจิตวิทยาองคการ
3 (2-2)
Seminar in Organization Psychology
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวดานตาง ๆ ในองคการ ทัง้ ใน
ปจจุบนั และอนาคต อภิปรายและหาแนวทางแกปญหาในองคการ จัดสัมมนาหรือ
เขารวมสัมมนาและเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ งคการ

42
รหัส
2514902

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การศึกษาเอกเทศ
2 (1-2)
Independent Study
ใหเลือกประเด็นปญหาหรือหัวขอเรื่องและทําการศึกษาตามความสนใจ
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หมูวชิ ามานุษยวิทยา
(252)
ดังนี้

หมูวิชามานุษยวิทยา ซึ่งอยูในหมวดวิชาสังคมศาสตร

1. หลักและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
2. มานุษยวิทยาประยุกต

3. วัฒนธรรม-ประเพณี

4.
5.
6.
7.
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ

9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน

(252-1- -)
(252-2- -)
(252-3- -)
(252-4- -)
(252-5- -)
(252-6- -)
(252-7- -)
(252-8- -)
(252-9- -)
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หมูวชิ ามานุษยวิทยา (252) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2681101
2521101
2681301
2521301
2682302
2521302
2520301
2682303
2522201
2522801
2522802
2523201
2523202
2523203
2523301
2523302
2523801
2523802
2523803
2524101
2524102
2524801

2683201
2683202
2684304
-

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

มานุษยวิทยาเบื้องตน
ประเพณีประจําทองถิ่น
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
ศาสนา วัฒนธรรม และพุทธสถาบัน
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ทองถิ่น 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 1
มานุษยวิทยาประยุกตในการพัฒนาชุมชน
มานุษยวิทยาการแพทย
ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
มรดกไทย
การทํานุบาํ รุงและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ทองถิ่น 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ทองถิ่น 3
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ทองถิ่น 2
องคการและการบริหารงานวัฒนธรรม
หลักมานุษยวิทยา
การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรม
ทองถิ่น 2

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)
5(350)
2(90)
3(3-0)
3(3-0)
3(250)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ ามานุษยวิทยา (252)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2521101

มานุษยวิทยาเบื้องตน
3 (3-0)
Introduction to Anthropology
ศึกษาขอบขายของมานุษยวิทยาโดยทั่วไป ศึกษาพัฒนาการของมนุษยใน
ดานของสถาบันและในดานวิวฒ
ั นาการ การปรับตัวของบุคคลกับสิ่งแวดลอม และ
วิถีของมนุษย ตลอดจนการใชเทคโนโลยีในสังคมดั้งเดิมจนถึงปจจุบัน

2521301

ประเพณีประจําทองถิ่น
2 (2-0)
Local Tradition
ศึกษาประวัติของประเพณีทอ งถิ่นในภาคตาง ๆ ของประเทศไทย (เนนหนัก
ทองถิ่นของตน) รูปแบบการจัดกิจกรรม ความเชื่ออันเปนบอเกิดของแกนแทของ
ประเพณี
ใหผเู รียนเขารวมกิจกรรมในงานประเพณีเพื่อเปนผูแนะนําสงเสริม
ประเพณีเหลานั้นในโอกาสตอไป

2521302

พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
2 (2-0)
Foundationns of Thai Culture
ศึกษาความหมาย ประเภท องคประกอบและลักษณะของวัฒนธรรม ลักษณะ
สําคัญของวัฒนธรรมไทยทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่น
การปลูกฝงคานิยม
อิทธิพลของอรยธรรมตะวันตก วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมไทย และมรดกทาง
ความคิดของคนไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ วันสําคัญตางๆ ของชาติ พิธี
ราษฎรและพิธีรัฐ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2522201

ศาสนา วัฒนธรรม และพุทธสถาบัน
2 (2-0)
Religion, Culture and Buddhism Institute
ศึกษาระบบศาสนา ความเชื่อ อํานาจเหนือธรรมชาติ และไสยศาสตรของ
สังคม ดั้งเดิม รวมทั้งการทําหนาที่ของไสยศาสตร และคติชาวบานในสังคม
ปจจุบัน ศึกษาวิเคราะหสถาบัน การรวมกลุมและสมาคมของฆราวาสที่นับถือพุทธ
ศาสนา กิจกรรมทางศาสนาโครงสรางของสถาบัน ตลอดจนการดําเนินงาน และ
หนาที่ของสถาบันศาสนาในสังคม

2522801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 1
2 (90)
Preparation for Professional Expreience in Local Arts and Culture 1
จัดใหมีกิจกรรม
เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา
กอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวนักศึกษาใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวชิ าชีพ ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น

2522802

การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 1
3 (250)
Field Experience in Local Art and Culture 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพ ดานศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่นใน
องคการหรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณใน
อาชีพ และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุป เสนอในรูปแบบของกาสัมมนา
นิทรรศการ หรือภาคนิพนธ
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น(ท-ป)

2523201

มานุษยวิทยาประยุกตในการพัฒนาชุมชน
2 (2-0)
Applied Anthropology in Community Development
ศึกษาความเปนมาของมานุษยวิทยาประยุกต การนําทฤษฎีและวิธีการทาง
มานุษยวิทยาไปประยุกตใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

2523202

มานุษยวิทยาการแพทย
2 (2-0)
Medical Anthropology
ศึกษารูปแบบของการรักษาพยาบาลของชาวบานในชนบท บริโภคนิสยั และ
การรักษาตนเอง ตลอดจนความสัมพันธระหวางความเชื่อ วัฒนธรรมทองถิ่น กับ
ปญหาทางการแพทย การรักษาแบบพื้นบานกับการแพทยปจ จุบัน

2523203

2 (2-0)
ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
Local Wisdom Holder
ความหมายและความสําคัญของภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ประเภท และประโยชน
ของภูมิปญ
 ญาทองถิ่นแตละประเภท ตลอดจนแนวความคิด รูปแบบ สาระของภูมิ
ปญญาทองถิ่นเพื่อนําไปประยุกตใชในปจจุบัน

2523301

มรดกไทย
3 (3-0)
Thai Heritage
ศึกษาวัฒนธรรมไทยและโครงสรางสังคมของไทย คานิยม บุคลิกภาพ วิถี
ชีวิต สวนรวมของคนไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เอกลักษณของไทยในดาน
ศิลปวัฒนธรรม การปกครอง ตลอดจนการธํารง และรักษามรดกไทย ศึกษาจาก
แหลงทองเทีย่ วที่สําคัญทางประวัติศาสตรและมรดกของชาติ
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น(ท-ป)

2523302

การทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น
3 (3-0)
Local Arts and Culture Promotion
ศึกษาลักษณะทั่วไปในการประกอบอาชีพ ศิลปหัตถกรรมของชาวบานใน
ทองถิ่นเพื่อใหทราบสภาพปจจุบัน ปญหา และอุปสรรคในการประกอบอาชีพแต
ละอยาง ศึกษาบทบาทหนาที่ของหนวยราชการและองคกรเอกชน ทีเ่ กี่ยวของกับ
การสนับสนุนสงเสริมการประกอบอาชีพศิลปหัตถกรรมขิงชาวบาน ศึกษา
วัฒนธรรมของทองถิ่น รวมทั้งเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการทํานุบาํ รุงและ
สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น

2523801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 3
2(90)
Preparation for Professionol Experience in Local Arts and Culture 3
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา กอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวนักศึกษาใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวชิ าชีพ ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น

2523802

การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 3
5 (350)
Field Experience in Local Arts and Culture 3
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพ ดานศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่นใน
องคการหรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณใน
อาชีพ และนําผลจาการฝกงานมาวิเคราะห สรุป เสนอในรูปแบบของการสัมมนา
นิทรรศการ หรือ ภาคนิพนธ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2523803

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 2
2(90)
Preparation for Professionol Experience in Local Arts and Culture 2
จัดใหมีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา กอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวนักศึกษาใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวชิ าชีพ ศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น

2524101

องคการและการบริหารงานวัฒนธรรม
3 (3-0)
Organization and Cultural Administration
ศึกษาหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค โครงสรางของการจัดตั้งองคกรทาง
วัฒนธรรม ภาระหนาที่รบั ผิดชอบขององคการ การบริหารงานบุคลากร นโยบาย
บทบาทหนาที่ วัสดุอปุ กรณ การเงินและงบประมาณภารกิจตามงาน เปนตน
ศึกษาสมบัติวฒ
ั นธรรม การอนุรกั ษวฒ
ั นธรรมบุคคล การสํารวจแหลงขอมูล
การเก็บขอมูลและการจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรมประเภทตาง ๆ การเผยแพรงาน
วัฒนธรรมทางสื่อมวลชน
ศึกษากฎหมายตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับวัฒนธรรม เชน กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย
คุม ครองโบราณศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กฎหมายสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายคุมครองศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน การอนุรกั ษธรรมชาติ
การอนุรกั ษศิลปกรรมและโบราณสถาน โบราณวัตถุและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมไทย

50
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2524102

หลักมานุษยวิทยา
3 (3-0)
Principle of Anthropology
ศึกษาความหมาย ลักษณะขอบขาย และประวัติความเปนมาของมานุษยวิทยา
มานุษยวิทยากายภาพ วิวฒ
ั นาการทางดานคุณภาพและของมนุษย การปรับตัวของ
มนุษยกบั สิ่งแวดลอม เชื้อชาติของมนุษย มนุษยวิทยาวัฒนธรรม การจัดระเบียบ
สังคมมนุษย ระบบ ความเชื่อศาสนาและพิธีกรรม การสมรส ครอบครัวและระบบ
เครือญาติ การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมในโลกปจจุบัน ระเบียบวิธีการวิจัยทาง
มานุษยวิทยา

2524801

การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น 2
3 (250)
Field Experience in Local Arts and Culture 2
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพ ดานศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่นใน
องคการหรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณใน
อาชีพ และนําผลจาการฝกงานมาวิเคราะห สรุป เสนอในรูปแบบของการสัมมนา
นิทรรศการ หรือ ภาคนิพนธ
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หมูวชิ าสังคมวิทยา
(253)
เปน ดังนี้

หมูวชิ าสังคมวิทยา ซึ่งอยูในหมวดวิชาสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออก

1. หลักการและทฤษฎีทางสังคมวิทยา

2. สังคมวิทยาประยุกต
3. พัฒนาชุมชน

4.
5.
6.
7.
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ

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

9. โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ

โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(253-9 - -)
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หมูวชิ าสังคมวิทยา (253) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2681402
2531101
2531102
2681403
2530101
2531103
2681401
2530201
2531104
2682503
2681507
2531201
2531202
2681602
2531301
2682404
2532101
2682406
2532102
2682407
2532103
2532104
2682409
2682501
2532201
2172410
2532202
3162316
2532203
2532204
2682601
2532301
2682603
2532302
2682606
2532303
2682609
2532304
2532305
2532306
2532801

ชื่อวิชา
สังคมวิทยาเบื้องตน
หลักสังคมวิทยา
หลักสังคมวิทยา
มนุษยกบั สังคม
มนุษยกบั สังคม
ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สังคมศาสตรกบั การพัฒนา
ครอบครัวและชุมชนไทย
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
สังคมวิทยาชนบทและเมือง
สังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
ชุมชนศึกษา
ชุมชนศึกษา
สวัสดิการสังคม
สวัสดิการและการสงเคราะหเด็ก
ประชากรศาสตรและประชากรศึกษา
การสังคมสงเคราะห
การพัฒนาชุมชน
กระบวนการพัฒนาชุมชน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม
การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน
การพัฒนาองคกรชุมชน
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 1

น (ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
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)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2532802
2533101
2683405
2683408
2533102
2683504
2533201
2683505
2533202
2684502
2533203
2533204
2533206
2683604
2533301
2533302
2683608
2683610
2533303
2683611
2533304
2683613
2533305
2683614
2533306
3713103
2533307
2533308
2533309
2533801
2533802
2684506
2534201
2684513
2534202
2684514
2534203
2684515
2534204
2684516
2534205
2684517
2534206

ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 1
ปญหาสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ประชากรศึกษา
สังคมวิทยาการศึกษา
การพัฒนาสังคม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การศึกษาประชากร
การวางแผนพัฒนาชุมชน
ภาวะความเปนผูนาํ ในงานพัฒนาชุมชน
ภาวะความเปนผูนํา
กลุมธุรกิจพื้นฐานกับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาเยาวชน
สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในเมือง
การพัฒนาชนบท
การพัฒนาผูสูงอายุ
การพัฒนาแบบยั่งยืน
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 3
ประชากรศึกษาประยุกตในงานพัฒนาชุมชน
สังคมวิทยาการแพทย
สังคมวิทยาการบริหาร
สังคมวิทยาการทองเทีย่ ว
สังคมวิทยาการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง

น (ท-ป)
3(250)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
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)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2684518
2534207
2534208
2534209
2534210
2534301
2684605
2684615
2534302
2684616
2534303
2684617
2534304
4644129
2534305
2534306
2534307
2534308
2534309
2534401
2534402
2534403
2534405
2534406
2534801
2534802
2534901
2534902

2684620
2684623
2684621
2684901
2684625
-

ชื่อวิชา
สังคมวิทยาการกีฬา
สังคมวิทยาสารสนเทศ
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
สังคมวิทยาศาสนา
การวิเคราะหปญ
 หาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
การวิเคราะหปญ
 หาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
การปฏิรปู ที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น
เทคโนโลยีพื้นฐานและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
ในชนบท
เทคนิคการใหการศึกษาแกชมุ ชน
การสงเคราะหชมุ ชน
การจัดการฝกอบรมและสัมมนา 1
การจัดฝกอบรมและสัมมนา 1
การจัดการฝกอบรมและสัมมนา 2
ภูมิปญ
 ญาไทย
การพัฒนาประชาสังคม
เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน
การอนุรกั ษและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
การฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 3
สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน
การวิจยั ภาคสนาม

น (ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(250)
5(450)
3(3-0)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าสังคมวิทยา (253)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2531101

สังคมวิทยาเบื้องตน
2 (2-0)
Introduction to Sociology
ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประวัติความเปนมาของสังคมวิทยา การจัด
ระเบียบทางสังคม กลุมสังคม สถาบันสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคม และ
วัฒนธรรม ปญหาสังคมปจจุบนั และแนวทางแกไข

2531102

หลักสังคมวิทยา
3 (3-0)
Principles of Sociology
ศึก ษาเกี่ ยวกับนิย าม ขอบเขต ประวัติความเป นมา และแนวคิด ของนัก
สังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปน
แขนงหนึ่งของสังคมศาสตร ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม
การจัดชวงชั้นทางสังคม กลุมสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม
กระบวนการทางสังคม พฤติกรรมรวมหมู พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทาง
สังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเนนการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและ
การวิเคราะห

2531103

มนุษยกับสังคม
2 (2-0)
Man and Society
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสังคม โครงสรางและองคประกอบ
ของสังคมการจัดระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของสังคมอัน
เปนผลเนื่องมาจากความเจริญทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของประชากร
พฤติกรรมและความสัมพันธของมนุษยทอี่ ยูรวมกันเปนสังคม อิทธิพลของ
สิ่ ง แวดล อ ม และเทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต อ บุ ค คล กลุ ม และสถาบั น ต า ง ๆ ในสั ง คม
วิเคราะหปญ
 หาและการแกไขปญหาสังคมไทยในปจจุบัน
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2531104

ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2 (2-0)
Population and Development of Quality of Life
ศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะชีวติ ที่มีคุณภาพ ผลกระทบของภาวะตาง
ๆ ในสังคม ซึ่งไดแก การเปลี่ยนแปลงประชากร ปญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
การจัดการศึกษา จริยธรรม ทรัพยากรตอคุณภาพชีวิต การแกปญหาเพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวิต ทัง้ ในระดับบุคคลและระดับชาติ

2531201

สังคมศาสตรกับการพัฒนา
2 (2-0)
Social Sciences and Development
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และบทบาทของวิชาสังคมศาสตร การใชความรู
ทางดานสังคมศาสตรในการวางแผนพัฒนาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของไทย
โดยเนนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบนั เปน
กรณีศึกษา

2531202

ครอบครัวและชุมชนไทย
2 (2-0)
Thai Family and Community
ศึกษาแนวคิด
ความหมาย
หลักการของครอบครัวและชุมชนไทย
วิวฒ
ั นาการของครอบครัวและชุมชนไทย ปจจัยที่สง เสริมใหครอบครัว อบอุน และ
ชุมชนไทยเขมแข็ง เพื่อพัฒนาชีวติ และคุณภาพคนในชุมชน บทบาทของภูมิปญ
 ญา
ไทยกับการพัฒนาชุมชน การพิทกั ษ สงเสริมและคุมครองสิทธิตาง ๆ ของบุคคล
ครอบครัว และชุมชน
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2531301

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3 (3-0)
Theory and Principle of Community Development
ศึกษาโครงสรางและลักษณะของชุมชน ความหมายปรัชญา หลักการและ
เปาหมายของการพัฒนาชุมชน
กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ผลกระทบ ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําทฤษฎีสงั คมศาสตรไปใชในการ
พัฒนาชุมชน โดยมุงพิจารณาความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองเปนหลัก

2532101

สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3 (3-0)
Rural and Urban Sociology
ศึกษาความหมายของคําวา สังคมวิทยาชนบทและเมือง ความหมายของ
ชุมชนแบบชนบทและเมือง ลักษณะสังคมชนบทและเมือง
ดานนิเวศวิทยา
ประชากร การอาชีพ และเศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุมและองคการทางสังคม
ลักษณะคานิยม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชนบทเปนสังคมเมือง ปญหาและการ
แกไขปญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การวางผังเมือง

2532102

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3 (3-0)
Thai Society and Culture
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของสังคมและวัฒนธรรมไทย เอกลักษณของ
สังคมไทย การรักษาเสถียรภาพของสังคม วัฒนธรรมของชาติ และวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น ที่สําคัญการพัฒนาและการสืบทอดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมไทย
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2532103

สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น
2 (2-0)
Local Society and Culture
ศึกษามนุษยในเชิงสังคมและวัฒนธรรม โดยเนนโครงสรางวิวัฒนาการ
ของระบบสังคมแบบดั้งเดิมของทองถิ่น ความสัมพันธระหวางโครงสรางของสังคม
กับคานิย ม ประวัติศาสตร ธรรมชาติแ ละความเจริญเติบโตของวัฒธรรมเนน ถึง
ปญหารวมสมัยของวัฒนธรรมและสังคมของทองถิ่น ตลอดจนอิทธิพลของ
วัฒธรรมตางชาติทปี่ รากฎในสังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น

2532104

ชุมชนศึกษา
3 (2-2)
Community Study
ศึ ก ษาความหมาย ความจํ า เปน ประโยชน ประเภท วิ ธี ก ารศึ ก ษาชุ ม ชน
ศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ โครงสรางของชุมชนตลอดจน
ศักยภาพของชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
ฝกปฏิบัติศกึ ษาชุมชนตามเนือ้ หาดังกลาวขางตน

2532201

สวัสดิการสังคม
2 (2-0)
Social Welfare
ศึกษาความหมาย กระบวนการบริการทางสังคม เพื่อสนองความตองการ
ของสังคมศึกษารูปแบบ ลักษณะ งานสวัสดิการของรัฐและเอกชนของไทย โดย
เปรียบเทียบกับงานสวัสดิการของตางประเทศ

2532202

สวัสดิการและการสงเคราะหเด็ก
2 (2-0)
Welfare and Services for Children
ศึกษาประวัติความเปนมาและความสําคัญของสวัสดิการเด็ก หลักและวิธีจัด
สวัสดิการเด็ก กฎหมายคุมครองเด็ก สวัสดิการเด็กของประเทศไทย สถาบันและและ
องคการของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการเด็ก
นโยบายของ
รัฐบาลในดานสวัสดิการเด็ก
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2532203

ประชากรศาสตรและประชากรศึกษา
3 (3-0)
Demography and Population Education
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติ ทฤษฎีทางประชากร องคประกอบใน
การวิเคราะหประชากร เทคนิคการวิเคราะหดานประชากร การเปลี่ยนแปลง
ประชากร การเจริญพันธุ การตาย การยายถิ่น ปญหาและนโยบายทางดานประชากร
ของประเทศ ประชากรศึกษา ประชากรศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทคนิค
วิธีการประชากรศึกษาบทบาทของประชากรศึกษาในการแกไขปญหาประชากรของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

2532204

การสังคมสงเคราะห
2 (2-0)
Social Work
ศึกษาความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงคและความสําคัญของงาน
สังคมสงเคราะห ความสัมพันธของงานสังคมสงเคราะหกบั งานสวัสดิการสังคม
วิวฒ
ั นากรของการสังคมสงเคราะห งานสังคมสงเคราะหในประเทศไทย บทบาท
หนาที่ ลักษณะและขอบเขตการใหบริการ ความจําเปนของวิชาชีพที่มีตอ สังคม ใน
การพัฒนาคนและพัฒนาสังคม

2532301

การพัฒนาชุมชน
2 (2-0)
Community Development
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนา หลักและวิธีการดําเนินงาน
พัฒนาชุมชน ผูนาํ ทองถิ่นกับการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในประเทศไทย
โครงการพัฒนาชุมชน ผลของการพัฒนาชุมชน ความสัมพันธของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกบั การพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชนในบางประเทศที่
นาสนใจ
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2532302

กระบวนการพัฒนาชุมชน
3 (3-0)
Process of Community Development
ศึกษาความหมาย ขัน้ ตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน
วิเคราะห
กระบวนการพัฒนาชุมชนแบบตางๆ
ทีใ่ ชอยูในปจจุบัน
การสรางรูปแบบ
กระบวนการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชน

2532303

การบริหารงานพัฒนาชุมชน
2 (2-0)
Community Development Administration
ศึกษาแนวคิดและหลักการบริหาร การบริหารงานพัฒนา การประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาทขององคกรในชุมชนในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชน

2532304

การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม
3 (3-0)
The Development of Group and Individual Competence
ศึกษาหลักการ วิธีการพัฒนาบุคคล และกลุม อุดมการณ คุณธรรม สําหรับ
นักพัฒนา วิธีการใหสมาชิกในชุมชนเขามามีสว นรวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน
กระบวนการและเทคนิคของการรวมกลุม การพัฒนากลุม การปฏิบัติงานเปนกลุม
เพื่อการพัฒนาชุมชน

2532305

การพัฒนาตนในงานพัฒนาชุมชน
2 (2-0)
Self Development in Community Development
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตน การพัฒนาตนตามแนวทัศนะ
ของนักจิตวิทยา เนนการพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสน เพื่อการดํารงชีวิตอยางมี
เปาหมายแกปญ
 หา และพัฒนาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการนําไปใช
เพื่อการพัฒนางานและกลุมเปาหมายในการพัฒนาชุมชน
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2532306

การพัฒนาองคกรชุมชน
3 (3-0)
Organization Community Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทขององคกรชุมชน
ในการบริหารงานและการพัฒนาองคกรชุมชน การดําเนินงานขององคกรชุมชนใน
ประเทศไทยปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

2532801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Development 1
จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเนนการฝกทักษะขึ้นพื้นฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับการฝก
ประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน

2532802

การฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 1
3(250)
Field Experience in Community Development 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานการพัฒนาชุมชนในองคการ
หรือหนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพพัฒนา
ชุมชน โดยใหนกั ศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชน เพื่อศึกษาชุมชน การดําเนินชีวิต
ตลอดจนการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของเจาหนาที่ระดับตาง ๆ ทัง้ ภาครัฐแลเอกชน
และการเขียนรายงานผลการศึกษาเมื่อเสร็จสิ้นการฝกภาคสนามแลว

2533101

ปญหาสังคม
3 (3-0)
Social Problems
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธี
วิเคราะหปญหาสังคม สาเหตุของปญหาสังคม ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป
สังคมชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปญหาสังคมที่มีตอบุคคล กลุ มคน และ
สังคม วิธีดําเนินการแกไขปญหาสังคม
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2533102

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0)
Social and Cultural Change
ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการ
ของสังคมมนุษย แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปจจัยที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงและแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

2533201

ประชากรศึกษา
3 (3-0)
Population Education
ศึ ก ษาความหมายและประวั ติ ค วามเป น มาของประชากรศึ ก ษา ภาวะ
ประชากร ไดแกขยายองคประกอบการขยายตัวของประชากรและการเปลี่ยนแปลง
ประชากร การเกิด การตาย และการยาย ถิ่น ความสัมพันธระหวางภาวะกับปจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคม ปญหาและนโยบายประชากร ประชากรศึกษากับการแกไข
ปญหาประชากร เทคนิคและวิธกี ารทางประชากรศึกษาประชากรศึกษากับการแกไข
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ

2533202

สังคมวิทยาการศึกษา
3 (3-0)
Educational Sociology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา
ระบบและ
กระบวนการทางการศึกษา ความสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษากับสถาบันทาง
สังคมอื่น
ๆรวมทั้งลักษณะประชากร
บทบาทของสถาบันการศึกษาในการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับองคการทางสังคมอื่น
ๆ

2533203

การพัฒนาสังคม
3 (3-0)
Social Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี กลวิธีตาง ๆ และแนวทางที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สังคม การวิเคราะหขอ มูล การวางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
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2533204

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3 (3-0)
Human Resource Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ผลดีทเี่ กิดจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองการปกครอง

2533206

การศึกษาประชากร
3 (3-0)
Population Studies
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติของการศึกษาทางประชากร ทฤษฎี
ประชากร ขนาดองคประกอบ และการกระจายตัวของประชากร การเปลี่ยนแปลง
ประชากร องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากรอันไดแก การเกิด การตาย
การยายถิ่น ความสัมพันธระหวางประชากรกับประชากรกับประชากรกับปจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปญหาประชากร นโยบายประชากร ขอมูลและการใชขอมูล
ทางประชากร

2533301

การวางแผนพัฒนาชุมชน
3 (3-0)
Community Development Planning
ศึกษาหลักการวางแผนเบื้องตน การวางแผนพัฒนาและการวางแผนงานงาน
พัฒนาชุมชนปจจัยที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาชุมชนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
ปญหาและอุปสรรคของการวางแผนพัฒนา

2533302

ภาวะความเปนผูนาํ ในงานพัฒนาชุมชน
2 (2-0)
Leadership in Community Development
ศึกษาความหมายผูนํา ภาวะความเปนผูนํา คุณลักษณะของผูนําประเภทของ
ผูนํา บทบาทผูนํา ปจจัยที่กอ ใหเกิดภาวะผูนํา แนวทางและวิธีการประเมินภาวะ
ความเปนผูนาํ การสรรหาผูนํา เทคนิคในการอบรมผูนําในชุมชน ความสัมพันธ
ระหวางผูนาํ กับงานพัฒนาชุมชน
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2533303

กลุมธุรกิจพื้นฐานกับการพัฒนาชุมชน
2 (2-0)
Basic Socio-Economic Units and Community Development
ศึกษาทฤษฎีและหลักการที่ควรรูเกี่ยวกับกลุมพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคม ปจจัยและอํานาจตาง ๆ ที่กอ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในขั้นพื้นฐานอันนํามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน การออม การลงทุน การประกอบการ และวิธีการ
ดําเนินงานของกลุม ผลประโยชน ปญหาและแนวทางในการสงเสริมความกาวหนา
ของสมาชิกและกลุม

2533304

การพัฒนาเยาวชน
2 (2-0)
Juvenile Development
ศึกษาความหมายของเยาวชน
หลักการและความสําคัญในการพัฒนา
เยาวชนจิตวิทยาวัยรุน เทคนิควิธกี ารจัดกิจกรรมเยาวชน การจัดสวัสดิการเพื่อ
ตอบสนองความตองการของเยาวชน นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชน ปญหาเยาวชน
และการแกไข หนวยงานของรัฐ และเอกชนในการพัฒนาชุมชน

2533305

สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในชุมชน
2 (2-0)
Community Socio-Economical Environment
ศึกษาสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ
สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจใน
ชุมชนปญหาดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนาชุมชน
ปญหาอันเปนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในชุมชนจากอดีตจนถึงปจจุบนั
แนว
ทางการพัฒนาและผลที่คาดวาจะไดรับ
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2533306

สถานการณดานสังคมเศรษฐกิจในเมือง
2 (2-0)
Urban Socio-Economical Environment
ศึกษาสิ่งแวดลอมทางดานกายภาพ สถานการณดานสิ่งแวดลอมดานสังคม
เศรษฐกิจในสังคมเมืองปญหาดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ สังคม อันเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนา การวิเคราะหปญ
 หาอันเปนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอดีต และมี
ผลตอเนื่องถึงปจจุบนั ของสังคมเมืองแนวทางพัฒนาและผลที่คาดวาจะไดรับ การ
เสนอโครงการและการทดลองลงมือปฏิบัติโครงการบริหารชุมชนที่มีอยูแลว และที่
จะมีขนึ้ ในอนาคต

2533307

การพัฒนาชนบท
3 (3-0)
Rural Development
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการพัฒนาชนชท หลักและวิธีการ
ดําเนินงานพัฒนาชุมบท การพัฒนาชนบทแนวใหมผูนําทองถิ่นกับการพัฒนาชนบท
การพัฒนาชนบทในประเทศไทย ความสัมพันธระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกับการพัฒนาชนบท กรณีตัวอยางของการพัฒนาชนบทที่นาสนใจ

2533308

การพัฒนาผูสงู อายุ
2 (2-0)
Aging Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการและความสําคัญของการพัฒนาผูสงู อายุ
สถานการณของผูสูงอายุแนวคิดและทฤษฎีทเี่ กี่ยวของกับผูสงู อายุ การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมตอผูสูงอายุ ปญหาผูสงู อายุ การเตรียมความพรอมของ
ผูสงู อายุในระดับครอบครัว ชุมชนและสังคม เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมผูสงู อายุจัด
สวัสดิการ หนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของกับผูสงู อายุ นโยบายและแผนพัฒนา
ผูสงู อายุ
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2533309

การพัฒนาแบบยั่งยืน
2 (2-0)
Sustainable Development
ศึกษา แนวคิด ความหมาย หลักการของการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาการมี
สวนรวมขององคกรตาง ๆ ที่มีตอ ชุมชน เพื่อเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติ เพื่อให
เกิดระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ในชุมชนตามวิถไี ทยเนนศึกษาโครงการ
พระราชดําริ อุดมการณแผนดินธรรม แผนดินทอง และอื่น ๆ

2533801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 2
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Development 2
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเนนการฝกทักษะระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับการฝก
ประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน

2533802

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Community Development 3
จัดใหมีกิจกรรมเพือ่ เตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว
ผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับ
ฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน
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2534201

ประชากรศึกษาประยุกตในงานพัฒนาชนบท
2 (2-0)
Applied Population Education in Community Development
ศึกษาทฤษฎีเบื้องตน นโยบายประชากร กฎหมายที่เกี่ยวของ ปญหาทางดาน
ประชากร การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทงั้ ในระดับทองถิ่น ภูมิภาคระดับชาติ ทฤษฎี
และวิธกี ารปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การใหสวัสดิการการศึกษา
การศึกษาอบรม การเปลี่ยนคานิยม การพัฒนาตนเอง คุณลักษณะประชากรไทยที่พึง
ประสงค ผลกระทบจากปญหาประชากรและการแกไข

2534202

สังคมวิทยาการแพทย
3 (3-0)
Medical Sociology
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาศาสตรการแพทย
แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิภาพสังคมดานการแพทย การสาธาณสุข การจัดระเบียบสังคม
ทางด า นการแพทย การสาธารณสุข บทบาทของสถาบัน ทางการแพทยแ ละการ
สาธารณสุขตอการพัฒนาสังคม ระบบความสัมพันธของชนกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการแพทย การสาธารณสุขความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม สังคม และหนาที่
ของสถาบั น การแพทย การสาธารณสุข ปรากฎการณ สมองลั บ และสมองลอ งที่
เกี่ยวกับการแพทย การสาธารณสุข การสาธารณสุขมูลฐานกับการพัฒนาสังคม

2534203

สังคมวิทยาการบริหาร
3 (3-0)
Sociology of Administration
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการบริหาร
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบองคการบริหารองคการ
การจัดระเบียบสังคมใน
องคการ บทบาทของการบริหารองคการตอการพัฒนาสังคม วัฒนธรรมการบริหาร
ของชนกลุมตาง ๆ สถาบันการบริหาร กับสถาบันสังคมอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการ
พัฒนาประเทศ
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2534204

สังคมวิทยาการทองเที่ยว
3 (3-0)
Sociology of Tourism
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการทองเทีย่ ว
สถาบันสังคมที่เกี่ยวของกับการทองเทีย่ ว การจัดระเบียบสังคม เพื่อใหการทองเทีย่ ว
เกิดหนาที่ ประโยชน (Functions) ตอสังคม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทางวัฒนธรรม ที่เหมาะสมกับการสงเสริมการทองเทีย่ ว คุณภาพของกลุมชนในการ
พัฒนาการทองเทีย่ วลักษณะทางสังคมวิทยาของการทองเทีย่ วในสังคมไทย
การ
ทองเทีย่ วกับการพัฒนาวัฒนธรรม การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการสงเสริมการทองเทีย่ วในสังคมไทย

2534205

สังคมวิทยาการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0)
Sociology of Economic Development
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการพัฒนา
เศรษฐกิจ ความคิดเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการความกาวหนา พัฒนาการ และการ
เปลี่ ย นแปลงสู ภ าวะความทั น สมั ย ลั ก ษณะของการพั ฒ นาสั ง คมที่ ป รากฏใน
แนวความคิ ด หรื อ ทฤษฎี ท างการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เช น ลั ท ธิ เ มอรแคนไตล
(Mercantilism) แนวความคิดของอาดัม สมิธ (Adam Smith) ทฤษฎีเศรษฐกิจคารล
มารกซ (Karl Marx) ทฤษฎีของเมยนารด เคนส (John Maynard Keynes)
แนวความคิดหรือทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน
ทฤษฎีเกี่ยวกับความเปนปกแผนทางสังคมของ Derkheim ทฤษฎีทุนนิยมของ Max
Weber ทฤษฎีวิวัฒนาการของระบบสังคมของ Talcott Porson และ Edward Shils
และแนวคิดหลากหลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูภาวะความทันสมัย
(Modernization) ลักษณะทางสังคมวิทยาที่มีผลตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ เชน
ระบบคานิยม ทัศนคติ ระบบครอบครัววงศาคณาญาติ การมีสวนรวมทางการเมือง
การปกครอง การศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ การถายทอดเทคโนโลยีเ พื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่แทจริง การพัฒนาอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนา
สังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
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2534206

สังคมวิทยาการเมืองการปกครอง
3 (3-0)
Political Sociology
ศึกษาความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของสังคมวิทยาการเมือง การ
ปกครอง การเมืองการปกครองในฐานะที่เปนสถาบันสังคม วัฒนธรรมทางการเมือง
การปกครองของกลุมชนตาง ๆ ระบบความสัมพันธทางการเมืองการปกครอง การ
จัดองคการทางการเมืองการปกครองในแบบอรูปนัยและรูปนัย ลักษณะทางสังคม
วิทยาบางประการที่มีตอ ระบบการเมืองการปกครอง คุณภาพประชาชนที่มผี ลตอการ
พัฒนา สถาบันการเมืองการปกครอง เปาหมายสูงสุดของสังคม (Social Ultimate
Goals) ในการพัฒนาการเมือง การปกครองเพื่อพัฒนาสังคมระดับชาติ

2534207

สังคมวิทยาการกีฬา
2 (2-0)
Sports Sociology
ศึกษาความสัมพันธระหวางความรูทางสังคมวิทยากับการกีฬา วิเคราะห
ปจจัยและสิ่งแวดลอมทางสังคม และวัฒนธรรมที่มผี ลตอการออกกําลังกายและการ
เลนกีฬา ความตองการของสังคมในดานการกีฬา ลักษณะของสถาบันตาง ๆ ที่
ใหบริการ ปญหาของการใชบริการและรับบริการ ตลอดจนความสัมพันธระหวาง
การกีฬา กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

2534208

สังคมวิทยาสารสนเทศ
3 (3-0)
Sociolgy of Information Society
ศึกษาแนวคิดวาดวยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของนักคิดรวมสมัย แนวโนม
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สังคมสารสนเทศ กําเนิดพัฒนาการและ
แนวโนมของสังคมสารสนเทศสถาบันสังคมและการจัดองคกรทางสังคมใน
สังคมสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
สังคมสารสนเทศกับสังคมไทย ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของ
สังคมสารสนเทศ
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2534209

สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3 (3-0)
Industrial Sociolygy
ความรูเบื้องตนกับสังคมวิทยาอุตสาหกรรม
โครงสรางอุตสาหกรรม
กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม การจัดองคการอุตสาหกรรม บุคลากรในงาน
อุตสาหกรรม แรงงาน การรวมตัวกันและพฤติกรรมองคการ กระบวนการทางสังคม
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาบันทางศาสนากับ
สังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการจัดระเบียบทางสังคม การจัดระดับชวงชั้น
ทางสังคมอุตสาหกรรม สถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคม
อุตสาหกรรม

2534210

สังคมวิทยาศาสนา
3 (3-0)
Sociolygy of Religion
ศึกษาความหมาย ขอบขายและความสําคัญของสังคมวิทยาศาสนา ศาสนา
ในฐานะสถาบันสังคม การจัดองคการทางศาสนา ความสัมพันธระหวางศาสนากับ
สังคม บทบาทของศาสนาตอสถาบันสังคมอื่นๆ บทบาทของศาสนาตอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม

2534301

การวิเคราะหปญ
 หาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
3 (2-2)
Analysis and Solution of Community Development
ศึกษาหลักการ วิธีการวิเคราะหปญ
 หาชุมชน การวิเคราะหจากเอกสารและ
การวิเคราะหภาคสนาม ฝกปฏิบัติการวิเคราะหสภาพปญหาชุมชน ปจจัยที่เปน
สาเหตุ วิธีการแกไขปญหาในชุมชน
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2534302

การปฏิรูปที่ดินกับการพัฒนาชุมชน
2 (2-0)
Land Reform and Community Development
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มา ปรั ช ญา แนวคิ ด รู ป แบบการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
กฎระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน ความสัมพันธของงานปฏิรูปที่ดินกับ
งานพัฒนาชุมชน

2534303

การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
2 (2-0)
Comparative Study in Community Development
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบวิธีดําเนินงานของการพัฒนาชุมชนในประเทศ และ
ตางประเทศ การจัดตั้งองคการ การวางแผน และการบริหารงานพัฒนาชุมชนของ
ประเทศตาง ๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย

2534304

เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น
2 (2-0)
Appropriate Technology for Local Life
ศึกษาความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิต
การเลือกใชเทคโนโลยี การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับทองถิ่น การ
นําพลังงานทดแทนมาใชในทองถิ่นเพื่อการดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ

2534305

เทคโนโลยีพื้นฐานและอุตสาหกรรมในครัวเรือนในชนบท
2 (2-0)
Folk Technology and Cottage Industries
การศึกษาการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในชนบท ลักษณะขอบขาย
และขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาและการปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิต ปจจัยที่สัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาเพื่อ
สงเสริมการอุตสาหกรรมในครัวเรือน ปญหาการพัฒนาและการนําเทคโนโลยีไปใช
เพื่อผลการผลิตของอุตสาหกรรมในครัวเรือนผลกระทบของเทคโนโลยีพื้นฐานตอ
การพัฒนาชนบท
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2534306

เทคนิคการใหการศึกษาแกชุมชน
2 (2-0)
Education Transfering Techniques
ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและเทคนิคในการใหการศึกษาเพื่อการ
ดํารงชีวติ ในชุมชน การฝกอบรม การสาธิต นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอน
ทักษะ การเปลี่ยนแปลงเจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การเลือกใชเทคนิคการให
การศึกษาชุมชน

2534307

การสงเคราะหชุมชน
2 (2-0)
Welfare Work
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงคของการสงเคราะหชุมชน ความ
จําเปนในการจัดบริการเพือ่ สวัสดิภาพของประชาชน วิวัฒนาการของการสงเคราะห
ชุมชน การเปรียบเทียบการสงเคราะหชมุ ชนในตางประเทศกับประเทศไทย หลักการ
วิธีการ และกระบวนการของการสงเคราะหชมุ ชนในเรื่องวิชาชีพ บทบาทของนัก
สงเคราะหชมุ ชนกับวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ

2534308

การจัดการฝกอบรมและสัมมนา 1
3 (3-0)
Seminar and Workshop 1
ศึกษาความหมาย รูปแบบ และวิธกี ารจัดการอบรมและสัมมนา วิธีการ
คัดเลือกรูปแบบ และวิธกี ารอบรมและสัมมนาเพือ่ ใหบรรลุวัตถุประสงคตลอดจน
วิธีการจัดการการประเมินผลโครงการอบรมและสัมมนา

2534309

2 (2-0)
การจัดการฝกอบรมและสัมมนา 2
Seminar and Workshop 2
ศึกษาขั้นตอนและวิธีดําเนินงานตามแผนพัฒนาเยาวชน โครงการจัดคาย
เยาวชนโครงการสาธิตและการฝกอาชีพ โครงการฝกหัดอาชีพ โครงการพัฒนาผูนํา
เยาวชน โครงการจัดตั้งศูนยเยาวชน การสํารวจชุมชน การวิเคราะหขอ มูล และสรุป
ขอมูลเพื่อวางโครงการการเขียนโครงการ พช. 3 การจัดตั้งกลุมและพัฒนากลุม
แนวทางปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และขั้นตอนการทํางานของพัฒนากร
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2534401

ภูมิปญ
 ญาไทย
2 (2-0)
Thai Wisdom Holder
ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการ ความสําคัญของภูมิปญ
 ญาไทย
วิวฒ
ั นาการ และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญ
 ญาไทย ความสัมพันธของภูมิปญ
 ญา
ไทย กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการถายทอดภูมิปญ
 ญา
ภูมิปญ
 ญากับการแกปญ
 หาทางสังคมไทย

2534402

การพัฒนาประชาสังคม
2 (2-0)
Civil Society Development
ศึ ก ษาแนวคิ ด ความหมาย หลั ก การ และความสํ า คั ญ ของประชาสั ง คม
กระบวนการ วิธีการสราง และการพัฒนาประชาสังคมใหเขมแข็ง ประชาคมชุมชน
ประชาคมตําบล ประชาคมอําเภอ ประชาคมจังหวัด ประชาคมวิชาชีพ การพัฒนา
ประชาสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน

2534403

เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
2 (2-0)
Self-Reliance Community Economic
ศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวคิดทฤษฎีใหม องคกรชุมชนดานเศรษฐกิจ ความสัมพันธ
ของเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง กับการพัฒนาชุมชนที่ยงั่ ยืน

2534405

เครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน
3 (2-2)
Network of Learning in Community Development
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ องคประกอบ ลักษณะและกระบวนการ
ในการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน
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2534406

การอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
3 (2-2)
Environment Conservation in Community Development
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการ การปลูกฝง การ
สรางจิตสํานึกของชุมชนในการอนุรกั ษและพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน

2534801

การฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 2
3(250)
Preparation for Professional Experience in Community Development 2
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานการพัฒนาชุมชนในองคการ
หรือหนวยงานเพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพพัฒนา
ชุมชน โดยใหนกั ศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชน จํานนวน 250 ชั่วโมง เพื่อ
ทําการศึกษาชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะหปญ
 หา สรางโครงสราง และ
ปฏิบัติงานการวางโครงการ ศึกษารูปแบบ การจัดระบบงาน การบริการ วิธีการ
ดําเนินงาน การแกไขปญหาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน

2534802

การฝกประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชน 3
5(450)
Preparation for Professional Experience in Community Development 3
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพการพัฒนาชุมชนองคการหรือ
หนวยงาน เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพพัฒนา
ชุมชน โดยใหนกั ศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชน จํานวน 450 ชั่วโมง เพื่อทําการศึกษา
ชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะหปญ
 หา สรางโครงการ และปฏิบัติงานการ
วางโครงการ ศึกษารูปแบบ กาจัดระบบงาน การบริการ วิธีการดําเนินงาน การแกไข
ปญหาของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานอยูในชุมชนนั้น

75
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2534901

สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน
3 (3-0)
Seminar on Problems in Community Development
สัมนาปญหาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลักการและการปฏิบัติงาน
พัฒนาในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะหความแตกตางกันไป ศึกษาหมูบา น
ตัวอยางหรือชุมชนตัวอยางเพื่อการแสวงหาแนวทางในการนําวิธีพัฒนา ชุมชนไป
ใชกบั ชุมชนใหไดผลนอย

2534902

การวิจยั ภาคสนาม
3 (2-2)
Field Research
ฝกปฏิบัติงานวิจยั ภาคเสนอ ตามโครงการวิจัยทีผา นการอนุมัตแิ ลว
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หมูวชิ าภูมิศาสตร
(254)
หมูวิชาภูมิศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาสังคมศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักและทฤษฎีทางภูมศิ าสตร
ภูมิศาสตรที่นาํ ไปประยุกตกบั สาขาวิชาการอื่น
ภูมิศาสตรภูมิภาคตาง ๆ
วิธีการศึกษาและเทคนิคทางภูมศิ าสตร

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(254-1--)
(254-2--)
(254-3--)
(254-4--)
(254-5--)
(254-6--)
(254-7--)
(254-8--)
(254-9--)
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หมูวชิ าภูมิศาสตร (254) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2541101
2711101
2541102
2711107
2541103
2712102
2541201
2711201
2541202
2712205
2541203
2540201
2541301
2711314
2541302
2711301
2540301
2541401
2712411
2541402
2712410
2541403
2711411
2711401
2541404
2542101
2542102
2542103
2542104
2542105
2542201

2712408
2712103
2714108
2713219
2713210
2714220
2712218

ชื่อวิชา

น (ท-ป)

ภูมิศาสตรกายภาพ
ภูมิศาสตรมนุษย
ธรณีสันฐานวิทยา
ธรณีสันฐานวิทยา
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
ภูมิศาสตรวฒ
ั นธรรม
มนุษยกบั สิ่งแวดลอม
ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก
ภูมิศาสตรประเทศไทย
ภูมิศาสตรประเทศไทย
แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
การแปลความหมายจากรูปถายทางอากาศ
การแปลความหมายจากแผนที่และรูปถายทางอากาศ
การแปลความหมายจากแผนที่และรูปถายทางอากาศ
แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และรูปถายทาง
อากาศ
การสํารวจเบื้องตน
ภูมิอากาศวิทยา
ภูมิอากาศวิทยา
อุทกวิทยา
ชีวภูมศิ าสตร
ภูมิศาสตรดิน
แนวคิดทางภูมศิ าสตร
ภูมิศาสตรเชิงประวัติ

3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
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)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2542202
2711202
2542203
2713213
2542204
2713212
2542205
2713211
2542301
2712302
2542302
2712303
2542303
2712305
2542401
2712403
2542402
2713409
2543101
2713104
2543201
2712209
2713209
2543202
2713207
2543203
2712206
2543204
2714109
2543205
2714215
2543301
2543302
2543303
2712304
2543401
2543402
2714402
2543403
2543404
2714404
2543405
2714406

ชื่อวิชา
ภูมิศาสตรประชากร
ภูมิศาสตรชนบท
ภูมิศาสตรเมือง
ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน
ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
ภูมิศาสตรทอ งถิ่น
ภูมิศาสตรทอ งถิ่น
ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
การเขียนแผนที่เบื้องตน
การสํารวจขอมูลระยะไกลเบื้องตน
ธรณีวทิ ยาเบื้องตน
ภูมิศาสตรการทองเทีย่ วไทย
ภูมิศาสตรการทองเทีย่ วไทย
ภูมิศาสตรการทองเทีย่ วไทย
ภูมิศาสตรการเมือง
ภูมิศาสตรการเกษตร
ภูมิศาสตรชายฝงทะเล
ภูมิศาสตรการวางแผนและการพัฒนา
ภูมิศาสตรการวางแผนและพัฒนาภูมภิ าค
ภูมิศาสตรกลุมประเทศอินโดจีน
ภูมิศาสตรกลุมประเทศสมาคมอาเซียน
ภูมิศาสตรเอเชีย
ทรัพยากรแหลงทองเทีย่ วไทย
เทคนิคและวิธกี ารทางภูมศิ าสตร
การเขียนแผนที่เพื่องานเฉพาะอยาง
ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
ระบบขอมูลทางภูมศิ าสตร
วิธีการทางสถิติสําหรับภูมศิ าสตร

น (ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
2543406
2543801
2543901
2544101
2544201
2544202
2544203
2544204
2544205
2544206
2544207
2544301
2544302
2544303
2544304
2544305
2544306
2544901
2544902

2714106
2713214
2714405
2540202
2713306
2714310
2714311
2714312
2714313
2713307
2714407
2714901

ชื่อวิชา
แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และภาพถาย
ระยะไกล
การฝกงานดานภูมศิ าสตร
ปญหาพิเศษทางภูมศิ าสตร
อุตุนยิ มวิทยา
ภูมิศาสตรการขนสง
ภูมิศาสตรการตลาดและอุตสาหกรรม
ภูมิศาสตรการแพทย
การอานทางภูมศิ าสตร
การอานทางภูมศิ าสตร
สิ่งแวดลอมในชนบทและเมือง
มลภาวะสิ่งแวดลอม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไทย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภูมิศาสตรยโุ รป
ภูมิศาสตรอเมริกาเหนือ
ภูมิศาสตรแองโกลอเมริกา
ภูมิศาสตรอเมริกาใต
ภูมิศาสตรละตินอเมริกา
ภูมิศาสตรออสเตรเลียและโอเชียเนีย
ภูมิศาสตรแอฟริกา
ภูมิศาสตรรสั เซีย
ภูมิศาสตรสหภาพโซเวียต
การวิจัยทางภูมศิ าสตร
วิธีการวิจัยทางภูมศิ าสตร
สัมมนาภูมศิ าสตร

น (ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภูมิศาสตร (254)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท-ป)

2541101

ภูมศิ าสตรกายภาพ
3(2-2)
Physical Geography
ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณทเี่ กิดเนื่องจากความสัมพันธ
ระหวางโลกกับดวงอาทิตยและดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ
(Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏิบัติภาคสนาม

2541102

ภูมศิ าสตรมนุษย
3(3-0)
Human Geography
ศึกษาลักษณะทางภูมศิ าสตรทเี่ กี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย ไดแก
การตั้งถิ่นฐาน การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองและวัฒนธรรมของมนุษยในสวนตาง ๆ ของโลก

2541103

ธรณีสนั ฐานวิทยา
3(2-2)
Geomorphology
ศึกษาถึงการกําเนิดธรณีโครงสราง รูปรางของแผนดิน กระบวนการกําเนิด
และการพัฒนา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแผนดินที่ประสบในปจจุบัน การ
จําแนกชนิดของธรณีสัณฐานแบบตาง ๆ โดยเนนธรณีสณ
ั ฐานที่มปี รากฏอยูใน
ประเทศไทย และการปฏิบัติภาคสนาม
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท-ป)

2541201

ภูมศิ าสตรเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic Geography
ศึ ก ษาลั ก ษณะและป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด ความแตกต า งของกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจในบริเวณตาง ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใช
และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชย
กรรม การคมนาคม-ขนสง การคาระหวางประเทศ และการบริการแกประชาชนใน
ดินแดนตาง ๆ ของโลกและปฏิบัติภาคสนาม

2541202

ภูมศิ าสตรวัฒนธรรม
3(3-0)
Cultural Geography
ศึ ก ษาองค ป ระกอบทางด า นภู มิ ศ าสตร กั บ ลั ก ษณะทางด า นสั ง คมและ
วัฒนธรรมของมนุษย ที่สงผลใหเกิดแบบรูปของการดํารงชีวิตของมนุษยในภูมิภาค
ตาง ๆ ของโลก ไดแก การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม ระดับความกาวหนาทาง
วิทยาการ การใชที่ดินแบบตาง ๆ ลักษณะความแตกตางทางเศรษฐกิจ ทางสังคมและ
การปกครอง

2541203

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
2(2-0)
Man and Environments
ศึ ก ษาสิ่ ง แวดล อ มทางธรรมชาติ สิ่ ง แวดล อ มทางสั ง คม ระบบนิ เ วศ
อิทธิพล ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติที่มีผลตอมนุษย การใชทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตของมนุษย ปญหาที่เกิดจากการใชทรัพยากรและ
บทบาทของเทคโนโลยี รวมทั้ ง แนวทางแก ไ ขป ญหา โดยเน น สิ่ง แวดล อ มใน
ประเทศไทย

2541301

ภูมศิ าสตรภูมภิ าคโลก
3(2-2)
Regional Geography of the World
ศึกษาสภาพภูมศิ าสตรเกี่ยวกับเกณฑในการพิจารณาแบงภูมภิ าคตาง ๆ ของ
โลก ลักษณะภูมปิ ระเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบ
ปจจัยทางภูมศิ าสตรที่มผี ลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแตละภูมภิ าค
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท-ป)

2541302

ภูมศิ าสตรประเทศไทย
2(2-0)
Geography of Thailand
ศึกษาลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ตั้ง และขนาด บริเวณ
แวดลอม พรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2541401

แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2)
Maps and Map Interpretation
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องคประกอบของแผนที่ การอาน การ
ตีความ การใชแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 และ 1 : 250,000 ใหฝก ฝน
การอาน
การตีความและใหมกี ารปฏิบัติการภาคสนามโดยใชแผนที่ภูมิประเทศ
ประกอบการศึกษา

2541402

การแปลความหมายจากรูปถายทางอากาศ
3(2-2)
Aerial Photo Interpretation
ศึกษาความสําคัญของรูปถายทางอากาศ ลักษณะของรูปถายทางอากาศ การ
อานและการแปลความหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในรูปถายทางอากาศ ไดแก
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ การระบายน้ํ า พื ช พรรณ เส น ทางคมนาคม ชุ ม ชนพื้ น ที่
เกษตรกรรม และการปฏิบัติภาคสนาม

2541403

การแปลความหมายจากแผนที่และรูปถายทางอากาศ
3(2-2)
Maps and Aerial Photo Interpretations
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่รูปถายทางอากาศ การอาน การตีความ
การใชแผนที่ภูมิประเทศและรูปถายทางอากาศ เพื่อนําไปศึกษาลักษณะของสิ่งที่
ปรากฏอยูในพื้นที่จริงทั้งลักษณะทางดานธรรมชาติและลักษณะทางดานวัฒนธรรม
ได แ ก ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ชุ ม ชนโบราณ ศาสนสถาน การตั้ ง ถิ่ น ฐาน เส น ทาง
คมนาคม แหลงทองเทีย่ วและการใชที่ดิน และการปฏิบัติภาคสนาม
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2541404

การสํารวจเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Surveying
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละหลั ก การสํ า รวจ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการสํ า รวจ การฝ ก
ปฏิบัติการสํารวจพื้นที่โดยใชเครื่องมือ พรอมทั้งใหมีความสามารถนําขอมูลจาการ
สํารวจไปเขียนแผนที่อยางงายได

2542101

ภูมอิ ากาศวิทยา
3(2-2)
Climatology
ศึ ก ษาธาตุ ป ระกอบภู มิ อ ากาศ เครื่ อ งมื อที่ ใ ชวั ด ธาตุป ระกอบภูมิ อ ากาศ
ปจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ การจําแนกเขตภูมิอากาศและลักษณะภูมิอากาศของแตละ
ทองถิ่น การพยากรณอากาศ โดยมีการฝกปฏิบัติ

2542102

อุทกวิทยา
3(3-0)
Hydrology
ศึกษาเกี่ยวกับน้ําที่มีอยูในโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะ
ของน้ํา คุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของน้ําในลําน้ํา ทะเล ทะเลสาบ และน้ําใต
พื้นดิน รวมทั้งการนํามาใชใหเกิดประโยชน การควบคุมและการอนุรกั ษ

2542103

ชีวภูมศิ าสตร
3(3-0)
Biogeography
ศึกษาลักษณะแวดลอมทางธรรมชาติที่มผี ลตอการเกิด การกระจายของพืช
และสัตวลกั ษณะเดนของพืชและสัตวประจําถิ่น

2542104

ภูมศิ าสตรดิน
3(2-2)
Soil Geography
ศึ ก ษาการกํ า เนิ ด การกระจาย สมบั ติ ท างกายภาพ สมบั ติ ท างเคมี แ ละ
ศักยภาพทางการเกษตร การจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน (Soil Taxonomy
Classification System) ดินที่เปนปญหาทางการเกษตร ไดแก ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดิน
เค็ม-โซดิก ดินทรายจัด ดินอินทรีย ดินลูกรัง เปนตน มีการฝกปฏิบัติงานภาคสนาม
โดยเนนดินในประเทศไทย
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2542105

แนวคิดทางภูมศิ าสตร
2(2-0)
Geographical Thought
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทางภูมิ ศาสตรตามสมัย-ยุคตาง ๆ จากอดีต
จนถึงปจจุบัน

2542201

ภูมศิ าสตรเชิงประวัติ
3(3-0)
Historical Geography
ศึกษาประวัติการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทางภูมศิ าสตรของดินแดนในดินแดน
หนึ่ง เชน การศึกษาถึงประวัติในทางภูมศิ าสตรของประเทศไทย ทีเ่ ปลี่ยนมาตั้งแต
สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทรวามีลกั ษณะทาง
ภูมิศาสตร ไดแก ที่ตั้งอาณาเขต สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ การปกครอง ความ
เปนอยูของประชากร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแตละอาณาจักร อันมีผลมาจาก
ปจจัยทางภูมศิ าสตร

2542202

ภูมศิ าสตรประชากร
3(3-0)
Population Geography
ศึกษาเกี่ยวกับประชากรในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพ
ทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของหรือมีผลตอความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคนั้นๆ
เช น จํ า นวนการกระจาย ความหนาแน น การย า ยถิ่ น คุ ณ ภาพ และป ญ หาของ
ประชากร

2542203

ภูมศิ าสตรชนบท
2(2-0)
Rural Geography
ศึกษาองคประกอบของชนบท แบบรูปการตั้งถิ่นฐาน ประชากร ลักษณะ
เศรษฐกิจ -สังคมชนบท การใชที่ดินในชนบท การใชความรูดา นภูมิ ศาสตรเ พื่อ
พัฒนาสภาพทองถิ่นชนบทใหเกิดความยั่งยืน ปญหาและการแกไขปญหาในชนบท

85
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น (ท-ป)

2542204

ภูมศิ าสตรเมือง
2(2-0)
Urban Geography
ศึก ษาองคประกอบของเมือง แบบรูปการตั้งถิ่นฐานประชากร ลัก ษณะ
เศรษฐกิจ-สังคมเมือง การใชที่ดินในเมือง ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอการ
ขยายการเติบโตของเมือง ปญหาในเมืองและการแกไขปญหาในเมือง

2542205

ภูมศิ าสตรการตั้งถิ่นฐาน
3(3-0)
Settlement Geography
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในสวนตาง ๆ ของโลก
ปจจัยทางภูมศิ าสตรที่มผี ลตอการตั้งถิ่นฐานของประชากรในชนบทและเมือง

2542301

ภูมศิ าสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
3(2-2)
Analytical Geography of Thailand
ศึกษาวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ทั้งทางดานที่ตั้งอาณาเขต
ลั ก ษณะทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะทางด า นเศรษฐกิ จ ประชากรวิ เ คราะห
ความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง
และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันใหปฏิบัติการ
ภาคสนาม เพื่อศึกษาและวิเคราะหตามสภาพที่เปนจริง

2542302

ภูมศิ าสตรทอ งถิ่น
3(2-2)
Local Geography
ศึกษาสภาพภูมิศาสตรของทองถิ่นทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจประชากร
ระบบโครงสรางพื้นฐานและสถาบันทางสังคม วิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข
ทองถิ่น
ใหนกั ศึกษาฝกเก็บขอมูลในภาคสนาม แลวนํามาวิเคราะหสภาพทองถิ่น
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2542303

ภูมศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
Geography of Southeast Asia
ศึกษาสภาพภูมิศาสตรของภูมิภาคโดยภาพรวม และสภาพภูมิศาสตรราย
ประเทศ เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และปญหาตาง ๆ ในภูมภิ าคนี้

2542401

การเขียนแผนที่เบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Cartography
ศึกษาหลักการพื้นฐานการทําแผนที่ อุปกรณและเครื่องมือในการเขียนแผน
ที่ การออกแบบแผนที่ สัญลักษณและอักษร การถายทอดขอมูล การคํานวณ และ
การเขียนเสนโครงแผนที่ การประกอบตนรางแผนที่

2542402

การสํารวจขอมูลระยะไกลเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Remote Sensing
ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องตนของการสํารวจขอมูลระยะไกล การ
สํารวจขอมูลธรรมชาติดวยดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม การใชประโยชนจาก
ภาพดาวเทียมในงานดานภูมศิ าสตร ฝกปฏิบัติการและตรวจสอบขอมูลในภาคสนาม

2543101

ธรณีวทิ ยาเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Geology
ศึกษาหลักเกณฑทั่วไปทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสราง แรและหิน
กระบวนการ กําเนิดและการเปลี่ยนแปลง ประวัติการกําเนิดโลกและการลําดับยุค
ทางธรณีวทิ ยา และธรณีวทิ ยาประเทศไทยและการปฏิบัติการภาคสนาม
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2543201

ภูมศิ าสตรการทองเที่ยวไทย
3(2-2)
Geography of Thai Tourism
ศึกษาสภาพทางภูมศิ าสตรของแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้ง
การเข าถึ ง และเส น ทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติ แ ละการกํา เนิด ของแหล ง
ทองเที่ยว สภาพทางดานวัฒนธรรมและประวัติของแหลงทองเที่ยว ประเภทของ
แหลงทองเที่ยว องคประกอบที่เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยว สถานบริการและ
หนวยงานที่ดําเนินงานการทองเที่ยว การวางแผนงานสําหรับการจัดการทองเที่ยว
และฝกปฏิบัติงานภาคสนาม

2543202

ภูมศิ าสตรการเมือง
3(3-0)
Political Geography
ศึกษาแนวคิดของนักภูมิ ศาสตรการเมือง ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มี ผลตอ
ความมั่นคงของรัฐ การรวมกลุมทางการเมืองระหวางประเทศ วิเคราะหพฤติกรรม
ทางการเมืองของรัฐและปญหาอันสืบเนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตรทั้งในอดีต
และในปจจุบัน

2543203

ภูมศิ าสตรทางการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Geography
ศึกษารูปแบบของการเกษตรกรรมปจจัยทางดานภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การใชที่ดินและปญหาการใชที่ดินดานการเกษตรกรรม ไดแก การเพาะปลูก การ
เลี้ยงสัตว การประมง และการทําปาไม การแบงภูมิภาคทางดานการเกษตรของไทย
ลักษณะการเกษตรกรรมหลักของแตละภูมิภาค แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมของ
ภูมิภาคตาง ๆ ของไทย
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2543204

ภูมศิ าสตรชายฝงทะเล
3(3-0)
Coastal Geography
ศึ ก ษาธรรมชาติ ข องลั ก ษณะชายฝ ง ทะเลที่เ กี่ ย วกั บ การกํ า เนิ ด และการ
เปลี่ยนแปลงของชายฝงทะเล กระแสน้ํา ระดับน้ําขึ้น-ลง ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับชายฝงทะเล โดยมุงเนนการใชประโยชนจากชายฝงทะเลไทยเพื่อการ
ประกอบกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและการลดมลภาวะสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจาก
การใชประโยชนจากชายฝงทะเล

2543205

ภูมศิ าสตรการวางแผนและการพัฒนา
3(2-2)
Geography of Planning and Development
ศึกษาการสํารวจขอมูลทางภูมิศาสตร การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
เพื่อการวางแผนและพัฒนาสําหรับงานเฉพาะดาน ไดแก การวางผังชุมชน การ
กํ า หนดเขตการปกครอง การสร า งเขื่ อ น การสร า งอ า งเก็ บ น้ํ า การสร า งเขต
อุตสาหกรรม การจัดที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การคมนาคมขนสง และการปฏิบัติ
ภาคสนาม

2543301

ภูมศิ าสตรกลุมประเทศอินโดจีน
3(3-0)
Geography of Indo-China Countries
ศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด รูปราง พรมแดนของประเทศในกลุมอินโดจีน
ลักษณะทางดานกายภาพ ทรัพยากร ประชากร ที่มีผลตอลักษณะทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศตาง ๆ ในกลุมอินโดจีน

2543302

ภูมศิ าสตรกลุมประเทศสมาคมอาเซียน
3(3-0)
Geography of ASEAN Countries
ศึกษาเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด รูปราง พรมแดนของประเทศในกลุมสมาคม
อาเซียน ลักษณะทางดานกายภาพ ทรัพยากร ประชากรที่มีผลตอลักษณะทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแตละประเทศในกลุมสมาคมอาเซียน และการ
พึ่งพากันทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
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2543303

ภูมศิ าสตรเอเชีย
3(3-0)
Geography of Asia
ศึ ก ษาสภาพทางภู มิ ศ าสตร ข องทวี ป เอเชี ย โดยภาพรวม และให ศึ ก ษา
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ข องประเทศต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางด า นกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง

2543401

ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไทย
2(2-0)
Resources in Thai Tourism
ศึกษาความหมาย และประเภทของทรัพยากรแหลงทองเที่ยว คุณคาของ
แหลงทองเที่ยว การกระจายของแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและวรรณคดี ปญหาและการจัดการ
ทรัพยากรแหลงทองเทีย่ ว

2543402

เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร
3(2-2)
Techniques and Method in Geography
ศึกษาการฝกใชและออกแบบเครื่องมือทางภูมิ ศาสตร การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอ มูลและเสนอขอมูลทางภูมศิ าสตร

2543403

การเขียนแผนที่เพื่องานเฉพาะอยาง
2(1-2)
Cartography for Specific Work
ศึกษาการออกแบบและเขียนแผนที่ เพื่อใชงานเฉพาะดาน ไดแก แผนที่
แหลงทองเที่ยว แผนที่มรตาการใชที่ดิน แผนที่หมูบาน แผนที่ตําบล แผนที่อําเภอ
แผนที่จงั หวัด เปนตน
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2543404

ระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร
3(2-2)
Geographic Information System
ศึกษาแหลงและระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติดานภูมิศาสตร ไดแก
ข อ มู ล ด า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม ประชากร ด ว ยวิ ธี ก ารต า ง ๆ หรื อ ใช
คอมพิวเตอร เทคนิคการประยุกตไปใช การจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ในพื้นที่อยางมี
ระบบ

2543405

วิธีการทางสถิติสาํ หรับภูมศิ าสตร
3(2-2)
Statistic Techniques in Geography
ศึกษาขอมูลสถิติทางภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย
การประยุกตความหมายทางสถิติใหเขากับความหมายทางภูมิศาสตร การสรางและ
ทดสอบแบบจําลองทางภูมศิ าสตรโดยอาศัยความรูทางสถิติ และคณิตศาสตร

2543406

แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่และภาพถายระยะไกล
3(2-2)
Maps and Map Interpretations Remote sensing
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ แผนที่ องค ป ระกอบแผนที่ การอ า น การ
ตีความ การใชแผนที่ภูมิประเทศ มาตรสวน 1 : 50,000 และ 1 : 250,000 ความรู
พื้ น ฐานของการถ า ยระยะไกล รู ป ถ า ยทางอากาศ ภาพจากดาวเที ย ม การแปล
ความหมายจากภาพ ไดแก ลักษณะทางกายภาพ และทางสังคมศึกษาปฏิบัติการ
ภาคสนามโดยใช แ ผนที่ ภู มิ ป ระเทศ รู ป ถ า ยทางอากาศและภาพจากดาวเที ย ม
ประกอบการศึกษา
หมายเหตุ รายวิชานี้เกิดจากการขยายเนื้อหาวิชาแผนที่และการแปลความหมายจาก
แผนที่ (2541401) และเพิ่มเนื้อหาดานภาพถายระยะไกลเขาไป
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2543801

การฝกงานดานภูมศิ าสตร
3(2-2)
Geographical Practicum
การฝกงาน และการปฏิบัติงานทางดานภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับสาขาทาง
ภู มิ ศ าสตร ใ ดสาขาหนึ่ ง ได แ ก แผนที่ สํ า รวจดิ น ชลประทาน อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
ธรณีวิท ยา สิ่งแวดลอม เปนตน ทั้งนี้ตองมีเวลาปฏิบัติงานในสํานักงานหรือ ใน
ภาคสนามที่หนวยงานรับใหเขาฝกงาน สัปดาหละไมนอยกวา 5 ชั่วโมง หรือมี
ชัว่ โมงสะสมตลอดภาคเรียนไมต่ํากวา 75 ชัว่ โมง

2543901

ปญหาพิเศษทางภูมศิ าสตร
3(2-2)
Geographical Special Problems
การศึกษาเฉพาะเรื่องเกีย่ วกับปญหา และสิ่งที่นาสนใจดานภูมศิ าสตรสาขา
ใดสาขาหนึ่ง โดยใชหลักการและวิธกี ารทางภูมศิ าสตร เลือกศึกษาหรือทดลองและ
เขียนรายงานผลการศึกษาอยางมีระบบ โดยมีอาจารยทปี่ รึกษาเฉพาะเรื่องอยางนอย
1 คน

2544101

อุตุนิยมวิทยา
3(2-2)
Meteorology
ศึ ก ษาองคประกอบอุตุนิย มวิ ท ยาทางกายภาพ ไดแ ก ความกด อุณ หภูมิ
ความชื้น ลม เมฆ หยาดน้ําฝน ทัศนวิสัย และแดด ความสัมพันธระหวางบรรยากาศ
กับพื้นโลก มหาสมุทรและสิ่งมีชีวิต การใชแผนที่พยากรณอากาศ

2544201

ภูมศิ าสตรการขนสง
2(2-0)
Transportation Geography
ศึ ก ษาวิเ คราะหปจ จัย ตาง ๆ ทางด า นภูมิศาสตร ที่มี ผลตอเศรษฐกิจ การ
ขนสงประเภทของการขนสง เสนทางการขนสง การพัฒนาการขนสงในสวนตางๆ
ของโลก และในประเทศไทย
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2544202

ภูมศิ าสตรการตลาดและอุตสาหกรรม
2(2-0)
Geography of Marketing and Manufacturing
ศึกษาปจจัยตาง ๆ ทางภูมิศาสตร ที่มีผลตอเศรษฐกิจดานการตลาดและ
อุ ต สาหกรรม โดยเน น การวิ เ คราะห ก ารกํ า หนดที่ ตั้ ง และบริ เ วณบริ ก ารของ
การตลาดและอุตสาหกรรม

2544203

ภูมศิ าสตรการแพทย
3(3-0)
Medical Geography
ศึกษาปจจัยทางภูมศิ าสตร และอิทธิพลซึ่งเกี่ยวโยงกับโรคภัย ที่มีตอ
สุขภาพอนามัยของมนุษยในสวนภูมภิ าคตาง ๆ การเกิดโรคและการแพรกระจาย
ของโรคภัยตาง ๆ ในโลก

2544204

การอานทางภูมศิ าสตร
2(1-2)
Reading in Geography
ฝกฝนนักศึกษาใหรูจักการคนควาหาความรูท างภูมศิ าสตรจากการอานตํารา
งานวิ จั ย วารสาร หรื อ เอกสารและบทความที่ กํ า หนด ทั้ ง ที่ เ ป น ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ตามความเหมาะสม

2544205

สิง่ แวดลอมในชนบทและเมือง
3(3-0)
Rural and Urban Environment
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของสิ่งแวดลอมในชนบทและเมือง ลักษณะ
และประเภทของสิ่งแวดลอมในชนบทและเมือง การใชพนื้ ที่ในชนบท ปญหาและ
การจัดการสิ่งแวดลอมในชนบทและเมือง
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2544206

มลภาวะสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Pollution
ศึกษาเชิงภูมิศาสตรเกี่ยวกับมลสภาวะสิ่งแวดลอมตาง ๆ ไดแก มลภาวะ
ของน้ํา มลภาวะของอากาศ มลภาวะของดิน มลภาวะของสังคมและมลภาวะทาง
ทัศนียภาพ เนนศึกษาเกี่ยวกับการเกิด สภาพปญหาเมื่อเกิด และวิธีการแกไขกรณี
มลภาวะสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

2544207

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไทย
3(3-0)
Natural Resources and Environmental Management of Thailand
ศึกษาความหมายประเภทลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ มของประเทศไทย การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มในประเทศไทยทั้ ง
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรมตามแผนพัฒนา
ประเทศ แนวนโยบายแห ง รั ฐ กฎหมายและการส ง เสริ ม องค ก รภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน การมีสวนรวม การสรางเครือขายองคกรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรการเกษตร ตลอดจน
ขอตกลงและพันธกรณีการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่ผกู พันกับ
ประเทศไทยจนถึงปจจุบัน และการปฏิบัติภาคสนาม

2544302

ภูมศิ าสตรอเมริกาเหนือ
3(3-0)
Geography of North America
ศึ ก ษาสภาพทางภูมิ ศ าสตรข องทวี ป อเมริก าเหนือ โดยภาพรวม และให
ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศตาง ๆ เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
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2544303

ภูมศิ าสตรอเมริกาใต
3(3-0)
Geography of South America
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของทวีปอเมริกาใตโดยภาพรวม และใหศึกษา
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ข องประเทศต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางด า นกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง

2544304

ภูมศิ าสตรออสเตรเลียและโอเชียเนีย
3(3-0)
Geography of Australia and Oceania
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของออสเตรเลีย นิวซีแลนดและกลุมประเทศใน
มหาสมุทรแปซิฟกตอนใตโดยภาพรวม และใหศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรของ
ประเทศต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางด า นกายภาพ ประชากร เศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมืองการปกครอง

2544305

ภูมศิ าสตรแอฟริกา
3(3-0)
Geography of Africa
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของทวีปแอฟริกาโดยภาพรวม และใหศึกษา
ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ข องประเทศต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางด า นกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง

2544306

ภูมศิ าสตรรัสเซีย
3(3-0)
Geography of Russia
ศึ ก ษาสภาพภู มิ ศ าสตร ข องรั ส เซี ย เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทางด า นกายภาพ
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
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2544901

การวิจยั ทางภูมศิ าสตร
3(2-2)
Research in Geography
ศึกษาวิธีและรูปแบบการวิจัยทางภูมิศาสตร การวางแผน การเลือกหัวขอ
และการทําเคาโครง การตั้งสมมติฐาน การเก็บขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
ฝกปฏิบัติการวิจัยทางภูมศิ าสตร

2544902

สัมมนาภูมศิ าสตร
3(2-2)
Seminar in Geography
สัมมนาปญหาเฉพาะเรื่องทางภูมศิ าสตรจากการศึกษาปญหาพิเศษ หรือการ
วิ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร หรื อ การศึ ก ษาป ญ หาเฉพาะเรื่ อ งใหม ตามที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
ภูมิศาสตรกายภาพ วัฒนธรรม ประชากร สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม
และเขียนรายงานผลเชิงการวิจัยและเสนอผลการศึกษาเปนรายบุคคล โดยอาจจัด
สัมนาทางวิชาการเต็มรูปอยางนอย 1 ครั้ง หรือจะนําผลการศึกษาไปเสนอในการ
ประชุมสัมมนาภูมิศาสตรแหงชาติหรือการสัมมนาภูมิศาสตรระหวางสถาบันตาง ๆ
อยางใดอยางหนึ่งก็ได
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หมูวชิ ารัฐศาสตร
(255)
หมูวิชารัฐศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาสังคมศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเมืองการปกครอง
การเมืองระหวางประเทศ
การบริหารรัฐกิจ

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

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

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองของไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
ทฤษฎีการเมือง
ระบบบริหารราชการไทย
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
การปกครองทองถิ่นไทย
ความสัมพันธระหวางประเทศ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
การประเมินบุคคล
ปญหาการเมืองไทย
ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ
การเมืองไทย
นโยบายตางประเทศของไทย
นโยบายตางประเทศของชาติมหาอํานาจ
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
การบริหารการพัฒนา
การบริหารงานตํารวจไทย
เทคนิคการบริหาร
การวิเคราะหองคการและวิเคราะหระบบงาน
การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
การประเมินผลโครงการ
การวิเคราะหนโยบาย
ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร

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

ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร 3
พัฒนาการทางการเมือง
การจัดองคกรทองถิ่นไทย
การจัดองคกรทองถิ่น
การเมืองระหวางประเทศในเอชียตะวันออกเฉียงใต
การฝกประสบการณวชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร 3
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
การศึกษาเอกเทศ

น(ท-ป)
2(90)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
5(450)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
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หมูวชิ ารัฐศาสตร (255)
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น(ท-ป)

2551101

การเมืองการปกครองของไทย
2(2-0)
Thai Politics and Government
ศึ ก ษาความรู พื้ น ฐานการเมื อ งและการปกครอง หน า ที่ ข องรั ฐ
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรั ฐ กั บ สั ง คม ประชาชนกั บ บทบาททางการเมื อ ง
พฤติกรรมทางการเมืองของไทย วิเคราะหปญหาและเปรียบเทียบแนวความคิด
เกี่ยวกับการปกครองและการเมือง

2551102

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3 (3-0)
Introduction to Political Science
ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชา
รัฐศาสตรกับสาขาวิชาอื่น ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน และระหวาง
อํานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง
กลุมผลประโยชน ลัทธิและอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญตลอด จน
ความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป

2551103

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0)
Introduction to Public Administration
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด ทฤษฎี และความสัมพันธ
ของวิชารัฐประศาสนศาสตร ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ องคการและกระบวนการบริหารงาน
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น(ท-ป)

2551104

ทฤษฎีการเมือง
2 (2-0)
Political Theory
ศึกษาการสรางทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐศาสตร พฤติกรรมศาสตรและทฤษฎีที่
สําคัญ ๆ ในทางรัฐศาสตรในสมัยปจจุบัน เชน ทฤษฎีระบบ ทฤษฎีโครงสราง
หนาที่ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีบทบาท ทฤษฎีการสื่อความหมาย และทฤษฎีการ
พัฒนาทางการเมือง

2551302

การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย
3 (3-0)
Thai Public Enterprise Administration
ศึ ก ษาหลั ก การและนโยบายการจั ด ตั้ ง รั ฐ วิ ส าหกิ จ วิ วั ฒ นาการของ
รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การจัดรูปงาน วิธีการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การจัดการทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารการเงิน บทบาทของ
รัฐบาลตอรัฐ วิส าหกิจ ป ญหาต าง ๆ ในการดํา เนิน งานของรัฐ วิส าหกิจ ไทย
ตลอดจนวิธกี ารแกไข

2552101

การปกครองทองถิ่นไทย
3 (3-0)
Thai Local Government
ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีการปกครองทองถิ่น ที่เปนรากฐานของการ
ปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากแนวคิดตะวันตก และเนนการ
ปกครองทองถิ่นไทย ประวัติและพัฒนาการ ความสัมพันธระหวางการปกครอง
ทองถิ่นกับการปกครองสวนกลางในแงอาํ นาจ รูปแบบ ปญหาและผลการกระทบ
ตอการพัฒนาสังคม และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในปจจุบัน
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น(ท-ป)

2552201

ความสัมพันธระหวางประเทศ
3 (3-0)
International Relations
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีของ
ความสัมพันธระหวางประเทศ การกําหนดนโยบายตางประเทศ เครื่องมือและ
แบบแผนในการดํา เนิน นโยบายตา งประเทศ องคก ารระหวา งประเทศ และ
กฎหมายระหวางประเทศ

2552302

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3 (3-0)
Fiscal and Budgeting Administration
ศึ ก ษาความหมาย ทฤษฎี แนวคิ ด นโยบายเกี่ ย วกั บ การคลั ง และ
การงบประมาณ ระบบการคลั ง นโยบายทางเศรษฐกิ จ นโยบายการคลั ง
นโยบายการเงินของรัฐ ระบบภาษีอากร รายรับ รายจายของรัฐ หนี้สาธารณะ
กระบวนการงบประมาณ เทคนิ ค และการวิ เ คราะห ง บประมาณ ป ญ หา
การงบประมาณของประเทศไทย

2552303

การประเมินบุคคล
3(3-0)
Personnel Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักการในการประเมินบุคคลในองคการ การประเมิน
กระบวนการเลือกสรร บรรจุ แตงตั้งบุค คลเข าทํา งาน การประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบโดยใชเทคนิค และเครื่องมือในการ
ประเมินบุคคลที่มคี วามแมน ตรงและความเชื่อถือได
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2553101

ปญหาการเมืองไทย
3(3-0)
Problems of Thai Politic and Government
ศึกษาและวิเคราะหภูมิหลัง หลักสําคัญของการเมืองการปกครองไทยใน
สมั ย ราชาธิ ป ไตยเป น พื้ น ฐาน เน น การวิ เ คราะห ส าเหตุ สํ า คั ญ ของป ญ หาการ
เมืองไทย นับตั้งแตหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ผลกระทบตอ
ปญหาการเมืองการปกครองไทยปจจุบัน แนวโนมและการแกไขปญหาเพื่อการ
พัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย

2553102

ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0)
Political and Economic Doctrine
ศึกษาลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 18 จนถึงสมัย
ป จ จุ บั น ในทางอุ ด มการณ ทฤษฎี แ ละการใช ป ฏิ บั ติ เน น วิ วั ฒ นาการของลั ท ธิ
การเมืองและลัทธิเศรษฐกิจในคริสตศตวรรษที่ 20 ในแงความสําเร็จ และหรือ
ความล ม เหลว กั บ การปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพการเปลี่ ย นแปลงของยุ ค สมั ย
ความสัมพันธระหวางลัทธิการเมืองกับลัทธิเศรษฐกิจ และผลของความสัมพันธตอ
สังคมแหงชาติ กับตอการเมืองระหวางประเทศ

2553103

การเมืองไทย
3(3-0)
Thai Politics
ศึกษาทฤษฎีตาง ๆ วาดวยการพัฒนาทางการเมือง ปญหาทางการเมืองของ
ประเทศไทย บทบาทของทหารและกลุมผลประโยชนอื่น ๆ ที่มีตอการเมืองไทย
อุป สรรคในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยของประเทศไทย แนวทางการ
พัฒนาทางการเมืองของประเทศไทย
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2553201

นโยบายตางประเทศของไทย
3 (3-0)
Foreign Policy of Thailand
ศึกษารูปแบบ กระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายตางประเทศของ
ไทย โดยเนนถึงปจจัยและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกของไทย อันมีผล
ตอรูป แบบของนโยบายตา งประเทศของไทยในป จ จุบัน รวมทั้ ง ความสัมพัน ธ
ระหวางไทยกับชาติมหาอํานาจ

2553202

นโยบายตางประเทศของชาติมหาอํานาจ
3 (3-0)
The Foreign Policy of the Major Powers
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการกํ า หนด และดํ า เนิ น นโยบายต า งประเทศ
บทบาทและความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร ฯลฯ ระหวางชาติ
มหาอํานาจที่สําคัญ อันมีผลกระทบตอการเมืองโลก

2553301

การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ
3 (3-0)
Project Analysis and Project Management
ศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนและโครงการ วงจรโครงการ
การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดใน
การบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริหาร
โครงการ โดยเนนศึกษาโครงการสาธารณะภายใตบริบทของสังคมไทย
เทคนิคการบริหาร
3 (3-0)
Administrative Technique
ศึกษาเทคนิคทางการบริหารตาง ๆ เชน การปรับปรุงระบบงาน วิธีการ
วิ เ คราะห เ พื่ อ ให ก ารทํ า งานได ม าตรฐาน การบริ ห ารงานโดยวั ต ถุ ป ระสงค
(Management by Objective) กลุมควบคุมคุณภาพ PERT , CMP เปนตน รวมทั้ง
เทคนิคเชิงปริมาณบางอยางในฐานะที่เปนเทคนิคการบริหาร

2553305
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2553306

การวิเคราะหองคการและวิเคราะหระบบงาน
3(3-0)
Organization and System Analysis
ศึกษามโนภาพการศึกษาวิเคราะหเชิงระบบ ความหมายและประเภทของ
ระบบลักษณะพื้นฐาน สวนประกอบของระบบใหญและระบบยอย สหวิทยาการ
ในการศึกษาวิเคราะหเชิงระบบ ระเบียบวิธี การวิเคราะหเชิงระบบ การศึกษา
องค ก ารด ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง ระบบ การออกแบบและวิ เ คราะห ร ะบบองค ก าร การ
ออกแบบและวิเคราะหระบบการบริหารปฏิบัติการ ปญหาระบบการปฏิบัติงาน
หลักการวิเคราะหและออกแบบ การวิเคราะหและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร
การประยุกตเครื่องมือเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะห การวิเคราะห
และพัฒนาระบบคุณภาพชีวติ ในองคการ

2553307

การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Local Government and Administration
ศึกษาความสัมพันธระหวางระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถิ่น
การกระจายอํ า นาจทางการเมื อ งและการบริ ห าร ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บรู ป แบบ
โครงสรางและการบริหารองคกรปกครองทองถิ่น รูปแบบตาง ๆ ของตางประเทศ
กับประเทศไทย แนวนโยบายของรัฐที่มีตอการปกครองทองถิ่น ความสัมพันธ
ระหวา งรั ฐ บาลกับ องคก รปกครองท องถิ่น ป ญ หาและแนวทางแกไ ขปรับปรุ ง
ตลอดจนแนวโนมของการปกครองทองถิ่นไทยในอนาคต
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น(ท-ป)

2553308

การประเมินผลโครงการ
3(3-0)
Program Evaluation
ศึกษาหลักและเทคนิคของการประเมินผลโครงการในฐานะที่เปนเครื่องมือ
นักบริหาร ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมินผล เทคนิคการ
ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติตามแผน
ศึกษาบทบาทของสถาบันตาง ๆ ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององคการใน
ทองถิ่น

2553309

การวิเคราะหนโยบาย
3(3-0)
Policy Analysis
ศึกษาหลักการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิค
การวิเคราะหแบบตาง ๆ เชน การใชทฤษฎีระบบ เทคนิคการวิเคราะหผลกระทบ
ทางสั ง คม การประยุ ก ต เ ทคนิ ค การวิ เ คราะห ป ญ หา และผลกระทบนโยบาย
สาธารณะที่สาํ คัญ ๆ โดยเนนการวิเคราะหนโยบายที่สาํ คัญของประเทศไทย

2553310

ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร
3(3-0)
Management Information System
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห
ขั้นตอนของงานในองคการ ทั้งการวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามควบคุม
และการประเมิ น ผลอย า งเป น ระบบ โดยบู ร ณาการการใช ร ะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ การปกครองสวน
ทองถิ่น และภาคเอกชน
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น(ท-ป)

2553801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Public Administration 3
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพั ฒ นาตั ว ผู เ รี ย นให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจ และคุ ณ ลั ก ษณะที่
เหมาะสมกั บ วิ ช าชี พ และศึ ก ษาสั ง เกตและมี ส ว นในการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านด า นรั ฐ
ประศาสนศาสตรในสถานการณจริง

2554101

พัฒนาการทางการเมือง
3(3-0)
Political Development
ศึกษาความหมายของการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเมือง จุดมุงหมาย
ของการพัฒนาทางการเมือง วิถีทางและวิธีการแหงการพัฒนาการเมือง รูปแบบของ
การพัฒนาการเมืองในอดีตและปจจุบัน ผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนา
จริยธรรมแหงการพัฒนา

2554102

การจัดองคกรทองถิ่นไทย
3(3-0)
Thai Local Organization Management
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององคการในทองถิ่น ทั้งที่เปนของรัฐ
และเอกชน โครงสรางของสังคมกับการจัดองคการในทองถิ่น หลักการจัดองคการ
ในทองถิ่น การประสานงาน การจัดและการดําเนินงานระหวางองคการในชุมชน
ระดับตาง ๆ แนวโนมการจัดองคการทองถิ่นและแนวทางในการแกไขปรับปรุง
โดยเนนองคการทองถิ่นไทย และความสัมพันธขององคการทองถิ่นไทยกับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไทยปจจุบัน รวมทั้งความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
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2554103

การจัดการองคกรทองถิ่น
3(3-0)
Local Organization Management
ศึกษาความหมาย หลักการ ประเภทขององคกรในทองถิ่น ทัง้ ที่เปนของรัฐ
และเอกชน โครงสรางของสังคมกับการจัดองคกรในทองถิ่นการประสานงาน การ
จัดการและดําเนินงานระหวางองคกรในชุมชนระดับตาง ๆ แนวโนมการจัดองคกร
ทองถิ่น และแนวทางในการแกไขปรับปรุง

2554201

การเมืองระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0)
International Politics in Southeast Asia
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ นโยบายต า งประเทศของกลุ ม ประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต โดยพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย
ตางประเทศ ซึ่งมีผลตอรูปแบบของการดําเนินนโยบายและความสัมพันธระหวาง
ประเทศในภูมภิ าค

2554801

การฝกประสบการณวชิ าชีพรัฐประศาสนศาสตร 3
5(450)
Field Experience in Pubic Administration 3
ฝกงานทางดานรัฐประศาสนศาสตรในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน โดยเนนการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหการบริหารในองคการ ตลอดจน
การวางโครงการในการแกไขปญหา การบริหารในองคการ และการรวมกิจกรรม
ทางการบริ ห ารในองค ก าร อาทิ การประชุ ม การฝ ก อบรม การสร า งที ม การ
ประเมินผล ฯลฯ

2554901

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0)
Seminar in Public Administration
ศึกษารายกรณีทางดานรัฐประศาสนศาสตร โดยเนนสภาพปญหาและการ
พัฒ นาภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น นํ า ข อ ค น พบมาปฏิ บั ติ ก ารสั ม มนา ทั้ ง นี้ อ ยู ใ นความ
ควบคุมดูแลของอาจารยผสู อน
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2554902

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน
3 (2-2)
Introduction to Public Administration Research Methodology
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ
การวิจัย การเขียนเคาโครงการวิจัย การอานรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัย
ไปใชฝก ปฏิบัติการดําเนินงานวิจยั ทุกขั้นตอน

2554903

การศึกษาเอกเทศ
3(2-2)
Independent Study
ศึกษาคนควาเกี่ยวกับปญหาที่สําคัญและนาสนใจดานรัฐประศาสน
ศาสตรในทองถิ่น โดยเสนอโครงการ ดําเนินการศึกษาตามโครงการ เขียน
รายงานผลการศึกษาอยางมีระบบ ทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมและ คําแนะนํา
ของอาจารยผสู อนประจํากลุม
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หมูวชิ านิติศาสตร
(256)
หมูวิชานิติศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาสังคมศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายกับชีวิต
กฎหมายเอกชน
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะ
กฎหมายมหาชน
กฎหมายระหวางประเทศ
เบ็ดเตล็ด
การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(256- 1 - -)
(256-2 - -)
(256-3 - -)
(256-4 - -)
(256-5 - -)
(256-6 - -)
(256-7 - -)
(256-8 - -)
(256- 9 - -)
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หมูวชิ านิติศาสตร (256) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2561101
2561102 2560101
2561201
2561202
2561203
2561204
2561205
2561206
2561207 2561203
2562201
2562202
2562301
2562302
2562303
2562304
2562305
2562306
2562307
2562401
2562402
2562403
2562404
2562405
2562406
2562407
2562408

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
กฎหมายกับชีวิต
กฎหมายเกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน
กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
กฎหมายลักษณะบุคคล
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
กฎหมายความปลอดภัย
กฎหมายลักษณะทรัพยสินและที่ดิน
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
นิตกิ รรมและสัญญา
กฎหมายธุรกิจ
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายอาญา 1: ภาคทั่วไป
กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง
กฎหมายธุรกิจเกษตร
กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน
กฎหมายการศึกษาไทย
เอกเทศสัญญา 1
เอกเทศสัญญา 2
เอกเทศสัญญา

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

ชื่อวิชา
กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
กฎหมายลักษณะประกันภัย
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท
กฎหมายการกีฬา
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับประมง
หลักการบัญชีสําหรับนักกฎหมาย
กฎหมายการศึกษา
กฎหมายปกครอง 1
กฎหมายปกครอง 2
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 2
นิตปิ รัชญา
ภาษากฎหมายไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย
การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
การใชและการตีความกฎหมาย
กฎหมายครอบครัว
กฎหมายมรดก
สัมมนากฎหมายแพง
แรงงานสัมพันธ
อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบคุ คล

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

ชื่อวิชา

สัมมนากฎหมายอาญา
สิทธิมนุษยชน
กฎหมายทหาร
กฎหมายเกี่ยวกับการทองเทีย่ ว
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและวิธีพิจารณาคดี
ในศาลทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
2563402 กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
กฎหมายลักษณะพยาน
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคบังคับคดี
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายภาษีอากร
กฎหมายลมละลาย
กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายศุลกากร
กฎหมายการคาระหวางประเทศ
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและแรงงานสัมพันธ
นิตเิ วชศาสตร
การสืบสวนและสอบสวน
กฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา

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

ชื่อวิชา
กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา
กฎหมายจราจร
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
การวาความและศาลจําลอง
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมายคุมครองผูบริโภค
กฎหมายประกันสังคม
กฎหมายเกี่ยวกัสิ่งแวดลอม
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพกฎหมาย
การฝกประสบการณวชิ าชีพกฎหมาย

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

2561101

ประวัตศิ าสตรกฎหมายไทย
2(2-0)
Thai Legal History
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ท างวั ฒ นธรรมและสั ง คมไทยดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง เป น
รากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่สําคัญของไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลัก
กฎหมาย และระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มีตอวิวัฒนาการ
ของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทย ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน
การจัดทําประมวลกฎหมาย

2561102

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
2(2-0)
Principles of Jurisprudence
ศึ ก ษาความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมาย ได แ ก ความหมาย ประเภท
ความสําคัญ การจัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม
ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงและอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
กฎหมายกับชีวิต
2(2-0)
Law and Life
ศึ ก ษากฎหมายที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ชี วิ ต ในด า นต า งๆ อั น ได แ ก
ความสําคัญของกฎหมายตอชีวิต การจัดทํากฎหมายของรัฐสภา กฎหมายวาดวย
บุคคล กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กฎหมายวาดวยการซื้อ
ขาย การกูยืม ค้ําประกัน ครอบครัว มรดก กฎหมายประกันสังคม สิทธิหนาที่ของ
ผู เ สี ย หายและผู ต อ งหาตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา เพื่ อ เป น
พื้นฐาน

2561201
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น(ท-ป)

2561202

กฎหมายเกี่ยวกับชีวติ ประจําวัน
2(2-0)
Public Laws
ศึ ก ษากฎหมายทั่ ว ไปที่ ป ระชาชนควรทราบและจํ า เป น ต อ งใช ใ น
ชีวิตประจําวันเปนตนวา ป.พ.พ. วาดวยบุคคล ละเมิด และมรดก พ.ร.บ. การ
ทะเบียนราษฎร พ.ร.บ. ชื่อบุคคล พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ร.บ.
อาวุธปน พ.ร.บ. จราจร และ พ.ร.บ. ความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค เปนตน

2561301

กฎหมายแพง : หลักทั่วไป
3(3-0)
Civil Law : General Principles
ศึกษาความเปนมา แนวความคิดและบอเกิดของหลักกฎหมายเอกชน
และหลักกฎหมายมหาชน รวมทั้งศึกษารายละเอียดในแงของความหมาย ขอบเขต
การจัดประเภทและหมวดหมู ประเภทและหมวดหมูของกฎหมาย การบัญญัติ การ
เปลี่ ย นแปลงและการยกเลิ ก กฎหมาย ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกฎหมายกั บ
ปรากฎการณทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมายที่สาํ คัญของโลก การใช การตีความ ผล
บังคับและการบังคับตามกฎหมายสิทธิหนาที่และการใชสิทธิ รวมทั้งการใชสิทธิ
เกินสวนนิรโทษกรรม และหลักสุจริต หลักทั่วไปของกฎหมายแพงตามที่ไดบัญญัติ
ไวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1

2561204

กฎหมายลักษณะบุคคล
2(2-0)
Legitimate Persons
ศึ ก ษาความหมายของบุ ค คลอั น ได แ ก บุ ค คลธรรมดานิ ติ บุ ค คลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 2 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2508 และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505
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น(ท-ป)

2561205

กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา
3(3-0)
Juristic Act and Contract
ศึกษาลักษณะของนิติกรรม การกอใหเกิดนิติกรรม การแสดงเจตนา
เหตุอันทําใหเจตนาเสื่อมเสีย เจตนาลวงและนิติกรรมอําพราง การตีความแสดง
เจตนา โมฆะและโมฆี ย ะกรรม เงื่ อ นไขและเงื่ อ นเวลา อายุ ค วามตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญา
การกอใหเกิดสัญญา ผลแหงสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญา
ตามประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 2

2561207

กฎหมายความปลอดภัย
2(2-0)
Safety Law
ศึกษาความสําคัญ เจตนารมยและรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายตางๆ ที่จะ
นํ า มาใช ใ นการป อ งกั น และแก ไ ขอุ บั ติ เ หตุ ตลอดจนกฎหมายประกั น สั ง คมที่
เกี่ยวของกับความปลอดภัย

2562201

กฎหมายลักษณะทรัพยสนิ และที่ดิน
3(3-0)
Property Law and Land Law
ศึ ก ษาลั ก ษณะของทรั พ ย สิ น ประเภทของทรั พ ย สิ น ความเกี่ ย วเนื่ อ ง
ระหวางทรัพยเครื่องอุปกรณและดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของทรัพยสิน ชนิดของทรัพยสิน การไดมาซึ่ง
กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 และหลักสําคัญของ
กฎหมายที่ดิน กฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรปู ที่ดิน

117
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2562202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได
3(3-0)
Delict
ศึกษาในเรื่องลักษณะหนี้ซึ่งเกิดโดยมิไดมีสัญญา ไดแก ละเมิด ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 5 จัดการงานนอกสั่ง ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลาภมิควรได ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 4

2562301

นิติกรรมและสัญญา
2(2-0)
Juristic Act and Contract
ศึกษาความหมาย บอเกิดของนิติกรรมและสัญญา การแสดงเจตนาโมษะ
และโมฆียกรรม เงื่อนไขและเงื่อนเวลา อายุความ แบบของเอกเทศ สัญญาตาง ๆ
โดยสังเขป

2562302

กฏหมายธุรกิจ
3(3-0)
Business Laws
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายทั่ ว ไป องค ก รธุ ร กิ จ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ควบคุ ม ธุ ร กิ จ ประมวลกฎหมายแพ ง พาณิ ช ย ว า ด ว ย นิ ติ ก รรม สั ญ ญา หนี้ และ
เอกเทศสัญญา กฎหมายวาดวยหลักประกันสินเชื่อ กฎหมายเกี่ยกับการสงเสริมการ
ลงทุน การคุมครองของผูบริโภคและปองกันการคาที่ไมเปนธรรม กฎหมายเกี่ยวกัย
การฟนฟูกจิ การ และการระงับขอพิพาททางธุรกิจ

2562303

กฏหมายครอบครัว
2(2-0)
Family Laws
ศึกษาความเปนมาของกฎหมายครอบครัวและกฎหมายมรดกบางสวน
ความหมายของการหมั้น การสมรส ทะเบียนสมรส ความสัมพันธระหวางสามี
ภรรยาทั้ ง ทางส ว นตั ว และทรั พ ย สิ น การจั ด การทรั พ ย สิ น ส ว นตั ว สิ น สมรส
ความสัมพันธระหวางบิดา มารดาและบุตร บุตรบุญธรรม การสิ้นสุดของการสมรส
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น(ท-ป)

2562304

กฎหมายแพงและพาณิชย
3(3-0)
Civil Laws
ศึกษาหลักกฎหมายแพง สารบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยบุคคล นิตกิ รรม สัญญา หนี้ ครอบครัวมรดก

2562305

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0)
Criminal Law 1 : General Principles
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
ตั้งแตมาตร 11 – 106 และภาค 3 ลหุโทษมาตรา 367 – 398

2562306

กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
3(3-0)
Criminal Law 2 : Offences
วิชาบังคับกอน : 2562305 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
ศึกษาหลักทั่วไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2
ตั้งแตมาตรา 107 – 366

2562307

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
2(2-0)
Law of Juvenile Delinquency
ศึกษาถึงความหมายของเด็กและเยาวชน สาเหตุแหงการกระทําผิดของ
เด็กและเยาวชน การควบคุม และแกไขเด็กและเยาวชนกระทําผิด ดวยวิธีการของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว หลักสําคัญของกฎหมาย จัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวาชน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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2562401

กฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง
3(3-0)
Constructional Laws
พ.ร.บ. และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคาร การจาง
แรงงานจางทําของ เทศบัญญัติแ ละขอบังคับสุขาภิบาลที่เ กี่ย วของ รูปแบบและ
ขั้ น ตอนการประมู ล ราคา การยื่ น ซอง ฯลฯ การชํ า ระภาษี ต า งๆ เกี่ ย วกั บ การ
กอสราง

2562402

กฎหมายธุรกิจเกษตร
2(2-0)
Business Agriculture Laws
ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา เรื่องซื้อขาย
เชาทรัพย จํานอง ฯลฯ พ.ร.บ. ปาสงวนแหงชาติ พ.ร.บ. สหกรณที่ดินเพื่อ
การเกษตร และ พ.ร.บ. อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการเกษตร

2562403

กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ
2(2-0)
Cooperatives Laws
ศึก ษา พ.ร.บ. สหกรณ กฎกระทรวง กฤษฎีก า พระราชกํา หนด
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับสหกรณ

2562404

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายสื่อมวลชน
2(2-0)
Introduction to Law of Mass Media
ศึกษา พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ. การพิมพ พ.ร.บ. เกี่ยวกับวิทยุและ
โทรทัศน คําสั่งและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ และกฎหมาย
ที่สื่อมวลชนควรรู

2562405

กฎหมายการศึกษา
2(2-0)
Education Laws
ศึกษากฎหมายการศึกษา กฎขอบังคับ และระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ ที่
ผูบ ริหารตองทราบและปฏิบัติ
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2562407

เอกเทศสัญญา 2
3(3-0)
Specific Contracts 2
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญา ไดแก สัญญายืม ฝากทรัพย จาง
แรงงาน จางทําของ รับขน ตัวแทน และนายหนา ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8 ลักษณะ 9 ลักษณะ 10
ลักษณะ 15 และลักษณะ 16

2562408

เอกเทศสัญญา 3
2(2-0)
Specific Contracts 3
ศึ ก ษาลั ก ษณะของเอกเทศสั ญ ญา ได แ ก เก็ บ ของในคลั ง สิ น ค า
ประนี ป ระนอมยอมความ การพนั น ขั น ต อ และบั ญ ชี เ ดิ น สะพั ด ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 14 ลักษณะ 17 ลักษณะ 18 และ
ลักษณะ 19

2562409

กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย
2(2-0)
Secured Transaction
ศึก ษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ย วกับการค้ําประกัน จํานอง จํานํา
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 และ
ลักษณะ 13

2562410

กฎหมายลักษณะประกันภัย
Insurance Law
ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 20

2(2-0)
ตามประมวล
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2562413

กฎหมายการกีฬา
2(2-0)
Sport Law
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติทางการกีฬาในแงตาง ๆ
ไดแกความหมาย ความสําคัญ ที่มาและประเภทตาง ๆ ของกฎหมาย การจัดทํา
การใช การยกเลิก การตีความ ตลอดจนปญหาที่เกิดจากการใชกฎหมาย กฎหมาย
ทางการกีฬาที่ควรทราบ โดยเฉพาะกฎหมายที่ใชในองคกรกีฬา ตาง ๆ ทั้งใน
และตางประเทศ เชน กฎบัตรโอลิมปค พระราชบัญญัติทางกีฬา

2562414

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับประมง
3(3-0)
Fishery Law and Regulation
กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวงและระเบียบ
เกี่ยวกับการประมง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
พระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ระเบี ย บกิ จ การแพปลา กฎหมายประมงของ
ตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ

2562415

หลักการบัญชีสาํ หรับนักกฎหมาย
3(3-0)
Accounting for Lawyer
ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทําบัญชี การพิจารณาปญหาของการ
ทําบัญชีในทางธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี และการดําเนินคดีเกี่ยวกับบัญชี
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2562501

กฎหมายปกครอง 1
3(3-0)
Administrative Laws 1
ศึ ก ษาประวั ติ แนวความคิ ด และลั ก ษณะทั่ ว ไปของฝ า ยปกครองและ
กฎหมายปกครอง ที่ ม าของกฎหมายปกครอง การใช แ ละการตี ค วามกฎหมาย
ปกครอง การจั ด ระเบี ย บการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ระบบราชการไทย ความ
เกี่ยวพันระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับรัฐตามกฎหมาย การควบคุมฝายปกครอง ศาล
ปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการ ปกครองฉบับ
ปจจุบัน

2562502

กฎหมายปกครอง 2
3(3-0)
Administrative Laws 2
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง บริการสาธารณะ หลักทั่วไป
และป ญ หาในการจั ด ระเบี ย บราชการบริ ห าร การจั ด ระเบี ย บราชการบริ ห าร
สวนกลาง การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมภิ าค การจัดระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น ระบบราชการความเกี่ยวพันระหวางขาราชการกับรัฐตามกฎหมาย การ
ควบคุมฝายปกครอง ศาลปกครองและคดีปกครอง

2562503

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 1
3(3-0)
Law of Administration of State Affairs 1
ศึกษาในเรื่องหลักสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดิน กฎหมาย
และขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผนดินของไทย

2562504

กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2(2-0)
Constitutional Law
ศึกษาความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภท
ของรัฐธรรมนูญ การแบงแยกอํานาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหวางอํานาจ
นั้น ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย
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2562505

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0)
Administrative Law and Procedures
ศึกษาในเรื่องการปกครองของรัฐ สาระสําคัญและที่มาของกฎหมาย
ปกครองบริก ารสาธารณะ การจัด ระเบีย บการบริหารราชการของไทย และวิ ธี
พิจารณาคดีปกครอง

2562506

พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม
2(2-0)
Constitutional Court of Justice
ศึกษา กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อํานาจศาล และอํานาจในการ
พิจารณาพิพากษาคดี รวมถึงระบบตุลาการ และกฎหมายการจัดตั้งศาลแขวงและวิธี
พิจารณาความอาญาในศาลแขวง

2562507

กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Constitutional Law
ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย กับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ของตางประเทศ

2562508

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย 2
3(3-0)
Laws and Regulations in Thai Bureaucracy 2
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดและหลักการในการกําหนดและระเบียบที่
เกี่ยวของกับการบริหารราชการไทย สถาบันที่รับผิดชอบในการออกกฎหมายและ
ระเบี ย บต า ง ๆ ของหน ว ยราชการ ตั ว บทกฎหมายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารราชการ
แผนดิน กฎหมายวาดวยการบริหารงานบุคคล การคลังและการงบประมาณ การ
บริหารยุติธรรม ระเบียบพัสดุ ทรัพยสิน ตลอดจนปญหาในการใชกฎหมายและ
ระเบียบนั้น ๆ และแนวโนมของกฎหมายการบริหารของไทย
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น(ท-ป)

2562601

นิติปรัชญา
3(3-0)
Philosophy of Law
ศึกษาในเรื่องวิวฒ
ั นาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน รวมทั้งปญหาการใชกฎหมาย

2562602

ภาษากฎหมายไทย
3(3-0)
Thai Law Language
ศึกษาถึงความหมายของถอยคําในกฎหมาย ซึง่ มีความหมายโดยเฉพาะ
และวิธใี ชถอ ยคําเหลานั้น

2562605

การใชและการตีความกฎหมาย
3(3-0)
Application and Interpretation of Law
ศึกษาหลักทั่วไปในการตีความกฎหมาย การตีความกฎหมายของระบบ
กฎหมายตาง ๆ องคกรที่ตองตี ความกฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ใ ชใ นการ
ตีความกฎหมาย ผลของการตีความกฎหมายทั้งในทางแพงและทางอาญา

2563201

กฎหมายครอบครัว
3(3-0)
Family Laws
ศึกษาลักษณะของกฎหมายครอบครัวเกี่ยวกับการสมรส ความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยา ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร และคาอุปการะเลี้ยง
ดู ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
กฎหมายมรดก
3(3-0)
Succession
ศึกษาลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมใน
การรับมรดกพินยั กรรม วิธีจัดการและปนทรัพยมรดก มรดกที่ไมมีผูรับ อายุความ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6

2563202
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2563203

สัมมนากฎหมายแพง
3(3-0)
Seminar in Civil Law
วิชาบังคับกอน : สอบไดวชิ าบังคับในกลุมกฎหมายแพงและพาณิชย หรือไดรับ
อนุมัติจากอาจารยผสู อน
ศึ ก ษาในรู ป แบบของการจั ด ให มี ก ารสั ม มนาในป ญ หาสํ า คั ญ ต า งๆ
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายแพง เพื่อทบทวน และเพิ่ม
ความชํานาญในทางปฏิบัติ

2563301

แรงงานสัมพันธ
3(3-0)
Labour Relations
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลู ก จ า งกั บ ฝ า ยบริ ห าร ประวั ติ แ ละ
วิวัฒนาการของสหภาพแรงงานทั้งในและตางประเทศ ปญหาแรงงานสัมพัน ธ
สภาพขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุด
งาน นโยบายแรงงานและภาวะการทํางาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ

2563302

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
2(2-0)
Criminology and Penology
ศึ ก ษาความหมายและขอบข า ยของอาชญาวิ ท ยา สถิ ติ อ าชญากรรม
สภาพและสาเหตุ ข องอาชญากรรม กระบวนการยุ ติ ธ รรมกั บ อาชญากรรม
พฤติกรรมของผูก ระทําผิด การปองกันอาชญากรรม ความหมายและขอบเขต
ของทัณฑวิทยา การบริหารงานเรือนจํา การคุมประพฤติ และการพักการลงโทษ
ทฤษฎี และงานวิจยั ตาง ๆ ในขอบเขตของนิติอาชญา และทัณฑวิทยา

2563303

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล
2(2-0)
Private International Law
ศึ ก ษาหลั ก ทั่ ว ไปและแนวคิ ด ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช ก ฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติวา ดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พระราชบัญญัติสญ
ั ชาติ เปนตน
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2563304

สัมมนากฎหมายอาญา
3(3-0)
Seminar in Criminal Law
วิชาบังคับกอน : 2562306 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
ศึ ก ษาในรู ป แบบของการจั ด ให มี ก ารสั ม มนาในป ญ หาสํ า คั ญ ต า งๆ
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องในวิชากฎหมายอาญาที่ไดศึกษาในชั้น
มาแลว เพื่อทบทวนและเพิ่มความชํานาญในทางปฏิบัติ

2563401

กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3(3-0)
Tourism Laws
ศึกษาความสําคัญและสาระสําคัญของระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว พ.ร.บ. คนเขาเมือง 2522 พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ 2504
พ.ร.บ. สถานีบริการ 2509 พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521
พระราชกําหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.
โรงแรม
พุทธศักราช 2478 พ.ร.บ. จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ประมวล
รัษฎากร พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469

2563402

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสนิ ทางปญญาและวิธีพจิ ารณาคดี
ในศาลทรัพยสนิ ทางปญญา
2(2-0)
Intellectual Estate and Procedure Intellectual Property
ศึกษาหลักกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา
ตลอดจนวิธีพิจารณาคดีในศาลทรัพยสินทางปญญา
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2563404

กฎหมายเกี่ยวกับการขนสง
3(3-0)
Law of Transportation
ศึกษากฎหมาย กฎ ขอบังคับ และวิธีการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการ
ขนสง

2563405

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
3(3-0)
Financial Institution Law
ศึ ก ษาถึ ง บทบาทของสถาบั น การเงิ น หลั ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน นโยบายการควบคุมและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจของสถาบันการเงิน ภาคเอกชน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพย หรือบริษัทเครดิต ฟองซิเอร ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองคกรของรัฐที่
มีบทบาทในการควบคุมกํากับสถาบันการเงินดังกลาว

2563406

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3(3-0)
Real Property Business
ศึกษาถึงบทบาทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย นโยบายการควบคุมและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับองคกรของ
รัฐที่มบี ทบาทในการควบคุมธุรกิจอสังหาริมทรัพย

2563407

กฎหมายเกี่ยวกับปศุสตั ว
2(2-0)
Livestock Legislation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปศุสัตว
และสัตวในประเทศไทย หลักเกณฑการจัดตั้งฟารมเลี้ยงโค กระบือ เพื่อสงออก
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2563501

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง
3(3-0)
Constitutional Laws and Public Laws
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ทั่ ว ไป ประวั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
ประเทศที่ เ ป น ต น แบบรั ฐ ธรรมนู ญ ประเภทต า ง ๆ รั ฐ ธรรมนู ญ ของไทยเป น
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน และกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนควรทราบ ซึ่งจําเปนตอง
ใชในชีวติ ประจําวัน

2563503

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0)
Law of Evidence
ศึกษาลักษณะและกฎเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพง
และคดีอาญา หลักในการรับฟง และไมรับฟงพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยาน
ความเห็น ขอที่ศาลรู เอง ขอ สัน นิษ ฐาน หนาที่ นําสืบ ตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ภาค 5

2563504

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
3(3-0)
Law of Civil Procedures
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยบททั่วไป วิธีพิจารณาใน
ศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1-2-3

2563505

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง : ภาคบังคับคดี
3(3-0)
Law of Civil Procedures : Provisional Measures and Execution
of Judgements
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 2563504 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ศึก ษาหลักกฎหมายวาดว ยวิธีพิ จารณาชั่วคราวกอนพิพากษาและการ
บังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 4
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2563506

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0)
Criminal Procedure
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักทั่วไปวิธีพิจารณา
ในศาลชั้นตน ชัน้ อุทธรณ ชัน้ ฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

2563507

กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
Public International Law
ศึกษากฎหมายระหวางประเทศภาคสันติ และภาคสงคราม

2563508

กฎหมายภาษีอาการ
3(3-0)
Taxation
ศึกษาในหลักการของภาษีอากร ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินได
นิติบคุ คล ภาษีการคาและภาษีมลู คาเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

2563510

กฎหมายลมละลาย
3(3-0)
Bankruptcy Law
ศึก ษาประวั ติ แ ละหลั ก สํ า คั ญ ของกฎหมายล ม ละลาย การฟ อ งร อ งคดี
ลมละลาย การพิทกั ษทรัพย การยึดทรัพย การพิพากษาใหลม ละลาย การปลดจาก
การลมละลายตามพระราชบัญญัติลม ละลาย

2563511

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังของรัฐ
3(3-0)
Public Financial Law
ศึ ก ษาหลั ก กฎหมายการคลั ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น การคลั ง วิ ธี ก าร
งบประมาณ และระบบภาษีอากร หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการเงินและการคลัง
ซึ่งองคกรของรัฐใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ

2(2-0)
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2563512

กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0)
Comparative Administrative Law
ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว า งกฎหมายปกครองของไทยกั บ กฎหมาย
ปกครองของตางประเทศ

2563513

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ
3(3-0)
Arbitrator
ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ แนวทางการใช
อนุ ญ าโตตุล าการ ไดแ ก อนุญ าโตตุ ล าการที่ แ ต ง ตั้ง ขึ้ น โดยองคก รทางเอกชน
(ทฤษฎีการตัดสินเปนอํานาจรัฐ) และอนุญาโตตุลาการที่แตงตั้งขึ้นโดยองคกร
ของรัฐ (ทฤษฎีสัญญา) ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

2563514

กฎหมายศุลกากร
3(3-0)
Customs Law
ศึกษาพระราชบัญญัติศุลกากร พระราชกฤษฎีกากําหนดพิกดั อัตราภาษี
ศุลกากร ระเบียบการชําระภาษีอากรขาเขาและขาออก

2563601

กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3(3-0)
Law of International Business
ศึกษาวิวัฒนาการและที่ มาของกฎหมายการคาระหวางประเทศ การ
ขัดกันแหงกฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาการคาระหวางประเทศ กฎหมายเอกภาพ
สําหรับการซื้อขายระหวางประเทศ การแทรกแซงของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ระหวางประเทศ ซึ่งตกอยูภายใตกฎหมายของ GATT และ UNCTAD สัญญา
การผลิตระหวางประเทศ การชําระเงินและการโอนเงินระหวางประเทศ การขนสง
ทางทะเล การประกันภัย ปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการคาระหวางประเทศ
โดยหางหุนสวนและกระบวนการ การระงับขอพิพาทการคาระหวางประเทศ
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2563701

กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3(3-0)
Labour Law and Procedure
ศึกษาถึงประวัติความเปนมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุมครอง
แรงงาน กฎหมายแรงงานสั ม พั น ธ แ ละกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง รวมทั้ ง การ
พิจารณาคดีในศาลแรงงาน

2563702

กฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมและแรงงานสัมพันธ
3(3-0)
Hotel Laws and Labour Relations
ศึกษาความสําคัญและสาระสําคัญของระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
การโรงแรม พ.ศ. 2478 และเพิ่มเติม , พ.ร.บ. สถานบริการ 2509 และศึกษา
ความสัมพันธระหวางลูกจางกับฝายบริการ ปญหาแรงงานสัมพันธ กระบวนการ
เจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน นโยบายแรงงานและภาวะการทํางาน กฎหมาย
แรงงานทีเ่ กี่ยวของ

2564301

นิติเวชศาสตร
2(2-0)
Forensic Medicine
ศึกษาประวัติและความมุงหมายของนิติเวชศาสตร อันเปนวิทยาการทาง
การแพทย โดยเนนการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายทางวิทยาศาสตร ที่
สัมพันธกบั การใชกฎหมาย อันเปนการพิสูจนหลักฐานสําหรับการดําเนินคดีในทาง
อาญาและทางแพง

2564302

การสืบสวน และสอบสวน
3(3-0)
Criminal Process
ศึ ก ษากระบวนการยุ ติ ธ รรมในคดี อ าญาในชั้ น พนั ก งานสอบสวน
การสื บ สวนและสอบสวนในการกระทํา ความผิด อาญา สิ ทธิข องผูต อ งหาตาม
กฎหมาย
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2564303

กฎหมายวาดวยทรัพยสนิ ทางปญญา
2(2-0)
Law on Intellectual Property
ศึกษาลักษณะประเภทตาง ๆ ของทรัพยสนิ ทางปญญา โดยเนนกฎหมาย
ทีเ่ กี่ยวกับลิขสิทธิ์ สิทธิบตั รและสิทธิในเครื่องหมายการคา

2564401

กฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
2(2-0)
International Trade Law
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความรู ทั่ ว ไปของธุ ร กิ จ การค า ระหว า งประเทศ และ
กฎหมายการคาระหวางประเทศ ไดแก สัญญาซื้อขายระหวางประเทศ การชําระ
หนี้ตามสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ การรับขนทางทะเล การประกันภัยทาง
ทะเล การระงับขอพิพาทการคาโดยอนุญาโตตุลาการ

2564402

กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
3(3-0)
Law of Investment
ศึกษาสิทธิและหนาที่ของผูทจี่ ะเขามาลงทุนในประเทศไทย นโยบายและ
ขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ อันเปนการจูงใจใหผเู ขามาลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของคนตางดาว กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของประเทศอื่น ๆ
กฎหมายเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Law
ศึกษาหลักกฎหมายควบคุมการประกอบอุตสาหกรรม การจดทะเบียน
และจํ า นองเครื่ อ งจั ก ร และการควบคุ ม สิ่ ง ที่ เ ป น พิ ษ ซึ่ ง เกิ ด จากการประกอบ
อุตสาหกรรม

2564403
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2564404

กฎหมายสาธารณสุขและนิตเิ วชวิทยา
2(2-0)
Public Health Law and Forensic Medicine
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
สาธารณสุ ข การประกอบโรคศิ ล ป บทบาทของกฎหมายในการแก ป ญ หา
สาธารณสุข และการสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ขอบเขตความรับผิดชอบ
ของนักสาธารณสุขตอกฎหมายทางการแพทยและการสาธารณสุข รวมถึงหลักการ
ชันสูตรพลิกศพ สาเหตุการตาย การตัดสินการตาย การเปลี่ยนแปลงภายหลัง การ
ตาย และการเขียนรายงานการชันสูตรพลิกศพ

2564501

กฎหมายจราจร
3(3-0)
Traffic Law
ศึกษากฎหมาย และกฎขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวกับจราจรทางบก ทางน้ํา
และทางอากาศ

2564502

2(2-0)
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง
Fishery Law and Regulation
กฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติการประมง กฎกระทรวงและระเบียบ
เกี่ยวกับการประมง พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมาย
ประมงของตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ

2564601

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
2(2-0)
Principles of Legal Profession
ศึ ก ษาในเรื่ อ งวิวั ฒ นาการของวิช าชี พ กฎหมาย หน า ที่แ ละงานของนั ก
กฎหมายในสาขาตาง ๆ มารยาทและวินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมาย
องคการกอตั้งและควบคุมผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
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2564602

การวาความและศาลจําลอง
3(3-0)
Advocacy and Moot Court
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการวาความ การเตรียมคดี การรางคําฟอง การราง
คําใหการ การถามคาน วิธีแถลงคัดคานหรือขอตอสู วิธีซักถามพยาน การถามติง
การรางคําแถลงสํานวน หลักสําคัญของกฎหมายทนายความและขอบังคับเกี่ยวกับ
ทนายความ และการจัดศาลจําลอง โดยจัดใหมกี ารฝกภาคปฏิบัติตามรูปแบบของ
ศาลยุติธรรม

2564701

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0)
Law of Natural Resources
ศึกษาแนวความคิด นโยบายการควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทั้ง กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เกี่ย วกับการควบคุมการจัดการทรัพ ยากร
ธรรมชาติ

2564702

กฎหมายคุมครองผูบริโภค
3(3-0)
Consumer Protection Law
ศึกษาแนวความคิดที่ทําใหเกิดความจําเปนที่ตองมีกฎหมายคุมครอง
ผูบริโภค วิธีการบังคับใชกฎหมาย การเยียวยาแกผูบริโภคที่ไดรับความเสียหาย
ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522

2564703

กฎหมายประกันสังคม
3(3-0)
Law of Environments
ศึกษาถึงลักษณะประวัติความเปนมาของการประกันสังคมไทย และการ
ประกันสังคม กฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของไทย
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2564704

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Law of Environments
ศึกษาถึงแนวความคิด วิธีการตางๆ กฎหมายและกฎขอบังคับตาง ๆ
เกี่ยวกับการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

2564705

กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน
2(2-0)
Law of Mass Communication
ศึกษา พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ร.บ.การพิมพ พ.ร.บ.เกี่ยวกับวิทยุ และโทรทัศน
คําสั่งและระเบียบ ก.บ.ว. จรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพและกฎหมายที่
สื่อสารมวลชนควรรู

2564801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย
2(90)
Preparation for Professional Experience in Law
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิช าชี พ และศึ ก ษาสั ง เกต และมี สว นร ว มในการฝ ก ปฏิ บั ติ ง านด า นกฎหมายใน
สถานการณจริง

2564802

การฝกประสบการณวชิ าชีพกฎหมาย
5(450)
Field Experience in Law
ฝกงานทางดานกฎหมาย ในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
เกี่ยวกับวิชาชีพกฎหมาย

136

หมูวชิ าเศรษฐศาสตร
(257)
ดังนี้

หมูวิชาเศรษฐศาสตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาสังคมศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร
การประยุกต
การวิเคราะห

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ/ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนาและการวิจัย

(257- 1 - -)
(257- 2 - -)
(257- 3 - -)
(257- 4 - -)
(257- 5 - -)
(257- 6 - -)
(257- 7 - -)
(257- 8 - -)
(257- 9 - -)
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หมูวชิ าเศรษฐศาสตร (257) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
2571101 4611105
2571201
2570201
4612201
4612109
2572201 4612202
2573301 4613302

ชื่อวิชา
ประวัติและลัทธิเศรษฐกิจ
มนุษยกับเศรษฐกิจ
มนุษยกับเศรษฐกิจ
มุนษยกับเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจในชีวติ ประจําวัน
เศรษฐกิจประเทศไทย
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

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

138

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าเศรษฐศาสตร (257)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

2571101

ประวัตแิ ละลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0)
History of Economic Doctrines
ศึกษาประวัติวิวฒ
ั นาการของแนวความคิด หรือทฤษฎีเศรษฐศาสตรใน
สมัยโบราณ ถึงปจจุบัน ทฤษฎีหรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ความเชื่อ สิง่ แวดลอม
และเทคนิค การพิจารณาปญหาทางเศรษฐกิจในสมัยโบราณ สมัยกรีก สมัยโรมัน
สมัยกลาง สมัยการปฏิวัติอตุ สาหกรรม จนถึงปจจุบัน

2571201

มนุษยกับเศรษฐกิจ
2(2-0)
Man and Economics
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของระบบเศรษฐกิจ หลักเศรษฐศาสตร
กับการดํารงชีวิต สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันของไทย ในดาน
ปจจัยการผลิต การเงิน การคลัง การคาระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ปญหาเศรษฐกิจไทย นโยบายและแนวทางในการแกปญ
 หาดังกลาว

2572201

เศรษฐกิจประเทศไทย
3(3-0)
Economy of Thailand
ศึกษากลไก โครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย ปจจัยการผลิตทรัพยากร
กลไกการตลาด รายไดประชาชาติ การคลัง การคาระหวางประเทศ และปญหาของ
โครงสรางระบบเศรษฐกิจไทย
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รหัส
2573301

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3(3-0)
Economic and Social Development
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาสังคม นโยบายและ
แผนงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย กระบวนการพัฒนาชุมชนใน
ประเทศไทยปญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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หมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัส 300 – 349
หมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัส
300
301
302
303
304
305
306
307

ไดจดั หมูวิชาไวดังนี้
หมูวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร
หมูวชิ าการสื่อสาร
หมูวชิ าสิ่งพิมพ
หมูวชิ าการประชาสัมพันธ
หมูวชิ าวิทยุ – โทรทัศน
หมูวชิ าการโฆษณา
หมูวชิ าการถายภาพ
หมูวชิ าภาพยนตร
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใด
ไดในหมวดวิชานิเทศศาสตร
( 300 )
หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดของหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนือ้ หาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 300 -1- - )
2.
( 300 -2- - )
3.
( 300 -3- - )
4.
( 300 -4- - )
5.
( 300 -5- - )
6.
( 300 -6- - )
7.
( 300 -7- - )
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
( 300 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษา
เอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
( 300 -9- - )
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได(300)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3001101 4661202
3001102
3001102
3001103

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
ศิลปะและกราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
ศิลปะกับงานกราฟก
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร

3(3–0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะการสื่อสารและ
การโฆษณา 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพศิลปะการสื่อสารและ
การโฆษณา 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพวารสารศาสตรและการ
ประชาสัมพันธ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพวารสารศาสตรและการ
ประชาสัมพันธ 1

2(90)

3002801

4662801

3002802

-

3002803

-

3002804

-

3003101

3003101
-

การวิจยั นิเทศศาสตร
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสถิติเพื่อการวิจัยนิเทศศาสตร
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร 3

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

4664812
4664822
4664832
4664842
4664852

มนุษยสัมพันธในงานนิเทศศาสตร
การฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร
การฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร
การฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร
การฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร
การฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร

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

3003801
3004101
3004801

3(250)
2(90)
3(250)
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (300)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3001101

หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
3(3–0)
Fundamentals of Advertising and Public Relations
ความหมาย ความสําคัญ และความแตกตางของการโฆษณากับการ
ประชาสัมพันธรวมทั้งคําที่ใชใกลเคียงและเกีย่ วของกับการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ เชน การโฆษณาชวนเชือ่ การโฆษณาเผยแพร การสารนิเทศ ฯลฯ
หลักการและองคประกอบของการโฆษณาและการประชาสัมพันธประวัติและ
วิวฒ
ั นาการกระบวนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ กลุมเปาหมาย ตลอดจน
เทคนิคการใชสื่อพื้นฐานในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ

3001102

ศิลปะและกราฟกสําหรับงานนิเทศศาสตร
3(2–2)
Arts and Graphics for Communication Arts
ความหมายของศิลปะและกราฟก ความสัมพันธของศิลปะกับงานกราฟก
ความรูพื้นฐานทางศิลปะและทฤษฎีการออกแบบปฏิบัติการออกแบบและผลิตวัสดุ
กราฟกประเภทตาง ๆ โดยเนนความคิดสรางสรรค รูปแบบ เนื้อหา และนําไปใช
ใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน
ดานนิเทศศาสตร

3001103

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2–2)
Development of Personality for Communication Arts
ศึ ก ษาความหมาย องค ป ระกอบของบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาที่
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคลและบุคลิกภาพทางสังคม เชน
การแตงตัว การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร มารยาทสังคม มนุษยสัมพันธ การเปนผูนํา
และขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม เพื่อนําไปประยุกตใชในงานนิเทศศาสตร
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3002801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Communication and
Advertising 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพดานศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา ในดานการรับรูลักษณะและโอกาส
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสภาพการณหรือรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ

3002802

การฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะการสื่อสารและการโฆษณา 1
3(250)
Field Experience in Communication and Advertising 1
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านศิ ล ปะการสื่ อ สารและการโฆษณาในหน ว ยงานรั ฐ บาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนโดยการนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได
ศึกษาไปใชในสถานการณจริงจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปปญหางานดานศิลปะการสื่อสาร
และการโฆษณาที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธกี ารแกปญ
 หาใหสาํ เร็จลุลว งไปดวยดี

3002803

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ 1 2(90)
Preparation for Professional Experience in Journalism and Public
Relations 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางวารสารศาสตรและการประชาสัมพัน ธ ในดานการรับรูลักษณะและ
โอกาสของการประกอบอาชี พ การพั ฒ นาตั ว ผู เ รี ย นให มี ค วามรู ทั ก ษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณ ลักษณะที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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3002804

การฝกประสบการณวิชาชีพวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธ 1
3(250)
Field Experience in Journalism and Public Relations 1
ฝกงานดานวารสารศาสตร และดานประชาสัมพันธในหนวยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษา
ไปใชในสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน
และ จัดปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปญหางานวารสารศาสตร และงาน
ประชาสัมพันธทเี่ กิดขึ้น ตลอดจนวิธกี ารแกปญ
 หาใหสาํ เร็จลุลว งไปดวยดี

3003101

การวิจยั นิเทศศาสตร
3(3–0)
Research in Communication Arts
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเบื้องตนที่จําเปนสําหรับการวิจัยนิเทศศาสตร
ศึกษาถึงความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย ภาษาที่
ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการเขียนเคาโครง แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง
การจัดตารางขอมูล การวิเคราะหและการเขียนรายงานการวิจัยอันเปนประโยชนตอ
วิชาชีพนิเทศศาสตร

3003801

การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร 3
2(90)
Preparation for Professional Experience in Communication Arts 3
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางนิเทศศาสตร ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบ
อาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของ
กับงานในวิชาชีพนั้น ๆ
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3004101

มนุษยสัมพันธในงานนิเทศศาสตร
3(3-0)
Human Relationships in Communication Arts
ศึ ก ษาความหมาย ลั ก ษณะ แนวความคิ ด ขอบเขตและป จ จั ย เพื่ อ เป น
พื้นฐานของการสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล คณะและองคการที่เกี่ยวของ
ในงานนิเทศศาสตรมนุษยสัมพันธกับการบริหารงานนิเทศศาสตร หนาที่และความ
รับผิดชอบตอสังคม เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธภายในและภายนอกหนวยงาน
เนนฝกทักษะสรางความสัมพันธกบั ผูอนื่ ในงานนิเทศศาสตร

3004801

การฝกประสบการณวชิ าชีพนิเทศศาสตร 3
5(450)
Field Experience in Communication Arts 3
ฝก ปฏิบัติ งานดานนิเทศศาสตรใ นหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ธุรกิจเอกชนโดยการนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใช
ในสถานการณจริงจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน และ
จั ด ป จ ฉิ ม นิ เ ทศเพื่ อ อภิ ป รายและสรุ ป ผลป ญ หางานด า นนิ เ ทศศาสตร ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ตลอดจนวิธกี ารแกไขปญหาใหสําเร็จลุลว งไปดวยดี
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หมูวชิ าการสื่อสาร
(301)
หมูวิชาการสื่อสาร ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 301-1- - )
2. การสื่อสารประยุกต
( 301-2- - )
3. การผลิต
( 301-3- - )
4. การบริหาร
( 301-4- - )
5.
( 301-5- - )
6.
( 301-6- - )
7.
( 301-7- - )
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
( 301-8- - )
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 301-9- - )
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หมูวชิ าการสื่อสาร(301)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3011101
4661131
3011102
4661132
3011103
3012101
4661133
3013101 4663108
3013102 4663150
3013103 4663151
3013104
3013105
3013201 4663148
3013202 4663149
3013203 4661307
3013204
3014201

ชื่อวิชา
หลักนิเทศศาสตร
หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
หลักการสื่อสารมวลชน
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการสื่อสารมวลชน
ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับกฎหมายสื่อสารมวลชน
สื่อสารมวลชนเบือ้ งตน
สื่อมวลชนกับสังคม
การวิเคราะหสถานการณปจ จุบนั เพื่อการสื่อสาร
สื่อมวลชนกับการกีฬา
สังคมวิทยาการสื่อสาร
การสื่อสารกับวัฒนธรรมไทย
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
สื่อสารมวลชนและการทองเที่ยว
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการกีฬา
เทคโนโลยีการสื่อสาร

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการสื่อสาร (301)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3011101

หลักนิเทศศาสตร
3(3–0)
Principles of Communication Arts
ศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ต า ง ๆ เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารในสั ง คม วิ เ คราะห
กระบวนการสื่อสารระดับตาง ๆ ในเชิงพฤติกรรมศาสตรการสื่อสาร รวมทั้งการ
สื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหวางบุคคล และการสื่อสารมวลชน ตลอดจน
บทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารทีมผี ลตอการพัฒนาสังคม

3011102

หลักการสื่อสารมวลชน
3(3–0)
Principles of Mass Communication
ความหมาย ความสํ า คั ญ องค ป ระกอบ และวิ วั ฒ นาการของ การ
สื่ อ สารมวลชน ทฤษฎี กระบวนการ โครงสร า งและระบบการสื่ อ สารมวลชน
ลั ก ษณะของการสื่ อ สารมวลชนประเภทต า ง ๆ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
สื่อสารมวลชน บทบาท หนาที่ และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนตอสังคม การ
ใชการสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

3011103

ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2–2)
Language for Communication Arts
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคน
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการใชภาษาในการสื่อสารทั้งวัจนภาษา และอวัจ น
ภาษา เพื่อใหเกิดการสื่อความหมายการโนมนาวชักจูงอยางมีประสิทธิภาพ ฝก
ทักษะ ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
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3012101

กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3(3–0)
Laws and Ethics of Mass Communication
ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของ
มนุษย ปรัชญากฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับหนังสือพิมพและสิ่งพิมพในประเทศไทย
กฎหมายสื่ อ สารมวลชน และกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง จรรยาบรรณของผู
ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน

3013101

สือ่ สารมวลชนเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Mass Communication
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภท บทบาท และอิ ท ธิ พ ลของ
สื่อมวลชน การพัฒนา ทฤษฎีและกระบวนการสื่อสารมวลชน หนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน สังคมวิทยามวลชน และจิตวิทยามวลชน แนวคิด
ในการใชสื่อสารมวลชน เพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชน

3013102

สือ่ มวลชนกับสังคม
3(3–0)
Mass Media and Society
บทบาท หนาที่ของสื่อมวลชนประเภทตาง ๆ อิทธิพลหรือผลกระทบของ
สื่อมวลชนที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
ที่มีตอ สังคม ตลอดจนอิทธิพลของสังคมที่มีตอ สื่อมวลชน

3013103

การวิเคราะหสถานการณปจ จุบันเพื่อการสื่อสาร
3(2–2)
Interpretation of Current Affairs for Communication
บทบาทและวิธีการเสนอขาวของสํานักขาวตาง ๆ เรียนรูวิธีคิดและวิธีการ
วิเคราะหสถานการณปจจุบัน ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนปญหา
และแนวโนมของสถานการณที่มผี ลกระทบตอสังคมไทยโดยตรง ทัง้ นี้เพื่อนําผลการ
วิเคราะหดังกลาวไปใชเพื่อวางแผนการสื่อสาร
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3013104

สือ่ มวลชนกับการกีฬา
2(2–0)
Mass Media and Sports
ลักษณะ และบทบาทการใชสื่อมวลชนเพื่อถายทอดขาวสารการกีฬาใหกับ
ผูรับสารโดยเนนหลักการ แนวคิด และทฤษฎีการสื่อสารมวลชนประยุกตใชกับการ
สื่อขาวการกีฬา

3013105

สังคมวิทยาการสื่อสาร
3(3–0)
Sociology of Communication
ความสัมพันธระหวางหลักการทางสังคมวิทยากับการสื่อสาร การสื่อสาร
กับการเปลี่ยนแปลง ความตองการของสังคมในดานการสื่อสาร ลักษณะของกลุม
และสถาบั น ทางสั ง คมการสื่ อ สารในกลุ ม และสถาบั น ทางสั ง คม วิ เ คราะห
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม กับการสื่อสาร

3013201

การสื่อสารกับวัฒนธรรมไทย
3(3–0)
Communication and Thai Culture
วัฒนธรรมไทยสาขาตาง ๆ ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมกับการสื่อสาร
วิเคราะหแนวความคิดทางวัฒนธรรมเพื่อนําผลไปประกอบการวางแผนการสื่อสาร
ใหมปี ระสิทะภาพ

3013202

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(2–2)
Communication in Rural Development
กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปญหาของการสื่อสาร เพื่ อ
พัฒนาทองถิ่น บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนาทองถิ่น การนําเอาการสื่อสาร
หลายรูปแบบทางดานวารสารศาสตรและการประชาสัมพันธมาใชใหเปนประโยชน
ตอทองถิ่นและสังคมสวนรวมในดานตาง ๆ เชน ดานการเมืองและการปกครอง ดาน
เศรษฐกิจสังคม ดานการเกษตร ดานสาธารณสุข และดานอื่น ๆ ที่สอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น
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3013203

สือ่ สารมวลชนและการทองเที่ยว
3(3–0)
Mass Media and Tourism
ศึกษาเกีย่ วกับลักษณะที่แตกตางกันของสื่อมวลชน การเลือกใชสอื่ มวลชน
สําหรับกิจการดานโรงแรมและการทองเทีย่ ว กลุมผูพกั อาศัย กลุมนักทองเทีย่ ว
ต า ง ๆ ทฤษฎี ก ารจู ง ใจ การโฆษณาที่ นํ า มาใช ใ นกิ จ การด า นโรงแรมและการ
ทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางสื่อมวลชนและกิจการทองเที่ยว สื่อมวลชนสําหรับ
การทองเทีย่ วในประเทศ และระหวางประเทศ

3013204

การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการกีฬา
3(2–2)
Communication for Sports Development
กระบวนการ บทบาท ความรั บ ผิ ด ชอบและป ญ หาการสื่ อ สารในการ
พัฒนาการกีฬา บทบาทของสื่อมวลชนในการพัฒนากีฬา การนําเอาการสื่อสารใน
รูปแบบตาง ๆ ทางดานการสื่อสารมวลชนมาใชใหเกิดประโยชนตอวงการกีฬาทั้งใน
ระดับภูมภิ าค ประเทศ และนานาชาติ

3014201

เทคโนโลยีการสื่อสาร
3(2–2)
Communication Technology
ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ องคประกอบของการสื่อสาร
รูปแบบตางๆ ประเภทและวิธีการการใชเครื่องมือตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การสื่อสารในงานนิเทศศาสตร เชน สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร กลองถายรูป
เครื่ องบัน ทึ ก เสีย ง เครื่ องบัน ทึ ก ภาพ เครื่อ งฉายประเภทตา งๆ ตลอดจนการให
ความรูในดานเทคนิคการเขียนแบบตางๆ เพื่อใหมีเนื้อหาสาระเปนที่ดึงดูดใจและ
นาสนใจแกผูรบั สาร

153

หมูวชิ าสิ่งพิมพ
(302)
หมูวิชาสิ่งพิมพ ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 302 -1- - )
2. ภาษา
( 302 -2- - )
3. กราฟก
( 302 -3- - )
4. การผลิต
( 302 -4- - )
5. การบริหาร
( 302 -5- - )
6.
( 302 -6- - )
7.
( 302 -7- - )
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
( 302 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 302 -9- - )
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หมูวชิ าสิ่งพิมพ(302)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3021101
4661134
3021102
3022201
3022301 4662332
3022302
3022401
3023101 4663143
3023201
3023201
4663132
3023202
3023202
4663136
4663137
3023203 4663108
3023204 4663139
3023205
3023205
3023206
3023206
3023207
3023207
3023208
3023209
3023210

ชื่อวิชา
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสิ่งพิมพ
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสิ่งพิมพ
หลักวารสารศาสตร
ศิลปะการใชภาษาเพื่อวิชาชีพ
กราฟกสําหรับวารสารศาสตร
ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร
การพิมพเพือ่ การศึกษาและสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางการพิมพ
การสื่อขาวเบื้องตน
การสื่อขาวและการเขียนขาวเบื้องตน
การสื่อขาวและการเขียนขาว 1
การสื่อขาวขั้นสูง
การสื่อขาวและการเขียนขาวขั้นสูง
การสื่อขาวและการเขียนขาว 2
การเขียนเชิงวารสารศาสตร
การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
การเขียนสารคดี
การเขียนบทความและสารคดี
การเขียนบทความและบทวิจารณ
การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ
การแปลขาว
การสื่อขาวกีฬา
การสื่อขาวและการเขียนขาวกีฬา
การแปลขาวกีฬา
เทคนิคการเขียนสรางสรรคเพื่อการกีฬา
การถายภาพสื่อสารเพื่อการกีฬา

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

4664911
4664912
4664913
4664154
4664155
-

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การผลิตสื่อสิ่งพิมพเพื่อการกีฬา
การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับงานวารสารศาสตร
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ
การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร
สิ่งพิมพชมุ ชน
การบริหารงานสิ่งพิมพ
การพิมพเพือ่ การเผยแพรวฒ
ั นธรรม
งานบรรณาธิการ
การปฏิบัติการวารสารศาสตร

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)

การสื่อขาวเศรษฐกิจ
การสื่อขาวการเมือง
การสื่อขาวสังคม
การสื่อขาวตางประเทศ
การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
การศึกษารายบุคคลดานวารสารศาสตร
โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
สัมมนาวารสารศาสตร
สัมมนาวารสารศาสตร
การวิเคราะหผลงานดานวารสารศาสตร
การวิจยั วารสารศาสตร
การวิจยั วารสารศาสตร
ฝกปฏิบัติการวารสารศาสตร
สัมมนาสื่อสารการกีฬา

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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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าสิ่งพิมพ (302)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3021101

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับสิ่งพิมพ
3(3–0)
Fundamentals of Printed Matter
ความหมายและประเภทของสิ่ ง พิ ม พ ประวั ติ แ ละวิ วั ฒ นาการของ
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร และสิ่งพิมพตางๆ บทบาท หนาที่ ความสําคั ญ
อิทธิพลของหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ เสรีภาพของหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ปจจัย
และขอจํากัดที่มีตอ บทบาท เสรีภาพของหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ ระบบและเทคนิค
การพิมพ กระบวนการผลิตหนังสือพิมพและสิ่งพิมพ

3021102

หลักวารสารศาสตร
3(3–0)
Principles of Journalism
ศึกษาระบบขาวสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิทธิการรับรูขาวสารใน
สังคม ความตองการและการใชประโยชนจากขาวสาร ความหมาย คุณคาและ
ความสัมพันธ ของขอเท็จจริง ความคิดเห็นและความจริง ประวัติและพัฒนาการ
ของงานวารสารศาสตร ในดานแนวคิด การจัดองคกรและสื่อ การแตกตัวของ
กลุมความคิดทางวารสารศาสตรในสังคม บทบาทของงานขาวและขอเขียนทาง
วารสารศาสตรตอสังคม เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม หลักจริยธรรมทาง
วิชาชีพวารสารศาสตร

3022201

ศิลปะการใชภาษาเพื่อวิชาชีพ
2(2-0)
Language for Journalism
ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะการพูด การฟง การอาน และการเขียนรูปแบบตาง ๆ
ในงานนิเทศศาสตร เพื่อใหเกิดการสื่อความหมาย การโนมนาวชักจูงใจไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

157
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3022401

การพิมพเพื่อการศึกษาและสารสนเทศ
3(2-2)
Printing for Education and Information Technology
ศึกษาประวัติและวัฒนาการการพิมพ วิธีการพิมพแบบตาง ๆ การเลือกวิธี
พิมพมาใชใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาและสารนิเทศฝกปฏิบัติการพิมพ

3022301

กราฟกสําหรับวารสารศาสตร
3(2-2)
Graphics for Journalism
ความหมาย ขอบข า ย ความสํ าคั ญ และประเภทของงานกราฟ ก สํ า หรั บ
วารสารศาสตร หลักและเทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ การเลือกและการประดิษฐ
ตัวอักษร การเลือกภาพประกอบ หลักการใชสี การจัดองคประกอบของงานกราฟก
การผลิตตนแบบและการประเมินผลงานกราฟกสําหรับวารสารศาสตร

3022302

ระบบสารสนเทศเพื่องานวารสารศาสตร
3(2-2)
Information Systems for Journalism
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล วิเคราะห จําแนกประเภท และนํามาใชใน
งานวารสารศาสตร รวมทั้งการจัดบริการ ฝกสรางฐานขอมูลสําหรับงานวารสาร
ศาสตรในระดับบุคคล และศูนยขอ มูลของหนวยงาน

3023101

เทคโนโลยีทางการพิมพ
3(3–0)
Printing Technology
กระบวนการเกี่ ย วกั บ การผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ ระบบเทคนิ ค ตลอดจนอุ ป กรณ
ทางการพิ ม พ เพื่ อ ให ส ามารถเลื อ กใช แ ละดํ า เนิ น การในการผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ แ ต ล ะ
ประเภทได โดยเนนหนังสือพิมพและนิตยสาร
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3023201

การสื่อขาวเบื้องตน
3(2-2)
Basic News Reporting
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของขาวและการเขียนขาว คุณลักษณะของ
นักขาว ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของการสื่อขาว ฝกปฏิบัติการสื่อขาวเนนกระบวนการ
สัมภาษณ และการเขียนขาวแบบตาง ๆ

3023202

การสื่อขาวขั้นสูง
3(2-2)
Advanced News Reporting
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3023201 การสื่อขาวเบื้องตน
เทคนิคการสื่อขาวเชิงสืบสวน เชิงวิจัย เชิงอธิบายความ การวิเคราะห
ขาว การพัฒนาความรูและทักษะในกระบวนการสื่อขาว ปญหาและอุปสรรคใน
การสื่อขาวเนนภาคปฏิบัติ

3023203

การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
3(2-2)
Creative Writing in Journalism
รูปแบบและวิธีการเขียนประเภทตาง ๆ ไดแก คอลัมน รอยกรอง เรื่องเลา
ขาวสังคม วิเคราะหขาว บทวิจารณ สารคดี บทความ โดยฝกภาคปฏิบัติตลอด
ภาคเรียน

3023204

การเขียนสารคดี
3(2-2)
Feature Writing
ความหมายของสารคดี ความแตกตางระหวางสารคดีและงานเขียนประเภท
อื่น การแบงประเภทสารคดี องคประกอบ รูปแบบ การใชภาษาตลอดจนเทคนิค
การเขีย น สารคดีใหนาอาน ฝกเขียนสารคดีประเภทตาง ๆ ที่เ กี่ยวของกับงาน
วารสารและการประชาสัมพันธ

159
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3023205

การเขียนบทความและสารคดี
3(2-2)
Article and Feature Writing
ความหมายของบทความสารคดี วิเคราะหรูปแบบการเขียนบทความและ
สารคดีประเภทตาง ๆ ที่ปรากฏทางสื่อมวลชน ศึกษากลวิธีการเขียน และการใช
ภาษาที่ถูกตอง เหมาะสม ฝกปฏิบัติเขียนบทความและสารคดีประเภทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานวารสารศาสตร

3023206

การแปลขาวและการเขียนขาวภาษาอังกฤษ
3(2-2)
News Translation and English News Writing
หลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลขาวภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และ
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ การเขียนขาวภาษาอังกฤษ ฝกการแปลสํานวนโวหาร
ศัพทเฉพาะที่ใชในวารสารและหนังสือพิมพ

3023207

การสื่อขาวกีฬา
3(2-2)
Sports News Reporting
ความหมายและคุณลักษณะของขาว ประเภทของขาว หลักการประเมิน
คุณคาขาวความรับผิดชอบในการเขียนขาว กระบวนการและปจจัยในการจัดทําขาว
ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อขาว และเขียนขาวโดยเฉพาะขาวกีฬา เทคนิค
การหาขาว และการรายงานขาวกีฬาแบบเจาะลึกจรรยาบรรณนักขาว ฝกปฏิบัติการ
รวบรวมและเขียนขาวดวยวิธกี ารตาง ๆ

3023208

การแปลขาวกีฬา
2(1–2)
Sports News Translation
หลักการและกลวิธีพื้นฐานในการแปลขาวกีฬาภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
และภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เนนฝกการแปลสํานวนโวหาร ศัพทเฉพาะทางดาน
กีฬาที่ใชในวารสารและหนังสือพิมพ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3023209

เทคนิคการเขียนสรางสรรคเพื่อการกีฬา
3(2-2)
Creative Writing for Sports
รูปแบบและวิธีการเขียนประเภทตางๆ ไดแก คอลัมน บทความ บทวิจารณ
บทวิเ คราะห สารคดี บทบรรณาธิการทางการกีฬ า ศึ ก ษากลวิธีการเขีย น ฝก
รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ การเขี ย น ศึ ก ษาเทคนิ ค การเขี ย นเพื่ อ เร า ความสนใจ ฝ ก
ปฏิบัติการเขียนรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนองทางสื่อมวลชน

3023210

การถายภาพสือ่ สารเพื่อการกีฬา
3(2-2)
Photographic Communication for Sports
ศึกษาเกี่ยวกับแสงในการถายภาพ การกําหนดมุมกลอง ขนาดและสัดสวน
ของภาพ การสรางภาพจากธรรมชาติของกลองและสวนประกอบ ศึกษาประเภท
ของภาพถายในสิ่งพิมพตาง ๆ การจัดองคประกอบของภาพทางกีฬาแตละประเภท
เพื่อสื่อสารกับผูรับสาร ฝกปฏิบัติการถายภาพสี ขาวดํา และสไลดใหเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและเนื้อหา

3023301

การผลิตสื่อสิง่ พิมพเพื่อการกีฬา
2(1–2)
Printed Media for Sports
รูปแบบ และวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ทางดานการกีฬา เชน
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ เริ่มตั้งแตวางแผนการผลิต จัดเตรียมเนื้อหา
ดําเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ ศึกษาปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และวิธกี ารแกไข ฝกปฏิบัติการผลิตสื่อสิ่งพิมพ

3023302

การประยุกตคอมพิวเตอรสาํ หรับงานวารสารศาสตร
3(2-2)
Computer Information Technology and Applications for Journalism
ศึกษาและประยุกตใชระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลวิเคราะห จําแนกประเภท จัดเก็บขอมูล และนํามาใชในงานวารสาร
ศาสตร รวมทั้งการจัดบริการ เปนตนวา การใชคอมพิวเตอรเน็ตเวิรค อินเตอรเน็ต
อินทราเน็ต โฮมเพจ มัลติมเี ดีย
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3023401

การผลิตสื่อสิง่ พิมพ
3(2-2)
Printed Media
รูปแบบและวิธีการผลิตสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เชน แผนปลิว แผนพับ
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ ฝกปฏิบัติผลิตสื่อสิ่งพิมพในรูปแบบตาง ๆ
โดยวางแผนการผลิตจัดเตรียม เนื้อหา ดําเนินการผลิตและประเมินผลการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ รวมทั้งศึกษาปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น วิธีแกไขและขอเสนอแนะในการ
แกปญ
 หาเหลานั้น

3023402

การบรรณาธิกรหนังสือพิมพและนิตยสาร
3(2-2)
Newspaper and Magazine Editing
หลักเกณฑและรูปแบบการจัดทําหนังสือพิมพ นิตยสาร ประเภทตาง ๆ เชน
นิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธในหนวยงาน นิตยสารเพื่อการจัดจําหนายทั่วไป
ขนาดและรูปเลมของหนังสือพิมพ นิตยสาร วารสารที่มีอยูในปจจุบัน การเตรียม
ตนฉบับเพื่อการจัดพิมพ การตรวจแกคัดยอตนฉบับ การจัดหนาและตกแตงหนา
หนังสือพิมพ และนิตยสาร

3023501

สิ่งพิมพชุมชน
3(2-2)
Community Publications
รูปแบบ บทบาท หนาที่ของสิ่งพิมพชุมชน รวมทั้งกระบวนการผลิตและ
เผยแพรโดยเนน การเสนอเนื้อ หาที่เ กี่ย วกับ การพั ฒนาชุ ม ชนในดา นต าง ๆ เช น
การเกษตร การสาธารณสุ ข การศึ ก ษา วั ฒ นธรรม สิ่ ง แวดล อ ม การปกครอง
ทองถิ่น

3023502

การบริหารงานสิ่งพิมพ
3(3–0)
Printing Management
การจัด การองคก รของหนังสือพิม พ เชน หนัง สือพิมพ นิต ยสาร การ
บริหารงานในดานการบรรณาธิการ กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ เสรีภาพและการ
ควบคุม รวมทั้งดานธุรกิจการลงทุน การโฆษณา การตลาด
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3023503

การพิมพเพื่อการเผยแพรวฒ
ั นธรรม
2(2-0)
Advertising Printing for Culture
เทคนิคการพิมพ การผลิตหนังสือ และสิ่งพิมพตาง ๆ การเตรียมตนฉบับ
การเย็บเขาเลม กฎหมายการพิมพและการลิขสิทธิ์

3023504

งานบรรณาธิการ
2(1–2)
Roles of Editor
ศึกษาถึงบทบาท หนาที่และลักษณะงานรับผิดชอบในกองบรรณาธิการ
หนังสือพิมพและนิตยสาร และพิจารณาตรวจแกตนฉบับ การเขียนพาดหัวขาว การ
ตัง้ ชื่อเรื่อง การคัดเลือก ขอเขียนและภาพ การเขียนบทบรรณาธิการ

3023901

การปฏิบัติการวารสารศาสตร
3(2-2)
Practicum in Journalism
ศึกษาโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนการวางแผนงานขององคก าร
ตาง ๆ และฝกปฏิบัติงานดานวารสารศาสตร

3024201

การสื่อขาวเศรษฐกิจ
3(2-2)
Economic News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวเศรษฐกิจ แหลงขาว
วิธีคิด ประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวเศรษฐกิจ การประเมิน
คุณคาขาวเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางขาวเศรษฐกิจกับสายขาวอื่น ๆ ความรู
เกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางเศรษฐกิจ

3024202

การสื่อขาวการเมือง
3(2-2)
Political News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวทางการเมือง แหลงขาว
วิธีคิดประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวการเมือง ความสัมพันธ
ระหวางขาวการเมืองกับสายขาวอื่น ๆ ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางการเมือง
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3024203

การสื่อขาวสังคม
3(2-2)
Social News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวสังคม แหลงขาว วิธีคิด
ประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวสังคม ความสัมพันธระหวาง
ขาวสังคมกับสายขาวอื่น ๆ ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางสังคม

3024204

การสื่อขาวตางประเทศ
3(2-2)
International News Reporting
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะของขาวตางประเทศ แหลงขาว
วิธีคิดประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวตางประเทศกับสายขาว
อื่น ๆ ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางขาวตางประเทศ

3024301

การออกแบบสิ่งพิมพดวยคอมพิวเตอร
2(1-2)
Computer Design for Printed Media
ทบทวนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ศึกษาหลักการและ
วิธีก ารใชโปรแกรมสํา เร็จ รูป เพื่อ การออกแบบ การจั ด หนาสื่ อสิ่งพิมพ เ พื่อ งาน
วารสารศาสตร หรืองานประชาสัมพันธ หรืองานโฆษณา

3024302

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ
2(1–2)
Printed Media Design
ลักษณะและธรรมชาติของสื่อสิ่งพิมพ บทบาท หนาที่และอิทธิพลของสื่อ
สิ่งพิมพ สื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ
การออกแบบอักษร และภาพประกอบ การจัดวางรูปหนาและการเขาเลม

3024901

การศึกษารายบุคคลดานวารสารศาสตร
2(1–2)
Individualized Study in Journalism
การศึกษาพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือพิมพ นิตยสาร และสิ่งพิมพตาง ๆ
เปนรายบุคคล โดยมีอาจารยและ / หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคาํ แนะนําปรึกษา
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3024902

โครงการพิเศษดานวารสารศาสตร
3(2-2)
Special Project in Journalism
ใหนักศึกษาทําโครงการพิเศษหรืองานศึกษาคนควาทางดานวารสารศาสตร
ในการดูแลของอาจารยและ / หรือผูทรงคุณวุฒิ

3024903

สัมมนาวารสารศาสตร
3(2-2)
Seminar in Journalism
ศึกษาวิเคราะหและวิจารณปญ
 หาในการดําเนินงานวารสารศาสตร เพื่อให
เขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริงตลอดจนแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ

3024904

การวิเคราะหผลงานดานวารสารศาสตร
2(2-0)
Analysis of Masterpieces in Journalism
ศึกษาและวิเคราะหงานวิจยั หรือผลงานดานวารสารศาสตร โดยศึกษา
ปญหา จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ ตลอดจนผลที่ไดรบั

3024905

การวิจยั วารสารศาสตร
2(1–2)
Research in Journalism
ศึกษาทฤษฎี เทคนิคและกระบวนการวิจยั ทางสังคมศาสตรทเี่ ปนประโยชน
และจําเปนตองานวิจยั ดานวารสารศาสตร เขียนโครงการ และปฏิบัติการวิจยั

3024906

ฝกปฏิบัติการวารสารศาสตร
Practicum in Journalism
ฝกปฏิบัติการในสถานการณจาํ ลอง

2(1–2)
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สัมมนาสื่อสารการกีฬา
2(1–2)
Seminar in Sports Communication
ความหมายของการสั ม มนา จุ ด มุ ง หมาย องค ป ระกอบ กระบวนการ
รูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายของการสื่อสารการกีฬา ศึกษา
วิเคราะห และวิจารณ การดําเนินงานการสื่อสารการกีฬา เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรค
และขอเท็จจริง ตลอดจนหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ของการสื่อสารทางกีฬา ฝก
จัดสถานการณจาํ ลองและ/หรือสถานการณจริงในการสัมมนาสื่อสารการกีฬา
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หมูวชิ าการประชาสัมพันธ
(303)
หมูวิชาการประชาสัมพันธ ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชา
ออกเปนดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 303 -1- - )
2. ภาษา
( 303 -2- - )
3. การประยุกตใช
( 303 -3- - )
4. การผลิต
( 303 -4- - )
5. การบริหาร
( 303 -5- - )
6. จิตวิทยาเพื่อการประชาสัมพันธ
( 303 -6- - )
7.
( 303 -7- - )
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
( 303 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 303 -9- - )
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หมูวชิ าการประชาสัมพันธ(303)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3031101
3031101
3032401 4662301
4661301
3032601 4663237
3033201 4663234
3033202 4663235
3033301
3033501 4663232
3033502
3033503 4663236
3033504
3033506
3033601 4663238
3033602 4664244
3033801 4663821
3034101 4664242
3034102 4664246
3034103 4664248
3034201
3034301 4664247
3034401

ชื่อวิชา

หลักการประชาสัมพันธ
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการประชาสัมพันธ
การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องานประชาสัมพันธ
การผลิตวัสดุกราฟก
การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ
การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธทางการตลาด
การประชาสัมพันธหนวยงาน
วัฒนธรรมนิเทศ
การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม
การเผยแพรขาวสารเพื่อการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธทางวัฒนธรรม
การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
ประชามติ
การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ
สื่อประชาสัมพันธ
สื่อมวลชนสัมพันธ
สื่อพื้นบานเพื่อการประชาสัมพันธ
การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ
การเขียนชัน้ สูงเพื่อการประชาสัมพันธ
การใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ
การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการ
ประชาสัมพันธ
4664240 การผลิตและจัดรายการวิทยุเพื่อการประชาสัมพันธ

น(ท-ป)
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)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3034402
4664241
3034501 4664243
3034502 4664245
3034503
3034503
3034801 4664822
3034802
3034901 4664921
3034902
3034902
3034903
3034903
3034904 4664249
3034905
3034905

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
การผลิตและจัดรายการโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
การจัดนิทรรศการ
การวางแผนการประชาสัมพันธ
ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
ระบบสารนิเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
การฝกประสบการณวชิ าชีพการประชาสัมพันธ
ฝกปฏิบัติการประชาสัมพันธ
การศึกษารายบุคคลดานการประชาสัมพันธ
โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ
โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ
สัมมนาการประชาสัมพันธ
สัมมนาการประชาสัมพันธ
การวิเคราะหผลงานดานการประชาสัมพันธ
การวิจยั การประชาสัมพันธ
การวิจยั การประชาสัมพันธ

3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
5(250)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(2-2)
2(1-2)
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3031101

หลักการประชาสัมพันธ
3(3–0)
Principles of Public Relations
ความหมาย วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ หลักการและบทบาท
ของการ ประชาสัมพันธตอระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวนการของ
การประชาสั ม พั น ธ การสร า งความสั ม พั น ธ กั บ สื่ อ มวลชน ตลอดจนศึ ก ษาถึ ง
กลุ ม เป า หมาย เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ การประชาสั ม พั น ธ จรรยาบรรณของนั ก
ประชาสัมพันธ โครงสรางและลักษณะงานประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ
เชน หนวยงานของรัฐบาล หนวยงานธุรกิจ และองคการที่ไมแสวงหากําไร ฯลฯ
ความสําคัญของประชามติตอการประชาสัมพันธ การสํารวจประชามติ

3032401

การผลิตวัสดุกราฟกเพื่องานประชาสัมพันธ
3(2–2)
Graphic Production for Public Relations
ความหมาย ขอบข า ย และความสํ า คั ญ ของวั ส ดุ ก ราฟ ก ที่ มี ต อ งาน
ประชาสัมพันธ หลักการออกแบบวัสดุกราฟก ฝกปฏิบัติออกแบบวัสดุกราฟก
ประเภทต า ง ๆ โดยเน น การใช ค วามคิ ด สร า งสรรค รู ป แบบ เนื้ อ หาและการ
นําไปใชใหเหมาะสม

3032601

การพัฒนาบุคลิกภาพในการประชาสัมพันธ
2(1–2)
Development of Personality for Public Relations
ศึก ษาถึง หลักการและแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ ในดานมารยาท
สังคม การวางตัว การแตงกาย ทักษะในการสื่อสาร ฯลฯ ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิ บั ติ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง าน ในฐานะนั ก
ประชาสัมพันธและเพื่อประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน
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3033201

การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ
2(1–2)
Speaking for Public Relations
ศึกษาความมุงหมายและหลักการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติเพื่อ
สราง บุคลิกภาพ ความมั่นใจ ฝกการใชเสียง ตลอดจนลีลาการดําเนินเรื่องและการ
ใชภาษาใหเหมาะสมกับการประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ

3033202

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Writing for Public Relations
ศึกษาความมุงหมายและฝกการเขียนลักษณะตาง ๆ เพือ่ ประโยชนตอ งาน
ดานประชาสัมพันธกบั กลุมเปาหมายภายในและภายนอกหนวยงาน เชน การเขียน
บรรยายสรุปการเขียนคําปราศรัย การเขียนบทประเภทตาง ๆ การเขียนขาวแจก การ
เตรียมเอกสารเพื่อการเผยแพร ฯลฯ

3033301

การประชาสัมพันธทางการตลาด
3(2–2)
Marketing for Public Relations
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ทางการตลาด รู ป แบบของการ
ประชาสั ม พั น ธ ท างการตลาด เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ ในการประชาสั ม พั น ธ ท าง
การตลาด กระบวนการทางการประชาสั มพั น ธท างการตลาด ทั้ง ภายในและ
ภายนอกหนวยงาน

3033501

การประชาสัมพันธหนวยงาน
2(2–0)
Public Relations of an Organization
ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงาน แนวคิด
และ การดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน การจัดองคกรงานประชาสัมพันธ
ของหนวยงาน ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประชาสัมพันธ วิวัฒนาการวัตถุประสงค นโยบาย และวิธีดําเนินงาน ตลอดจน
ความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม วิธีดํา เนินงานประชาสัมพัน ธของ
หนวยงาน

171
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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3033502

วัฒนธรรมนิเทศ
2(2–0)
Public Relations for Cultural Study
หลักการและทฤษฎีการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ จิตวิทยา
มวลชน การสื่ อ ข า ว การเขี ย นข า ว และการเสนอข า ว รู ป แบบของการ
ประชาสัมพันธ (โดยเนนวัฒนธรรม) การวางแผนและการบริการประชาสัมพันธ
ทางวัฒนธรรม

3033503

การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม
3(2–2)
Briefing and Conference Techniques
วิธีการ เทคนิค การบรรยายสรุปกิจการและการดําเนินงานของหนวยงาน
การบรรยาย โดยการใชสื่อตาง ๆ ประกอบ เทคนิคการประชุมแบบตาง ๆ การ
เตรียมงานขั้นตอนการดําเนินงาน การประเมินผลการประชุม ฝกเปนผูดําเนินการ
ประชุม รวมประชุมและบรรยายสรุป

3033504

การเผยแพรขา วสารเพื่อการประชาสัมพันธ
2(2–0)
Publicity for Public Relations
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการในการเผยแพรขาวสารเพื่อ
การประชาสั ม พั น ธ การเลื อ กใช สื่ อ และการจั ด ตารางสื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ลักษณะของสาร ฯลฯ ตลอดจนวิธีการประเมินผล
และการเผยแพรขา วสาร

3033506

การประชาสัมพันธทางวัฒนธรรม
2(2–0)
Public Relation for Cultural Studies
ศึกษาการเขียนบทที่เปนเรื่องราว ทั้งเปนเรื่องจริง และเรื่องสมมติเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมเพื่อถายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียนเพื่อฟง เพื่อ
มองเห็นเหตุการณ ดวยการเขียนบทเปนสคริปเรื่อง สคริปภาพ สคริปแสง เสียง
รวมถึงการจัดการบนเวที หรืออาจรวมถึงการใชคอมพิวเตอร เพื่อชวยในการเขียน
สคริป
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3033601

การโนมนาวใจเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2)
Persuasion for Public Relation
ศึกษาถึงทฤษฎีการโนมนาวใจ ลักษณะและวิธีการโนมนาวใจโดย
การใชสื่อตาง ๆ เชน สื่อมวลชน สื่อบุคคล ฯลฯ รวมทั้งศึกษาถึงองคประกอบ
สําคัญทั้งทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา ที่มผี ลตอการโนมนาวใจ เพื่อประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานประชาสัมพันธ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3033602

ประชามติ
2(1–2)
Public Opinion
ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญของประชามติ ประชามติกับการโฆษณา
ชวนเชื่ อ และสงครามจิ ต วิ ท ยา การวิ เ คราะห วิ จั ย ประชามติ ความสํ า คั ญ และ
ความสัมพันธของประชามติกับการประชาสัมพันธ การสรางประชามติเพื่อผลใน
การดําเนินงานประชาสัมพันธ

3033801

การปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธ
3(2–2)
Practicum in Public Relations
ฝกปฏิบัติการวางแผนดําเนินงานประชาสัมพันธ วิเคราะหและประเมินผล
งานการประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ในสถานการณจําลอง

3034101

สื่อประชาสัมพันธ
3(2–2)
Public Relations Media
ศึกษาบทบาท การใชเครื่องมือสื่อสารประเภทตาง ๆ ทีเ่ ปนประโยชนใน
การดําเนิน งานประชาสัมพันธ ทัง้ ในดานทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมุงใหนักศึกษา
มีความสามารถในการเลือกใช และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธในลักษณะตาง ๆ
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3034102

สือ่ มวลชนสัมพันธ
2(1–2)
Mass Media Relations
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการสรางความสัมพันธอนั ดีระหวาง
นักประชาสัมพันธและหนวยงานกับสื่อมวลชน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธกบั สื่อมวลชน ตลอดจนภารกิจของผูปฏิบัติงาน
สื่อมวลชนสัมพันธ ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

3034103

สือ่ พื้นบานเพือ่ การประชาสัมพันธ
2(1–2)
Traditional Folk Media for Public Relations
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และแบบแผนของสื่อพื้นบานในภาคตาง ๆ
โดยมุงใหนกั ศึกษาเขาใจธรรมชาติ เนื้อหา รูปแบบ และผลกระทบของสื่อพื้นบาน
เพื่อประยุกตใชใหเปนประโยชนในการประชาสัมพันธ รวมทั้งใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติในการใชสื่อพื้นบานเพื่อการประชาสัมพันธในโอกาสตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม

3034201

การเขียนขั้นสูงเพื่อการประชาสัมพันธ
2(1–2)
Advanced Writing for Public Relations
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3033202 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
ทบทวนความรูเกี่ยวกับการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ วิเคราะหวิจารณ
งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธประเภทตาง ๆ เชน การเขียนบรรยายสรุป การ
เขียนคําปราศรัย การเขียนบทประเภทตาง ๆ การเขียนขาวแจก เอกสารเพื่อการ
เผยแพร ฯลฯ และฝกหัดเขียนบทความเพื่อการเผยแพร และสรางภาพลักษณของ
หนวยงาน
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3034301

การใชเครื่องมือสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Utilization of Communication Equipment for Public Relation
ศึกษาความหมาย ลักษณะ บทบาท และการใชเครื่องมือสื่อสารประเภท
ตาง ๆ เชน สื่อสารมวลชน สื่อโสตทัศน ฯลฯ ใหเปนประโยชนในการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ โดยใหนกั ศึกษาไดมโี อกาสฝกหัดใชเครื่องมือสื่อสารดังกลาวดวย

3034401

การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Production of Radio Programs for Public Relations
ศึกษาถึงหลักการและเทคนิคในการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ ฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นการเขี ย นบทวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธลักษณะตาง ๆ การผลิตรายการ การวางแผนเพื่อนําเสนอรายการ
และการจัดรายการที่เปนประโยชนตอ การดําเนินงานประชาสัมพันธ

3034402

การผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Production of Television Programs for Public Relations
ศึกษาหลักการและเทคนิคการผลิตและจัดรายการวิทยุโทรทัศนเพื่อการ
ประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติในการเขียนบทวิทยุโทรทัศน การวางแผนการผลิตรายการ
และการจั ด รายการรู ป แบบต า ง ๆ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ กลุ ม เป า หมาย และ
วัตถุประสงคในการประชาสัมพันธ

3034501

การจัดนิทรรศการ
2(1–2)
Exhibition
ความหมาย ความสําคัญ และคุณลักษณะของนิทรรศการประเภทตาง ๆ
ของ นิทรรศการ การวางแผน การออกแบบการจัดนิทรรศการ เทคนิคตาง ๆ ใน
การจัดนิทรรศการ ปฏิบัติการจัดนิทรรศการเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ
การวัดและประเมินผลการจัดนิทรรศการ
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น(ท-ป)

3034502

การวางแผนการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Public Relations Planning
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค นโยบาย และประเภทของ
การวางแผน การประชาสัมพันธ รวมทั้งกระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธ
เชน การกําหนดงบประมาณการกําหนดอัตรากําลัง การติดตามผลและประเมินผล
การประชาสัมพันธ ตลอดจนการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ

3034503

ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Information System for Public Relations
ความหมายและความสําคัญของระบบสารสนเทศตองานประชาสัมพันธใน
ระดับตาง ๆ แหลงสารสนเทศประเภทตาง ๆ วิธีการแสวงหา รวบรวมและจัดเก็บ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อสนองการใชงานของหนวยงาน
ตลอดจนวิธกี ารนําขอมูลออกมาใชงาน ฝกจัดระบบสารนิเทศดวยคอมพิวเตอร

3034801

การฝกประสบการณวชิ าชีพการประชาสัมพันธ
5(250)
Training in Public Relations
ฝกงานดานการประชาสัมพันธในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจ
เอกชน โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาไปใชในสถานการณ
จริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศ
เพื่ออภิปรายและสรุปผลปญหางานประชาสัมพันธที่เกิดขึ้น ตลอดจนวิธีแกปญหา
ใหสําเร็จลุลว งไปดวยดี

3034802

ฝกปฏิบัติการประชาสัมพันธ
2(1–2)
Practicum in Public Relations
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวางแผนและดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ วิ เ คราะห แ ละ
ประเมินผลงานการประชาสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ในสถานการณจําลอง
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3034901

การศึกษารายบุคคลดานการประชาสัมพันธ
2(1–2)
Individualized Study in Public Relations
การศึกษาพิเศษเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเปนรายบุคคล โดยมีอาจารย
และ/หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคาํ แนะนําปรึกษา

3034902

โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Special Project in Public Relations
ให นั ก ศึ ก ษาทํ า โครงการพิ เ ศษหรื อ งานศึ ก ษาค น คว า ทางด า นการ
ประชาสัมพันธ ในความดูแลของอาจารยและหรือผูทรงวุฒิ

3034903

สัมมนาการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Seminar in Public Relations
ความหมายของการสั ม มนา จุ ด มุ ง หมาย องค ป ระกอบ กระบวนการ
รู ป แบบและเทคนิ ค การจั ด สั ม มนา ความหมายของการประชาสั ม พั น ธ การ
ดํ า เนิ น งานประชาสั ม พั น ธ ศึ ก ษา วิ เ คราะห แ ละวิ จ ารณ ใ นการดํ า เนิ น งานการ
ประชาสั มพั น ธ เพื่อ ให เ ข า ใจถึง อุป สรรคและขอ เท็ จ จริ ง ตลอดจนการหาแนว
ทางแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ ของการประชาสัมพันธ ฝกจัดสถานการณจําลองใน
การสั ม มนาป ญ หาการประชาสั ม พัน ธ และฝก จั ด สั ม มนาการประชาสั มพั น ธ ใ น
สถานการณจริง

3034904

การวิเคราะหผลงานดานการประชาสัมพันธ
2(2–0)
Analysis of Public Relations Master Pieces
ศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยหรือผลงานดีเดนดานการประชาสัมพันธ โดย
ศึกษาปญหา จุดมุงหมาย วิธีการดําเนินการ ตลอดจนผลที่ไดรับ

3034905

การวิจยั การประชาสัมพันธ
3(2–2)
Public Relations Research
ทฤษฎี เทคนิ ค และกระบวนการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร ที่ จํ า เป น ต อ
งานวิจยั ดานประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติเขียนโครงการและวิจัย
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หมูวชิ าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
(304)
หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
2. ภาษา
3. การใชหองปฏิบัตกิ าร
4. การผลิต
5. การบริหาร
6.
7.
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั

ไดจัดลักษณะ
( 304 -1- - )
( 304 -2- - )
( 304 -3- - )
( 304 -4- - )
( 304 -5- - )
( 304 -6- - )
( 304 -7- - )
( 304 -8- - )
( 304 -9- - )
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หมูวชิ าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (304)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3041101
3041101
4661115
3041102
3042201
3042201
4662632
4662633
4662216
3042202
3042202
3042203
3042204
4662634
3042204
3043301
3043301
4663642
3043302
4663645
3043401 4662636
3043402
4662637
3043403
3043403

ชื่อวิชา
หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับวิทยุและโทรทัศน
หลักการวิทยุและโทรทัศนเบื้องตน
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน
การเขียนบทวิทยุ
การเขียนบทโทรทัศน
การเขียนบทโทรทัศน
การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
การพูดและการแสดงทางวิทยุ
การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การสื่อขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน
การเขียนขาววิทยุและโทรทัศน
การสื่อขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน
การใชหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
การใชหองปฏิบัติการวิทยุ
การใชหองปฏิบัติการวิทยุ
การใชหองปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
การใชหองปฏิบัติการโทรทัศน
การใชหองปฏิบัติการโทรทัศน
การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน
ฉากและวัสดุประกอบฉากโทรทัศน
การผลิตกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
การผลิตกราฟกเพื่องานโทรทัศน

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

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
การผลิตรายการวิทยุ 1
การผลิตรายการวิทยุ 1
การผลิตรายการวิทยุ 1
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
การผลิตรายการโทรทัศน 1
การผลิตรายการโทรทัศน 1
การผลิตรายการโทรทัศน
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการกีฬา
วิทยุและโทรทัศนเพื่อการกีฬา
การผลิตรายการโทรทัศน 2
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การจัดรายการวิทยุและโทรทัศน
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเฉพาะกลุม
การจัดรายการวิทยุและโทรทัศนเฉพาะกลุม
ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ธุรกิจงานวิทยุและโทรทัศน
การบริหารรายการโทรทัศน
การแสดงและการกํากับการแสดง
การแสดงและการกํากับการแสดง
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
การผลิตรายการวิทยุ 2
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขนั้ สูง
การผลิตรายการโทรทัศน 2
การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การบริหารงานวิทยุและโทรทัศน

3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
การศึกษารายบุคคลดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3044901
3044901 การศึกษารายบุคคลดานวิทยุและโทรทัศน
3044902
โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3044903 3044902 โครงการพิเศษดานวิทยุและโทรทัศน
สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3044904 3044903 สัมมนาวิทยุและโทรทัศน
การวิจยั วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3044904 การวิจยั วิทยุและโทรทัศน
4664650 การวิจยั วิทยุและโทรทัศน

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ า วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (304)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3041101

หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3–0)
Principles of Broadcasting
ประวัตแิ ละวิวฒ
ั นาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน คุณลักษณะ
บทบาท อิทธิพล เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเบื้องตน

3041102

วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
2(1–2)
Broadcasting for Education
ศึกษา ประวัติความเปนมา บทบาทของวิทยุกระจายเสียงที่มีตอ การสงเสริม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน รูปแบบและวิธีการ หลักการและเทคนิคการ
ผลิตการใชวทิ ยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
ฝกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา

3042201

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Script Writing for Radio and Television
วิเคราะหเรื่องราวที่เปนจริง เรื่องสมมุติ ถายทอดแนวความคิดออกมาใน
รู ป แบบของการเขี ย น เพื่ อ การฟ ง และเห็ น เหตุ ก ารณ ทั้ ง ในแนวที่ เ ป น จริ ง ตาม
ธรรมชาติ และแนวสร า งสรรค รวบรวมข อ มู ล วางแผน และเขี ย นเป น บท
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ
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3042202

การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียง
2(1–2)
Radio Performance
เทคนิคการพูด การแสดง ทีใ่ ชกบั วิทยุกระจายเสียง การใชเสียงสําหรับ
อานบท การประกาศ การใชเสียงประกอบ (Sound effect) และเทคนิคอื่น ๆ ที่
จําเปนสําหรับวิทยุกระจายเสียง

3042203

การสื่อขาววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
News Reporting for Broadcasting
เทคนิคการหาขาว การรายงานขาวประเภทตาง ๆ หลักการเขียนขาว การ
พิ จ ารณาความสํ า คั ญ และความน า สนใจของข า ว ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย นข า วทั้ ง
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ

3042204

การสื่อขาวและการเขียนขาวทางวิทยุและโทรทัศน
2(1-2)
News Reporting and News Writing for Broadcasting
เทคนิคการหาขาว การรายงานขางประเภทตาง ๆ หลักการเขียนขาว การ
พิจารณาความสําคัญและความนาสนใจของขาว ฝกปฏิบัติการเขียนขาวทั้งวิทยุ และ
โทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ

3043301

การใชหอ งปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง
2(1–2)
Radio Studios
รู ป แบบของห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใช
หองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและอุปกรณประกอบตาง ๆ เชน ไมโครโฟน
เครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง เครื่ อ งขยายเสี ย ง เครื่ อ งเล น แผ น เสี ย ง เครื่ อ งรั บ และส ง
วิทยุกระจายเสียง
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3043302

การใชหอ งปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Television Studios
รู ป แบบของห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น เทคนิ ค และวิ ธี ก ารใช
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ตลอดจนอุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการผลิ ต รายการวิ ท ยุ
โทรทัศน เชน กลองถายโทรทัศน เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน อุปกรณชวยสราง
ภาพพิเศษ อุปกรณเสียง แสง สี ฉาก และอื่น ๆ

3043401

การแตงหนาและเครื่องแตงกาย
2(1–2)
Make – up and Costumes
หลักการแตงหนาและการออกแบบเครื่องแตงกายผูแสดง เทคนิคพิเศษใน
การแตงหนาแตงกายใหเหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่อง ฝกปฏิบัติแตงหนาและ
ออกแบบเครื่องแตงกายผูแสดงภาพยนตรหรือวิทยุโทรทัศน

3043402

ฉากและวัสดุประกอบฉากวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Scenery and Property for Television Production
งานพื้นฐานเกีย่ วกับฉาก และวัสดุประกอบฉากที่ใชกบั งานผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศน หลักการออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝกปฏิบัตจิ ดั สรางฉาก และการจัดหา
วัสดุประกอบฉาก

3043403

การผลิตกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Graphic Production for Television
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวัสดุกราฟกที่มีตองานวิทยุ
โทรทัศนฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตวัสดุกราฟกประเภทตาง ๆ ที่ใชในงานวิทยุ
โทรทัศน
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3043404

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน
3(2–2)
Basic Radio Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตาง ๆ ฝกปฏิบัติการ
ผลิตรายการตามขั้นตอน

3043405

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
3(2–2)
Basic Television Production
กระบวนการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน บุคลากรที่เกี่ยวของ หนาที่ความ
รับผิดชอบของฝายตาง ๆ ฝกผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน

3043406

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการกีฬา
3(2–2)
Broadcasting for Sports
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนเพื่อการกีฬา เริ่ม
ตั้งแต การวางแผน การเขียนบท การพูดทางสื่อมวลชน การจัดทํารายการ การ
นําเสนอรายการ และการประเมินผล ตลอดจนฝกปฏิบัติใชอปุ กรณและเครื่องมือใน
การผลิตรายการ

3043407

การผลิตรายการโทรทัศน 2
2(1–2)
Television Production 2
ศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน การศึกษาในสตูดโิ อ เครื่องมือและอุปกรณ
ในหอง สตูดิโอ เทคนิคการกํากับรายการ การจัดฉาก การจัดแสง การทําเทคนิค
พิเศษทางภาพ และงานกราฟกตางๆ
ฝกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศนในหองสตูดิโอ การจัดฉาก การจัดแสง
และการทําเทคนิคพิเศษทางภาพและงานกราฟก
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3043501

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Broadcasting Programs
ความหมาย องคป ระกอบสํ าคั ญที่ มี ผ ลตอ การวางแผน การจั ด รายการ
หลักการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศนประเภทตาง ๆ

3043502

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเฉพาะกลุม
3(2–2)
Broadcasting Programs for Specific Audiences
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบของกลุ ม เป า หมายต า ง ๆ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ เปรียบเทียบการใหบริการดานนี้ในตางประเทศกับในประเทศ การ
วางแผนจั ด รายการให ส อดคล อ งกั บ กลุ ม เป า หมาย ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด รายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหบริการแกกลุมที่เลือกศึกษา

3043503

ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3–0)
Broadcasting Business
การดํา เนิน งานธุรกิจ วิทยุก ระจายเสีย งและวิทยุโทรทัศน บุ คลากรหอง
บั น ทึ ก เสี ย ง ห อ งส ง และห อ งถ า ยโทรทั ศ น การดํ า เนิ น งานของสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวทิ ยุ โทรทัศน การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน

3043504

การบริหารรายการโทรทัศน
2(1-2)
Television Broadcasting Administration
ศึ ก ษาการวางแผน บริ ห ารบุ ค ลากร งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ การ
วิเคราะห กลุมเปาหมาย การผลิตรายการ การประเมินผลรายการโทรทัศน ปญหา
และสภาพการผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดรายการโทรทัศนการศึกษา
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3044401

การแสดงและการกํากับการแสดง
2(1–2)
Acting and Directing
เทคนิคการแสดงที่ใชกับวิทยุโทรทัศนและภาพยนตร การแสดงทาทาง
สีหนา การเคลื่อนไหว การพูด การกําหนดทิศทาง การกํากับการแสดงทางวิทยุ
โทรทัศนและภาพยนตร

3044402

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน้ สูง
3(2–2)
Advanced Radio Production
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
เบื้องตนเทคนิคและการวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ฝกผลิตรายการ
วิทยุประเภทตาง ๆ ในหองปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง

3044403

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนขั้นสูง
3(2–2)
Advanced Television Production
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน
ศึก ษาและวิเ คราะหก ลุม เปาหมาย การวางแผน การผลิตรายการ การ
ประเมินผล รายการ ป ญ หาและการแกปญ หาในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศ น
ประเภทตาง ๆ

3044501

การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2(2–0)
Broadcasting Management
หลักการบริหารงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ในดานการ
บริหารงานบุคคล การจัดองคกร การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ ตลอดจน
ปญหาดานการบริหารงานของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน
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3044901

การศึกษารายบุคคลดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Individualized Study in Broadcasting
การศึกษาพิเศษเปนรายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน โดยมีอาจารย และ / หรือผูทรงคุณวุฒิ เปนผูใหคาํ แนะนําปรึกษา

3044902

โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Special Project in Broadcasting
การศึกษาพิเศษเปนรายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน โดยมีอาจารย และ / หรือผูทรงคุณวุฒิเปนผูใหคาํ แนะนําปรึกษา

3044903

สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Seminar in Broadcasting
ความหมายของการสัมมนา จุดมุงหมาย
องคประกอบ กระบวนการ
รู ป แบบและเทคนิ ค การจั ด สั ม มนา ความหมายของวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน การดําเนินงานของ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ศึกษาวิเคราะห
การดําเนินงานของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน เพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและ
ข อ เท็ จ จริ ง ตลอดจนการหาแนวทางแก ไ ขป ญ หาในเรื่ อ งต า ง ๆ ของ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น ฝ ก จั ด สถานการณ จํ า ลอง และ/หรื อ
สถานการณจริง ในการสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

3044904

การวิจยั วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2–2)
Broadcasting Research
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องตนที่เกี่ยวของกับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
เทคนิคการวิจัย สถิติในการวิจัย ที่จําเปนในการวิจัยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน
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หมูวชิ าการโฆษณา
(305)

หมูวิชาการโฆษณา ซึ่งอยูใ นหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 305 -1- - )
2. ภาษา
( 305 -2- - )
3. กราฟก
( 305 -3- - )
4. การผลิต
( 305 -4- - )
5. การบริหาร
( 305 -5- - )
6.
( 305 -6- - )
7.
( 305 -7- - )
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
( 305 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 305 -9- - )
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หมูวชิ าการโฆษณา(305)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3051101 4661531
4661501
3052101 4662532
3052102 4662534
3052501 4662533
3052502 4662535
3053201 4663538
3053202
4663539
3053203 4663544
3053401 4663540
3053501 4663536
3053502 4663542
3053503
3053503
3054301
3054302
3054401 4664545
4662503
3054501 4664546
3054502 4663541
3054503
4642603
3054901 4664931
3054902
3054902

ชื่อวิชา
หลักการโฆษณา
หลักการโฆษณา
การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
หลักการสื่อสารการตลาด
การโฆษณากับสังคม
ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ
การเขียนบทโฆษณา
การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง
การเขียนบทโฆษณาชั้นสูง
วาทวิทยาการโฆษณา
การออกแบบโฆษณา
การวางแผนสื่อโฆษณา
การโฆษณาทางสิ่งพิมพ
การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
การโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน
นิเทศศิลปเพือ่ การโฆษณา
การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร
การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
การผลิตงานโฆษณา
การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา
การบริหารงานโฆษณา
ธุรกิจงานโฆษณา
ธุรกิจงานโฆษณา
การศึกษารายบุคคลดานการโฆษณา
โครงการพิเศษดานการโฆษณา
โครงการพิเศษดานการโฆษณา

น(ท-ป)
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)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3054903
3054903
3054904 4664547
3054905
3054905
3054906

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

สัมมนาการโฆษณา
สัมมนาการโฆษณา
การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการโฆษณา
การวิจยั โฆษณา
การวิจยั โฆษณา
ฝกปฏิบัติการโฆษณา

3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการโฆษณา ( 305 )
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3051101

หลักการโฆษณา
3(3–0)
Principles of Advertising
ความหมาย ความสําคัญและแนวคิดในการโฆษณา บทบาทและอิทธิพล
ของการโฆษณาที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะสําคัญของการโฆษณา
การวางแผนงานโฆษณา อันประกอบดวยการเตรียมขอมูล การวิจัย การสรางสรรค
งานโฆษณา การวางแผนสื่ อ การกํ า หนดงบประมาณ และการประเมิ น ผลงาน
โฆษณา

3052101

การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
3(3–0)
Advertising and Consumer Behavior
ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อวางแผนสรางสารโฆษณา วิเคราะหจิตวิทยา
ผูบริโภคในสถานการณทางการตลาด พื้นฐานทางจิตวิทยาสังคม ลักษณะของ
พฤติกรรมและการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา และแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม การวิเคราะห ผูบริโภคในฐานะผูผลิตสารและเปาหมายในการจูงใจ
นําเอากฏเกณฑทางพฤติกรรมศาสตรมาใชเพื่อกลวิธีในการสือ่ สารที่มปี ระสิทธิภาพ

3052102

หลักการสื่อสารการตลาด
3(3–0)
Principles of Marketing Communication
หลักการ และแนวคิดการทําธุรกิจ สมัยใหม บทบาทของสวนผสมทาง
การตลาดในการทํ า หน า ที่ เ ป น สั ญ ลั ก ษณ เพื่ อ ที่ จ ะถ า ยทอดความคิ ด จาก
ผู ป ระกอบการไปยั ง ผู บ ริ โ ภคเป า หมาย แนวทางในการวางแผน กิ จ กรรมการ
สงเสริมการตลาด เพื่อสื่อสารกับผูบริโภคหลากหลายรูปแบบอันประกอบไปดวย
การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการจําหนาย การบริการ การใช
เครื่องมือเพื่อการขาย การจัดกิจกรรมพิเศษและการประชานิเทศอื่น ๆ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3052501

การโฆษณากับสังคม
2(2–0)
Advertising and Society
ศึกษาถึงบทบาท อิทธิพลของการโฆษณาที่มีตอสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ จรรยาบรรณนักโฆษณา การควบคุมดําเนินงานโฆษณา โดยรัฐ รวมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะหถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบของผูประกอบการโฆษณาที่
ควรมีตอสังคม

3052502

ประชามติและการโฆษณาชวนเชื่อ
3(3–0)
Public Opinion Propaganda
ความหมาย ลักษณะ บอเกิด และวิวัฒนาการของประชามติ บทบาทของ
พลังสื่อมวลชนในการกอตัวใหเกิดประชามติ การเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ การ
โฆษณาชวนเชื่อ และปฏิบัติการทางจิตวิทยาสื่อสารมวลชนที่มีอทิ ธิพลตอสังคม

3053201

การเขียนบทโฆษณา
3(2–2)
Creative Copy Writing
ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการของความคิดสรางสรรค กลยุทธ
การสรางสารโฆษณา องคประกอบและประเภทของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา
หลั ก การเขี ย นบทโฆษณาและการเขี ย นบทโฆษณาสํ า หรั บ สื่ อ ประเภทต า ง ๆ
ปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา

3053202

การเขียนบทโฆษณาขั้นสูง
2(1–2)
Advanced Creative Copy Writing
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3053201 การเขียนบทโฆษณา
การสรางแนวคิดหลักสําหรับการโฆษณา การสรางสารโฆษณาตอเนื่องใน
ลักษณะของการรณรงค การวิเคราะห ความหมายของภาพและคําที่ใช ฝกเขียนและ
วิเคราะหชนิ้ งานโฆษณา ในหองปฏิบัติการ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3053203

วาทวิทยาการโฆษณา
3(2–2)
Speech for Advertising
ความหมาย ความสําคัญและจุดประสงคของการพูดเพื่อการโฆษณา การ
พัฒนาบุคลิกภาพ การใชเสียงและลีลาในการพูด การเตรียมการ เทคนิคการพูดตาม
จุดมุงหมาย ตาง ๆ ของการพูดเพื่อการโฆษณา ฝกปฏิบัติการพูดเพื่อการโฆษณาที่
มีคุณภาพ

3053401

การออกแบบโฆษณา
3(2–2)
Advertising Design
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการออกแบบ ธรรมชาติการรับรู
ของผู รั บ สารทางการโฆษณา แนวคิ ด และการกํ า หนดแนวคิ ด ในการออกแบบ
โฆษณา หลักการออกแบบนิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา การออกแบบโฆษณาประเภท
ตาง ๆ โดยเนนสื่อสิ่งพิมพ เชน การจัดภาพและขอความ ปฏิบัติการออกแบบชิ้นงาน
โฆษณา

3053501

การวางแผนสือ่ โฆษณา
3(2–2)
Advertising Media Planning
ความหมาย ความสําคัญ และวัตถุประสงคการวางแผนสื่อโฆษณา แนวคิด
และหลักเกณฑในการตัดสินใจเลือกสื่อเพื่อการโฆษณา ตลอดจนองคประกอบและ
กระบวนการในการวางแผนสื่อ โดยคํานึงถึงวัตถุประสงคทางการตลาด การโฆษณา
งบประมาณเวลาและการซื้อสื่อเพื่อการโฆษณา ปฏิบัติการวางแผนและการสราง
ตารางกําหนดสื่อโฆษณา
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3053502

การโฆษณาทางสิ่งพิมพ
2(1–2)
Printed Media Advertising
การจัดการแผนกโฆษณาในหนังสือพิมพและนิตยสาร การกําหนดอัตราคา
โฆษณา จํานวนจําหนาย การวิจยั ผูอา น การกําหนดนโยบายในการโฆษณาและการ
รับโฆษณาสิ่งพิมพ กฎหมายและขอบังคับ โอกาสและความสําเร็จของการใชสื่อ
สิ่งพิมพ

3053503

การโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
2(1–2)
Radio and Television Advertising
หลั ก การและแนวปฏิ บั ติ ใ นการโฆษณาทางวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน ปญหาของการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การวิจัย
สื่อ การกําหนดโครงสรางของอัตราคาโฆษณาในสื่อ การจัดวางรายการโฆษณา
การจัดการแผนโฆษณาในสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน การขาย
รายการและเวลา

3054301

นิเทศศิลปเพื่อการโฆษณา
2(1–2)
Visual Communication for Advertising
หลักเบื้องตนของนิเทศศิลปและการนํามาใชในงานโฆษณา ปญหาเกี่ยวกับ
การผลิตวัส ดุโ ฆษณา และตนฉบับ ที่จ ะใชใ นหนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมาย
โฆษณา และโปสเตอร ขั้นตอนในการพิมพ การใชกระดาษ การเลือกและการ
พิ ม พ สี การจั ด ทํ า แผ น พั บ และวั ส ดุ โ ฆษณาอื่ น ๆ โดยเน น การฝ ก ปฏิ บั ติ การ
ออกแบบชิ้นงานโฆษณา

3054302

การออกแบบโฆษณาดวยคอมพิวเตอร
2(1–2)
Computer Design for Advertising
ศึกษาหลักการ และวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนรูปเรขาคณิต
และเทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ รูปลายเสน ภาพการตูน และฝกปฏิบัติการออกแบบ
เพื่องานโฆษณาประเภทตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอร
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3054401

การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
3(2–2)
Advertising Creativity and Production
การกําหนดกลยุทธ การสรางสรรค และการถายทอดสูชิ้นงานโฆษณา
กระบวนการสรางสรรคงานโฆษณา เพื่อใหไดภาพ และ/หรือ ขอความโฆษณา
สําหรับสื่อประเภทตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน
และภาพยนตร ปฏิบัติการสรางสรรค ผลิตชิ้นงานโฆษณาประเภทตาง ๆ

3054501

การวางแผนรณรงคเพื่อการโฆษณา
3(2–2)
Advertising Campaign Planning
ความรูทั่วไปในการรณรงคการโฆษณา กระบวนการวางแผนรณรงคการ
โฆษณา การกําหนดวัตถุประสงคการตลาดและการโฆษณา การกําหนดกลยุทธและ
กลวิธีในการโฆษณา องคประกอบในการวางแผนรณรงคการโฆษณา ปฏิบัติการ
วางแผนรณรงคการโฆษณา

3054502

การบริหารงานโฆษณา
3(3-0)
Advertising Management
โครงสราง นโยบาย การจัดการหนวยงานโฆษณา การวางแผนเชิงกลยุทธ
การหาลูกคาการจัดการดานการสรางสรรคสิ่งโฆษณา การจัดการดานสื่อโฆษณา
การจัดการงบประมาณและบุคลากร การนําเสนองานโฆษณา การวิเคราะหและ
ประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานโฆษณา กฎหมายและ
ขอบังคับที่เกี่ยวกับงานโฆษณา

3054503

ธุรกิจงานโฆษณา
3(3–0)
Advertising Business
บทบาทของงานโฆษณาในสังคม ประเภทและองคประกอบของธุรกิจงาน
โฆษณา การตลาดและการดําเนินธุรกิจโฆษณาในสังคม ประเภทและองคประกอบ
ของธุ ร กิ จ งานโฆษณาการจั ด องค ก ร การงบประมาณ กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ งาน
โฆษณา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3054901

การศึกษารายบุคคลดานการโฆษณา
2(1–2)
Individualized Study in Advertising
การศึกษารายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการโฆษณา โดยมีอาจารยในภาควิชา
และ/หรือ ผูท รงคุณวุฒิ เปนผูใหคาํ แนะนําปรึกษา

3054902

โครงการพิเศษดานการโฆษณา
3(2–2)
Special Project in Advertising
การศึกษาพิเศษเปนรายกลุมในเรื่องเกีย่ วกับการโฆษณา โดยมีอาจารยใน
ภาควิชา และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เปนผูใหคําแนะนําปรึกษา

3054903

สัมมนาการโฆษณา
3(2–2)
Seminar in Advertising
ความหมายของการสั ม มนา จุ ด มุ ง หมาย องค ป ระกอบ กระบวนการ
รู ป แบบและเทคนิ ค การจั ด สั ม มนา ความหมายของการโฆษณากั บ สั ง คมและ
วัฒนธรรมการโฆษณากับเศรษฐกิจ การโฆษณากับขอบังคับทางกฎหมาย ฝกการ
สัมมนาเพื่อใหเขาใจถึงอุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนถึงการหาแนวทางแกไข
ปญหาเกีย่ วกับงานโฆษณา ฝกจัดสถานการณจาํ ลอง และ/หรือสถานการณจริง

3054904

การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหผลงานดานการโฆษณา
2(1–2)
Study and Analysis of Advertising Master Piece
ศึกษาและฝกปฏิบัติการ วิเคราะหกระบวนการและแนวคิดของการผลิตงาน
โฆษณาประเภทตาง ๆ ตลอดจนกลยุทธของการโฆษณาที่ประสบผลสําเร็จ

3054905

การวิจัยโฆษณา
3(2–2)
Advertising Research
ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต แนวคิด หลักการและทฤษฎีในการวิจัย
โฆษณา เทคนิคและกระบวนการในการวิจัย การรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวาง
แผนการผลิต และการประเมินผลงานโฆษณา ฝกปฏิบัติการวิจัยโฆษณา
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รหัส
3054906

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ฝกปฏิบัติการโฆษณา
2(1–2)
Practicum in Advertising
การนําความรูเกี่ยวกับงานโฆษณาและการผลิตสื่อโฆษณาดานตาง ๆ ไปฝก
ปฏิบัติในสถานการณจาํ ลอง และ/หรือสถานการณจริงที่จัดขึ้น
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หมูวชิ าการถายภาพ
(306)

หมูวิชาการถายภาพ ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. การถายภาพ
( 306 -1- - )
2. การถายภาพเฉพาะสาขา
( 306 -2- - )
3. กราฟก
( 306 -3- - )
4. เทคนิคการถายภาพ
( 306 -4- - )
5. การผลิต
( 306 -5- - )
6. การบริหาร
( 306 -6- - )
7.
( 306 -7- - )
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
( 306 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 306 -9- - )
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หมูวชิ าการถายภาพ(306)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3061101
3061101
4661432
3061601
3061601
3062101
3062101
3062401 4662439
3062601 4662443
3063101 4661434
3063201 4662437
4662421
3063202 4662438
3063203 4662440
3063204 4662441
3063205
3063205
3063206
3063206
3063207 4663741
3063208 4663768
3063209 2153404
3063210
3063211

ชื่อวิชา
การถายภาพเบือ้ งตน
การถายภาพเพือ่ การสื่อสาร
การถายภาพ
ศิลปะกับงานภาพถาย
ศิลปะกับงานภาพถาย
การถายภาพขั้นสูง
การถายภาพ 2
การถายภาพดวยกลองขนาดใหญ
ธุรกิจการถายภาพ
การถายภาพสี
การถายภาพเพือ่ การพิมพ
การถายภาพเพือ่ การพิมพ
การถายภาพสารคดี
การถายภาพบุคคล
การถายภาพโฆษณา
การถายภาพวารสารศาสตร
การถายภาพวารสารศาสตร
การถายภาพเพือ่ การประชาสัมพันธ
การถายภาพเพือ่ การประชาสัมพันธ
การถายภาพเพือ่ งานศิลปะ
การถายภาพเพือ่ งานนิเทศศิลป
การถายภาพทางวัฒนธรรม
การถายภาพโฆษณาทางการศึกษา
การถายภาพแฟชั่น

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
การผลิตสไลด
3063501
3063501 การผลิตสไลด
4662420 การผลิตสไลด
3063502
ประวัตภิ าพถาย
3063503
การถายภาพรวมสมัย
3063504
หลักและทฤษฎีการสื่อความหมายดวยภาพ
3063504 หลักทฤษฎีการสื่อความหมายดวยภาพ

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

201

คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการถายภาพ (306)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3061101

การถายภาพเบื้องตน
3(2–2)
Basic Photography
ศึกษาเกี่ยวกับแสงในการถายภาพ การกําหนดมุมกลอง ขนาด และสัดสวน
ของภาพ การสรางภาพจากธรรมชาติของกลองและสวนประกอบ ทั้งนี้เพื่อให
สามารถรองรับความหมายและเจตนาของผูสงสารได ปฏิบัติการลาง – อัด – ขยาย
ภาพถายและเทคนิคการสรางภาพในหองมืดขั้นพื้นฐาน การสรางแนวคิด และการ
นําเสนอแนวคิดในงานภาพ

3061601

ศิลปะกับงานภาพถาย
3(2–2)
Arts and Photography
องคประกอบศิลปะ ความงาม และรูปแบบศิลปะ สีและจิตวิทยาสีในงาน
ภาพถาย แสงและการจัดแสง หลักการจัดภาพ บรรยากาศและอารมณของภาพ
รูป แบบการจั ด องค ป ระกอบของภาพถ าย การวิ จ ารณแ ละการบรรยายภาพถา ย
เทคนิคการนําเสนองานภาพถาย

3062101

การถายภาพขัน้ สูง
3(2–2)
Advanced Photography
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3061101 การถายภาพเบื้องตน
หลักการถายภาพและผลิตภาพ ในแนวสรางสรรค โดยฝกทักษะในการ
ผลิตภาพโดยอาศัยองคประกอบทางศิลปะ เทคนิคของกลอง เลนซ น้ํายา ฟลม
แสง สี และเทคนิคอื่น ๆ ปฏิบัติการถายภาพและผลิตภาพแนวสรางสรรค
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3062401

การถายภาพดวยกลองขนาดใหญ
2(1–2)
View Camera Photography
บทบาทของกลองขนาดใหญในการถายภาพ อุปกรณและสวนประกอบ
ลักษณะการทํางานของกลอง วิธีการและเทคนิคการใชกลองขนาดใหญในการ
ถายภาพตาง ๆ ใหไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน สถาปตยกรรม โฆษณา หุน
นิง่ และอื่น ๆ ปฏิบัตกิ ารถายภาพดวยกลองขนาดใหญ

3062601

ธุรกิจการถายภาพ
2(2–0)
Photography Business
บทบาทของการถ า ยภาพในสั ง คม การตลาดของการถ า ยภาพ การจั ด
องคกร การงบประมาณ การดําเนินธุรกิจการถายภาพ

3063101

การถายภาพสี
2(1–2)
Color Photography
สีของแสงและอุณ หภูมิ สี จิ ตวิท ยาของสี กระบวนการเกิด ภาพสีบ น
ฟลมเนกาตีฟ โปสิตีฟและกระดาษ ปฏิบัติการถายภาพสี การลางฟลมเนกาตีฟและ
โปสิตีฟ การอัดขยายภาพสี

3063201

การถายภาพเพื่อการพิมพ
3(2–2)
Photography for Graphic Arts
ชนิดและประเภทของภาพเพื่อการพิมพ กลองและสวนประกอบของกลอง
เพื่อการพิมพและอุปกรณตาง ๆ เทคนิคการถายตนแบบดวยวิธีตาง ๆ เชน ยอ ขยาย
การใสสกรีนและขบวนการลางฟลม ตลอดจนการทําโบรไมต ฝกปฏิบัติ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3063202

การถายภาพสารคดี
2(1–2)
Documentary Photography
ศึกษาและวิเคราะหเนื้อเรื่องประเภทตาง ๆ เขียนบท วางแผน จัดเตรียม
วั ส ดุ อุ ป กรณ ตลอดจนงานศิ ล ปะเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารถ า ยทอดออกมาเป น ภาพที่ สื่ อ
ความหมายไดตามวัตถุประสงค ฝกปฏิบัติถายภาพสารคดี

3063203

การถายภาพบุคคล
2(1–2)
Portrait Photography
ความหมายของภาพบุคคล วัสดุอปุ กรณและการเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน
ถายภาพบุคคล การแตงหนา การแตงกาย การจัดทาทาง ฉากและสภาพแวดลอม
อื่น ๆ การจัดแสดง ปฏิบัติการถายภาพบุคคลทั้งในและนอกสตูดิโอ การแตงฟลม
และแตงภาพ

3063204

การถายภาพโฆษณา
3(2–2)
Photography for Advertising
บทบาทของภาพถายตอการโฆษณา การวางแผน ออกแบบ เตรียมวัสดุ
อุปกรณแ ละเทคนิค การใชเครื่องมือ ในการถา ยภาพโฆษณา ปฏิบัติการถา ยภาพ
โฆษณาประเภทตาง ๆ โดยเนนวัตถุประสงคเพื่อรณรงคโนมนาวกลุมเปาหมาย
และการนําเสนอผลงาน

3063205

การถายภาพวารสารศาสตร
3(2–2)
Photo Journalism
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของภาพถายในสิ่งพิมพตาง ๆ การ
จั ด องค ป ระกอบของภาพแต ล ะประเภทเพื่ อ โน ม น า วใจผู อ า น ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต
ตนแบบประเภทภาพขาวดํา ภาพสีหรือสไลด ใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหา
และรูปภาพ การประเมินคุณภาพของภาพถายทางวารสารศาสตร
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3063206

การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2)
Photography for Public Relations
ความหมายและคุณลักษณะของภาพถาย ภาพขาว รวมทั้งประเภทของ
ภาพถายเพื่อการประชาสัมพันธ การวางแผน การเลือกใชวัสดุอุปกรณเพื่อการ
ถายภาพประชาสัมพันธ ปฏิบัติการถายภาพขาว – ดํา ภาพสี และสไลดเพื่อการ
ประชาสัมพันธ และการนําเสนอภาพถาย

3063207

การถายภาพเพื่องานศิลปะ
2(1–2)
Photography for Art
ศึกษาและปฏิบัติใหมีความรูเกี่ยวกับการถายภาพ การลางฟลม การอัด
ขยาย การยอภาพถายดวยวิธีการและเทคนิคตาง ๆ ไดแก แบบเนกาตีฟและแบบ
ฮาลฟโทน เพื่อนําไปใชในการทํางานศิลปะ

3063208

การถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป
3(2–2)
Photography for Visual Communication Design
ศึกษากลองถายภาพ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถายภาพระเภท
ตาง ๆ ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนกรรมวิธีในการลาง อัด ขยาย และกระบวนการอื่นที่
ตอเนื่องกับการถายภาพทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การใชอุปกรณ การจัดแสง แวนกรอง
แสง แทนกอบป และอุปกรณอื่น ๆ ในการถายภาพและฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อ
งานออกแบบนิเทศศิลป

3063209

การถายภาพทางวัฒนธรรม
2(1–2)
Photography of Culture
หลักการทํางานของกลองถายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การเลือกชนิด
ของกลองและฟลม ถายภาพเพื่อ การเผยแพรวฒ
ั นธรรม เทคนิคการถายภาพลักษณะ
ตาง ๆ เพื่อเผยแพรวฒ
ั นธรรม เชน การถายภาพวัตถุโบราณ การแสดง ฯลฯ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3063210

การถายภาพโฆษณาทางการศึกษา
3(2–2)
Educational Advertiong Photography
ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฎี คุณคาของการถายภาพโฆษณา การ
วางแผนออกแบบ วิเคราะหและวางภาพลักษณของผลิตภัณฑการศึกษา การจัด
องคประกอบในการถายภาพโฆษณา อุปกรณที่ใชในหองสตูดิโอ การจัดแสงใน
หองสตูดิโอและแสงธรรมชาติ การถายภาพโฆษณาประเภทตาง ๆ
ฝกปฏิบัติการวางแผน ออกแบบวิเคราะหงานโฆษณา การจัดในแสงใน
หองสตูดิโอและแสงธรรมชาติ การถายภาพโฆษณาประเภทตาง ๆ

3063211

การถายภาพแฟชั่น
3(2–2)
Photography of Fashion
ศึกษาความหมาย หลักการ ทฤษฏี คุณคาของภาพแฟชั่นตอวงการศึกษา
การวางแผนออกแบบ วิ เ คราะห แ ละวางแผนภาพลั ก ษณ ข องงาน การจั ด
องคประกอบในการถายภาพแฟชั่น การจัดแสงในหองสตูดิโอและแสงธรรมชาติ
การถายภาพแฟชั่นประเภทตาง ๆ
ฝกปฏิบัติ การวางแผน ออกแบบ วิเคราะหงานแฟชั่น การจัดแสงในหอง
สตูดิโอ และแสงธรรมชาติ การถายภาพแฟชั่นประเภทตาง ๆ

3063501

การผลิตสไลด
3(2–2)
Slide Production
ประเภทและคุณคาของสไลด การวางแผน การเตรียมงาน การเขียนบท
วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิตสไลด การผลิตสไลดจากตนแบบประเภทตาง ๆ การ
ถายทํา การสําเนา การนําเสนอ การเก็บรักษา ปฏิบัติการผลิตสไลด
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น(ท-ป)

3063502

ประวัตภิ าพถาย
2(2–0)
History of Photography
ศึกษาประวัติความงามและคุณคาของภาพถาย วิวัฒนาการของภาพถายใน
เชิงสื่อสารที่เนนเนื้อหา รูปแบบ ทัง้ ของตางประเทศและของไทย วิเคราะหผลงาน
ภาพถายของ แตละยุคสมัย ในเชิงสื่อสาร และบทบาท อิทธิพลที่มีตอ สังคม

3063503

การถายภาพรวมสมัย
2(1–2)
Contemporary Photography
ศึกษาประโยชน รูปแบบ และอิทธิพลของการถายภาพรวมสมัย โดยเนนที่
แนวความคิ ด ที่ ป รากฏในงานภาพถ า ย รู ป แบบวิ ธี ก าร การแสดงออกและการ
นําเสนอ โดยอิงกับลักษณะการรับสารของผูรับสารและเจตนาของผูสรางงานภาพ
นัน้ เปนสําคัญ

3063504

หลักและทฤษฎีการสื่อความหมายดวยภาพ
3(3–0)
Principles and Theory of Visual Communication
ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการสื่อความหมายดวยภาพ จิตวิทยาการ
รับรูกับ การสื่อความหมาย การอาน – เขียนภาพ (Visual literacy) หลักการสื่อ
ความหมายดวยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จิตวิทยาเกี่ยวกับการมอง การเห็นภาพ
และภาพถาย
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หมูวชิ าภาพยนตร
(307)

หมูวิชาภาพยนตร ซึ่งอยูในหมวดวิชานิเทศศาสตร ไดจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการและทฤษฎีทวั่ ไป
( 307 -1- - )
2. ภาษา
( 307 -2- - )
3. การถายภาพยนตรเฉพาะสาขา
( 307 -3- - )
4. กราฟก
( 307 -4- - )
5. การผลิต
( 307 -5- - )
6. การบริหาร
( 307 -6- - )
7.
( 307 -7- - )
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
( 307 -8- - )
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ โครงการศึกษาเอกเทศ
การสัมมนา และการวิจยั
( 307 -9- - )
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หมูวชิ าภาพยนตร(307)ในหมวดวิชานิเทศศาสตร
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3071101 4661431
3071102
3071102
4662423
3071103
3072401 4662334
3073201
3073201
4662215
3073501
3073501
4662422
3073502
3073801
4663851
3074201
3074201
3074301
4664450
3074302
4664449
4664452
3074303
4664451
3074304

ชื่อวิชา
ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับภาพนิ่งและภาพยนตร
หลักการภาพยนตร
หลักการภาพยนตร
หลักการภาพยนตร
ประวัตภิ าพยนตร
การผลิตกราฟกสําหรับภาพนิ่งและภาพยนตร
การเขียนบทภาพยนตร
การเขียนบทภาพยนตร
การเขียนบทภาพยนตร
การถายทําภาพยนตรเบื้องตน
การถายทําภาพยนตร 1
การผลิตภาพยนตร
แสงในงานภาพนิง่ และภาพยนตร
การปฏิบัติงานภาพนิ่งและภาพยนตร
การปฏิบัติงานนิเทศศาสตร
การวิเคราะหและวิจารณภาพนิ่งและภาพยนตร
การวิเคราะหและวิจารณภาพยนตร
การถายทําภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน
การถายทําภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน
การถายทําภาพยนตรสารคดี
การถายทําภาพยนตรสารคดี
การถายทําภาพยนตรบันเทิง
การถายทําภาพยนตรบันเทิง
การถายทําภาพยนตรแอนิเมชั่น
การถายทําภาพยนตรแอนิเมชั่น

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

ชื่อวิชา
การถายทําภาพยนตรขนั้ สูง
การถายทําภาพยนตร 2
การถายทําภาพยนตร 2
การบริหารงานภาพนิ่งและภาพยนตร
การบริหารงานภาพยนตร
จิตวิทยาในงานภาพนิ่งและภาพยนตร
การศึกษารายบุคคลดานภาพนิ่งและภาพยนตร
โครงการพิเศษดานภาพนิง่ และภาพยนตร
โครงการพิเศษดานภาพนิง่ และภาพยนตร
สัมมนาภาพนิ่งและภาพยนตร
สัมมนาดานภาพนิ่งและภาพยนตร

น(ท-ป)
2(1-2)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(2-2)
2(1-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าภาพยนตร (307)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3071101

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร
2(2–0)
Fundamentals of Photography and Cinematography
ประวัติการถายภาพนิ่งและภาพยนตรโดยสังเขป คุณ ลัก ษณะ บทบาท
ประเภท ของภาพนิ่งและภาพยนตร
อุปกรณเครื่องมือในการผลิตภาพนิ่งและ
ภาพยนตร โดยเนนการเลือก การใช การนําเสนอ การเก็บรักษาและการอนุรกั ษ

3071102

หลักการภาพยนตร
3(3–0)
Principles of Film
ความหมาย หลักการ และประวัติภาพยนตรโดยสังเขป ประเภทของ
ภาพยนตร บทบาทและประโยชนของภาพยนตรในการสื่อสาร
หลักการผลิต
ภาพยนตร อุปกรณและเครื่องมือในการผลิต การถายทําภาพยนตรอยางงาย

3071103

ประวัตภิ าพยนตร
2(2–0)
History of Film
ศึก ษาประวัติของภาพยนตร วิวัฒนาการของภาพยนตรในเชิงสื่อสารที่
แสดงออกทางดานเนื้อหาและรูปแบบ ทั้งของตางประเทศและของไทย บทบาท
อิทธิพลของภาพยนตรในฐานะสื่อมวลชนที่มีตอ สังคมในแตละยุคสมัย

3072401

การผลิตกราฟกสําหรับภาพนิ่งและภาพยนตร
2(1–2)
Graphic Production for Photography
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของวัสดุกราฟกที่มีตอ ภาพนิง่ และ
ภาพยนตร ปฏิบัติการออกแบบ และผลิตวัสดุกราฟกประเภทตาง ๆ ทีใ่ ชในงาน
ภาพนิ่งและภาพยนตร
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3073201

การเขียนบทภาพยนตร
3(2–2)
Script Writing for Film
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับวิธีการเขียนบทภาพยนตร ศึกษาและวิเคราะหเนื้อเรื่อง
การวางเคาโครงเรื่อง ปฏิบัติการเขียนบทภาพยนตรประเภทตาง ๆ เชน ภาพยนตร
สารคดี ภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน ภาพยนตรบันเทิง เปนตน

3073501

การถายทําภาพยนตรเบื้องตน
3(2–2)
Basic Cinematography
หลักการภาพยนตร เทคนิคในการใชกลอง และอุปกรณประกอบในการผลิต
ภาพยนตร การวางแผน การทําบทและเตรียมงาน ปฏิบัติการถายทําภาพยนตรอยาง
งาย การตัดตอภาพการทําหัวเรื่อง การบันทึกเสียงประกอบ

3073502

แสงในงานภาพนิ่งและภาพยนตร
2(2–0)
Light for Still Photography and Film
ศึกษาถึงธรรมชาติของแสง บทบาทของแสงกับงานภาพถาย การจัดแสง
เพื่อใหเกิดผลในเชิงสื่อสารตามเจตนาของการสื่อสารในลักษณะตาง ๆ ทัง้ ในงาน
ภาพนิ่งและภาพยนตร

3073801

การปฏิบตั ิงานภาพนิง่ และภาพยนตร
3(2–2)
Practicum in Photography and Cinematography
การนําความรูภ าคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานภาพนิ่งและภาพยนตร
ทีไ่ ด ศึกษามา ไปใชในสถานการณทจี่ ดั ขึน้ ภายในสถาบัน

3074201

การวิเคราะหและวิจารณภาพนิ่งและภาพยนตร
3(3–0)
Film Analysis and Criticism
ความสัมพันธระหวางโครงสราง รูปแบบและความหมายของภาพนิ่งและ
ภาพยนตรประเภทตาง ๆ เพื่อเปนเกณฑในการวิเคราะหและวิจารณภาพนิ่งและ
ภาพยนตร
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น(ท-ป)

3074301

การถายทําภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน
2(1–2)
Instructional Films
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน ศึกษาและวิเคราะห
เนื้ อ หาในหลั ก สู ต ร ตลอดจนความต อ งการ ความสนใจ เจตคติ ข องผู เ รี ย น
ปฏิบัติการสรางภาพยนตรเพื่อการเรียนการสอน

3074302

การถายทําภาพยนตรสารคดี
2(1–2)
Documentary Films
วิวัฒนาการ ความสําคัญ และบทบาทของภาพยนตรสารคดี การใช
ภาพยนตร สารคดีเพื่อพัฒนาสังคม เชน ภาพยนตรเพื่อการศึกษา ภาพยนตรขาว
ภาพยนตรเพื่อการประชาสัมพันธ และภาพยนตรเพื่อบริการสาธารณะ การนํา
ความคิ ด และแรงบั น ดาลใจที่ ไ ด จ ากเรื่ อ งจริ ง มาสร า งเป น ภาพยนตร ส ารคดี
ปฏิบัติการถายทําภาพยนตรสารคดี

3074303

การถายทําภาพยนตรบันเทิง
2(1–2)
Entertainment Films
วิวฒ
ั นาการ ความสําคัญและบทบาทของภาพยนตรบนั เทิง เทคนิคการถาย
ทําภาพยนตรบนั เทิง ปฏิบัติการถายทําภาพยนตรบันเทิง

3074304

การถายทําภาพยนตรแอนิเมชั่น
2(1–2)
Animated Films
วิวฒ
ั นาการ
ประเภทและเทคนิคที่ใชในการสรางภาพยนตรแอนิเมชั่น
ปฏิบัติการสรางภาพยนตรแอนิเมชั่น
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น(ท-ป)

3074501

การถายทําภาพยนตรขั้นสูง
2(1–2)
Advanced Cinematography
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3073501 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน
ศึกษาแนวปฏิบัติ และเทคนิคชั้นสูงที่ใชในการถายทําภาพยนตรประเภท
ตาง ๆ ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ปฏิบัติการถายทําภาพยนตร

3074601

การบริหารงานภาพนิ่งและภาพยนตร
3(3–0)
Still Photography and Films Management
หลักการบริหารงานภาพนิ่งและภาพยนตรดานตาง ๆ เชน การวางแผน
การบริหารบุคคล การจัดองคกร การตลาด การเงินและการงบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณในการผลิตงานภาพยนตร

3074602

จิตวิทยาในงานภาพนิ่งและภาพยนตร
2(2–0)
Psychology for Still Photography and Films
ศึกษาจิตวิทยาบุคคลที่เกี่ยวกับการรับรูภาพและเสียง การวิเคราะหผูรับสาร
ในเชิงจิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการสรางความสนใจ และลักษณะการโนมนาวใจใน
งานภาพนิ่งและภาพยนตร

3074901

การศึกษารายบุคคลดานภาพนิ่งและภาพยนตร
2(1–2)
Case Studies for Still Photography and Film
การศึกษาพิเศษเปนรายบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร โดยมี
อาจารย และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เปนผูใหคาํ แนะนําปรึกษา

3074902

โครงการพิเศษดานภาพนิ่งและภาพยนตร
3(2–2)
Special Project in Photography and Cinematography
การศึกษาพิเศษเปนรายกลุมในเรื่องเกีย่ วกับภาพนิ่ง หรือภาพยนตร โดยมี
อาจารยในภาควิชา และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ เปนผูใหคาํ แนะนําปรึกษา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สัมมนาภาพนิง่ และภาพยนตร
3(2–2)
Seminar in Photography and Cinematography
ความหมายของการสั ม มนา จุ ด มุ ง หมาย องค ป ระกอบ กระบวนการ
รูปแบบ และเทคนิคการจัดสัมมนา ความหมายของภาพนิ่งและภาพยนตร ศึกษา
วิเ คราะห แ ละวิจ ารณใ นการดํา เนิน งานภาพนิ่ง และภาพยนตร เพื่อ ให เ ขา ใจถึ ง
อุปสรรคและขอเท็จจริง ตลอดจนการหาแนวทางแกปญหาตาง ๆ ของภาพนิ่งและ
ภาพยนตร ฝ ก จั ด สถานการณ จํา ลอง และ/หรือ สถานการณ จ ริง ในการสั ม มนา
ภาพนิ่งและภาพยนตร
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หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
(รหัส 350 – 359)
หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัดหมูว ิชาไวดังนี้
รหัส
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

หมูวชิ า
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวิชาใดได
หมูวชิ าการเลขานุการ
หมูวชิ าการบัญชี
หมูวชิ าการเงินและการธนาคาร
หมูวชิ าการตลาด
หมูวชิ าการสหกรณ
หมูวชิ าการบริหารธุรกิจ
หมูวชิ าธุรกิจบริการ
หมูวชิ าประกันภัยและวินาศภัย
หมูวชิ าเศรษฐศาสตรธุรกิจ
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดไดในหมวดวิชา
บริหารธุรกิจและการจัดการ
(350)
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการ
จัดการ ไดจดั ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ทัว่ ไป
(350-1--)
2. การประยุกตดานธุรกิจ
(350-2--)
3.
(350-3--)
4.
(350-4--)
5.
(350-5--)
6.
(350-6--)
7.
(350-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(350-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(350-9--)
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หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได (350) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3501201
3501202
3502801
3502802
4642801
3502803
3502804
4632801
3502805
3502806
4642802
3502807
3502808
4642804
3502809
3572801
3502810
4642803
3502811
3502812
3502813
3502814
3503201
3503202

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารธุรกิจ 1
การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารธุรกิจ 2
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการสํานักงาน 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการสํานักงาน 1
การฝกงานเฉพาะสาขาการจัดการสํานักงาน
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 1
การฝกงานสหกรณ 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการทั่วไป 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการทั่วไป 1
การฝกงานเฉพาะสาขาการจัดการทัว่ ไป
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารธุรกิจ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารธุรกิจ 1
ฝกงานเฉพาะสาขาบริหารธุรกิจ
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพธุรกิจการทองเทีย่ ว 1
เตรียมฝกปฏิบัติการอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพธุรกิจการทองเที่ยว 1
ฝกงานการทองเที่ยว
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพธุรกิจการโรงแรม 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพธุรกิจการโรงแรม 1
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1
การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1
การจัดระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลธุรกิจดวย
คอมพิวเตอร
การจัดการงานเลขานุการและธุรการดวยคอมพิวเตอร

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

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การประมวลผลวิจัยทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
โปรแกรมประยุกตทางการบัญชี
3(2-2)
โปรแกรมประยุกตการควบคุมสินคาคงคลัง
3(2-2)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 2 2 (90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการทั่วไป 2
2 (90)
การปฏิบัติการดานการจัดการ
2 (90)
การขายตรง
2 (90)
กรณีศึกษา
2 (90)
การศึกษาตามแนวแนะ
2 (90)
ธุรกิจจําลอง
2 (90)
การฝกจําลองในสํานักงาน
2 (90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 3 2 (90)
เตรียมฝกปฏิบัติการอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 2
3 (150)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารธุรกิจ 2
2 (90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการทั่วไป 3
2 (90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารธุรกิจ 3
2 (90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 2 2 (90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2
2(90)
การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3
2(90)
การวิจยั ทางธุรกิจ
3(2-2)
จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0)
การจัดการของคงคลังดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
การวางระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
การฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการทั่วไป 2
3 (210)
การฝกงานการจัดการทั่วไป 2
5 (350)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3504803
4644807
3504804
4644805
3504805
4644808
3504806
4644811
3504807
4634802
3504808
3504809
3504810
3504811
-

ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการทั่วไป 3
การฝกงานการจัดการทั่วไป 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารธุรกิจ 3
การฝกงานเฉพาะสาขาการบริหารธุรกิจ 2
การฝกงาน (ธุรกิจศึกษา)
การฝกประสบการณวชิ าชีพอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 3
ฝกงานดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 2
การฝกงานสหกรณ 3
การฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารธุรกิจ 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2
การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3

น(ท-ป)
5 (350)
5 (350)
5 (350)
5 (350)
5 (340)
5 (350)
5 (350)
3 (210)
3 (200)
3 (210)
3 (210)
3(210)
5(350)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าที่ไมสามารถจัดเขาหมูวชิ าใดได
ของหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3501201

การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารธุรกิจ 1
3(2-2)
Computer Programming for Business Documentation 1
ฝกทักษะพื้นฐานในการใชโปรแกรมฝกหัดการพิมพสมั ผัส ศึกษา และฝก
ปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเปนเครื่องมือเบื้องตนในการจัดสราง บันทึก
เปด ตลอดจนจัดพิมพเอกสารธุรกิจ จัดรูปแบบ แกไข เคลื่อนยาย คัดลอก
ขอความในเอกสารธุรกิจจัดสรางและแทรกตาราง
ตลอดจนรูปภาพในเอกสาร
ธุรกิจ

3501202

การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารธุรกิจ 2
3(2-2)
Computer Programming for Business Documentation 2
ศึกษา ฝกปฏิบัติการ และประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อเปนเครื่อ
มือในการตกแตงแฟมเอกสารธุรกิจ คนหา ตรวจทาน จัดการตรวจสอบ แกไข
ขอความในเอกสารธุรกิจ จัดทําไปรษณียผ นวก ของจดหมายและปายผนึก จัดสราง
และแทรกแผนภูมิ ฐานขอมูล รวมทั้งวัตถุอื่น ๆ ลงในเอกสารธุรกิจ ตลอดจน
จัดสรางและแกไขแฟมตนแบบเอกสาร
และเรียนรูการใชงานโปรแกรมอืน่ ที่
เกี่ยวของกับงานเอกสารธุรกิจ

3502801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการสํานักงาน 1
2(90)
Preparation for Professional Experience in Office Management 1
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ การจัดการสํานักงาน โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวของกับงานสํานักงาน
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3502802

การฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการสํานักงาน 1
3 (210)
Field Experience in Office Management 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพในสํานักงานของหนวยงานตาง
ๆ ทีเ่ หมาะสมในทองถิ่นเกีย่ วกับเรื่อง งานสารบรรณ การจัดเก็บเอกสาร งาน
เลขานุการ งานบัญชีการเงิน งานพิมพดดี งานดานระเบียบกฎหมาย งานบัญชี
พัสดุ ครุภัณฑ และงานเครื่องปฏิบัติการสํานักงาน

3502803

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Economic and Cooperative 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน
กอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพดานการรับรูลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาผูเรียนใหมคี วามรูทกั ษะ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
สหกรณ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึง่ เกี่ยวกับงานสหกรณ

3502804

การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 1
3 (210)
Field Experience in General Management 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานการจัดการในองคการ หรือ
หนวยงานเพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชีพการจัดการ

3502805

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทั่วไป 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in General Management 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน
กอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมคี วามรูท กั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพการจัดการทัว่ ไป โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง
เกี่ยวของกับงานการจัดการ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3502806

การฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการทั่วไป 1
3 (210)
Field Experience in General Management 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานการจัดการในองคการ หรือ
หนวยงานเพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในอาชีพการจัดการ

3502807

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Administration 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน
กอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมคี วามรูท กั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพการบริหารธุรกิจ
โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ
ซึ่งเกี่ยวของกับงานธุรกิจ

3502808

การฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารธุรกิจ 1
3 (210)
Field Experience in Business Administration 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานบริหารธุรกิจในองคการ
หรือหนวยงานที่สถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ
เจตคติ และประสบการณในอาชีพการบริหารธุรกิจ

3502809

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการทองเที่ยว 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนการฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมคี วามรูท กั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
โดยศึกษาการฝกปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว และฝก
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมทองเทีย่ วในสถานการณจําลอง
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3502810

การฝกประสบการณวชิ าชีพธุรกิจการทองเที่ยว 1
3 (210)
Field Experience in Tourism Industry 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ วใน
สถานประกอบการ โดยฝกงานทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติตามที่ศกึ ษามา และไดมี
การอภิปรายสรุปผลการฝกประสบการณดานการทองเทีย่ ว

3502811

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพธุรกิจการโรงแรม 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Hotel Business I
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดานธุรการ
โรงแรมในสถานการณจริง

3502812

การฝกประสบการณวชิ าชีพธุรกิจการโรงแรม 1
3 (270)
Field Experience in Hotel Business 2
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพทางดานธุรกิจการโรงแรมใน
หนวยงาน สถานประกอบการดานธุรกิจการโรงแรม
โดยฝกงานเกีย่ วกับ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทไี่ ดศึกษา จัดใหมกี ารปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงานตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานธุรกิจโรงแรม
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

3502813

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Economics 1
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลกั ษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ
การพัฒนาตัวผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพเศรษฐกิจและธุรกิจ
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3502814

การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรธรุ กิจ 1
3 (210)
Field Experience in Business Economics 1
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพดานธุรกิจในหนวยงานของรัฐ
หรือธุรกิจเอกชนที่เหมาะสม เพื่อใหไดรบั ความรู ทักษะ เจตคติและ
ประสบการณในอาชีพดานเศรษฐกิจและธุรกิจ

3503201

การจัดระบบเครือขายและการสื่อสารขอมูลธุรกิจดวยคอมพิวเตอร
3 (2-2)
Network System Management and Computer Application in Business
ศึกษา วิเคราะห และออกแบบประยุกตการใชระบบคอมพิวเตอรเครือขาย
เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดระบบการแบงกลุม การปฏิบัติงานภายในองคการธุรกิจ
การจัดระบบสํานักงานสาขา และการสื่อสารขอมูลทางการตลาด และขาวสารทาง
ธุรกิจทั้งเครือขายภายใน (Intranet) และภายนอกองคการ (Internet)

3503202

การจัดการงานเลขานุการและธุรการดวยคอมพิวเตอร
3 (2-2)
Computer Application in Secretarial Management
ศึกษา และฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนเครื่องมือในการจัดการงาน
สารบรรณ งานประชาสัมพันธ งานประชุม งานการประสานงาน และติด ตอนัด
หมาย งานรวบรวม และประมวล ขอมูลทางธุรกิจ และงานควบคุมพัสดุ

3503203

การประมวลผลวิจยั ทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร
3 (2-2)
Computer Application in Business Research Processing
ศึกษาและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร เปนเครื่องมือในการวางแผนการ
ดําเนินการวิจยั ทางธุรกิจ การสุมตัวอยาง การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูลในเชิงปริมาณ การทดสอบ
สมมติฐาน และระดับนัยสําคัญทางสถิติและการจัดทํารายงานการวิจยั ทางธุรกิจ
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3503204

โปรแกรมประยุกตทางการบัญชี
3 (2-2)
Programming Application for Accounting
ศึกษาขอมูลทางการบัญชี เชน บัญชีเงินเดือน บัญชีเจาหนี้ลกู หนี้ บัญชี
สินคาคงคลัง บัญชีวเิ คราะหตนทุนและคาแรง บัญชีตนทุนและการผลิตตามคําสั่ง
บัญชีเพื่อการวิเคราะหงบการเงิน การเขียนโปรแกรมประยุกตและการนําโปรแกรม
สําเส็จรูปมาประยุกตใชกบั งานนี้

3503205

โปรแกรมประยุกตการควบคุมสินคาคงคลัง
3 (2-2)
Programming Application for Inventory Control
ศึกษาเกีย่ วกับการจัดซื้อ การรับ การจัดสงสินคา การควบคุมคลังสินคาคง
คลังการตัดบัญชีสินคา การวิเคราะห การขยายและการยึดครอง ตลาด ฝกเขียน
โปรแกรมและการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกบั งานดานควบคุมสินคา

3503801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Economic and Cooperative 2
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียน
กอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรูลกั ษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมคี วามรูท กั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมคี วามรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยศึกษาเกีย่ วกับความสําคัญของ
โครงการตาง ๆ การวางแผนจัดทําโครงการ การวิเคราะหโครงการที่ปฏิบัติแลว
ในสหกรณธรุ กิจเปนกรณีศกึ ษาตาง ๆ ทีส่ หกรณและหนวยงานธุรกิจจัดขึ้น สราง
โครงการพิเศษขึ้น และนําโครงการปฏิบัติการจริง ตลอดจนการจัดใหมกี ารศึกษาดู
งานนอกสถานที่
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3503802

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทั่วไป 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in General Management 2
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยฝกปฏิบัติการทางดานธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ นําแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน

3503803

การปฏิบตั ิการดานการจัดการ
2 (90)
Practicum for Management
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยฝกปฏิบัติการทางดานธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ นําแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน

3503805

การขายตรง
2 (90)
Direct Selling
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยฝกประสบการณขายตรงสินคาประเภทตาง ๆ ภายใตความรับผิดชอบและ
คําแนะนําของอาจารย โดยอาศัยหลักเกณฑและทฤษฎีทางดานการตลาดและการ
ขาย
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3503806

กรณีศึกษา
2 (90)
Case Study
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความของผูเรียนกอนฝกประสบการณวิชาชีพ
ในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูทกั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษาถึง
กรณีตัวอยางทางการบริหารธุรกิจและหรือบริหารรัฐกิจ โดยเนนการศึกษาคนควา
และวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดองคการ การวางนโยบาย และ
การวางแผน การประสานงานและการประเมินผล เปนตน

3503807

การศึกษาตามแนวแนะ
2 (90)
Independent Study
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กั บ วิ ช าชี พ โดยให นั ก ศึ ก ษาเลื อ กทํ า โครงการที่ ต นใจในขอบข า ยของการ
บริหารธุรกิจและหรือรัฐกิจ โดยไดรบั ความเห็นชอบและคําแนะนําจากอาจารย

3503808

ธุรกิจจําลอง
2 (90)
Dummy Business
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมึความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยศึกษาการจัดตั้งองคกรตาง ๆ ทางธุรกิจ ใหนักศึกษาจัดตั้งองคการ
ธุ ร กิ จ ที่ ส นใจ แล ว จั ด ให มี ก ารปฏิ บั ติ ง านจริ ง โดยได รั บ ความเห็ น ชอบและ
คําแนะนําจากอาจารย
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3503809

การฝกจําลองในสํานักงาน
2 (90)
Office Simution
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ โดยใหฝกงานในสํานักงานจําลองใหนักศึกษาปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ใน
สํานักงาน นักศึกษาจะตองพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานจนถึงเกณฑมาตรฐาน
โดยไดรบั ความเห็นชอบและคําแนะนําจากอาจารย

3503810

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 3
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นก อ นออกฝ ก
ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ ศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการฝกปฏิบติงานดานอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวในสถานการณจริง

3503811

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Administration 2
จั ด ให มี กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย น ก อ นออกฝ ก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการเรียนรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
วิชาชีพ โดยศึกษาเกี่ยวกับงานทางธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ นําแผนไปปฏิบัติ การติดตามผลการปรับปรุงงาน
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3503812

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการทั่วไป 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience General Management 3
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการจัดการ การศึกษาแนวโนม สภาพ
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ห น ว ย ง า น ท า ง ธุ ร กิ จ โ ด ย ก า ร ใ ช ก ร ณี ศึ ก ษ า
สถานการณ จํ า ลองการเตรี ย มความพร อ มเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการใช ภ าษา การใช
คอมพิ ว เตอร การใช เ ทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสราง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

3503813

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Administration
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจ การศึกษาแนว
โน ม สภาพการเปลี่ ย นแปลงในหน ว ยงานทางธุ ร กิ จ โดยการใช ก รณี ศึ ก ษา
สถานการณจําลองการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะการใชภาษา การใช
คอมพิ ว เตอร การใช เ ทคโนโลยี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสราง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

3503814

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Tourism Industry 2
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก
ประสบการณวชิ าชีพในดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ
การพัฒนาผูเรียนใหมคี วามรูท กั ษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับวิชาชีพ ศึกษาสังเกตและมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
แบบครบวงจร ตลอดจนการจัดใหมกี ารศึกษาดูงานนอกสถานที่
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3503815

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 2
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Economics 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
เป น การศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย และนํ า ผลที่ ไ ด เ สนอในรู ป แบบของ
เอกสารรายงานผลการศึกษา โดยใหอยูในความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา

3503816

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3
2 (90)
Preparation for Professional Experience in Business Economics 3
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
เป น การศึ ก ษาค น คว า วิ จั ย และนํ า ผลที่ ไ ด เ สนอในรู ป แบบของ
เอกสารรายงานโดยใหอยูในความควบคุมของอาจารยทปี่ รึกษา

3503901

การวิจยั ทางธุรกิจ
3 (2-2)
Principles of Business Research
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยทาง
ธุรกิจจรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การ
เลือกปญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย ประชากร
และกลุมตัวอยางตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่สอดคลองกับการวิจัยแบบตาง ๆ
การวิ เ คราะห ข อ มู ล การนํ า คอมพิ ว เตอร เ ข า มาใช ใ นการเตรี ย มข อ มู ล และ
ประมวลผลขอมูล การเขียนเคาโครงการวิจัยการเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน
ผลการวิจัย
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3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม รวมทั้ง
การสรางจริยธรรมในองคการธุรกิจ เนน จริยธรรมของผูบริห าร (Management
Ethics)และจริยธรรมของพนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใชกรณีตัวอยาง
ประกอบ

3504201

การจัดการของคงคลังดวยคอมพิวเตอร
3 (2-2)
Computer Application in Inventory Management
ศึ ก ษา วิ เ คราะห และออกแบบประยุ ก ต ก ารใช ร ะบบคอมพิ ว เตอร
ฐานขอมูลเปนเครื่องมือในการจัดวางโครงสรางของการจัดการของคงคลังดวย
คอมพิวเตอร

3504202

การวางระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร
3 (2-2)
Computer Application in Accounting System Design
ศึกษา วิเคราะห และออกแบบประยุกตการใชระบบคอมพิวเตอรฐาน
ขอมูลเปนเครื่องมือในการจัดวางโครงสรางของระบบบัญชี การบันทึกและแก
ไขการลงบัญชีการประมวลผล การผานบัญชี การรายงานงบการเงินตาง ๆ การ
จัดระบบความปลอดภัยของขอมูล และการตรวจสอบควบคุมระบบบัญชี

3504802

การฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการทั่วไป 2
3 (210)
Field Experience in General Management 2
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นการจั ด การ ภายใต
คําแนะนําของอาจารยนิเทศ และผูบริหารกิจการ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจต
คติและประสบการณเกี่ยวกับการจัดการ
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3504803

การฝกประสบการณวชิ าชีพการจัดการทั่วไป 3
5 (350)
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบกาณวิชาชีพดานการจัดการ ในองคการหรือ
หนวยงานใหเกิดความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติและประสบการณ
เกี่ยวกับการจัดการเพื่อการประกอบอาชีพ โดยมีอาจารยนิเทศและผูบริหารกิจการ
เปน ผูค อยใหคํา แนะนํา จั ด ให มีก ารปฐมนิ เ ทศเกี่ ย วกับ รายละเอี ย ดของการฝ ก
ประสบการณ อาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด
หรือฝกประสบการณและ
ทําโครงการพิเศษ หรือฝกประสบการณและทําภาคนิพนธ

3504804

การฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารธุรกิจ 3
5 (350)
Field Experience in Business Administration 3
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ใน
หนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
ที่ปรึกษา โดยนําความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใช
สถานการณจริงจัดใหมกี ารปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณ
และจัดใหมกี ารปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณที่เกิดขึ้น และ
เสนอแนะแนวทางแก ป ญ หาให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี โดยอาจจั ด ให ฝ ก
ประสบการณทั้งหมด
หรือฝกประสบการณและทําโครงการพิเศษ หรือฝก
ประสบการณและทําภาคนิพนธ

3504805

การฝกงาน (ธุรกิจศึกษา)
5 (340)
Field Experience in Business Education
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณความรูดานธุรกิจ ในหนวยงานตาง ๆ
หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนําความรูทั้ง
ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใช เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ
เจตคติและประสบการณ
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3504806

การฝกประสบการณวชิ าชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว 3
5 (350)
Field Experience in Tourism Industry Business 3
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพทางดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ในหนวยงาน สถานประกอบการดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยฝกงานเกี่ยวกับ
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ใ ห ไ ด ศึ ก ษา จั ด ให มี ก ารปฐมนิ เ ทศและป จ ฉิ ม นิ เ ทศ
เกี่ยวกับ รายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจนอภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรม
ทองเทีย่ ว ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

3504807

การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรสหกรณ 2
3(210)
Field Experience in Economic and Cooperative 2
จัดใหนกั ศึกษาไดศึกษาประสบการณวิชาชีพ ทางดานเศรษฐศาสตร
สหกรณ ใ นสหกรณ ธนาคาร บริ ษั ท และสถานประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
เศรษฐศาสตรสหกรณเพื่อใหนักศึกษามีความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณ
ภายใตคาํ แนะนําของอาจารยนเิ ทศกและเจาของประกอบการ

3504808

การฝกประสบการณวชิ าชีพการบริหารธุรกิจ 2
3 (210)
Field Experience in Business Administration 2
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารธุรกิจ
ในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชน ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
นิ เ ทศก และผู บ ริ ห ารกิ จ การเป น ผู ค อยให คํ า แนะนํ า ซึ่ ง อาจจั ด ให ฝ ก
ประสบการณ ทั้ ง หมด หรื อ ฝ ก ประสบการณ แ ละทํ า โครงการพิ เ ศษ หรื อ ฝ ก
ประสบการณและทําภาคนิพนธ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณ
เกี่ยวกับงานทางธุรกิจ
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3504809

การฝกประสบการณวชิ าชีพอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2
3 (210)
Field Experience in Tourism Industry 2
จัดใหนกั ศึกษาไดฝก ประสบการณวชิ าชีพทางดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ในองคการหรือหนวยงานสถานประกอบการณดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว โดย
ฝกงานเกีย่ วกับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาโดยเนนเรื่องการทํางานเปนทีม
จัดใหมกี ารปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศเกีย่ วกับรายละเอียดของการฝกงาน ตลอดจน
อภิปรายปญหาทางดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

3504810

การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรธรุ กิจ 2
3 (210)
Field Experience in Business Economics 2
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจในหนวยงานของรัฐ
หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา โดยนําความรูทั้งภาค
ทฤษฏีและภาคปฏิบัคิที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสม โดยจั ด ให มี ก ารปฐมนิ เ ทศ เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของการฝ ก
ประสบการณ และจัดใหมกี ารปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหา การฝกประสบการณ
ทีเ่ กิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอไป

3504811

การฝกประสบการณวชิ าชีพเศรษฐศาสตรธรุ กิจ 3
5 (350)
Field Experience in Business Economics 3
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจในหนวยงานของรัฐ
หรื อ ธุ ร กิ จ เอกชน ภายใต ก ารควบคุ ม ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา โดยนํ า ความรู ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับ ความเหมาะสม และจั ด ให มีก ารปฐมนิเ ทศเกี่ ย วกับรายละเอี ย ดของการฝ ก
ประสบการณ และจั ด ให มี ก ารป จ ฉิ ม นิ เ ทศเพื่ อ อภิ ป รายป ญ หา การฝ ก
ประสบการณที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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หมูวชิ าการเลขานุการ
(351)
หมูวชิ าการเลขานุการ ซึ่งอยูใ นหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปน ดังนี้
1. พิมพดีด
2. ชวเลข
3. งานสํานักงาน
4. งานเลขานุการ
5.
6.
7.
8. การฝกประสบการณ
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

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

ชื่อวิชา
พิมพดีดภาษาไทย 1
พิมพดีดภาษาอังกฤษ 1
ชวเลขไทย
ชวเลขอังกฤษ
การบริหารงานสํานักงาน
งานสารบรรณ
เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บเอกสาร
เครื่องมือปฏิบัตกิ ารสํานักงาน
การใชเครื่องคํานวณทางธุรกิจ
การเก็บเอกสารและการใชเครื่องมือสํานักงาน
การเก็บเอกสารและการใชเครื่องมือสํานักงาน
การเก็บเอกสารและการใชเครือ่ งมือสํานักงาน 2
พิมพดีดภาษาไทย 2
พิมพดีดภาษาอังกฤษ 2
จดหมายธุรกิจ
เทคนิคงานเลขานุการ
เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
สัมมนางานเลขานุการ
ชวเลขไทย 1
ชวเลขไทย 2
ชวเลขอังกฤษ 1
ชวเลขอังกฤษ 2
การถอดชวเลขไทย
การถอดชวเลขไทย 1
การถอดชวเลขอังกฤษ
การถอดชวเลขอังกฤษ 1

น(ท-ป)
2(0-4)
2(0-4)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการเลขานุการ (351)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3511101

พิมพดีดภาษาไทย 1
2 (0-4)
Thai Typewriting 1
ผูเ รียนตองเรียนและฝกการพิมพดีดดวยตนเอง โดยใหผา นการทดสอบ
หลักการ พิมพดีดภาษาไทย โดยวิธกี ารพิมพสมั ผัส พรอมทั้งใหรจู กั ระบบการ
ทํางานของเครื่องพิมพดีดและหนาที่ของสวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีดในการพิมพ
เอกสาร ตลอดจนการบํารุงรักษา

3511102

พิมพดีดภาษาอังกฤษ 1
2 (0-4)
English Typewriting 1
ผูเ รียนตองเรียน และฝกการพิมพดีดดวยตนเอง โดยใหผา นการทดสอบ
หลักการพิมพภาษาไทย โดยวิธกี ารพิมพสัมผัส พรอมทั้งใหรูจักระบบการทํางาน
ของเครื่องพิมพดีดและหนาที่ของสวนตาง ๆ
ของเครื่องพิมพดีดในการพิมพ
เอกสาร ตลอดจนการบํารุงรักษา

3511201

ชวเลขไทย
3 (2-2)
Thai Shorthand
หลักการและวิธจี ดชวเลขไทย เครื่องหมายตาง ๆ ทีใ่ ชแทนสระ ตัวสะกด
และวรรคตอนการเขียนและการถอดคํา วิธีการเขียนและการทําวลี หลักการเขียน
คํายอ และคํายอตาง ๆ ทีใ่ ชในงานธุรกิจและราชการ รวมทั้งการฝกปฏิบัติเพื่อ
ความแมนยํา
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3511202

ชวเลขอังกฤษ
3 (2-2)
English Shorthand
หลักและวิธจี ดชวเลขอังกฤษ เครื่องหมายตาง ๆ ทีใ่ ชแทนสระ ตัวสะกด
และวรรคตอนการผสมตัวชวเลข หลักการเขียนคํายอตาง ๆ ทีใ่ ชในธุรกิจและ
ราชการ รวมทั้งการฝกปฏิบัติเพื่อความแมนยํา

3511301

การบริหารงานสํานักงาน
3 (3-0)
Office Management
ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงานของสํานักงาน บทบาทของการ
จัดสํานักงาน งานสารบรรณ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติของ
งานสํานักงาน การจัดสถานที่ทาํ งาน การอํานวยการ พนักงานการควบคุมงานที่มี
ประสิทธิภาพ

3511302

งานสารบรรณ
2 (1-2)
Paper Work
ความหมายและขอบเขตของงานสารบรรณ ชนิดและแบบหนังสือที่พมิ พ
หนังสือราชการลับ หนังสือราชการดวน การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ การ
กําหนดเลขที่หนังสือออก การเก็บรักษา การยืมและทําลายหนังสือราชการ
มาตรฐาน ตราแบบพิมพและซองการใชคาํ ขึ้นตน สรรพนามและคําลงทายหลักใน
การรางหนังสือ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3511303

เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บเอกสาร
2 (2-0)
Business Documents and Filling
ศึกษาใหเขาใจเกี่ยวกับเอกสารทางธุรกิจชนิดตาง ๆ ซึง่ เกีย่ วของกัน เชน
เอกสารทางการเงิน การขนสง การประกันภัย การซื้อขาย การนําเขา และการ
สงออก ตลอดจนความสัมพันธของเอกสารชนิดดังกลาวแตละชนิด เพื่อให
สามารถนําไปใชในการประกอบธุรกิจศึกษาและฝกกระบวนการจัดเก็บเอกสารใน
ระบบตาง ๆ ของทั้งไทยและตางประเทศตลอดจนหลักเกณฑในการปฏิบัติตอ
เอกสารประเภทตาง ๆ เพื่อการเก็บและคนที่มปี ระสิทธิภาพ

3511304

เครื่องมือปฏิบตั ิการสํานักงาน
3 (3-0)
Office Machines
ศึกษาวิวฒ
ั นาการ ประโยชนและขอดี ขอเสียของเครื่องปฏิบัติการใน
สํานักงาน เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคํานวณ เครื่องถายเอกสาร
เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องติดตอภายในคอมพิวเตอร จน
สามารถปฏิบัตงิ านไดเปนอยางดี

3511305

การใชเครื่องคํานวณทางธุรกิจ
2 (1-2)
Business Computers Usage
การใชเครื่องคํานวณทางธุรกิจ วิธีการใชเครื่องคํานวณ และกระดาษ
บันทึก ตัวเลข การตรวจสอบความถูกตองของตัวเลข การตรวจยอดขอมูล การ
ตรวจสอบยอด
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3511306

การเก็บเอกสารและการใชเครื่องมือสํานักงาน
3 (2-2)
Filing System
จุดมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของการเก็บรักษาเอกสาร การจัด
หมวดหมูเอกสาร การลงทะเบียนเอกสาร การทําดัชนีคน เรื่อง ระบบการจัดเก็บ
เอกสาร การทําลายเอกสารที่หมดอายุ การทําสําเนาเอกสาร การใชเครื่องมือ
สํานักงาน เชน เครื่องพิมพดีดเครื่องอัดสําเนา เครื่องถายเอกสาร คอมพิวเตอร

3512101

พิมพดีดภาษาไทย 2
3 (2-2)
Thai Typewriting 2
ผูเ รียนตองเรียน และฝกการพิมพดีดในระดับสูงขึ้น พัฒนาความเร็วและ
ความแมนยําใหขนึ้ สูระดับการพิมพประกอบอาชีพ
พรอมทั้งใหรูจกั ระบบการ
ทํางานของเครื่องพิมพดีดชนิดตาง ๆ และหนาที่ของสวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีด
ในการพิมพเอกสารวิธกี ารพิมพหนังสือราชการประเภทตาง ๆ

3512102

พิมพดีดภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2)
English Typewriting
ผูเ รียนตองเรียน และฝกการพิมพดีดในระดับสูงขึ้น พัฒนาความเร็วและ
ความแมนยําใหขนึ้ สูระดับการพิมพประกอบอาชีพ
พรอมทั้งใหรูจักระบบการ
ทํางานของเครื่องพิมพดีดชนิดตาง ๆ และหนาที่ของสวนตาง ๆ ของเครื่องพิมพดีด
ในการพิมพเอกสาร ตลอดจนการพิมพจดหมายทั้งในสวนธุรกิจและรัฐบาล

3512301

จดหมายธุรกิจ
2 (1-2)
Business Letter
ศึกษาแบบฟอรม สํานวนการเขียนจดหมายธุรกิจและนํามาใชปฏิบัตไิ ด
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งจดหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3512401

เทคนิคงานเลขานุการ
3 (3-0)
Secretarial Techniques
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ เลขานุ ก าร การจั ด องค ก ารในสํ า นั ก งาน งาน
เกี่ยวกับการบริการดานสื่อสาร โทรเลข โทรศัพท การเขียนรายงานตาง ๆ เทคนิค
การตกแตงสํานักงานการใชเอกสารอางอิง และแหลงขอมูลที่จําเปนในหนาที่
เลขานุการ การตอนรับแขก มนุษยสัมพันธในสํานักงาน การจัดซื้อ และการ
ควบคุมพัสดุสํานักงาน การจําแนกความสําคัญและการแจกงานการพัฒนางาน
เลขานุการ

3512402

เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0)
Secretary and Personality Development
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของบุ ค ลิ ก ภาพ สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
บุ ค ลิ ก ภาพป ญ หาและข อ บกพร อ งทางบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ การวั ด
บุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ จรรยาบรรณ มารยาท การสมาคม และ
พฤติกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่จาํ เปนสําหรับเลขานุการ

3512901

สัมมนางานเลขานุการ
3 (2-2)
Seminar in Secretary
ศึกษาวิเคราะหปญหาและวิธีแกปญหาเกี่ยวกับงานของเลขานุการ โดย
จัดทําเปนเอกสารประกอบการนําเสนอปญหาและวิธีการแกปญหาตอชั้นเรีย น
และเนนใหนกั ศึกษาอภิปรายแสดงความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางแกไขปญหา
เหลานั้น

3513201

ชวเลขไทย 1
3 (2-2)
Thai Shorthand 1
หลักและวิธีจดชวเลขไทย เครื่องหมายตาง ๆ ที่ใชแทนสระ ตัวสะกด
และวรรคตอนการเขียนและการถอดคํา วิธีการเขียนและการทําวลี หลักการเขียน
คํายอ และคํายอตาง ๆ ที่ใชในงานธุรกิจและราชการ รวมทั้งการฝกปฏิบัติเพื่อ
ความแมนยํา
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น(ท-ป)

3513202

ชวเลขไทย 2
3 (2-2)
Thai Shorthand 2
การฝกความเร็วและแมนยําในการจดชวเลขไทยใหสงู ขึ้น ตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนกําหนด พัฒนาเทคนิคการพิมพและถอดขอความ
ชวเลขไทย จนสามารถผลิตงานที่สงออกไดในระดับสูงเขาชั้นใชงานไดตามที่
สํ า นั ก งานคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นกํ า หนดเป น อย า งต่ํ า และพั ฒ นา
ความเร็ว ไดนาทีละ 80-100 คํา

3514201

ชวเลขอังกฤษ 1
3 (2-2)
English Shorthand 1
ทฤษฎีและปฏิบัติในการเขียนชวเลขอังกฤษแบบเกรก วิธีเขียนและอานชว
เลขเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับการเรียนชั้นสูงตอไป

3514202

ชวเลขอังกฤษ 2
3 (2-2)
English Shorthand 2
การพัฒนาความเร็วในการจดชวเลขตามคําบอก เพื่อเตรียมไวสําหรับเรียน
ชั้นการถอดชวเลขอังกฤษตอไป ทั้งนี้นักศึกษาจะตองสามารถจดชวเลขตามคํา
บอกใหไดในอัตราความเร็ว นาทีละ 80-100 คํา

3514203

การถอดชวเลขไทย
3 (2-2)
Thai Transcription
ฝ ก ให จ ดตามคํ า บอก และถอดข อ ความด ว ยเครื่ อ งพิ ม พ ดี ด พั ฒ นา
ความเร็วในการเขียนขอความดวยเทคนิคตาง ๆ สรางความเร็วและความแมนยําใน
การใชเครื่องพิมพดีดถอดขอความชวเลข พัฒนาการเขียนขอความธุรกิจ และถอด
ขอความดวยเครื่องพิมพดีดตามรูปแบบที่ถกู ตองดวยความเร็ว นาทีละ 80-100 คํา
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น(ท-ป)

การถอดชวเลขอังกฤษ
3 (2-2)
English Transcription
การพัฒนาความเร็วในการถอดชวเลขตามคําบอก สรางความเร็วและความ
แมนยําในการถอดชวเลข โดยการพิมพในรูปของจดหมาย บันทึกและเอกสารทาง
ธุร กิจ อื่ น ๆ รวมทั้ ง เอกสารทางกฎหมาย สามารถถอดชวเลขตามคํ า บอกและ
สามารถพิมพดีดไดในอัตราความเร็วที่กาํ หนด และถอดชวเลขไดในอัตราความเร็ว
นาทีละ 60-80 คํา
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หมูวชิ าการบัญชี
(352)
หมูวชิ าการบัญชี ซึ่งอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. หลักการบัญชี
(352-1--)
2. บัญชีเฉพาะเรื่อง
(352-2--)
3. บัญชีประยุกต
(352-3--)
4.
(352-4--)
5.
(352-5--)
6.
(352-6--)
7.
(352-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(352-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
(352-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
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หมูวิชาการบัญชี (352) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3521101 4652102
3521102 4652103
3521103 4651101
3522101
4652109
4654116
3522102
3522102
3522103 4652107
3522104 4652108
3522105
3522201
4652104
3522202 4652105
3522203 4652110
3523201 4653111
3523202 4653114
3523203 4653119
3523204 4653121
3523205 4653122
3523206 4653113
3523301 4653113
3523302
3524101
3524101
-

ชื่อวิชา
การบัญชี 1
การบัญชี 2
หลักการบัญชี
บัญชีการเงิน
บัญชีการเงิน
บัญชีการเงิน
การบัญชีตนทุน 1
บัญชีตนทุน
การบัญชีชนั้ กลาง 1
การบัญชีชนั้ กลาง 2
การบัญชีตนทุน 2
การบัญชีสินทรัพย
บัญชีทรัพยสิน
การบัญชีหนี้สนิ
การบัญชีสวนราชการ
การบัญชีธนาคาร
การบัญชีเฉพาะกิจ
การบัญชีโรงแรม
การบัญชีรฐั บาล
การบัญชีเฉพาะกิจสําหรับวิสาหกิจทองเทีย่ ว
ระบบบัญชีสหกรณ
การวางระบบบัญชี
การวิเคราะหงบการเงิน
การบัญชีชนั้ สูง 1
บัญชีการเงินชัน้ สูง
การบัญชีชนั้ สูง 2

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

ชื่อวิชา
ทฤษฎีบญ
ั ชี
การบัญชีภาษีอากร
การบัญชีระหวางประเทศ
การวางแผนภาษีอากร
การบัญชีเพื่อการนําเขาและสงออก
การบัญชีเพื่อการจัดการ
การบัญชีบริหาร
การสอบบัญชี
การตรวจสอบภายใน
ปญหาการสอบบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สัมมนาทางการบัญชี

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการบัญชี (352)

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3521101

การบัญชี 1
3 (2-2)
Accounting 1
ศึกษาแมบทการบัญชี หลักบัญชีคู วิเคราะหรายการคา บันทึกรายการ
ในสมุดรายวันขั้นตน สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทําการ จัดทํางบทดลอง
การปรับปรุงและปดบัญชี การทํางบการเงินของกิจการใหบริการและกิจการซื้อมา
ขายไป และการบัญชีภาษีมลู คาเพิ่ม การบัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร

3521102

การบัญชี 2
3 (2-2)
Accounting 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521101 การบัญชี 1
ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร
ระบบเงินสดยอย ตั๋วเงินรับ ลูกหนี้ เงินลงทุน สินคาคงเหลือ สินทรัพยไม
หมุนเวียน เชน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ การคิดคาเสื่อมราคา ทรัพยากรธรรมชาติ
สินทรัพยไมมตี ัวตน หนี้สนิ หมุนเวียน เชน เจาหนี้การคา ตัว๋ เงินจาย ระบบ
ใบสําคัญและสวนของเจาของ บัญชี อุตสาหกรรมขนาดยอม

3521103

หลักการบัญชี
3 (2-2)
Principles of Accounting
ศึกษาขอสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกตางในหนาที่ระหวางพนักงาน
บัญชีและผูทาํ บัญชี หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึก
รายการในสมุดรายการขั้นตน ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ
การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงิน
สําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา
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น(ท-ป)

3522101

บัญชีการเงิน
3 (3-0)
Financial Accounting
สําหรับนักศึกษาที่ไมใชโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการศึกษาถึง
แนวคิดและหลักการทางบัญชี ประโยชนของขาวสารขอมูลทางการบัญชีประเภท
ของธุรกิจ วิธกี ารพื้นฐานทางการบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อมาขายไปธุรกิจ
การผลิต บัญชีพื้นฐานเงินสด บัญชีรายรับ บัญชีรายจาย บัญชีเงินลงทุน บัญชี
สินคาคงคลัง สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร และสวนของผูถอื หุน ปญหาการ
วัดรายรับสุทธิ การเตรียมงบการเงิน และการวิเคราะหงบการเงิน กฎหมายทาง
บัญชีและระบบใบสําคัญ

3522102

การบัญชีตน ทุน 1
3 (3-0)
Cost Accounting 1
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาบทบาทของการบัญชีตนทุนที่มีตอกิจการ ความหมายของการบัญชี
ตนทุนประเภทของตนทุน และองคประกอบของตนทุน และการควบคุมการบันทึก
บัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงาน และคาใชจายการผลิต วิธีการจัดสรรคาใชจายการ
ผลิต วิธีการคํานวณตนทุน และบันทึกบัญชีตามระบบตนทุนงานสั่งทํา ตนทุนงาน
ชว งของเสีย การสิ้นเปลือง หนว ยงานที่ บกพรอง เศษซาก ตน ทุนมาตรฐาน
วิเคราะหผลแตกตางที่เกิดขึ้น งบประมาณยืดหยุนไดการคํานวณหาตนทุนของ
ผลิตภัณฑรว มและผลิตภัณฑพลอยได
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น(ท-ป)

3522103

การบัญชีชั้นกลาง 1
3 (2-2)
Intermediate Accounting 1
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี
ศึก ษาหลัก การและวิธี ก ารเกี่ย วกั บ รายการสิน ทรั พ ย วา ดว ยการจํา แนก
ประเภทสินทรัพย การตีราคา การหามูลคา การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุน
และค า ใช จ า ยตามหลั ก การบั ญ ชี การแสดงรายการสิ น ทรั พ ย ใ นงบการเงิ น
หลักการเปดเผยขอมูลของสินทรัพย การกําหนดมูลคาและวิธีบัญชีเกี่ยวกับหนี้สิน
ระยะยาว หนี้สินระยะสั้น การแสดงรายการในงบการเงิน

3522104

การบัญชีชั้นกลาง 2
3 (2-2)
Intermediate Accounting 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับหางหุนสวนวาดวยการรับหุนสวนใหม การเลิก
กิจการการชําระบัญชี การจายคืนเงินลงทุน งบการเงินของหางหุนสวน การบัญชี
เกี่ย วกับบริ ษัทวาด ว ยวิ ธีก ารจดทะเบีย นจัด ตั้ง บริษัท การจํา หนา ยหุ น การจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุนสวนเกินประเภทตาง ๆ การคํานวณมูลคาหุนแตละ
ชนิด การจัดสรรกําไรสะสมงบการเงินของบริษัทจํากัด การเลิกบริษัทและการ
ชําระบัญชี

3522105

การบัญชีตน ทุน 2
3 (3-0)
ศึกษาการใชขอ มูลทางการบัญชีในการวางแผน การควบคุมตนทุนในการ
ผลิต การบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การกําหนดราคาขาย การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุนและกําไร ภายใตสถานะการณตาง ๆ
การปนสวนตนทุนเพื่อการควบคุมและประเมินผล การวางแผนและควบคุมตนทุน
การใชขอ มูลตนทุนเพื่อประโยชนในการตัดสินใจในการบริหารระยะสั้น และระยะ
ยาวภายใตสภาวะการณทแี่ นนอนและไมแนนอน การกระจายอํานาจ การวัดผลการ
ดําเนินงาน และการตั้งราคาโอน ระบบการคิดตนทุนสมัยใหม ไดแก Just in Time
(JIT), Activity Base Cost (ABC Cost) งบประมาณสมบูรณแบบ
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3522201

การบัญชีสนิ ทรัพย
3 (2-2)
Asset Accounting
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาการกําหนดราคาทางเทคนิคของการทําบัญชีสินทรัพยห มุนเวีย น
สินทรัพยถาวรการจัดแบงสวนของสินทรัพยเปนตนทุนและคาใชจายตามหลักการ
บัญชีและการปรับปรุงการแสดงรายการในงบกําไรขาดทุนและงบดุล

3522202

การบัญชีหนี้สนิ
3 (2-2)
Equity Accounting
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาการกําหนดราคาหนี้สินและทุน จําแนกประเภทหนี้สินเปนหนี้สิน
หมุนเวียน หนี้สินระยะยาวและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา สวนของเจาของ
กิจการของบริษัทและหางหุนสวนในทองถิ่น การปรับปรุงการแสดงรายการในงบ
ดุล

3522203

การบัญชีสว นราชการ
3 (3-0)
Official Accounting
ศึกษาถึงระบบบัญชีสวนราชการ ทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค การขอ
เงินประจํางวด การลงบัญชีระบบราชการ ตลอดจนการทํางบเดือน

3523201

การบัญชีธนาคาร
3 (3-0)
Bank Accounting
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521101 การบัญชี 1
ศึกษาหลักและการดําเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยทั่วไป
และการบัญชีที่เกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทย วิธีการใหเครดิต การควบคุม
เงินฝากทุกประเภท การโอนเงินสํานักงานใหญและสาขา การจัดเก็บเงิน งบการเงิน
ของธนาคาร ปรับปรุงและปดบัญชี
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3523202

การบัญชีเฉพาะกิจ
3 (3-0)
Specialized Accounting
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521101 การบัญชี 1
ศึกษาระบบบัญชีของกิจการบางประเภท เชน การโรงแรม การทองเที่ยว
การประกันภัยโรงรับจํานํา สหกรณ ฯลฯ

3523203

การบัญชีโรงแรม
3 (3-0)
Hotel Accounting
ศึกษาวิธีการบัญชีที่ใชในกิจการโรงแรม ระบบบัญชีที่ใชอยูในโรงแรม
โดยทั่วไป งบประมาณรายไดรายจาย การดําเนินงานของแผนกบัญชีลูกคา การ
ตรวจสอบภายใน รายงานประจําป การทํางบการเงินประจํางวด

3523204

การบัญชีรัฐบาล
3 (3-0)
Government Accounting
ศึกษาลักษณะจุดมุงหมาย และหลักปฏิบัตเิ กี่ยวกับการบัญชี-กองทุนของ
กองทุน ที่มีลกั ษณะตาง ๆ กัน กองทุนจัดหาสินทรัพยประจํา กองทุนชําระหนี้สิน
กองทุนการทรัสต กองทุนทดแทน กองทุนหมุนเวียน การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย
ประจํา และหนี้สิน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีรฐั บาลและสวนราชการ

3523205

การบัญชีเฉพาะกิจสําหรับวิสาหกิจทองเที่ยว
3 (2-2)
Travel Enterprises Accounting
ศึกษาการบัญชีทใี่ ชสําหรับวิสาหกิจทองเที่ยว เชน การบัญชีในธุรกิจนํา
เที่ยวธุรกิจโรงแรม ธุรกิจภัตตาคาร และธุรกิจอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับวิสาหกิจการ
ทองเทีย่ ว
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3523206

ระบบบัญชีสหกรณ
3 (3-0)
Co-operative Accounting System
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521101 การบัญชี 1
ศึกษาหลักและวิธกี ารของสหกรณ เปรียบเทียบกับระบบบัญชีทวั่ ไป การ
รายงานการเงิน ระเบียบของสหกรณประเภทที่สาํ คัญ สหกรณการเกษตร สหกรณ
รานคา สหกรณออมทรัพย

3523301

การวางระบบบัญชี
3 (3-0)
Accounting System Design
ศึกษาหลัก และวิธีการวางระบบบัญชี การออกแบบกระบวนการทาง
บัญชี เอกสารทะเบียนและบัญชีตาง ๆ ตลอดจนรายงานทางการบัญชี ปญหา
เกี่ยวกับงานบัญชี นอกจากนี้ยังศึกษาถึงเครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงานดานการ
บัญชี

3523302

การวิเคราะหงบการเงิน
3 (3-0)
Financial Statement Analysis
ศึกษารายงานทางการเงินเกี่ยวกับงบการเงินตาง ๆ เทคนิคและวิธีการ
วิเคราะหงบการเงินของธุรกิจ การเปรียบเทียบอัตราสวน การวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงทางการเงิน งบกระแสเงินสด การวิเคราะหผลตางในกําไรและตนทุน
และการปรับปรุงงบการเงินเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง ขอมูลและหรือขอจํากัด
ของการบัญชีที่มีตอ การวิเคราะหงบการเงิน วิธีการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การวิเคราะหงบการเงิน
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3524101

การบัญชีชั้นสูง 1
3 (3-0)
Advanced Accounting 1
วิชาที่ควรเรียนมากอน : 3522103 บัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522104 บัญชีชั้นกลาง 2
ศึ ก ษาการบั ญ ชี เ กี่ ย วกั บ การฝากขาย การขายโดยการผ อ นชํ า ระ การ
ประกันภัยการคารวม สํานักงานใหญและสาขา การบัญชีเกี่ยวกับการลมละลาย
การบัญชีมรดกและทรัสต การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีที่ไ ม
สมบูรณ และระบบบัญชีเดียว

3524102

การบัญชีชั้นสูง 2
3 (3-0)
Advanced Accounting 2
วิชาที่ควรเรียนมากอน : 3524101 การบัญชีชั้นสูง 1
ศึกษาการบัญชีการรวมกิจการ การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทใหญ บริษัทยอย
การทํางบการเงินรวมของบริษัทใหญแ ละบริษัทยอย ป ญหาเกี่ย วกับการบัญชี
ระหวางบริษัทใหญและบริษัทยอย การถือหุนระหวางบริษัทในเครือ การบัญชี
สําหรับการคาระหวางประเทศการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ การเปด
สาขา การจัดทํางบการเงิน การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด
การแสดงรายการพิเศษในงบการเงิน

3524103

ทฤษฎีบัญชี
3 (3-0)
Accounting Theory
วิชาที่ควรเรียนมากอน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
ศึ ก ษาต น กํ า เนิ ด ของการบั ญ ชี แนวความคิ ด แม บ ททางการบั ญ ชี
วิวฒ
ั นาการของการบัญชี สถาบันซึ่งกําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย
และตางประเทศแนวความคิดในการวัดมูลคาของสินทรัพย หนี้สิน ทุน รายได
และค า ใช จ า ย เพื่ อ วั ด ผลการดํ า เนิ น งานและฐานะทางการเงิ น บทบาทของ
ขอกําหนด ตามมาตรฐานการบัญชี
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3524201

การบัญชีภาษีอากร
3 (3-0)
Tax Accounting
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2 และ
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
ศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษี
ศุลกากรและภาษีสรรพสามิต โดยเนนหลักถึงปญหาและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
คํานวณรายได รายจายเพื่อเสียภาษี การตีราคาคาของสินทรัพย หนี้สิน การคิด
ค า เสื่ อ มราคา ป ญ หาเกี่ ย วกั บ ภาษี ข าเข า และขาออก รวมถึ ง กรณี ที่ ไ ด รั บ การ
สงเสริมการลงทุน

3524202

การบัญชีระหวางประเทศ
3 (2-2)
International Accounting
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2
การศึกษาบัญชีการเงิน การจัดการทางบัญชี การตรวจสอบทางบัญชีของ
บริษัทขามชาติภายใตสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและกฎหมายที่
แตกตางกัน การวิเคราะหถึงความเบี่ยงเบนทางบัญชีและสาเหตุหลัก ศึกษาถึง
การแปลความขอมูลทางบัญชี

3524203

การวางแผนภาษีอากร
3 (3-0)
Tax Planing
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากร เทคนิคและปญหาในการ
วางแผนภาษีอากร เฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร และการปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนภาษีอากรที่ดี สําหรับผูประกอบการ
โดยทั่วไป ตลอดจนบทบาทของภาษีอากรในการตัดสินใจเลือกรูปแบบในการ
ประกอบธุรกิจ
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3524204

การบัญชีเพื่อการนําเขาและสงออก
3 (3-0)
Managerial Accounting
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2
ศึกษาวิธีการ และระบบบัญชีที่นํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ การ
จัดการการวางแผน งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินและงบ
กระแสเงินสดการวิเคราะหตนทุน ภาษี และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ

3524301

การบัญชีเพื่อการจัดการ
3 (3-0)
Managerial Accounting
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2
และ 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี เพื่อนําไปใชใน
การวงแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม
และการบัญชีตนทุนผันแปร การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุน
ปริมาณกําไร การวิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ การจัดทํา
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด
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3524302

การสอบบัญชี
3 (3-0)
Auditing
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3522103 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
3522104 การบัญชีชั้นกลาง 2
ศึก ษาความหมาย และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการสอบบั ญ ชี คุ ณ สมบั ติ ข อง
ผูสอบบัญชี หนาที่และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี มารยาทของผูสอบบัญชี
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี การควบคุมภายในและการ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการตรวจสอบ การวิเคราะห
และการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบ หลักฐานการสอบบัญชีและวิธีการ
รวบรวมหลั ก ฐาน การวางแผนและการจั ด ทํ า แนวการตรวจสอบบั ญ ชี วิ ธี ก าร
ตรวจสอบและเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการตรวจสอบบัญชี การจัดทํากระดาษทําการ
การตรวจสอบเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน การสอบทาน และการควบคุม
งานสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชีและการเปดเผยขอมูล มาตรฐานการสอบ
บัญชีทเี่ กี่ยวของและการใหบริการอื่นของผูสอบบัญชี

3524303

การตรวจสอบภายใน
3 (3-0)
Internal Auditing
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3524302 การสอบบัญชี
ศึกษาความหมาย ประเภท และขอบเขตของการตรวจสอบภายใน
คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจสอบ
ภายใน จรรยาบรรณทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
โครงสรางของหนวยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และลักษณะของการ
ควบคุมภายในที่ดี การประเมินระบบการควบคุมภายใน หลักฐานและวิธีการ
รวบรวมหลักฐาน การวางแผนและขั้นตอนในการตรวจสอบภายใน หลักการ
ตรวจสอบการดําเนินงานตาง ๆ การรายงานปญหาและขอบกพรองที่ตรวจพบ
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไขรวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบภายใน
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3524306

ปญหาการสอบบัญชี
3 (3-0)
Problem in Auditing
วิชาที่ควรเรียนมากอน : 3524302 การสอบบัญชี
ศึกษาปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการสอบบัญชีโดยใชกรณีศึกษาในการสอบ
บัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ บทบาทของสถาบันตาง ๆ อันมีผลตอการกําหนด
มาตรฐานการสอบบัญชีในประเทศไทยและตางประเทศ ผลกระทบอันเกิดจากการ
กําหนดมาตรฐานการสอบบัญชีใหม

3524307

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3 (2-2)
Accounting Information System
ศึกษาถึงโครงสรางโดยทั่วไปของระบบขอมูลทางการบัญชี ศึกษาวงจร
ทางการบั ญ ชี ลั ก ษณะธรรมชาติ แ ละเนื้ อ หาของข อ มู ล พื้ น ฐานทางการบั ญ ชี
การศึกษาถึงระบบบัญชีและการจัดทําบัญชีดวยคอมพิวเตอร ตั้งแตกระบวนการ
ปอนขอมูล การประมวลผลการรายงานผล และการควบคุมทางการบัญชี ตลอดจน
นําไปประยุกตกบั องคกรธุรกิจในแตละประเภทได

3524901

สัมมนาทางการบัญชี
3 (3-0)
Seminar in Accounting
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได นํ า ความรู แ ละเทคนิ ค ต า ง ๆ ทางการบั ญ ชี ม าเป น
แนวทางในการอภิปราย ปญหาที่เกี่ยวของกับบัญชีตาง ๆ และศึกษาจากกรณีศึกษา
ตาง ๆ
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หมูวชิ าการเงินและการธนาคาร
(353)

หมูวชิ าการเงินและการธนาคาร ซึ่งอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ได
จัดลักษณะเนือ้ หาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การเงินและสถาบันการเงิน
ภาษีอากร
การลงทุน
การวิเคราะหทางการเงินและการวางแผน

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(353-1--)
(353-2--)
(353-3--)
(353-4--)
(353-5--)
(353-6--)
(353-7--)
(353-8--)
(353-9--)
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หมูวชิ าการเงินและการธนาคาร (353)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4651202
3531101
4651201
3531102
4652217
3532101
4654212
3532201
4654215
3532202
3532203
4652203
3532401
5654211
3532402
4652204
3532403
4653201
3533101
4653205
3533301
4652221
3533302
4654210
3533303
4654219
3533401
4654213
3533402
4654214
3533403
4653206
3533404
3533405
3533406
3533407
3533408
4654216
3534101
3534102
3534104
3534106

ชื่อวิชา
การเงินธุรกิจ
การเงินและการธนาคาร
สถาบันการเงินและตลาดเงิน
ภาษีอากร
การภาษีอากรธุรกิจ
ภาษีอากรสําหรับงานโรงแรม
การบริหารการเงิน
การบริหารการเงินของสหกรณ
สินเชื่อและการบริหารสินเชื่อ
การธนาคารพาณิชย
หลักการลงทุน
การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
ธนกิจเกษตร
การจัดการธนาคารพาณิชย
การวางแผนดานการเงินและงบประมาณ
การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
การวางแผนและการควบคุมกําไร
การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
การจัดการสินเชื่อ
การจัดการสถาบันการเงิน
การบริหารการเงินธุรกิจ
การเงินระหวางประเทศ
การธนาคารระหวางประเทศ
ระบบขอมูลทางการเงิน
โปรแกรมประยุกตทางการเงิน

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3534107
3534108
3534301
4653220
3534401
4654417
4653222
3534402
3534403
3534404
3534405
3534406
4654901
3534407
3534408
3534901
3534902
3534903

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
การเงินเพื่อการนําเขาและสงออก
สินเชื่อการเกษตร
การวิเคราะหทางการเงิน

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

การวิเคราะหการลงทุนทางอุตสาหกรรม
การวิเคราะหหลักทรัพย
การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเงิน
การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
หลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน
หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเงินการธนาคาร
สัมมนาปญหาทางการเงิน
การวิจยั ทางการเงิน
สัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคาร

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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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการเงินและการธนาคาร (353)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3531101

การเงินธุรกิจ
3(3-0)
Business Finance
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3521101 การบัญชี 1
ศึ ก ษาขอบเขต ลั ก ษณะ บทบาทและหน า ที่ ข องฝ า ยการเงิ น ในธุ ร กิ จ
ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการ
เบื้ อ งตน ในการจั ด สรรเงิ น ทุน ภายในธุ รกิ จ การจัด หาเงิน ทุน มาเพื่ อใช ใ นการ
ดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริม่ ลงทุนกิจการ การขาย
กิจการ การเพิม่ ทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล

3531102

การเงินและการธนาคาร
3(3-0)
Money and Banking
ศึกษาลักษณะและบทบาทของการเงินและการธนาคารในระบบเศรษฐกิจ
พัฒนาการของระบบการเงินในปจจุบัน หนาที่ของธนาคารพาณิชย การบริหาร
ดานการเงินของธนาคารพาณิชย บทบาทของธนาคารกลาง ปริมาณการเงิน และ
ระดับราคาในระบบการเงินระหวางประเทศ กลไกการชําระเงินระหวางประเทศ

3532101

สถาบันการเงินและตลาดเงิน
3(3-0)
Financial Markets and Institutions
ศึ ก ษาโครงสร า ง ลั ก ษณะและบทบาทของตลาดเงิ น และตลาดทุ น
หลัก การและขอบเขตการดํ า เนิน งานของสถาบัน การเงิน ปญ หาและนโยบาย
เกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันการเงินตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามขอเท็จจริง
และสภาพการณในประเทศไทย
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3532201

ภาษีอากร
3(3-0)
Taxation
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3591102 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
ศึกษานโยบายภาษีอากร การเสียภาษีอากรใหรฐั ตามกฎหมาย ความจําเปน
และเหตุผลที่ตองเสียภาษี การจัดเก็บอากรของรัฐประเภทตาง ๆ ภาษีทางตรงภาษี
ทางออม ภาษีทางศุลกากร ภาษีอื่น ๆ หลักการจัดเก็บวิธีการประเมินภาษี

3532202

การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0)
Business Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอาการ หลักเกณฑในการจัดเก็บ และรายละเอียดใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอาการทางดานสรรพากร สรรพสามิต และศุลกากร
คํา นวณภาษี การยื่ น แบบรายการ และการเสี ย ภาษีท างธุ รกิจ การอุ ท ธรณต อ
พนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอาการแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากร
ธุรกิจ

3532203

ภาษีอากรสําหรับงานโรงแรม
3(3-0)
Hotel Taxation
ศึกษานโยบายภาษีอากร หลักเกณฑการจัดเก็บภาษี และรายละเอียดในการ
ปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร วิธีการภาษีบคุ คลธรรมดา ภาษีนิติบคุ คล ระบบภาษี
มูลคาเพิ่ม ภาษีธรุ กิจเฉพาะที่เกี่ยวของกับธุรกิจการโรงแรม
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3532401

การบริหารการเงิน
3(3-0)
Financial Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3531101 การเงินธุรกิจ
การกําหนดมูลคาธุรกิจ เทคนิคและวิธีการตัดสินใจลงทุน การบริหาร
สินทรัพยหมุนเวียน โครงสรางและนโยบาย เงินปนผล การจัดหาเงินทุนระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว การขยายกิจการ การปรับปรุงและการเลิกกิจการ
การตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาทั่วไป ที่เกิดขึ้นในการดําเนินการทางดานการเงินของ
ธุรกิจกับระบบเศรษฐกิจ

3532402

การบริหารการเงินของสหกรณ
2(2-0)
Financial Management of Cooperative
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3561202 การบริหารธุรกิจเบื้องตน
ศึก ษาขอบเขต ลั ก ษณะ บทบาท หน าที่ของฝา ยการเงิน ของสหกรณ
ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงินของสหกรณ โดยเนนใหเขาใจถึง
หลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุนภายในสหกรณ การจัดหาเงินทุนมาใชใน
การดําเนินการของสหกรณ และการตัดสินใจเกี่ยวกับปญหาสวนที่เกิดขึ้นในการ
ดําเนินการทางดานการเงินของสหกรณตาง ๆ

3532403

สินเชื่อและการบริหารสินเชือ่
3(3-0)
Credit and Credit Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาความสําคัญของระบบสินเชื่อตอการพัฒนาประเทศ นโยบายของ
รัฐบาลและกลยุทธในการดําเนินงานสินเชื่อระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว
และคาใชจายในการดําเนินงาน แหลงสินเชื่อเปรียบเทียบ ความสําคัญของแหลง
เงินทุน วิธีใหสินเชื่อ วิธีการเรงรัดหนี้
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น(ท-ป)

3533101

การธนาคารพาณิชย
3(3-0)
Commercial Bank
ศึกษาการดําเนินงานและปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชย เพื่อใหทราบถึง
โครงสราง ลักษณะและบริการดานตาง ๆ ของธนาคารพาณิชย

3533301

หลักการลงทุน
3(3-0)
Principles of Investment
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการลงทุนในหลักทรัพย ลักษณะหลักทรัพย
การประเมินมูลคาของหลักทรัพย ความเสี่ยงภัยอันตราย ผลตอบแทน หลักการ
ลงทุน การวิเคราะหหลักทรัพยและจังหวะในการลงทุน การศึกษา การจัดการ
ทรัพยสินในบางกรณี

3533302

การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0)
Source of Fund Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึงแหลงเงินทุนของธุรกิจ กลยุทธและเทคนิคในการจัดหาเงินทุน
ของธุรกิจไดแก การจัดหาเงินทุนระยะสั้น การจัดหาเงินทุนระยะปานกลางและ
ระยะยาว โดยมีหลักทรัพยของกิจการค้ําประกัน หรือการเพิ่มทุนโดยออกหุน
สามัญ หุนปุรมิ สิทธิ์และหุนกูการเชา (Leasing) คาของทุน ตลาดหลักทรัพย และ
นโยบายในการจายเงินปนผล
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3533303

ธนกิจเกษตร
2(2-0)
Agricultural Finance
ศึกษาหนาที่การเงิน การคลัง คาของทุน การวางแผน การวิเคราะหทาง
การเงิน รวมทั้งการตัดสินใจตางๆเกี่ยวกับการเงิน นโยบายเงินปนผล การวางแผน
เมื่อสามารถชําระหนี้ แหลงที่มาและการใชเกี่ยวกับการเกษตรธนกิจเกษตรใน
ประเทศไทย

3533401

การจัดการธนาคารพาณิชย
3(3-0)
Commercial Bank Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึก ษาถึ ง การจั ด การ หน า ที่ นโยบายของธนาคารพาณิ ช ย การปล อ ย
สินเชื่อ การลงทุน หลักการบริหารงาน เครื่องมือและเครดิตตาง ๆ ของธนาคาร
ระบบของธนาคารพาณิชย การจัดหาเงินทุนและการตัดสินใจในการบริหารงาน

3533402

การวางแผนดานการเงินและงบประมาณ
2(1-2)
Planning of Finance and Budgets
ศึกษาแนวความคิดของการบริหารกิจการในสวนที่เกี่ยวกับการวางแผน
และการควบคุมกําไร เพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น ระยะ
ยาว การควบคุมปจจัยการผลิตและการจําหนาย การควบคุม การดําเนินงาน
การเงินของกิจการ โดยการจัดทํางบประมาณชนิดตาง ๆ การวิเคราะหผลแตกตาง
จากงบประมาณ เพื่อรายงานผลเทคนิคในการจัดทํางบประมาณสมัยใหม แนวคิด
ทางด า นพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งบางประการในกระบวนการ จั ด ทํ า
งบประมาณ อันมีผลตอการวางแผนและการควบคุมกิจการ

266

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3533403

การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0)
Financial Planning and Control
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษาเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการวางแผนทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณยอดขายและการวางแผนกําไร ศึกษาเครื่องมือตาง ๆ ที่
ใชในการวางแผนและการควบคุม เชน พฤติกรรมตนทุน และการวิเคราะหสวน
ตาง ๆ (Cost Behavior and Variances Analysis) คอมพิวเตอร (Computer)
การจําลองเหตุการณ(Simulation) เครื่องมือและตัวแบบทางคณิตศาสตร (Graphic
Mathematical Tools and Models )

3533404

การวางแผนและการควบคุมกําไร
3(3-0)
Profit and Planning Control
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
ศึกษาแนวความคิดของการบริหารกิจการในสวนที่เกี่ยวกับการ
วางแผนและการควบคุมกําไรเพื่อเปนพื้นฐานในการวางแผนการบริหารระยะสั้น
ระยะยาว การควบคุมปจจัยการผลิตและจําหนาย การควบคุมการดําเนินงาน
การเงินของกิจการโดยการจัดทํางบประมาณชนิดตาง ๆ การวิเคราะหผลตางจาก
งบประมาณเพื่อรายงานเทคนิคในการจัดทํางบประมาณสมัยใหม แนวความคิด
ทางด า นพฤติ ก รรมของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ งบางประการในกระบวนการจั ด ทํ า
งบประมาณอันมีผลตอการวางแผนและการควบคุมกิจการ

3533405

การจัดการการเงินเฉพาะกิจ
3(3-0)
Financial Management in Selected Business
ลักษณะกิจการ กฎระเบียบ และวิธกี ารดําเนินธุรกิจเฉพาะอสังหาริมทรัพย
ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการคาขนาดยอม ธุรกิจบริการ ธุรกิจการเกษตร รวมทั้งระบบ
ขององคการ และการบริหารการเงินในกิจการเฉพาะแตละประเภท การใชเงินทุน
การดําเนินการใหเกิดสภาพคลองและผลตอบแทน
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3533406

การจัดการสินเชื่อ
3(3-0)
Credit Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและประเภทของสินเชื่อ การกําหนดนโยบาย
ในการใหสินเชื่อ การวิเคราะหการจัดการ การควบคุมและการติดตามสินเชื่อแนว
ปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การจัดการสินเชื่อที่มีปญหา ขอปฏิบัติทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับสินเชื่อ

3533407

การจัดการสถาบันการเงิน
3(3-0)
Financial Institutions
ศึกษาภาวะตลาดการเงินและสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ ทีม่ าของเงิน
และการลงทุนของสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ การจัดการทรัพยสนิ และหนี้สิน
การบริหารสภาพคลอง และความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย การบริหารสินเชื่อ การ
ดําเนินการเกีย่ วกับสถาบันการเงินระหวางประเทศ

3533408

การบริหารการเงินธุรกิจ
3(3-0)
Financial Management
ศึกษาจุดมุงหมายและหนาที่ทางการเงิน การกําหนดมูลคาธุรกิจเทคนิค
วิธีการ และกลยุทธในการบริหารการเงินทั้งในดานการจัดหา การจัดสรรเงินทุน
ตลอดจนนโยบายของธุรกิจที่มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจในการบริหารการเงิน
ภายใตภาวะตาง ๆ โดยใชกรณีศึกษา
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3534101

การเงินระหวางประเทศ
3(3-0)
International Finance
ความสัมพันธระหวางการคาระหวางประเทศและธุรกิจการเงินระหวาง
ประเทศ หลักและนโยบายการคาระหวางประเทศ อุ ป สรรคการค า นโยบายคุ ม
กัน ทางการคา ดุ ล การคา ดุ ลการชํ า ระเงิ น ระบบการเงิน และบทบาทสถาบั น
การเงินระหวางประเทศ ตลาดเงินตราตางประเทศ การวิเคราะหและพยากรณอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของในธุรกิจการคาและ
การเงินระหวางประเทศรวมทั้งหลักกฎหมาย ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ

3534102

การธนาคารระหวางประเทศ
3(3-0)
International Banking
เพื่อศึกษาการดําเนินงาน และการปฏิบัติงานของฝายการตางประเทศของ
ธนาคารพาณิชย ในเรื่องระบบการเงินระหวางประเทศ ตลาดทุนและตลาดเงินตรา
ตางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน วิธีการชําระเงินตราตางประเทศ และวิธีเรียก
เก็บ ตลอดจนศึกษาดุลการชําระเงินระหวางประเทศ และปญหาทางดานเศรษฐกิจ
ที่มผี ลกระทบตอการธนาคารระหวางประเทศ

3534104

ระบบขอมูลทางการเงิน
3(3-0)
Financial Information Systems
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3532401 การบริหารการเงิน
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค และรูปแบบของการรายงานทางการเงิน
หลักการจัดทํางบการเงิน การเปดเผยขอมูล แนวความคิดของระบบสารสนเทศทาง
การเงิ น ลั ก ษณะระบบของคอมพิ ว เตอร ที่ใ ชกั บ ระบบสารสนเทศทางการเงิ น
รวมทั้ ง การนํา หลั ก และทฤษฎีทางการเงิน มาใชเ ป น แนวทางการวางระบบทาง
การเงิน
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3534106

โปรแกรมประยุกตทางการเงิน
3(3-0)
Financial Programming
ศึกษาการนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชในการแกปญหา การ
ตัดสินใจการสรางโมเดลทางการเงิน เชน การตัดสินใจจายลงทุน การวิเคราะห
ความเปนไปไดในการลงทุน การประเมินมูลคาหลักทรัพย เปนตน (Lotus 1-2-3,
Microsoft Excel ฯลฯ)

3534107

ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน
3(3-0)
Monetary Theory and Policy
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 และ
3593101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
ศึกษาทฤษฎี และความตองการถือเงิน (Demand of Money) ของนัก
เศรษฐศาสตรยคุ ตาง ๆ เชน ยุคคลาสสิค เคนส นักเศรษฐศาสตรหลังเคนส และ
นักเศรษฐศาสตรสมัยใหมทฤษฎีปริมาณเงิน ตัวแปรการเงิน เชน ดอกเบี้ย มาตรการ
และนโยบายทางการเงินซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

3534108

การเงินเพื่อการนําเขาและสงออก
3(3-0)
Import – Export Financing
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3534101 การเงินระหวางประเทศ
3534102 การธนาคารระหวางประเทศ
ศึกษาหลักการคาระหวางประเทศ มาตรการกีดกันการนําเขา มาตรการ
การสงเสริมการสงออก วิธีการดําเนินงานทางการเงินเพื่อการสั่งเขาและสงออก
ตลอดจนสถาบันการเงินที่เกี่ยวกับการสั่งเขาและสงออก
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3534301

สินเชื่อการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Credits
ศึกษาความสําคัญของระบบสินเชื่อตอการพัฒนาประเทศ นโยบายของ
รัฐบาลและกลยุทธในการดําเนินงานสินเชื่อระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว
และคาใชจายในการดําเนินงาน แหลงสินเชื่อเปรียบเทียบความสําคัญของแหลง
เงินทุน วิธีใหสินเชื่อแกสมาชิกโดยผานสหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร วิธีการ
เรงรัดหนี้สิน ระเบียบการใชเงินและสงเงินคืน

3534401

การวิเคราะหทางการเงิน
3(3-0)
Financial Analysis
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3531101 การเงินธุรกิจ
ศึกษารายงานทางการเงิน เทคนิคและวิธีการวิเคราะหทางการเงินของ
ธุรกิจและงบการเงิน ขอมูลหรือขอจํากัดของการบัญชีที่มีตอการวิเคราะหทาง
การเงิน วิธีการแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะหทางการเงิน

3534402

การวิเคราะหการลงทุนทางอุตสาหกรรม
3(3-0)
Analysis of Industrial Investment
ศึกษาเทคนิคการวิเ คราะหอัต ราดอกเบี้ย และอัตราผลตอบแทนในการ
ลงทุน วิธีตาง ๆ ตลอดจนการใชตารางในการคํ า นวณ ศึ ก ษาวิธีการวิเ คราะห
ตนทุนและผลประโยชน (Cost –benefit) การวิเคราะหตนทุนและประสิทธิผล
(Cost Effectiveness) การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยที่เกี่ยวของในสัดสวนตาง ๆ (Sensitivity Analysis) การวิเคราะหพารา
เมตริก (ParametricAnalysis) และการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน
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3534403

การวิเคราะหหลักทรัพย
3(3-0)
Security Analysis
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3533301 หลักการลงทุน
ศึ ก ษาป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ต อ งคํ า นึ ง ในการวิ เ คราะห ห ลั ก ทรั พ ย ชนิ ด ของ
หลักทรัพยหลักการจัดสรรการลงทุนในหลักทรัพย การเลือกกลุมหลักทรัพย โดย
ใชแบบจําลองภายใต ความเสี่ยง การวิเคราะหหลักทรัพยทั้งในแงมูลคาที่แทจริง
ของหลักทรัพยและการ เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและ
เงินปนผล และการประเมินมูลคาหลักทรัพย

3534404

การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการเงิน
3(3-0)
Analysis and Evaluation of Financial Project
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3532401 การบริหารการเงิน
หลักการและวิธีก ารวิเ คราะหโครงการและประเมินคาทางการเงินของ
โครงการรวมทั้งหลักการและวิธีการประเมินความเปนไปไดของโครงการในเชิง
ธุรกิจและสังคมทั้งทางดานการตลาด เทคนิคการผลิต แรงงาน การเงิน กฎหมาย
การยอมรับของสังคมสภาพแวดลอมทั่ว ๆ ไป การวิเคราะหและประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย เกี่ยวกับที่ดินสิ่งปลูกสราง และอื่น ๆ การคาดคะเนสภาพแวดลอม
การคาดคะเนรายไดและคาใชจายศึกษาแหลงเงินทุนและวิธีการจัดหาเงินทุนเพื่อ
ดําเนินโครงการ ตลอดจนการเสนอโครงการ และการประเมินคาโครงการ

3534405

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0)
Financial Risk Management
ศึกษาความหมายและประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน ปจจัยที่ทําใหเกิด
ความเสี่ยงทางการเงิน การสํารวจความเสี่ยงทางการเงิน ขั้นตอนและวิธีการบริหาร
ความเสี่ ย งทางการเงิ น เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งทางการเงิ น
ตลอดจนการควบคุม ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3534406

หลักการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย
3(3-0)
Real Estate Appraisal
ศึกษาอสังหาริมทรัพยประเภทตาง ๆ ทีใ่ ชเปนหลักประกันในการกูยมื เงิน
ตัวแปรตาง ๆ ที่มีความหมายในการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย รวมทั้งในแง
กฎหมาย

3534407

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการเงิน
3(3-0)
Quantitative Analysis in Finance
ศึกษาการนําเอาเทคนิคคณิตศาสตร สถิติและคอมพิวเตอรเขามาชวยใน
การแกปญหาและตัดสินใจทางการเงิน ความนาจะเปน Linear Programming,
Graphic and Algebraic Method

3534408

หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเงินการธนาคาร
3(2-2)
Special Topics in Business Finance and Banking
ศึกษาวิเคราะหทางดานธุรกิจการเงินและการธนาคารในแนวลึก ทั้งปญหา
และอุปสรรค พรอมทั้งแนวทางแกไข

3534901

สัมมนาปญหาทางการเงิน
3(2-2)
Seminar in Finance
ศึกษากรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ ทําการวิเคราะห แสดงความคิดเปน
อภิปรายปญหา และตัดสินใจตามหลักการ ตามทฤษฎี และความเหมาะสมตาม
สถานการณ

3534902

การวิจยั ทางการเงิน
3(2-2)
Research in Business Finance
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : 3503901 การวิจยั ทางธุรกิจ
ศึกษาจุดมุงหมายของการทําวิจัย ระเบียบวิธี การทําวิจัย วิธีการทําวิจัยใน
ขั้นตอนตาง ๆ การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนทางการเงินธุรกิจ การแกปญหา
การศึกษาเฉพาะกรณี ภาระหนาที่และจรรยาบรรณของผูวิจัย
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รหัส
3533903

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

สัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคาร
3(2-2)
Seminar in Business Finance and Banking
รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการเงินการธนาคาร โดยศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่
มี ผ ลกระทบต อ ธุ ร กิ จ การเงิ น การธนาคาร นํ า ป ญ หาต า ง ๆ มาวิ เ คราะห และ
อภิปรายในกลุม พรอมทั้งสรุปผลออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา
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หมูวชิ า การตลาด
(354)

หมูวชิ าการตลาด ซึ่งอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจดั ลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การตลาด
การผลิต
การขาย
การสงเสริมการตลาด

การฝกประสบการณวชิ าชีพ
โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย

(354-1--)
(354-2--)
(354-3--)
(354-4--)
(354-5--)
(354-6--)
(354-7--)
(354-8--)
(354-9--)
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หมูวิชาการตลาด (354) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3541101
4621101
3541301 4621104
3542101 4622201
3542102 4622202
3542103 4622203
3542104 4622204
3542105 4622110
3542106 4622211
3542107
4642120
3542108
3542301 4622106
3542302
4622107
3542303
4622112
3542304
3542305 4623210
3542306
3542307
3542401 4621103
3542402
3543101 4623207
3543102 4622111

ชื่อวิชา
หลักการตลาด
หลักการตลาด
การขายสงและการขายปลีก
การตลาดเกษตร
การตลาดสหกรณ
สินคาเกษตรกรรม
การตลาดผลิตผลการเกษตรเฉพาะอยาง
พฤติกรรมผูบริโภค
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
นโยบายผลิตภัณฑและราคา
การบริหารผลิตภัณฑและราคา
การตลาดเกษตรและสหกรณ
การสงเสริมการขายทางดานโรงแรม
การบริหารชองทางการจัดจําหนาย
การจัดจําหนาย
การบริหารการจัดสงสินคา
การขนสง
ศิลปะการขาย
การบริหารการขาย
การตลาดทางตรง
ศิลปการขายในงานโรงแรม
การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
การสื่อสารทางการตลาด
การบริหารการตลาด
ราคาผลิตผลทางการเกษตร

น(ท-ป)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3543103 4624302
3543104
3543105
3543106
3543201 4623209
3543301 4623206
3543302 4621102
3543303 4643125
3543304
3543305
3543306
3544101
3544102
3544103
3544301
3544901
3544902
3544903

4624303
4624304
4624305
4624901
4624301
-

ชื่อวิชา
กลยุทธการตลาด
การตลาดบริการ
การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
การตลาดเพื่อสังคม
การมาตรฐานผลิตภัณฑ
การคาขาวและโรงสี
การขายและการโฆษณาสินคาเกษตร
การจัดซื้อ
งานซือ้ ขายและบริการ
พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ศิลปะการขายในรานอาหารและภัตตาคาร
ปญหาการตลาดธุรกิจศิลปะ
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
การตลาดระหวางประเทศ
การพยากรณยอดขาย
สัมมนาทางการตลาด
การวิจยั ตลาด
ปญหาพิเศษทางการตลาด

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการตลาด (354)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3541101

หลักการตลาด
3(3-0)
Principles of Marketing
ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญา
ทางการตลาด สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ
พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกีย่ วกับสวนผสมการตลาด และประเภทของตลาด

3541301

การขายสงและการขายปลีก
3(3-0)
Wholesaling and Retailing
ความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของการขายปลีกและการขายสง
ปจจัยประเภทตาง ๆ และหลักเกณฑในการขายปลีกและการขายสง ทําเลการจัด
รูปองคกรการดําเนินงาน การสงเสริมการขาย การโฆษณา การขายปลีกและ
การขายสง การกําหนดราคา และเทคนิคการขาย

3542101

การตลาดเกษตร
3(3-0)
Agricultural Marketing
ระบบและหนาที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับ
การตลาดการรวมกลุมตลาดผลิตผลเกษตรในตางประเทศ การตั้งราคาตลาดตนทุน
และสวนเหลื่อมของการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3542102

การตลาดสหกรณ
2(2-0)
Cooperative Marketing
ลักษณะโครงสรางทั่วไปของเศรษฐกิจเกษตร หลักการตลาดทั่วไป หลัก
สหกรณวิธีดาํ เนินการตลาด วิธีการรวบรวม และการรับผลิตภัณฑจากสมาชิก
การจัดมาตรฐาน การคัดชนิด การแยกคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป การ
วางแผนตนทุนการตลาด วิธีการคุมคาใชจา ย การกําหนดราคา และการชําระราคา
แกสมาชิก การจัดหาเงินทุน ขอตกลงเกี่ยวกับสมาชิก และการทําสัญญาเกี่ยวกับ
สมาชิก ขอจํากัดและปญหาการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)

3542103

สินคาเกษตรกรรม
3(3-0)
Agricultural Goods
การดําเนินงานและการจัดการสินคาเกษตรกรรม
ปญหาการตลาด
เกี่ยวของกับเกษตร หรือสถาบันเกษตรกรที่ดําเนินธุรกิจดานการตลาดที่สาํ คัญทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง ยาสูบ สัตวน้ํา ปศุสตั ว
ผัก ผลไม ไมดอก ฯลฯ ปญหาการแปรรูป การขนสง การจําหนาย การ
โฆษณาและการกําหนดราคา ผลงานวิจยั และคนควาเกีย่ วกับ การตลาดผลิตผลที่
สําคัญ

3542104

การตลาดผลิตผลการเกษตรเฉพาะอยาง
2(2-0)
Marketing of Selected Agricultural Commodities
ลักษณะสําคัญของการตลาดผลิตภัณฑเฉพาะดาน การตลาดพืชเศรษฐกิจ
ปศุสัตว และเนื้อสัตว สัตวนา้ํ และผลิตภัณฑสตั วน้ํา ผลไมและพืชผักการตลาด
ผลิตภัณฑนม ขอจํากัดและปญหา การควบคุมของรัฐ การสงเสริมการตลาด (มี
การศึกษานอกสถานที่)
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น(ท-ป)

3542105

พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0)
Consumer Behavior
ลั ก ษณะทั่ ว ไป และการแบ ง กลุ ม ผู บ ริ โ ภค ป จ จั ย ป จ เจกชนและป จ จั ย
แวดลอมที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ
รวมทั้งอิทธิพลของสวนผสมทาง
การตลาด ตอพฤติกรรมของผูบริโภค

3542106

การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(3-0)
Marketing for Tourism Industry
ความหมายและความสําคัญของตลาดการทองเที่ยว สวนประกอบของ
ตลาดเพื่อการทองเที่ยว การจัดลําดับความสําคัญของตลาดเปาหมาย การวิเคราะห
สถานการณและสภาพแวดลอมทางการแขงขัน การวางแผน และกําหนดกลยุทธ
ทางการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเทีย่ ว

3542107

นโยบายผลิตภัณฑและราคา
3(3-0)
Product and Pricing Policies
ศึ ก ษาถึ ง บทบาทและหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู จั ด การผลิ ต ภั ณ ฑ
แนวคิดการจัดสวนผสมผลิตภัณฑ การออกแบบและบรรจุภัณฑ นโยบายตรา
สินคา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม วัฏจักรผลิตภัณฑ
สาเหตุ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ล ม เหลว และวิ ธี ก ารหลี ก เลี่ ย งป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การ
ตัดสินใจเรื่องราว วัตถุประสงคการกําหนดราคา การใชราคาเปนเครื่องมือ
สําหรับกลยุทธทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงราคาและการกําหนดราคา
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3542108

การตลาดเกษตรและสหกรณ
3(3-0)
Agricultural Marketing and Cooperative Marketing
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3541101 หลักการตลาด
ระบบและหนาที่การตลาดเกษตร บทบาทและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการ
ตลาด การรวมกลุมตลาด ผลิตผลเกษตรในตางประเทศ การตั้งราคาตลาดตนทุน
และสวนเหลื่อมของการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)
วิธีดําเนินการตลาด วิธีการรวบรวมและการซื้อผลิตภัณฑจากสมาชิก การ
จัดมาตรฐาน การคัดชนิด การตรวจคุณภาพ การเก็บรักษา การแปรรูป การวางแผน
ตนทุนการผลิต วิธีการคุมคาใชจาย การกําหนดราคา และการชําระราคาแกสมาชิก
การจั ด หาเงิ น ทุ น ข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สมาชิ ก และการทํ า สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ สมาชิ ก
ขอจํากัดและปญหาการตลาด (มีการศึกษานอกสถานที่)

3542301

การสงเสริมการขายทางดานโรงแรม
3(3-0)
Hotel Sales Promotion
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะตลาดของโรงแรม การสงเสริมการขาย การสงเสริม
การขายที่ผา นคนกลาง การโฆษณา การสงเสริ ม การขายผ า นไปรษณี ย การ
ประชาสั ม พั น ธ การส ง เสริ ม การขายห อ งอาหาร สถานเริ ง รมย และห อ ง
ประชุมสัมมนา
การบริหารชองทางการจัดจําหนาย
3(3-0)
Marketing Channels Management
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดจําหนาย การเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากแหลง
ผลิตไปสูผูบริโภคคนสุดทาย ลักษณะและวิธีการดําเนินงานของสถาบันธุรกิจ
ประเภทต า ง ๆที่ เ ข า มาปฏิ บั ติ กิ จ กรรมเหล า นี้ ซึ่ ง ประกอบด ว ย กลุ ม คนกลาง
ประเภทตาง ๆ การกระตุนและสงเสริมคนกลาง การควบคุม และการประเมินผล
ระบบการจัดจําหนาย

3542302
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3542303

การบริหารการจัดสงสินคา
3(3-0)
Transportation
ลั ก ษณะ ระบบ ประเภทของการขนส ง การกํ า หนดและข อ ปฏิ บั ติ
เกี่ยวกับอัตราคาระวางขนสงในสภาพแวดลอมตาง ๆ ในดานตนทุนคงที่ ตนทุน
แปรผั น ต น ทุ น ดํ า เนิ น งานและการแข ง ขั น หลั ก การเลื อ กใช บ ริ ก ารขนส ง
ผลกระทบของการขนสงที่ดีตอวงการอุตสาหกรรมและการตลาด บทบาทการ
ขนสงในการพัฒนาประเทศ หนวยงานที่เกี่ยวของกับการขนสง บทบาทของรัฐที่
ใหการสนับสนุนการขนสงประเภทตาง ๆ

3542304

ศิลปะการขาย
3(3-0)
Salesmanship
ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการขาย ศิ ล ปะการขายและการใช ศิ ล ปะการขาย
พฤติก รรมของลูก คา และเทคนิค ในการแกปญหาตาง ๆ เกี่ย วกับ ลูก คา การใช
จิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการประกอบอาชีพขาย การปรับปรุงตนเองใหมี
คุณสมบัติของนักขายที่ดีตลอดจนเรียนรูถงึ จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย

3542305

การบริหารการขาย
3(3-0)
Sales Management
บทบาทความรับผิดชอบ และขอบเขตงานของผูบริหารหนวยงานขาย
การจัดรูปแบบและความสําคัญขององคการฝายขาย การบริหารบุคคลในสวนที่
เกี่ยวกับการขายการควบคุมและการจูงใจพนักงานขาย การวางแผนเกี่ยวกับการขาย
การพยากรณการขายการกําหนดโควตาและงบประมาณการขาย อาณาเขตการขาย
การประเมินผลงานพนักงานขาย รวมทั้งศึกษากลยุทธการขาย
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3542306

การตลาดทางตรง
3(3-0)
Direct Marketing
ศึกษาหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับตลาดทางตรง กระบวนการ ผลกระทบ
การจัดการ กลยุทธและยุทธวิธีในการดําเนินการ ตลอดจนปญหาและแนวทาง
แกไขสําหรับตลาดทางตรง

3542307

ศิลปะการขายในงานโรงแรม
3(3-0)
Selling Technique in Hotel
ศึกษาถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการขาย ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการขยาย เชน งานบริการสวนหนา งานบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
ฯลฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาผูมาใชบริการ ปญหาในการใหบริการและ
เทคนิคในการแกไขปญหาการใชจติ วิทยา และมนุษยสัมพันธในการขยาย การสราง
ความพึ ง พอใจให กั บ ผู ม าใช บ ริ ก ารตลอดจนจรรยาบรรณของนั ก ขาย และผู
ใหบริการ

3542401

การโฆษณาและการสงเสริมการขาย
3(3-0)
Advertising and Sales Promotion
ความสํ า คั ญ ของการโฆษณาและการส ง เสริ ม การขาย บทบาทของ
การตลาดศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เพื่อกําหนดแผนงานและกลยุทธการ
ทํา โฆษณาและการสงเสริม การขาย การรณรงคส รา งสรรคแ ละการวางแผน
เกี่ ย วกั บ การใช สื่ อกํ า หนดวัต ถุ ป ระสงค งบประมาณและการประเมิน ผลการ
โฆษณาและการสงเสริมการขาย ศึกษาถึงผูมีหนาที่รับผิดชอบงานโฆษณา และ
สงเสริมการขายตอสังคมตลอดจนกฎหมายที่เ กี่ ยวของกั บการโฆษณาและการ
สงเสริมการขาย
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3542402

การสื่อสารทางการตลาด
3(3-0)
Marketing Communication and Public Relations
ศึกษาลักษณะทั่วไป และความสําคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร
ทางการตลาด รู ป แบบของการประชาสั ม พั น ธ ท างการตลาด กระบวนการ
ประชาสั ม พั น ธ ท างการตลาดทั้ ง ภายในและภายนอกหน ว ยงาน เทคนิ ค และ
เครื่ อ งมื อ ในการสื่อ สารและประชาสั ม พั น ธ ท างการตลาด การสื่ อ สารกั บ การ
โฆษณาและประชาสัมพันธ

3543101

การบริหารการตลาด
3(3-0)
Marketing Administration
ความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารการตลาด
การจัดองคการการตลาด การวิเคราะหโอกาสของการตลาด โครงสรางตลาดและ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวัดและการพยากรณตลาด การแบงสวน
ตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑราคา การจัดจําหนาย
และการสงเสริมการขาย

3543102

ราคาผลิตผลทางการเกษตร
2(2-0)
Agricultural Product Prices
ศึกษาถึงลักษณะอุปสงคและอุปทานของผลิตผลเกษตร การกําหนดราคา
และความเคลื่อนไหวของราคาสินคาเกษตร แนวโนมราคา ความยืดหยุนและความ
เปลี่ยนแปลงของอุปสงคและอุปทานสินคาเกษตร ราคาและรายไดของผูบริโภค
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และป จ จั ย ต า ง ๆ ของรั ฐ ในด า นราคา และการรั ก ษา
เสถียรภาพราคา
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3543103

กลยุทธการตลาด
3(3-0)
Marketing Strategies
หลักการและการวางแผนกลยุทธทางการตลาด การใชกลยุทธสําหรับ
สวนตลาดแบบตาง ๆ กลยุทธเพื่อแสวงหาโอกาสทางการตลาด กลยุทธทางการ
แขงขันทางการตลาดกลยุทธเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคาการจําหนาย และการสงเสริม
การขาย โดยมุงเนนใหผูเรียนไดมองเห็นแนวทางและชั้นเชิงทางการตลาดเพื่อนํา
หลักการไปประยุกตกบั อาชีพทางธุรกิจในอนาคตได

3543104

การตลาดบริการ
3(3-0)
Service Marketing
ศึกษาความหมาย และความสําคัญของตลาดบริการ ประเภทของตลาด
บริการ วิธีวิเคราะหสถานการณ และสภาพแวดลอมของตลาดบริการประเภทตาง ๆ
การวางแผนและ กํา หนดกลยุทธทางการตลาดสํ า หรับตลาดบริ ก าร ศึ ก ษาและ
วิเคราะหปญ
 หาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกําหนดแนวทางแกไข

3543105

การตลาดเพื่อสิ่งแวดลอม
3(2-2)
Marketing for Environment
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของสิ่ ง แวดล อ มและการตลาด
วัตถุประสงคและองคประกอบของการจัดการตลาด โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม
และความพึ ง พอใจระหว า งผู ผ ลิ ต และผูบ ริ โ ภค วิ เ คราะห ก ารปรั บ กลยุ ท ธ ข อง
การตลาดเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงวงการ
ผลิตภัณฑ
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3543106

การตลาดเพื่อสังคม
3(3-0)
Social Marketing
ศึกษาความหมายและความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิดหรือปรัชญา
ทางการตลาด โดยเฉพาะปรัชญาทางการตลาดที่มงุ เนนเพื่อสังคม ใชกระบวนการ
จัดการทางการตลาดเพื่อเขาใจสภาพและปญหาของสังคม โนมนาวสังคมทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยรวม มากกวาประโยชนขององคกรธุรกิจ

3543201

การมาตรฐานผลิตภัณฑ
3(3-0)
Production Standards
ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค องค ป ระกอบ และชนิ ด ของการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑมาตรฐานและกฎหมายพาณิชย ผลประโยชน
การศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานบางชนิดการมาตรฐานผสมผสาน การไดเปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชยที่
เกี่ยวของกับมาตรฐานผลิตภัณฑ คลังสินคา ยุงฉางผลิตภัณฑ ปญหาที่เกิดขึ้น
หนวยงานที่เกี่ยวของและรับผิดชอบ

3543301

การคาขาวและโรงสี
3(3-0)
Rice Marketing and Rice Mill
ชนิ ด ของข า วและศู น ย ก ลางค า ข า วของประเทศไทย การค า ข า ว
ภายในประเทศ และกับตางประเทศ ภาษีเกี่ยวกับการคาขาว การพยุงและการ
ประกันราคา ปญหาและอุปสรรคในการคาขาว คุณภาพและมาตรฐานขาวโซโล
บทบาทของโรงสีและพอคาขาว
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3543302

การขายและการโฆษณาสินคาเกษตร
3(3-0)
Sale and Agricultural Goods Advertising
ความสําคัญของการขาย นโยบายการขาย การจัดการขาย การขายสง
การขายปลีก การเปนพนักงานขายในธุรกิจเกษตร การใชพนักงานขาย พฤติกรรม
การซื้อของผูบริโภคการโฆษนา ลักษณะและขอบเขตขบวนการกิจกรรมสงเสริม
การขายและโฆษณา ลักษณะทางสังคมและจิตวิทยา จรรยาบรรณ ความจริงใจใน
การโฆษณา การสงเสริมโฆษณา งบประมาณการเลือกสือ่ การโฆษณา การสื่อสาร

3543303

การจัดซื้อ
3(3-0)
Purchasing
ศึกษาหลักการ และการบริหารเกี่ยวกับการจัดซื้อในเรื่องการจัดรูปองคการ
การกําหนด และตรวจสอบคุณสมบัติ การกําหนดจํานวนที่จะซื้อ การพิจารณา
และการกําหนดจังหวะเวลาในการซื้อ การเลือกและหาแหลงขาย วิธีจัดซื้อแบบ
ตาง ๆ นโยบายซื้อหลังผลิต การควบคุมและวิธีการจัดซือ้

3543304

งานซื้อขายและบริการ
2(1-2)
Saling-Buying and Services
ลักษณะอาชีพและการตลาด การจัดตั้งและการจัดการธุรกิจประเภทตาง ๆ
การบัน ทึก และจัด ทํา รายการทางการเงิ นของธุรกิจ การฝก ปฏิบั ติก ารขายและ
บริการ
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3543305

พฤติกรรมผูบริโภคกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(3-0)
Consumer Behavior and Industrial Design
ศึกษาถึงอิทธิพลทางดานการตลาดที่มีตอพฤติกรรมผูบริโภค ลักษณะและ
บทบาทของพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
รวมทั้งการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากพฤติกรรมผูบริโภคมาปรับ และ
นํามาใชในงานออกแบบผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

3543306

ศิลปะการขายในรานอาหารและภัตตาคาร
3(3-0)
Salesmanship in Food Shop and Restaurant
ศึกษาถึงกระบวนการขาย ศิลปะการขาย และการใชศิลปะการขายใน
รานอาหาร และภัตตาคาร พฤติกรรมของลูกคา และเทคนิคในการแกปญหาตาง
ๆ เกี่ย วกั บลูก คา การใช จิตวิท ยาและมนุษ ยสัมพัน ธ การปรับปรุง ตนเองให มี
คุณสมบัติของนักขายที่ดี และเรียนรูถงึ จรรยาบรรณและเจตคติที่ดีของนักขาย

3544101

ปญหาการตลาดธุรกิจศิลปะ
3(3-0)
Marketing Problems and Business Arts
หลักการวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาทางการตลาด เทคนิคการโฆษณา ลักษระ
การตลาดโฆษณา ตลาดผูกขาดกึ่งผูกขาด แนวปฏิบัตกิ ารแขงขัน การออกแบบและ
โฆษณาสินคา

3544102

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางการตลาด
3(3-0)
Quantitative Analysis for Marketing
การตลาด การตลาดกับสภาพแวดลอม ระบบขอมูลขาวสารทางการตลาด
ความน า จะเป น ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจ การจั ด ซื้ อ สิ น ค า การผลิ ต เมตริ ก ซ การ
โปรแกรมเชิ ง เส น เทคนิ ค การตั้ ง ราคา การขนส ง และช อ งทางจํ า หน า ย วิ ธี ซิ ม
เพล็กซ การมอบหมายงานและการพยากรณ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3544103

การตลาดระหวางประเทศ
3(3-0)
International Marketing
ศึกษาหลักการ แนวความคิด และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อเขามา
การสงออก และการลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งการวิเคราะหและแกไขปญหา
เกี่ยวกับภาวะแวดลอมที่มผี ลตอการดําเนินการทางการตลาดระหวางประเทศ

3544301

การพยากรณยอดขาย
3(3-0)
Sales Forecasting
ศึกษาถึงกระบวนการพยากรณ อุปสงคการตลาดและการขาย รวมทั้งการ
วิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจและปจจัยสิ่งแวดลอมตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอธุรกิจ รวมทั้ง
ศึกษาถึงเทคนิค และเครื่องมือที่ใชในการพยากรณระยะสั้นและระยะยาว และให
เขาใจถึงแนวโนมทางธุรกิจในสภาวะของการเปลี่ยนแปลง

3544901

สัมมนาทางการตลาด
3(2-2)
Seminar in Marketing
วิเคราะห ศึกษาปญหาทางการตลาดในธุรกิจประเภทตาง ๆ โดยศึกษา
ปจจัยตาง ๆ ที่ทําใหประสบความสําเร็จ เและความลมเหลวในการดําเนินงานดาน
การตลาดเนนกิจการในประเทศไทย และกิจการของตางประเทศที่เขามาดําเนิน
ธุรกิจในประเทศไทย เพื่อฝกใหนักศึกษานําความรูทางดานการตลาดมาแกปญหา
หรือศึกษาวิเคราะหเรื่องการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดที่นักศึกษาสนใจ

3544902

การวิจยั ตลาด
3(2-2)
Marketing Research
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4112105 สถิติธรุ กิจ, 3541101 หลักการตลาด
พฤติกรรมผูบริโภค บทบาทและความสําคัญของการวิจัย ตลาดที่มีตอ
ธุรกิจเทคนิคและเครื่องมือในการวิจัยตลาด การวิจัยตลาดเฉพาะกรณี และการนํา
ประโยชนไปใชในวงการธุรกิจ
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รหัส
3544903

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

ปญหาพิเศษทางการตลาด
3(2-2)
Special Problem in Marketing
ศึ ก ษากรณี ตั ว อย า งทางการตลาดของธุ ร กิ จ ประเภทต า ง ๆ วิ เ คราะห
สภาพแวดลอม สวนผสมทางการตลาด โอกาสทางการตลาด และปญหาเพื่อ
กําหนดแนวทางแกไข
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หมูวชิ า การสหกรณ
(355)

หมูวชิ าการสหกรณ ซึ่งอยูใ นหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ทฤษฎีและ/หรือหลักการ
(355-1--)
2. ประยุกต
(355-2--)
3. วิเคราะห
(355-3--)
4.
(355-4--)
5.
(355-5--)
6.
(355-6--)
7.
(355-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(355-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
(355-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
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หมูวชิ าการสหกรณในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (355)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3551101 4631101
3551102 4631102
3551103 4631103
3552101 4632104
3552102 4632108
3552201 4632105
3552202 4632106
3553201 4633201
3553202 4633202
3554201 4633110
3554202 4634203
3554901
3554902
3554903 4634902
3554904 2124412

ชื่อวิชา
การสหกรณเบือ้ งตน
หลักและวิธกี ารสหกรณ
การจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณ
การจัดการสหกรณ
การติดตอสื่อสารทางสหกรณ
การสหกรณการเกษตร
สหกรณรปู อื่น ๆ
สหกรณกบั การปฏิรปู ที่ดิน
สหกรณกบั การพัฒนาชุมชน
การสงเสริมและเผยแพรการสหกรณ
ขบวนการสหกรณเปรียบเทียบ
โครงการพิเศษสหกรณ
สัมมนาปญหาการจัดการสหกรณ
ปญหาพิเศษดานสหกรณ
วิธีการวิจยั ทางสหกรณ

น(ท-ป)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
1(0-2)
2(2-0)
3(2-2)
3(3-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าการสหกรณ (355)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3551101

การสหกรณเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Cooperative
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของวการรวมมือตอการพัฒนาชีวิตและสังคม
กําเนิดและ ประวัติศาสตร ความหมาย อุดมการณ และความคิดทางสหกรณ
ลักษณะสําคัญของสหกรณ เปรียบเทียบสหกรณกบั องคการเศรษฐกิจอื่น สหกรณ
กับระบบเศรษฐกิจ หลักสําคัญของสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทย บทบาทของรัฐในการพัฒนาสหกรณ

3551102

หลักและวิธีการสหกรณ
3(3-0)
Cooperative Principle and Practice
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห ห ลั ก สหกรณ การประยุ ก ต ห ลั ก และทฤษฎี
เศรษฐศาสตรกับสหกรณ แนวความคิดเกี่ยวกับกําไรในธุรกิจอื่นและสหกรณ
การจํ า แนกประเภท หน า ที่ แ ละกิ จ การสหกรณ การจั ด โครงส า ง และการ
ดําเนินงานสหกรณ การผสมผสานสหกรณ การจัดการสหกรณ การเงินสหกรณ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายของสหกรณ รัฐกับสหกรณ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3551103

การจัดตั้งและดําเนินงานสหกรณ
2(2-0)
Formation and Operation of Cooperatives
การดํ า เนิ น การเบื้ อ งต น การศึ ก ษาความเหมาะสม การสํ า รวจทาง
เศรษฐกิจและสังคม การเสนอรายงานสํารวจ การศึกษาสมาชิกและผูนําการสํารวจ
และการจั ด ตั้ ง สหกรณ ใ นประเทศไทย การรวบรวมหุ น การรั บ สมาชิ ก การ
ประชุมใหญและเลือกตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายใน ความสําเร็จและความ
ลมเหลวของสหกรณประเภทตาง ๆ ในประเทศไทย

3552101

การจัดการสหกรณ
3(3-0)
Cooperative Management
ศึกษาการประยุกตหลักการจัดการในการดําเนินงานสหกรณ บทบาทและ
หนาที่ของผูจดั การ คณะกรรมการในการวางแผน การอํานวยการการประสานงาน
การควบคุมการจัดการเงิน การตรวจและการประเมินผล ความสัมพันธระหวาง
ผูจดั การคณะกรรมการและสมาชิก (ศึกษานอกสถานที่)

3552102

การติดตอสื่อสารทางสหกรณ
2(2-0)
Cooperative Communication
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3551101 การสหกรณเบื้องตน
ความสําคัญ ความหมาย และหลักการติดตอสื่อสาร การติดตอสื่อสารโดย
การใชสื่อประเภทตาง ๆ การวิเคราะหและนําสื่อประเภทตาง ๆ มาใชกับการ
สหกรณ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3552201

การสหกรณการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Cooperative Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3551101 การสหกรณเบื้องตน
การใหสินเชื่อ การรวบรวมผลิตผล การจัดหาวัสดุอุปกรณทางเกษตรมา
จําหนาย การแปรรูปและจําหนายผลิตผลของสหกรณ การสงเสริมและเผยแพร
การเกษตร ขอบังคับ และระเบียบตาง ๆ ของสหกรณการเกษตร การจัดรายงาน
ผลการดําเนินงาน

3552202

สหกรณรูปอื่น ๆ
3(3-0)
Non Agricultural Cooperative
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3551101 การสหกรณเบื้องตน
ลักษณะสําคัญ โครงสรางและการดําเนินงานของสหกรณรูปอื่นที่ไมใช
สหกรณการเกษตร เชน สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย และสหกรณบริการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานของสหกรณดังกลาวในประเทศไทย และปจจัยที่มี
ผลกระทบต อความสํา เร็จ และความตองการ แนวทางพัฒ นาสหกรณรูป อื่น ๆ
บทบาทของสหกรณรปู อื่น ๆ ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

3553201

สหกรณกับการปฏิรูปทีด่ ิน
2(2-0)
Cooperative for Land Reform
ความหมาย วัตถุประสงค หลักการ วิธีการปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมในประเทศไทย และบางประเทศ หลั ก การจั ด ที่ ดิ น (Land
Management) การจัดที่ดินแบบสหกรณ (Cooperative Farm) นารวม (Community
for Collective Farm) นารัฐบาล (State Farm) แบบคิบบูตช (Kibbutz) และโมชาฟ
(Moshav) นิคมกสิกรรมนิคมสรางตนเอง และรูปแบบอื่น ๆ
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3553202

สหกรณกับการพัฒนาชุมชน
3(3-0)
Cooperative for Community Development
หลักเคหะการเกษตร ศึกษาสภาพชนบทไทยในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ที่เกี่ยวกับกระบวนการตาง ๆ ของสหกรณ มีผลตอทางเศรษฐกิจการเมือง สังคม
การศึกษาและอนามัย

3554201

การสงเสริมและเผยแพรการสหกรณ
3(3-0)
Cooperative Education and Extension
ความหมาย ความสําคัญและวัตถุประสงคของการสงเสริมการสหกรณ
หลั ก และวิ ธี ก ารส ง เสริ ม การสหกรณ บทบาทของเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม สหกรณ
โครงการฝกอบรมการ สงเสริมสหกรณ การติดตามและประเมินผลงานสงเสริม
สหกรณ ปญหาของการสงเสริมสหกรณ และวิธีการแกไข

3554202

ขบวนการสหกรณเปรียบเทียบ
2(2-0)
Comparative Cooperatives
ขบวนการสหกรณ ใ นประเทศ และบางประเทศที่ ก ารสหกรณ
เจริญกาวหนาในลักษณะเชิงวิเคราะห การศึกษาเปรียบเทียบและการประยุกตใช
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3554901

โครงการพิเศษสหกรณ
1(0-2)
Cooperative Special Project
ศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของโครงการ การวางแผนจัดทําโครงการ การ
วิเคราะหโครงการ การตัดสินใจเลือกโครงการที่เหมาะสม โดยมีกรณีศึกษาจาก
โครงการพิ เ ศษต า ง ๆ ที่ ส หกรณ แ ละหน ว ยงานส ง เสริ ม สหกรณ จั ด ขึ้ น เช น
โครงการเสริมสรางโครงการเชื่อมโยง บริหารสินเชื่อเพื่อการผลิตและการตลาด
ขาวของสหกรณ อาจจะจัดใหมีการศึกษาดูงาน นอกสถานที่ สรางโครงการพิเศษ
ขึ้ น ให นั ก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ก ารจริ ง เช น โครงการเผยแพร ความรู ท างสหกรณ แ ก
ประชาชน โครงการสหกรณ สู ช นบท โครงการสหกรณ ป ระเภทต า ง ๆ ใน
สถานศึกษา

3554902

สัมมนาปญหาการจัดการสหกรณ
2(2-0)
Seminar on Cooperative Management Problems
ค น คว า และเสนอรายงานเป น เอกสารแบบภาคนิ พ นธ หรื อ อภิ ป ราย
เกี่ยวกับปญหา ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทางดานธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
การสั่งเขา การสงออก ปญหาระหวางธุรกิจกับรัฐบาล ประชาชนผูบริโภค ความ
ผันแปรทางการเมือง ผลกระทบตอธุรกิจ ปญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจวาดวย
กฎหมายสถาบันการเงิน แรงงานและอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวกับธุรกิจ

3554903

ปญหาพิเศษดานการสหกรณ
3(2-2)
Special Problem
การศึกษาคนควาและการวิเคราะหปญ
 หาเกีย่ วกับสหกรณ แลวเรียบเรียง
เปนรายงาน

297

รหัส
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ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

วิธีการวิจยั ทางสหกรณ
3(3-0)
Research Methods in Cooperative
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3551101 การสหกรณเบื้องตน
หลักและวิธกี ารวิจยั ทางสหกรณ การเลือกปญหาเพื่อกําหนดการวิจัย การ
วางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การหาตัวเลข และขอสนเทศ
จากหองสมุดและจากสนาม การทําแบบสอบถามและการทดสอบ การจําแนก
ขอมูลและขอสนเทศการทําตารางการเสนอตัวเลขโดยวิธีอื่น การตีความตัวเลขและ
ขอสนเทศ การใชสถิติการสาธิต และ การใชเหตุผลสนับสนุนขอสาธิต
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หมูวชิ า การบริหารธุรกิจ
(356)
หมูวชิ า การบริหารธุรกิจ ซึ่งอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. การจัดการทั่วไป
(356-1--)
2. การบริหารธุรกิจ
(356-2--)
3. การบริหารรัฐกิจ
(356-3--)
4. การจัดการงานบุคคล
(356-4--)
5. การประกันคุณภาพ
(356-5--)
6.
(356-6--)
7.
(356-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(356-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
(356-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
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หมูวิชา การบริหารธุรกิจ (356) ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4641101
3561101
4641109
3561102
2124703
3561103
4641201
3561201
4641202
3561202
4641203
3561203
3561204
4641301
3561301
3561501
3561502
3561503
4642110
3562101
4642111
3562102
4642114
3562103
4642115
3562104
4642116
3562105
4642117
3562106
4642118
3562107
4642119
3562108
4642133
3562109
4623205
3562110
3562111
3154322
3562112
3153614
3562113
4643508
3562114

ชื่อวิชา
องคการและการจัดการ
การจัดการธุรกิจขนาดยอม
จิตวิทยาองคการ
ธุรกิจเบื้องตน
การบริหารธุรกิจเบื้องตน
ธุรกิจทางศิลปะ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
อุตสาหกรรมบริการ
การจัดการฟารม
การจัดการงานกอสราง
การจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร
การจัดการธุรกิจบริการดานอาหารและภัตตาคาร
การจัดการโรงพยาบาล
การจัดการคลังสินคา
การจัดการงานวัสดุ
การรักษาความปลอดภัย
การจัดตั้งรานคายอย
การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก
การจัดการรานคาเสื้อผา
การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3562115
4643521
3562116
4643522
4643506
3562117
4642502
3562118
4642503
3562119
4643507
3562120
4643520
3562121
3562122
3562123
3562124
3562125
3562126
3562127
3562128
3562129
3562130
4642601
3562201
4642602
3562202
4642604
3562204
4642205
3562205
4642206
3562206
2124617
3562207
2652901
3562208
3562209
3562210
4642304
3562301
4642305
3562302

ชื่อวิชา
การจัดการดานอาหารและภัตตาคาร
การจัดการรานคาอาหาร
การจัดการธุรกิจการทองเทีย่ ว
การจัดการสวนหนา
การจัดการงานแมบา น
การจัดการโรงแรม
การจัดการฝายหองพัก
การจัดการธุรกิจเสริมความงาม
การจัดการสโมสร
การจัดการธุรกิจบันเทิง
การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ
การจัดการที่พกั และอาคารชุด
การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
การจัดการประชุมสัมมนา
การจัดการทางอากาศยาน
การจัดการธุรกิจบริการเพือ่ สิ่งแวดลอม
ธุรกิจการพิมพ
ธุรกิจงานถายภาพ
ธุรกิจงานวิทยุ
ธุรกิจระหวางประเทศ
หลักธุรกิจการเกษตร
จิตวิทยาธุรกิจ
ธุรกิจการดนตรี
ธุรกิจพาณิชยนาวี
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ทฤษฎีองคการ
การพัฒนาองคการ

น(ท-ป)
3(2-2)
2(1-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3562303
2122505
3562304
2122402
3562305
4642403
4643406
3562306
4643208
3562307
4613304
3562308
4643412
3562309
4642302
3562401
3562402
4642401
4642404
3562403
4642303
3562404
3562501
3562502
3562503
3562504
4643607
3563101
4643132
3563102
4643208
3563103
2164109
3563104
3563105
4211131
3563106
4212132
3563107
3563108
3563109
4643809

ชื่อวิชา
มนุษยสัมพันธในองคการ
การวางแผนและการบริหารโครงการ
หลักการวางแผน
พฤติกรรมองคการ
การบริหารการผลิต
การประมาณและการควบคุมตนทุนการผลิต
การวางแผนและการควบคุมการผลิต
เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม
การบริหารทรัพยากรมนุษย
การบริหารงานบุคคล
การสรางทีมงาน
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
การจัดการประกันคุณภาพ
การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
การจัดการดานเอกสารระบบคุณภาพ
การจัดการคุณภาพเพื่อสิ่งแวดลอม
การจัดการธุรกิจโฆษณา
การบริหารงานพัสดุ
การประมาณราคางานธุรกิจ
หลักการจัดและบริหารการกีฬา
หลักการจัดและการบริหารศูนยเด็ก
การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
การจัดการสถานบริการเลีย้ งดูเด็กและผูสงู อายุ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การจัดการคุณภาพ
การปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3563110
3563111
3563112
3563113
3563114
3563115
3563116
4643605
3563201
4643606
3563202
4643214
3563203
3563204
3563204
3563205
3563206
3563207
4643123
3563401
4643407
3563402
4643409
3563403
4643410
3563404
4643411
3563405
4643413
3563406
4643406
3563407
3563408
3563409
3563501
3563502

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
การจัดการธุรกิจแฟรนไชส
การจัดการกิจการเฉพาะกิจ
การประกอบการธุรกิจชุมชน
การบริหารงานพิพิธภัณฑ
การจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ
ธุรกิจงานภาพยนตร
ธุรกิจงานโทรทัศน
ธุรกิจทางการกีฬา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
การจัดการธุรกิจดนตรี
ระบบขอมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
การคาระหวางประเทศ
ความปลอดภัยในการควบคุมงาน
การบริหารคาจางและเงินเดือน
การสรรหาและบรรจุพนักงาน
การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม
การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย
การวิเคราะหงาน
การวิเคราะหและประเมินโครงการ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
การพยากรณทางธุรกิจ
สถิติประยุกตในการประกันคุณภาพ
ภาวะผูนาํ และการทํางานเปนทีม

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
4644306
3564101
4642113
4644213
3564102
4644126
3564103
4644126
3564104
3564105
3564201
4644211
4644130
3564202
4644210
3564203
3564204
3564205
3564206
3564207
3564208
3564209
3564210
3564211
3564401
3564501
3564502
3564901
4644904
4644905
3564902
4644905
3564903
4644907
3564904
3564905

ชื่อวิชา
การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ
การจัดการและการบริหารโรงงาน
การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย
การบริหารงานครัว
การจัดการเชิงกลยุทธ
นโยบายธุรกิจ
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเบื้องตน
นโยบายการเกษตร
การจัดการนําเขาและสงออก
ธุรกิจพาณิชยนาวี
การฟนฟูและปรับโครงสรางธุรกิจ
หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจระหวางประเทศ
การวิเคราะหตลาดแรงงาน
หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเกษตร
นโยบายอุตสาหกรรม
หัวขอเฉพาะทางดานการจัดการอุตสาหกรรม
หัวขอเฉพาะทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
การตรวจสอบและการรับรอง
โครงการพิเศษดานการจัดการคุณภาพ
สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
สัมมนาการบริหารงานบุคคล
สัมมนาและพยากรณธรุ กิจ
สัมมนาปญหาการจัดการ
โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ
วิธีวิจยั ทางธุรกิจ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
2(1-2)
2(1-2)
2(2-0)
3(3-0)
2(2-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
2(2-0)
3(2-2)
5(240)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3564906
3564907
3564908
3564909
3564910
3564911

ชื่อวิชา
การสัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ
การวิจยั การบริหารทรัพยากรมนุษย
สัมมนาคอมพิวเตอรธรุ กิจ
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย
สัมมนาธุรกิจการเกษตร
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม

น(ท-ป)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ า การบริหารธุรกิจ
(356)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3561101

องคการและการจัดการ
3(3-0)
Organization and Management
ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการ
ประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแง
การวางแผนการจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ การจูงใจคนทํางาน การควบคุม
ปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายที่ตั้งไว

3561102

การจัดการธุรกิจขนาดยอม
3(3-0)
Small Business Management
ศึกษาปญหาเกีย่ วของในการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมในดานการจัด
องคการการปฏิบัติงาน การเริม่ ตนประกอบธุรกิจขนาดยอม การลงทุน เงินทุน
การควบคุมการบริหาร การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธ
ดานกฎหมายกับหนวยงานรัฐบาล การประเมินผลการดําเนินการธุรกิจขนาดยอม
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3561103

จิตวิทยาองคการ
2(2-0)
Psychology in Organizations
แนวทางวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยในหนวยงาน อิทธิพลของสังคมและ
องคการที่มีตอมนุษยและสมาชิกขององคกร การจูงใจ ความพึงพอใจโครงสราง
ขององคการ ความคาดหวังขององคที่มีตอสมาชิก พฤติกรรมของสมาชิกที่มีตอ
ความคาดหวั ง ขององค ก ารความขั ด แย ง และการคลี่ ค ลายความขั ด แย ง ระหว า ง
สมาชิกในองคการภาวะผูนําและบรรยากาศตาง ๆ ขององคการ

3561201

ธุรกิจเบื้องตน
2(2-0)
Introduction to Business
ศึ ก ษาเพื่ อ เป น การปู พื้ น ฐาน และให เ กิ ด ความคุ น เคยกั บ การ
ดํ า เนิ น งานทางธุ ร กิ จ การศึ ก ษาจะมุ ง สนใจที่ ห ลั ก เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ และ
สิ่งแวดลอมธุรกิจประเภทตาง ๆ องคการธุรกิจ การจัดองคการและการบริหาร
ตลอดจนองค ประกอบตาง ๆ เพื่อการดําเนินงาน และประเมินกิจการทางธุรกิจ
เชน การบัญชี การตลาด การขาย การบริหารบุคคลและสํานักงาน เนื้อหาของวิชา
ครอบคลุมถึ ง เรื่อ งราวตาง ๆ เช น เอกสารทางธุ รกิจ การสั่งสิน คา เข า และส ง
สินคาออก การประกันภัย และคณิตศาสตร ทางการเงินเกี่ยวกับการคิดดอกเบี้ย
การลดตั๋วเงิน การคิด คาปจจุบันของเงิน เปนตน

3561202

การบริหารธุรกิจเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Business Management
ศึกษาความหมายและปจจัยพื้นฐานของการบริหาร ความสัมพันธของ
ธุรกิจในสาขาวิชาตาง ๆ ความสัมพัน ธของบุคคลกับธุรกิจ การวางแผนความ
เปนมาและหลักของการบริหารเจาหนาที่หรือกระบวนการบริหาร การจัดองคการ
การสั่งงานการจัดงบประมาณ การจัดสายงานและโครงสรางขององคการ การ
ปรับปรุงงานการวิเคราะหมาตรฐานของงาน
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3561203

ธุรกิจทางศิลปะ
3(3-0)
Business Arts
ลั ก ษณะประเภท และการดํ า เนิ น การธุ ร กิ จ ทางศิ ล ปะ ตลอดจน
พระราชบัญญัติและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การจางแรงงาน การจางทําของ
การขออนุญาตติดตั้ง และรื้อถอน สิ่งโฆษณา ศึกษารูปแบบรายการสัญญาและการ
ทําสัญญา ตลอดจนระเบียบการเงินและภาษีตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจทางศิลปะ

3561204

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3(3-0)
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และองคประกอบที่ใชใน
การประกอบธุรกิจ ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหาร
บุคคลการบริหารสํานักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท ตาง ๆ
แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

3561301

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร
3(3-0)
Introduction to Administration
ความหมาย และสาระสําคัญของวิชาการบริหาร ขอบขายและพัฒนาการ
ของการบริหาร ทฤษฎีและแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคลายคลึงและ
ความแตกตางระหวางการบริหารรูปแบบตาง ๆ โครงสราง องคประกอบและ
บทบาทหนาที่ของระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธระหวางระบบบริหารกับ
สภาพแวดลอม รวมถึงศึกษาหลักปรัชญา การจัดองคการ กลไก กระบวนการ
และกิจกรรมสําคัญในการบริหารงานทั่วไป
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3561501

ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
3(3-0)
Standardization
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน หลักการ และระดับของการ
มาตรฐานวิวัฒนาการของการมาตรฐาน ทั้งในประเทศและตางประเทศ บทบาท
ของการมาตรฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและสังคม กระบวนการ
ดํ า เนิ น การด า นการมาตรฐาน การกํ า หนดมาตรฐาน การรั บ รองคุ ณ ภาพการ
มาตรฐานระหว า งประเทศ การส ง เสริ ม การฝ ก อบรมด า นการมาตรฐาน การ
ตรวจสอบและติดตามผลรวมทั้งศึกษาการดําเนินงานของหนวยงานที่รับผิดชอบ
การมาตรฐานของประเทศไทย กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ

3561502

ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
3(3-0)
Introduction to Quality Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ประวัติและพัฒนาการของการ
จัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ทั้งในรูปแบบของการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control-Q.C. หรือ Total Quality Control –TQC.) การ
ประกันคุณภาพ (Quality Assuarance-Q.A.) การจัดการคุณภาพ (Quality System
Mangement) และการจัดการคุณภาพทั้งองคการ (Total Quality Management T.Q.M) โดยอาศัยแนวความคิดและหลักการทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติของ
ตางประเทศสากล และประเทศไทยมาเปนแนวทางในการศึกษา เพื่อใหนักศึกษามี
ความรูเขาใจในการจัดการคุณภาพ โดยภาพรวม สามารถอธิบาย และวิเคราะห
ผลกระทบ และความจําเปนในการนําระบบการจัดการคุณภาพมาใชในการจัดการ
ได
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3561503

อุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)
Industrial Services
ศึ ก ษาหลั ก การจั ด การ ประเภท รู ป แบบ และลั ก ษณะงานของ
อุตสาหกรรมบริการ ขนาดการลงทุน การดําเนินงาน และการควบคุม คุณภาพ
ของอุตสาหกรรมบริการประเภทตาง ๆ การบริการกอนและหลังการดําเนินงาน
การให บ ริ ก ารในรู ป แบบต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ในเชิ ง รู ป ธรรมและนามธรรม
คุณธรรมและจริยธรรม ของผูประกอบการอุตสาหกรรมบริการ คุณสมบัติของผู
ใหบริการ และศึกษาบทบาทของอุตสาหกรรมบริการกับการพัฒนาประเทศ

3562101

การจัดการฟารม
3(3-0)
Farm Management
ภาวะการทํา ฟารม ในประเทศไทย ประเภทของฟาร ม การนํ า หลั ก การ
จัดการและหลักเศรษฐศาสตรมาใชประโยชนในการทําฟารม หลักพิจารณาในการ
จัดการฟารม ไดแก การเชา การซื้อฟารม การใชเครดิต การทําบัญชี การวัดผล
สําเร็จในการทําฟารมและปญหาตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการฟารม

3562102

การจัดการงานกอสราง
3(3-0)
Construction Management
การรับงานและขั้นตอนของงานกอสราง หลักการวางแผนกอสราง ความ
รวมมือและความสัมพันธระหวางหนวยงาน และผูรวมงานกอสราง เทคนิคการ
วางแผนงานกอสรางดวยระบบตาง ๆ การควบคุมและติดตามผลความกาวหนา
การควบคุมงาน การตรวจงาน การเขียนรายงานกอสราง ปญหาและขอบังคับใน
การควบคุมงานการตรวจรับงานกอสราง
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3562103

การจัดการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Management
การนําคอมพิวเตอรมาใชในหนวยงาน ระบบการประมวล ขอมูลธุรกิจ
การจัดองคการ การจัดบุคลากรและการควบคุมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

3562104

การจัดการธุรกิจดวยคอมพิวเตอร
3(2-2)
Business Management with Computer Applications
ศึ ก ษาการใช ค อมพิ ว เตอร เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การด า นงานบุ ค คล
การเงินการประกันภัย การโรงแรม โรงพยาบาล การธนาคารพาณิชย ธุรกิจการ
บิน การขนสงการผลิต และการจัดการในสถาบันการศึกษา และใหมีการศึกษา
นอกสถานที่

3562105

การจัดการธุรกิจบริการดานอาหารและภัตตาคาร
3(3-0)
Meal Service and Restaurant Management
หลักการจัดการธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร การจัดเลี้ยงอาหาร และ
เครื่ อ งดื่ ม การจั ด รายงานอาหาร ตลอดจนการให บ ริ ก ารในรู ป แบบต า ง ๆ ที่
เกี่ยวของการควบคุมตนทุน คาใชจายในการดําเนินงาน และควบคุมคุณภาพของ
อาหารใหมกี ารศึกษานอกสถานที่

3562106

การจัดการโรงพยาบาล
3(3-0)
Hospital Management
หลักการจัดการโรงพยาบาล และสถานพยาบาล การจัดองคก าร การ
วางแผนงาน การใหบริการตาง ๆ การประชาสัมพันธ การจัดทําเวชระเบียน การ
ควบคุมทางดานการปฏิบัติงานและการจัดการในโรงพยาบาล ใหมีการศึกษานอก
สถานที่
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3562107

การจัดการคลังสินคา
3(3-0)
Warehousing Management
หลักในการจัดการคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา การเลือกสถานที่ตั้ง
การจัดองคการ และการบริหารงานกิจการคลังสินคา หลักในการดูแลรักษาสินคา
การขนสง กฎหมาย และระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการคลังสินคา ใหมกี ารศึกษา
นอกสถานที่

3562108

การจัดการงานวัสดุ
3(3-0)
Material Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3562307 การบริหารการผลิต
กลวิธีจัดซื้อวัสดุทใี่ ชในการผลิต การควบคุมวัสดุระหวางการผลิต การจัด
การและควบคุมวัสดุคงคลัง การขนสงวัสดุในการผลิต ปญหาการจัดการงานวัสดุ

3562109

การรักษาความปลอดภัย
3(3-0)
Security
ศึกษาถึงภยันตรายตาง ๆที่อาจเกิดขึ้นในหนวยงาน หลักการรักษาความ
ปลอดภัย การรักษาปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่และหนวยงาน ระเบียบปฏิบัติของ
ยามรักษาการณ การสรางจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย มาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัย

3562110

การจัดตั้งรานคายอย
2(2-0)
Formation of Retail Shop
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน: 3541101 หลักการตลาด
การดําเนินการในการจัดตั้งรานคายอยเบื้องตน การศึกษาความเหมาะสม
หรือการสํารวจทางเศรษฐกิจและสังคม การเสนอรายงาน การสํารวจการศึกษา
ลูกคาและผูนาํ การจัดตั้งรานคายอยในประเทศไทย
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3562111

การจัดโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก
3(3-0)
Management of Developing Project in Child Health
ศึกษาหลักการและการวางแผนการจัดโครงการพัฒนาสุขภาพเด็ก ศึกษา
ความสําคัญและปญหาสุขภาพเด็กและการแกไข นโยบาย หลักการ แผนพัฒนา
เด็ก และเยาวชนในระดั บตา ง ๆ หลั ก การเขี ย นและดํา เนิ น งานโครงการพั ฒ นา
สุขภาพเด็ก การจัดการสภาพแวดลอม การสงเสริมความรูดานสุขภาพและการ
บริหารสุขภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็ก การประเมินผลโครงการพัฒนาสุขภาพ
เด็ก

3562112

การจัดการรานคาเสื้อผา
2(1-2)
Shop Management
โครงสรางขององคการ หลักการจัดการและการดําเนินงาน การคํานวณ
รายได รายจายของสินคา ศึกษาชนิดของสินคา การเก็บรักษาสินคาในสตอก
การตกแตงรานคา

3562113

การจัดการรานคาศิลปประดิษฐ
2(1-2)
Shop Window and Store Management
โครงสราง องคการการดําเนินงาน คาใชจา ย ชนิดสินคา การตกแตง
การเก็บรักษาสินคาเพื่อรอการจําหนาย การบรรจุสนิ คา การขนสงสินคา รวมถึง
การโฆษณาประชาสัมพันธ

3562114

การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)
Service Industry Management
ศึกษาหลักในการจัดการธุรกิจการบริการตางๆ ลักษระของธุรกิจบริการ
การประยุกต เอาหลักการทางการจัดการผลิตไปใชในธุรกิจบริการใหมกี ารศึกษา
สถานที่
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3562115

การจัดการดานอาหารและภัตตาคาร
3(2-2)
Meal Service and Restaurant Management
หลักการจัดการดานอาหารและภัตตาคาร หนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูจดั การภัตตาคาร และการควบคุมการประมาณความตองการ การควบคุม
คุณภาพ ตนทุนและคาใชจา ยในการดําเนินงาน

3562116

การจัดการรานคาอาหาร
2(1-2)
Institutional Food Management
หลักการและคุณลักษณะของผูบริหารดานอาหารประเภทตาง ๆ จัดแบง
หนาที่ในการบริการรูปแบบของการใหบริการเพือ่ การบริการ การทํางานใหมี
ประสิทธิภาพสูง ศึกษาคุณสมบัติของผูใหการบริการอาหาร ตําแหนงหนาที่ใน
การบริการอาหาร การตลาด การงบประมาณ และฝกดําเนินการจัดการกิจการ
รานคาอาหาร

3562117

การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
3(3-0)
Travel Business Management
ศึกษารูปแบบตาง ๆ ขององคการในธุรกิจการทองเทีย่ ว โดยเฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับโรงแรม การประกอบธุรกิจจัดนําเที่ยว การจัดการดานคาปลีกของบริษัท
นําเที่ยว การจัดการดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บริษทั จัดนําเที่ยว
(Tour Operation) ตลอดจนศึกษาการจัดองคการ การตลาด การจัดทําบัญชี และ
งบประมาณ และการอภิปรายถึงปญหาตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจัดการธุรกิจการทอง
เที่ยวในทางปฏิบัติการแกไขปญหาตาง ๆ โดยศึกษาจากตัวอยาง
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3562118

การจัดการสวนหนา
3(2-2)
Front Office Operation
ศึกษางานและหนาที่ของสวนหนาของโรงแรม อันไดแก งานสํารวจที่พัก
การบริ ก ารด า นการเดิ น ทางของผู เ ข าพั ก การบริก ารดา นสั ม ภาระและกระเป า
เดินทางของผูเขาพักการใหขาวสารเกี่ยวกับกิจการของดรงแรม ชนิดของหองพัก
การบริการติดตอสื่อสารระหวางผูเขาพักบุคคลภายนอก งานโทรศัพท โทรเลข
รวมทั้งการจัดทําบัญชีการเงิน บัญชีหองพัก รวมทั้งคิดคาใชจายทุกชนิดจากแผนก
ตาง ๆ เมื่อแขกประสงคจะออกจากโรงแรม มารยาทของพนักงานและคุณสมบัติ
ของพนักงานสวนหนาของโรงแรม

3562119

การจัดการงานแมบาน
3(2-2)
House Keeping Management
ศึกษาหนาที่และขอบเขตของงานแมบา นในระดับพืน้ ฐาน ซึง่ ไดแก การ
จัดเตรียมหองพัก เครื่องมือ อุปกรณรวมทั้งน้ํายาเคมี ทีใ่ ชทาํ ความสะอาด ทุก
ชนิดการบํารุงรักษาซอมแซมเฟอรนเิ จอร เครื่องใช การซักรีด และการนําสงผาซึ่ง
ใชภายในโรงแรม และบริการซักรีดแกหองพัก การจัดทําบัญชีรายละเอียดสิ่งของ
เครื่องใช การรับคํารองเรียนจากแขกในกรณีตาง ๆ รวมทั้งหนาที่เกีย่ วกับของสูญ
หายและหนาที่ประสานงานกับแผนกตาง ๆในโรงแรม เชน แผนกบริการสวน
หนาโรงแรม เรื่องการพักของลูกคา ฯลฯ การใชภาษาในการพูด การติดตอกับ
ลูกคามารยาทของพนักงาน
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3562120

การจัดการโรงแรม
3(3-0)
ศึกษาความเปนมาของกิจการโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรม
ขนาดเล็ก (Small Hotel) และขนาดใหญ (Hotel Group) ความเปนไปไดในการ
กอตั้งโรงแรม (Feasibility Determination) การบริหารโรงแรมในรูปแบบตาง ๆ
เชน Owner Management, Chain System, Management Contract, Franchise
Service การศึกษาในเรื่องของ Hotel Marketing และ Yield Management การศึกษา
โครงสรางของการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกําหนดหนาที่ของเจาหนาที่ฝาย
ตาง ๆ โปรแกรมประยุกตดานคอมพิวเตอรทใี่ ช กับงานดานโรงแรม ศึกษาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบตอผูใชบริการของโรงแรม การพัฒนา
บุคลากร ศึกษาถึงขอบกพรองและแนวทางการแกไขในการดําเนินกิจการโรงแรม

3562121

การจัดการฝายหองพัก
3(3-0)
Room Division Management
ศึกษาหลักการจัดองคการและหนาที่ตาง ๆ ของฝายหองพัก วางนโยบาย
เกี่ยวกับอัตราคาหอง วิธีการทําใบรับรองจองหองพัก การจัดเก็บบัตรลงทะเบียน
การจัดจองหองพักเปยกลุม การรับรองหองพักแบบไมมขี อ ตกลงกันมากอน การ
รับเงินรวงหนาหรือเงินมัดจํา การจองหองผานกลุมบริษทั โรงแรม (Chain Hotel )
ในกรณีโรงแรมในเครือ การยกเลิกการจอง การควบคุมสถานภาพทางดานหองพัก
ราคาหองพัก และกลวิธใี นการกําหนดนโยบายการตลาดของคูแขงขันตาง ๆ
งานสัมพันธกบั แผนกบริการอื่น ๆ
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3562122

การจัดการธุรกิจเสริมความงาม
3(3-0)
Beauty Service Management
ศึกษาถึงการดําเนินงานเพื่อสรางธุรกิจดานเสริมความงาม เชน การตัดผม
ดัดผม และการใชเครื่องสําอางเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการประกอบการตาง ๆ
รวมทั้งศึกษาความสะอาด ความปลอดภัยจากการใชสารเคมี และการใหบริการ
อยางมีคณ
ุ ภาพ

3562123

การจัดการสโมสร
3(3-0)
Club Management
ตนกําเนิดและประวัตขิ องสโมสร การกอตั้ง การพัฒนาและการจัดการ
สโมสร การจัดองคการ การงบประมาณ และกฎหมายที่เกีย่ วของกับการจัดการ
สโมสร

3562124

การจัดการธุรกิจบันเทิง
3(3-0)
Entertainment Business Management
ศึกษาถึงความหมายและคําจํากัดความของธุรกิจบันเทิง องคประกอบและ
ประเภท ของธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ความสํ า คั ญ และความจํ า เป น ของธุ ร กิ จ บั น เทิ ง ต อ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวกฎหมายวาดวยการจัดตั้ง และควบคุมธุรกิจบันเทิง ความ
รับผิดชอบตอผูใชบริการของสถานบันเทิง มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงาน
การตลาดในธุรกิจบันเทิง
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3562125

การจัดการสันทนาการในอุทยานและสวนสาธารณะ
3(3-0)
Recreation Management for National Park and Public Park
ความหมาย ประวัติความเปนมาและความสําคัญของอุทยานและสวน
สาธารณะ ลักษณะที่สําคัญของอุทยานและสวนสาธารณะ การจัดการและการจัด
โครงสร า งองค ก ารตลอดจนการงบประมาณ และการควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดลอม การพัฒนาและการจัดการสันทนาการตาง ๆ ภายในอุทยานและ
สวนสาธารณะเพื่อการพักผอนและเพื่อการทองเทีย่ ว

3562126

3(3-0)
การจัดการที่พักและอาคารชุด
Accommodation and Suit Building Management
ศึกษาถึงลักษณะที่พักและอาคารชุดประเภทตาง ๆ และองคประกอบที่ใช
ในการประกอบธุรกิจที่พักและอาคารชุด ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน
การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารงานสํานักงาน การวางนโยบายเกี่ยวกับ
อัตราคาหอง วิธีการทําใบรับรองหองพัก การรับจองที่พัก การรับเงินลวงหนา
หรือเงินมัดจํา การควบคุมสถานภาพทางดานหองพัก ศึกษาสถานการณความ
เปลี่ยนแปลงใน ประเทศในรูปอัตราการเขาพัก ราคาหองพัก และกลวิธีในการ
กําหนดนโยบายการกําหนดตลอดของคูแขงขันตาง ๆ งานสัมพันธกับแผนกบริการ
อื่น ๆ

3562127

การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
3(3-0)
Conference and Convention Management
ศึกษาถึงความหมายและคําจํากัดความของการประชุมสัมมนาและ
ก ารจั ด นิ ท รรศการประเภทของการจั ด ประชุ ม และการจั ด นิ ท รรศการ ความ
เกี่ยวของกับธุรกิจอื่น ๆ สิ่งจําเปนพื้นฐานและปจจัยเกื้อหนุนในการดําเนินธุรกิจ
ประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ การเตรียมการและการบริหารการประชุม
สัมมนานิทรรศการ และงานแสดงสินคา การบริหารราคา การสรางความพอใจให
ผูใชบริการ และกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูใชบริการตอการพัฒนา
ธุรกิจแบบใหม การตลาดในธุรกิจการจัดประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
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3562128

การจัดการประชุมสัมมนา
3(3-0)
Conference Management
ศึกษาถึงความหมาย และคําจํากัดความทางการประชุมสัมมนา ประเภท
และรูปแบบของการจัดการประชุมสัมมนา การเตรียมการและการบริห ารการ
ประชุ มสั ม มนา การบริ ห ารราคา งบประมาณการตลาดในธุร กิ จ การจั ด การ
ประชุมสัมมนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการจัดการประชุมสัมมนา

3562129

การจัดการทางอากาศยาน
3(3-0)
Air Crafts Management
ศึ ก ษาหลั ก ในการ จั ด การทางอากาศยานในลั ก ษณะต า ง ๆ การจั ด การ
เสนทาง การบิน หนว ยงานที่เ กี่ย วของกับการจัดการทางอากาศยานตาง ๆ การ
จัดการดานการผลิต การตลาดและราคาในธุรกิจทางอากาศ การบริการ อภิปราย
ถึงปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทางอากาศยาน ตลอดจนการแกไขปญหาตาง ๆ
โดยศึกษาจากตัวอยางและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทางอากาศยาน เชน
กฎหมายการบินพลเรือน ฯลฯ

3562130

การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Management for Service Business
ศึกษาอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอบริการ การจัดการธุรกิจบริการเพื่อ
การอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม การจัดการระบบ
นิเวศวิทยาที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว ตลอดจนปญหาและผลกระทบของธุรกิจ
บริการที่มีตอ สิ่งแวดลอมที่มีตอ ธุรกิจ
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3562201

ธุรกิจการพิมพ
2(2-0)
Printing Business
บทบาทของสื่อสิ่งพิมพในสงั คม การตลาดและการดําเนินธุรกิจการพิมพ
การจัดองคการทางงบประมาณ กฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการพิมพ

3562202

ธุรกิจงานถายภาพ
2(2-0)
Photography Business
บทบาทของการถายภาพในสังคม การตลาดของการถายภาพ การจัดองค
กรการงบประมาณ การดําเนินงานธุรกิจการถายภาพ

3562204

ธุรกิจงานวิทยุ
2(2-0)
Radio Business
บทบาทของวิทยุในสังคม การตลาดและการดําเนินธุรกิจวิทยุ การจัด
องคกรการงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานวิทยุ

3562205

ธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0)
International Business Practice
ระบบธุรกิจ และสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ มูลเหตุจูงใจ
ในการทําธุรกิจระหวางประเทศ การควบคุมและสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศ
โดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหวางประเทศ ศึกษาโครงสราง
และการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจระหวางประเทศ

3562206

หลักธุรกิจการเกษตร
3(3-0)
Principles of Agricultural Business
ความหมายและความสําคัญ องคประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร
สินเชื่อเพื่อการเกษตร ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร ปญหาธุรกิจเกษตร
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3562207

จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0)
Business Psychology
ศึ ก ษาถึ ง ความสามารถใน การใช จิ ต วิ ท ยาในการบริ ห ารธุ ร กิ จ
ความสามารถในการบริหาร บุคลิกภาพเชิงธุรกิจ กลวิธีในการเขาใจผูอื่น การให
คําปรึกษาและชี้แนะการจูงใจผูรวมงาน จิตวิทยาในการบริหารงานในการแขงขัน
ในเชิ งธุ รกิ จ การปรั บตั ว ทางสั ง คมและการตั ด สิ น ใจในการทํ า งานรว มกั บผู อื่ น
จิตวิทยาของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานและจิตวิทยาของความสัมพันธ
ระหวางเพื่อนรวมงาน

3562208

ธุรกิจการดนตรี
2(2-0)
Introduction to Music Business
แนวทางในการประกอบธุรกิจทางดนตรี และอุตสาหกรรมการดนตรี
ค วามต อ งการของสั ง คมไทย ทั้ ง ในอดี ต และป จ จุ บั น การบั น ทึ ก เสี ย ง การ
ประพันธ เพลงการตีพิมพ ลิขสิทธิ์ บริษัทบันทึกเสียง การผลิต การตลาดสินคา
ของดนตรี สื่อสารมวลชนและอาชีพการดนตรี

3562209

ธุรกิจพาณิชยนาวี
3(3-0)
Shipping Business
ศึกษาถึงความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับประเภท และลักษณะของเรือสินคา
หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการขนสงทางทะเล เอกสารที่ใชในธุรกิจการขนสง
ทางเรือ ความรูดานการปฏิบัติงานในทาเรือ การเชาเรือ และการประกันภัยทาง
ทะเล กฎหมายธุรกิจพาณิชยนาวี การตลาดในธุรกิจพาณิชยนาวี
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3562210

ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
3(3-0)
Fitness Business
บทบาทของธุรกิจเพื่อสุขภาพตอธุรกิจการทองเที่ยวในยุคปจจุบัน แนวคิด
ใ นการป ระกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ สุ ข ภาพ รู ป แบบของธุ ร กิ จ เพื่ อ สุ ข ภาพ การจั ด การ
การตลาด และการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สุ ข ภาพ การจั ด องค ก าร การงบประมาณ
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจเพื่อสุขภาพ

3562301

ทฤษฎีองคการ
3(3-0)
Organization Theory
ศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีเ กี่ยวกับองคก าร การวิเคราะหโครงสราง
อ งค ก าร รู ป แบบต า ง ๆ ทั้ ง องค ก ารรู ป นั ย และอรู ป นั ย การออกแบบองค ก าร
องคประกอบพื้นฐานของการออกแบบองคการ จุดมุงหมายขององคการ หนาที่
อํานาจและอิทธิพล การติดตอสื่อสาร กระบวนการวินิจฉัยสั่งการ สายการบังคับ
บัญชา การควบคุมการขัดแยงและศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
องคการ เชน การ Reengineering (การลดขนาดองคการ)

3562302

การพัฒนาองคการ
3(3-0)
Organization Development
ศึกษาถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร
การผสมผสานความเจริ ญเติ บ โตส ว นบุค คลของสมาชิ ก ภายในองค ก ารเข า กั บ
วัตถุประสงคขององคการโดยเนนหนักเรื่องการสรางทีมงาน เพื่อนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ อยางเปนระบบเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องคการ
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3562303

มนุษยสัมพันธในองคการ
3(3-0)
Human Relations in Organization
การศึกษาลักษณะ แนวความคิด ขอบเขตและปจจัยอันเปนพื้นฐานของ
ความสัมพันธระหวางบุคคล คณะและองคการ หนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม
การติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งการประสานงาน หลั ก ศาสนาที่ ช ว ยส ง เสริ ม มนุ ษ ย
สัมพันธ

3562304

การวางแผนและการบริหารโครงการ
3(3-0)
Planning and Project Management
ลักษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน
ประเภทของแผน ขอดีและขอจํากัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวของกับการ
วางแผน ลักษณะของแผนที่ดี การวางแผนภายใตภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง การ
วิเคราะหภาพแวดลอมที่สงผลตองานการวางแผนปฏิบัติงาน การจัดทําโครงการ
เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการเลือกใช การประเมินผลโครงการ

3562305

หลักการวางแผน
3(3-0)
Planning
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคของการวางแผน หลักทั่วไปและปญหาใน
กระบวนการวางแผน ความสัมพันธระหวางอุดมการณ จุดมุงหมายนโยบายแผน
และโครงการในระดับตาง ๆ เทคนิคในการแกปญหาและการปรับปรุงแผนงาน
การปฏิบัติงานใหสําเร็จตามแผน การประเมินผล ตลอดจนศึกษาถึงจุดมุงหมาย
และนโยบายการวางแผนในระดับตาง ๆ ทัง้ ดานเศรษบกิจ สังคมและอื่น ๆ
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3562306

พฤติกรรมองคการ
3(3-0)
Organization Behavior
ศึกษาถึงพฤติกรรมมนุษยในองคการในรูปของปจเจกชนและกลุมซึ่งมี
ผลกระท บต อ การบริ ห าร ตลอดจนอิ ท ธิพ ลตา ง ๆ อั น เกิ ด จากสภาพแวดล อ ม
ศึกษาถึงการใชพลังงานของกลุมใหเปนประโยชนตอองคการ การสรางขวัญและ
กําลังใจใหกบั บุคคลในองคการถึงการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษยในองคการ

3562307

การบริหารการผลิต
3(3-0)
Production Management
ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต
ซึ่ ง รวมถึ ง ระบบการผลิ ต การจั ด องค ก ารเพื่ อ การผลิ ต การวางแผนเกี่ ย วกั บ
ผลิตภัณฑและกําลังการผลิต การวางแผนและกระบวนการผลิต การเลือกสถาน
ที่ตั้งโรงงานการควบคุมคุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการ
จัดซื้อ และระบบการควบคุมสินคาคงเหลือ

3562308

การประมาณและการควบคุมตนทุนการผลิต
3(3-0)
Production Cost Estimating and Control
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ และ
3562307 การบริหารการผลิต
ศึกษาวิธีการคิดและควบคุมตนทุนการผลิตและการดําเนินงานดานอื่น ๆ
ของกิจการซึ่งจะรวมถึงงบประมาณการผลิต การจัดจําหนาย และโสหุยการผลิต
การบัญชีตนทุน ระบบสนเทศ การบริหารปจจัยทางพฤติกรรมที่สําคัญ รวมทั้ง
งานทางการเงินและรายงานการบริหารอื่น ๆ
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3562309

การวางแผนและการควบคุมการผลิต
3(3-0)
Production Planning and Control
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3562307 การบริหารการผลิต และ
4112105 สถิติธรุ กิจ
ศึกษาระบบการผลิต การพยากรณความตองการ และการกําหนดปจจัย
การผลิตการวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบและสินคา การ
วางกําหนดการผลิตและการสงงาน การควบคุมตนทุนการผลิตและการออกแบบ
ระบบควบคุมการผลิตสําหรับระบบการผลิตแบบตางๆ

3562401

เทคนิคการฝกอบรมและการประชุม
3(3-0)
Techniques in Training and Conference
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสํ า รวจความต องการและขั้ น ตอนในการฝ ก อบรม
ประเภทของการฝกอบรม เทคนิควิธกี ารในการฝกอบรมและการประชุม เครื่องมือ
เครื่องใชที่จําเปนในการฝกอบรม การเปนผูประสานงานในการฝกอบรม วิธีการ
จัดโปรแกรมการคํานวณคาใชจา ยการประเมินผลโครงการฝกอบรม

3562402

การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resource Management
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขาย
หนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน
การวางแผนกําลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การ
ประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย
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3562403

การสรางทีมงาน
3(3-0)
Teamwork Developing Techniques
ความหมายและความสําคัญของการสรางทีมงาน แนวคิดพื้นฐานในกา
พัฒนาองคการ แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม วิธีการพัฒนาการทํางานเปนทีม
การวางแผนและการออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน การสรางทีมใหมการ
กําจัดความไมเปนระเบียบและความขัดแยงในทีมขอตกลงและการเอาชนะขอตกลง
ที่ไมเปนระเบียบและความขัดแยงในทีม ขอตกลงและการเอาชนะขอตกลงไม
สมบูรณ การสรางความภาคภูมิใจในทีมงาน การฟนฟู ทีมงาน การลดความ
ขัดแยงระหวางกลุม ปญหาในการสรางทีมงานและแนวทางแกไข

3562404

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3(3-0)
Effciency Development
ความหมาย ขอบเขต ปรั ช ญา และอุ ด มการณ ใ นการพั ฒ นาตนเอง
บุคลิกภาพและการสํารวจบุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเองและผูอื่น
ความตองการของมนุษย คานิยม การสํารวจ และแลกเปลี่ยนคานิยม คานิยมที่
สัมพันธกับการทํางานวัฒนธรรมในการทํางาน การตั้งเปาประสงคของชีวิตและ
การทํางานการสํารวจความรูสึก ปญหา อุปสรรคและวิธีการพิชิตอุปสรรคในการ
ทํางาน การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางาน

3562501

การจัดการประกันคุณภาพ
3(3-0)
Quality Assurance Management
ศึกษาความหมายของคุณภาพ การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
ความสําคัญของการประกันคุณภาพตอการจัดการ นโยบาย และวัตถุประสงคของ
การประกันคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพแบบตาง ๆ การประกันคุณภาพใน
ตางประเทศและในประเทศไทย
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3562502

การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
3(2-2)
Quality System Management
ศึกษาถึงทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการระบบคุณภาพ โดยใชมาตร
ฐานะบบคุณภาพ ISO 9000 ขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน
(International Qrganization for Standardization – ISO.) เปนแนวทางในการศึกษา
โดยหั ว ข อ ในการศึ ก ษาประกอบด ว ย นโยบายคุ ณ ภาพ (Quality
Policy)
โครงสรางของระบบคุณภาพ (Structure of Quality System) ขอกําหนดเกี่ยวกับ
ระบบคุณภาพ (Quality System Requirement) ความรับผิดชอบในการบริหาร
(Management Responsibility) การนําระบบคุณภาพไปใช (Quality System
Implementation) ขั้นตอนและกระบวน การจัดทําระบบคุณภาพ (Quality System
Process and Procedure) และหัวขออื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของเพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบาย
พัฒ นา และนํ า ความรูที่ ไ ดไ ปใช ก ารจัด ทํา ระบบคุ ณ ภาพให แ ก ห นว ยงานหรื อ
องคกรที่ตนทํางานไดตอไป

3562503

การจัดการดานเอกสารระบบคุณภาพ
3(2-2)
Documentation of Quality System
ศึ ก ษาทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละกา รปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ทํ า ระบบเอกสารเพื่ อ ให
สอดคลองและเปนไปตามมาตรฐาน ISO 9000 โดยศึกษาการจัดทําคูมือคุณภาพ
(Quality Procedures) เอกสารวิธีการทํางาน (Work Instructions) และเอกสาร
เสริมอื่น ๆ (Support Documents) อาทิ ผังการทํางาน (Flow Charts) เอกสาร
แบบฟอรมการบันทึกขอมูล, เอกสารทางเทคนิค, คูมือการใชเครื่องมือ, ตาราง,
แผนภูมิ, แบบพิมพเขียว เปนตน รวมทั้งการควบคุมเก็บรักษา และทําลายเอกสาร
ทีไ่ มใชแลว เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูในการจัดการดานระบบเอกสาร และสามารถ
นําไปประยุก ตใ ชไ ดใ นการทํา งานไมเ ฉพาะแตง านดานการจัดการคุณ ภาพ แต
หมายถึงงานดานการจัดการเอกสารในการบริหารงานอื่นๆ ดวย
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3562504

การจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Enviromental Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3561501 ความรทู วั่ ไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
3561502 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
ศึกษาความสําคัญ ประโยชน และหลักการของการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
ผลกระท บของอุ ต สาหกรรมและการดํา เนิ น ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ที่ มี ต อ สิ่ ง แวดล อ ม
ระบบและกระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมขององคกรทั้งดานนโยบาย การวางแผน
การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ การติดตามการประเมินผล และการทบทวน
ปรับปรุงระบบรวมถึงศึกษาวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle) การควบคุม
มลพิษ กฎหมายและ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ

3563101

การจัดการธุรกิจโฆษณา
3(3-0)
Advertising Management
เพื่อใหนกั ศึกษาไดศึกษาถึงโครงสราง องคประกอบ นโยบายและการ
วางแผนงานของการจัดการธุรกิจทางการโฆษณา รวมทั้งการศึกษาถึงหนาที่ของ
ผูจดั การธุรกิจโฆษณาทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติความสัมพันธตอเนื่องกับองคกร
ภายนอก การจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ตลอดจนวิเคราะหและการประเมินผล
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานธุรกิจ การโฆษณา กฎหมายและขอบังคับ ทั้งของรัฐ
และสถาบันที่เกี่ยวของ

3563102

การบริหารงานพัสดุ
2(2-0)
Management for Purchase and Maintenance
ศึก ษาถึง หนาที่แ ละความรับผิดชอบขอ งการบริห ารงานพัสดุ
การ
ปฏิบัติการงานพัสดุ การจัดหา การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ การเก็บ
รักษาพัสดุการทําบัญชีคุมพัสดุ ระเบียบและการปฏิบัติการงานพัสดุของราชการ
ปญหาในการบริหารงานพัสดุและแนวทางแกไข
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3563103

การประมาณราคางานธุรกิจ
3(3-0)
Cost Estimation for Construction Business
ศึกษาและสํารวจราคาวัสดุและเครื่องมืออุปกรณ การกอสรางในทองถิ่น
และจากแหลงผลิตที่สําคัญ ศึกษาแบบรูปรายละเอียดในงานกอสราง จัดแบงกลุม
งานและสวนตาง ๆ ของงานกอสรางออกเปนสวน ๆ จัดลําดับขั้นตอนการประเมิน
ราคา แยกวัสดุและทําตารางประเมินราคา โดยแยกจํานวนและราคาใหละเอียด
ตลอดจนประเมิ น ค า ใช จ า ยในการก อ สร า งเบื้ อ งต น เช น ค า ดํ า เนิ น งาน ค า
อํานวยการ คาวัสดุ คาพาหนะ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาขนสง คาแรงงาน คาภาษี
และกําไร

3563104

หลักการจัดและบริหารการกีฬา
3(2-2)
Management and Administration of Sport
ศึกษาความหมาย ขอบขาย กระบวนการจัดการและบริหารโดยทั่วไปการ
จัดการและการบริหารการกีฬา ความมุงหมายและคุณประโยชน การจัดและการ
บริหารในดานนโยบาย บุคคล งบประมาณ การเงิน อุปกรณและเครื่องอํานวย
ความสะดวก การจัดและบริหารโครงการกีฬาในองคการ การแขงขันและการ
แกปญ
 หาตาง ๆ ของการจัดและบริหารกีฬา แนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งศึกษา
กฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งในประเทศและตางประเทศ

3563105

หลักการจัดและการบริหารศูนยเด็ก
3(3-0)
Management and Administration of Child Center
ศึกษาความหมาย ขอบขาย กระบวนการจัดการและบริหารงานทั่วไป
ความมุงหมายในการดําเนินงานศูนยเด็ก หลักการและการวางแผนการดําเนินงาน
ในศูนยเด็กการจัดกิจกรรมและแนวทางพัฒนาศูนยเด็ก องคการที่ดําเนินการและ
รับผิดชอบเกีย่ วกับเด็กทั้งในระดับชาติและทองถิ่น
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3563106

การจัดและบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management
ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรงงาน องคประกอบของโรงงาน
ระบบการผลิต การพยากรณ ความตองการและการกําหนดปจจัยการผลิต การจัด
และการวางผังโรงงาน รวมทั้งหลักความปลอดภัยในโรงงาน และการศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายสิทธิบตั ร กฎหมายแรงงาน ฯลฯ

3563107

การจัดการสถานบริการเลี้ยงดูเด็กและผูสงู อายุ
3(3-0)
Child and Elderly Care Center Management
ศึกษาขอบขายการดําเนินงานของสถานบริการเลี้ยงดูเด็ก และสถานดูแล
ผูสูงอายุ จุดมุงหมายในการจัดสถานบริการ การวางแผนการดําเนินงาน การจัด
สถานที่ วัสดุครุภัณฑ การจัดสรรบุคลากรสําหรับการเลีย้ งดูเล็ก และดูแลผูสูงอายุ
การทําโครงการและจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในสถานบริการทั้งสองประเภท

3563108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0)
Personality Development
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ โดยเน น สิ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
ภาวะการเปนผูนําทางธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวม
ประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ
การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรองการเขาสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจ
ทางดานรางกายอารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทางศาสนาและจิต
ใหมีการฝกปฏิบัติและรูจักทําการวิเคราะห และทําการประเมินตนเอง การวาง
แผนพัฒนาตนเอง ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ทํางานอยางมีความสุข
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3563109

การจัดการคุณภาพ
3(3-0)
Quality Management
ศึกษาถึง แนวคิดพื้นฐาน นโยบาย วัตถุประสงคของการจัดการคุณภาพ
การออก แบบการควบคุม คุ ณ ภาพวงจรคุ ณ ภาพ การจัด การต น ทุ น การควบคุ ม
คุณภาพการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

3563110

การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0)
Entrepreneurship
ศึกษาลักษณะ และคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติ
ของการจัดการธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การบริการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทาง
การเงินการจัดรูปแบบองคกร การวาจางและประโยชนของธุรกิจของธุรกิจขนาด
ยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของ
ประเทศไทยโดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมาย
ธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรค
เพื่อเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง

3563111

การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
3(3-0)
Small and Medium Management
ศึ ก ษาลัก ษณะและคุณ สมบั ติข องธุร กิ จ ขนาดกลางและขนาดเล็ ก การ
บริหารงานและปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก
การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน การจัด หาเงิน ทุน การจัดองคก าร การ
ปฏิ บั ติ ง าน โครงสร า งของตลาดและการดํ า เนิ น กลยุ ท ธ ท างการตลาด ข อ
ไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย
การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผล
การดํา เนินงาน แนวโนมและบทบาทของธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ใน
ประเทศไทย
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
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3563112

การจัดการธุรกิจแฟรนไชส
3(3-0)
Franchise Management
ศึ ก ษาและทํ า ความเข า ใจ เกี่ย วกับ ธุ ร กิจ แฟรนไชส ประเภทของธุ ร กิ จ
แฟรนไ ชส ข อ ดี แ ละข อ เสี ย ของการทํ า ธุ ร กิ จ แฟรนไชส กฎเกณฑ เงื่ อ นไข
การตลาดและการจัดการ การจัดหาเงินทุนสําหรับการทําธุรกิจ การวิเคราะหความ
เปนไปไดในการทําธุรกิจ การติดตอ และกระบวนการในการสรางสรรคโอกาส
ทางธุรกิจโดยผานระบบแฟรนไชส

3563113

การจัดการกิจการเฉพาะกิจ
3(3-0)
Management for Specific Purpose
ศึกษาลักษณะ ประเภท ปจจัย ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไข เทคนิค
การจัดการและการดําเนินกิจการเฉพาะอยางตามโปรแกรมวิชาหรือวิชาเอก ทั้งที่
เปนกิจการระดับนานาชาติ กิจการระดับชาติ และกิจการระดับทองถิ่น ในเรื่อง
การวางแผน การจัดโครงสรางการจัดการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การโฆษณา
การตลาด การบัญชี การเงิน การจัดราน การจัดสํานักงาน การประเมินผลและ
การรายงานผลการดําเนินกิจการ

3563114

การประกอบการธุรกิจชุมชน
3(3-0)
Community Business Operation
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการ
ประกอ บการธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ได แ ก การจั ด การ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
การตลาดการเงิน การบัญชี และปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของผูประกอบการ
ธุรกิจชุมชนศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยดานสิ่งแวดลอมของชุมชนที่เหมาะสม
ตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการของ
ผูป ระกอบการธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอ
ชุมชนและตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาท
ของธุรกิจชุมชน
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3563115

การบริหารงานพิพิธภัณฑ
3(3-0)
Museum Administration
ศึกษาหลักการแนวคิด และวัตถุประสงคของการบริหารงานพิพิธภัณฑ
ทฤษฎีการบริหารและการจัดการงานพิพิธภัณฑ ปญหาและแนวทางแกไขปญหาที่
เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ

3563116

การจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ
3(2-2)
Museum Collection Management
ศึกษาเกีย่ วกับหลักการ
และการปฏิบัติงานเกีย่ วกับวัตถุทเี่ กีย่ วของกับ
พิพธิ ภัณฑ การทําทะเบียน หมายเลข จัดแยกประเภทวัตถุ วิธีการถายรูปวัตถุที่
ถูกตอง การจัดแสดง การจัดตั้ง การวาง การบันทึกขอมูล รายละเอียดตางๆ เกีย่ วกับ
วัตถุ การรักษาและใชวตั ถุที่ถูกตอง บทบาทและหนาทีข่ องเจาหนาทีใ่ นพิพธิ ภัณฑ
ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับวัตถุ และจรรยาบรรณ อันเกี่ยวกับวัตถุในพิพธิ ภัณฑของ
เจาหนาที่

3563201

ธุรกิจงานภาพยนตร
2(2-0)
Film Business
บทบาทของภาพยนตในสังคม การตลาดและการดําเนินธุรกิจภาพยนตร
การจัดองคการ การงบประมาณ การวางแผนภาพยนตรในรูปแบบตาง ๆ

3563202

ธุรกิจงานโทรทัศน
2(2-0)
Television Business
บทบาทของโทรทัศนในสังคม การตลาดและการดําเนินธุรกิจโทรทัศน
การจัดองคกร การงบประมาณ กฎหมายที่เกี่ยวกับงานโทรทัศน
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3563203

ธุรกิจทางการกีฬา
3(3-0)
Sports Business
ความหมายและความสําคัญ องคประกอบ และประเภทของธุรกิจทางกีฬา
ขอพิจารณาในการลงทุน การผลิตวัสดุและอุปกรณทางการกีฬา ปญหาทางธุรกิจ
กีฬา การตลาด การใชสื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมธุรกิจกีฬา

3563204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0)
Management Information System
ความสํ า คั ญ ของระบบสารสนเทศ ข อ มู ล และสารสนเทศในองค ก ร
โครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮารดแวร
ซอฟแวร และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลสํานักงาน
อัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองคการธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
จัดการในดานการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดวยคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการ

3563205

การจัดการธุรกิจดนตรี
3(3-0)
Music Ensemble Management
การจั ด ตั้ง วงดนตรี การคัด เลือก นั ก ดนตรี อัต รากํา ลัง คน อั ต รากํ าลั ง
เครื่องและอุปกรณ คาดําเนินการในการจัดการฝกซอม การคิดคาตอบแทนในการ
บริการ
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3563206

ระบบขอมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Human Resources Management Information Systems
ศึกษาเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย การจัดเก็บ
ขอมูลที่จําเปนในการบริหารทรัพยากรมนุษย วิธีการจัดเก็บเพื่อประโยชนในการ
คนหาและเรียกใชขอมูล การนําคอมพิวเตอรและเครื่องมือตาง ๆ มาชวยในการ
จั ด เก็ บ ข อ มู ล ลั ก ษณะข อ สนเทศเกี่ ย วกั บ งานบุ ค คลที่ ใ ช ใ นการวางแผน และ
ตัดสินใจของผูบริหาร

3563207

การคาระหวางประเทศ
3(3-0)
International Trading
ศึกษาถึงทฤษฎีการคาและความชํานาญการระหวางประเทศ โดยพิจารณา
จากต น ทุ น เปรี ย บเที ย บสั ด ส ว น ป จ จั ย การผลิ ต ผลตอบแทนป จ จั ย การผลิ ต
เปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษยและเทคโนโลยี นโยบายทางการ
คาระหวางประเทศองคการและอนุสัญญาเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ ทฤษฎี
และนโยบายการลงทุนและนโยบายเทคโนโลยีระหวางประเทศ ความสําคัญของ
การคาระหวางประเทศ กิจการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหา นโยบาย และกลยุทธทาง
การคาระหวางประเทศกําลังพัฒนาและของไทย

3563401

ความปลอดภัยในการควบคุมงาน
3(3-0)
Safety in Work Control
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดความปลอดภัยในการทํางาน การปลูกฝง
ความสนใจ การสอนงานเพื่อความปลอดภัย อันตรายจากสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล การดูแลความเปนระเบียบ
เรียบรอยในโรงงาน การโยกยายและการเก็บรักษาวัสดุการใชเครื่องกํากับของ
เครื่องจักรกลตาง ๆการใชและเก็บรักษาเครื่องมือ การปองกันอัคคีภัย การปฐม
พยาบาลเบื้องตน
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3563402

การบริหารคาจางและเงินเดือน
3(3-0)
Wage and Salary Management
ศึกษาถึงวิธีจายคาตอบแทน การกําหนดนโยบาย โครงสรางและวิธีการ
จายคาตอบแทน หลักการจายคาตอบแทนในทัศนะของนักบริหารโครงสรางและ
รายละเอีย ดการจายค า ตอบแทนในองคก าร และพนัก งานประเภทตาง ๆ การ
วิเคราะหคาตอบแทน คาจางเงินเดือนในองคการธุรกิจใหเกิดความเปนธรรมและ
ความพึงพอใจ

3563403

การสรรหาและบรรจุพนักงาน
3(3-0)
Recruitment and Placement of Personnel
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย
ศึกษานโยบายและการกําหนดนโยบายในการสรรหาและการบรรจุบุคคล
การพยากรณความตองการกําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธในการทดสอบและ
การสัมภาษณบคุ คลเขาทํางาน หลักพฤติกรรมศาสตรทใี่ ชในการคัดเลือกบุคคลเขา
ทํางาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะงาน และกฎหมายที่
เกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุพนักงาน

3563404

การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม
3(3-0)
Personnel Development and Training
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย
ศึ ก ษาบทบาท หน า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของเจ า ห น า ที่บ ริ ห ารงาน
บุคคลโดยเฉพาะดานการพัฒนาและการฝกอบรม ความจําเปนในการพัฒนาและ
ฝกอบรมการวางแผนพัฒนาและฝกอบรม บรรทัดฐานของกลุมที่เปนอุปสรรคตอ
การทํางานและการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน การตั้งวัตถุประสงคในการฝกอบรม
การจัดโปรแกรมฝกอบรม เทคนิคการฝกอบรมแบบตาง ๆ การประเมินผลการ
พัฒนาบุคคลและการฝกอบรมปญหาในการพัฒนาและการฝกอบรม

รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

336

3563405

การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Personnel Planning and Policy
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายขององคการ รวมทั้งการพยากรณ
กําลังคนในระยะสั้นและระยะยาว การสํารวจและวิเคราะหกําลังคนที่มีอยูและ
ความสามารถของบุคคล การดําเนินงานติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานให
เปนไปตามแผนและนโยบาย

3563406

การวิเคราะหงาน
3(3-0)
Job Analysis
ศึ ก ษาโครงสร า งของงาน การเก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ งาน วิ ธี ก ารทํ า งาน
วิเคราะหงานการแบงแยกประเภทของงาน ความสัมพันธระหวางตําแหนงงาน
ตาง ๆ ในองคการ ตลอดจนถึงการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบรรยากาศ และ
ทรัพยากรบุคคลในแตละองคการ

3563407

การวิเคราะหและประเมินโครงการ
3(3-0)
Project Analysis and Appraisal
ศึกษาโครงสรางและการวางแผน แนวความคิดพื้นฐานของการวิเคราะห
โครงการ เกณฑการตัดสินใจตาง ๆ เพื่อการลงทุน การวิเคราะหคาใชจายของ
โครงการ การวิเคราะหผลตอบแทนโครงการ การวิเคราะหการเงินของโครงการ
การวิเคราะหโครงการภายใตภาวะความเสี่ยง
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3563408

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3(3-0)
Personal Assesment
ศึ ก ษาปรั ช ญาความสํ า คั ญ และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
พนักงานการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน การจัดทําเครื่องมือเพื่อใชสําหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นตางๆ เพื่อนําผลไปเปนขอมูลใน
การวางแผนการจายคาจาง การฝกอบรมและการเลื่อนชั้น เลื่อนตําแหนงใหกับ
พนักงานและการพัฒนาองคกรใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3563409

การพยากรณทางธุรกิจ
3(2-2)
Business Forecasting
ศึ ก ษาลั ก ษณะและป จ จั ย ที่มี ผ ลตอ การเปลี่ ย นแปลงทางธุร กิจ โดยเน น
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการพยากรณธุรกิจ โดย
แบบจําลองทางคณิตศาสตรและแบบจําลองทางสถิติที่สามารถนําคอมพิวเตอรมา
ชวยในการพยากรณ โดยใชกรณีศึกษา

3563501

สถิตปิ ระยุกตในการประกันคุณภาพ
3(3-0)
Applied Statistics in Quality Management
ศึ ก ษาถึ ง กลวิ ธี ท างสถิ ติ ที่ จํ า เป น เพื่ อ นํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการกํ า หนด
ควบคุมและตรวจสอบขีดความสามารถของกระบวนการผลิต การบริหารงาน การ
ควบคุมคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ รวมถึงการจัดทํา และคงไวซึ่ง
ขั้นตอนการการปฏิบัติเพื่อควบคุมใหมีการนํากลวิธีการสถิติที่ไดระบุไวใชงาน ผู
ศึกษาจะตองสามารถชี้วัด ประเมินสถานการณ และทํานายแนวโนมที่จะเกิดขึ้นได
จากกลวิธที างสถิติดังกลาว
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3563502

ภาวะผูนาํ และการทํางานเปนทีม
3(3-0)
Leadership and Quality Management of Teamwork
ศึก ษาเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับผูนํา และภาวะผูนํา คุณ ลักษณะและบทบาท
หนาที่ของผูนําที่จะมีสวนชวยในการเสริมสรางคุณภาพงาน บทบาทของผูนําใน
การทํางานเปนทีม การสรางทีมงานที่มปี ระสิทธิภาพจิตวิทยาและเทคนิควิธีในการ
เปนผูนําและการทํางานเปนทีม การสรางความภูมิใจใหทีมงาน การจัดการความ
ขัดแยงในกลุมและระหวางกลุม การแกไขปญหาและการตัดสินใจในการทํางาน
เปนทีม

3564101

การควบคุมคุณภาพ
3(3-0)
Quality Control
ศึกษาหลักการ และวิธปี ฏิบัติในการควบคุมคุณภาพในการผลิตสินคาและ
บริการ โดยเนนใหเห็นวิธปี ฏิบัติในกิจการลักษณะตาง ๆ กับศึกษาถึงเทคนิคและ
เครื่องมือตาง ๆ ทางสถิติที่นํามาใชในการควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคาและ
บริการ

3564102

การจัดการและการบริหารโรงงาน
2(2-0)
Factory Management and Administration
หลั ก การทั่ ว ไปในการจั ด และการบริ ก ารโรงงาน การวางแผนโรงงาน
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ โ รงงาน การจั ด ระบบการใช แ ละการควบคุ ม
เครื่องมือการบํารุงรักษาโรงงาน ความปลอดภัย การทําบัญชีวัสดุเครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ การจัดหา และระเบียบวิธปี ฏิบัติที่จําเปนในการบริหารโรงงาน
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3564103

การศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา
3(3-0)
Time and Motion Studies
ศึกษาถึงการวิเคราะหวิธีทํางาน การศึกษาความเคลื่อนไหว การกําหนด
มาตรฐานเพื่อใชในกระบวนการออกแบบวิเคราะหงาน ซึ่งไดแก ขั้นตอน การ
รวบรวมปญหา การวิเคราะหปญหา การหาทางเลือก การประเมินทางเลือกที่ดี
ที่สุดการศึกษาเวลาแบบตาง ๆ การหาเวลามาตรฐาน และการประยุกตใชกับระบบ
การจายเงินรางวัล

3564104

กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมไทย
2(1-2)
Production Processes and Thai Industry
ศึกษาพื้นความรูเกี่ยวกับขั้นตอน และเทคนิคการผลิตตาง ๆ ที่ใชกันอยู
ทั่วไปในอุตสาหกรรม โดยจะครอบคลุมหลักวิชาเบื้องตนทางวิศวกรรมศาสตร
ความรูกวาง ๆ เกี่ยวกับวัสดุและเครื่องกลและตองการสรางพื้นความรูเกี่ยวกับ
อุต สาหกรรมที่ สําคั ญตา ง ๆ ในประเทศ โดยจะครอบคลุม ความเป น มาสภาพ
ปจ จุบันและอนาคตของสภาพวัสดุดิบ การเงิน การตลาด ตลาดแรงงานและ
เทคโนโลยี ซึ่งเอื้ออํานวยตอการลงทุน ตลอดจนปญหาของการประกอบการ และ
แนวโนมของอุตสาหกรรมในอนาคตของไทย

3564105

การบริหารงานครัว
2(1-2)
Kitchen Management
การศึ ก ษาระบบงาน และขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านครั ว การวางแผน
ปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ ของบุคลากรในครัว การเก็บรักษา การทําความสะอาด
และการซอมบํารุงอุปกรณเครื่องใชในครัว
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3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ
2(2-0)
Strategic Management
ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ ความแตกตางของ
การวางแผนและการบริหารทั่วไป องคประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธการ
กําหนดเปาหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการวางแผน การวางนโยบาย
ธุรกิจ โครงสรางสภาพแวดลอมแหงการแขงขัน การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก กลยุทธรวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม

3564202

การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกรรมเบื้องตน
2(2-0)
Basic Industrial Business and Operation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการดําเนินงาน
ของธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม กระบวนการผลิ ต การตลาด การเงิ น การบริ ห าร
หนวยงานและบุคคล การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมกับสังคม

3564203

นโยบายการเกษตร
2(2-0)
Agricultural Policy
โครงสร า ง และพื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ความสํ า คั ญ ของ
เศรษฐกิ จ การเกษตรต อ ประเทศ การเกษตรและการวางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
นโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจการเกษตร

3564204

การจัดการนําเขาและสงออก
3(3-0)
Export - Import Management
ศึกษาถึงระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑการสงออกและนําเขา ตลอดจน
ระเบียบวิธีการศุลกากร เนนในเรื่องกฎหมายดานพิกัดภาษีนําเขา – สงออก และ
เอกสารตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
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3564205

ธุรกิจพาณิชยนาวี
3(3-0)
Shipping Management
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเรือพาณิชยการคา และเสนทางการเดินเรือ
การประกอบธุรกิจเรือพาณิชย ตลาดเรือพาณิชย ตนทุนการขนสง คาระวางเรือ
(Tariff) ตัวแทนเรือ (Shipping Agent) ผูรับจัดการขนสง (Frieght Forwards)การ
จองระวางเรือ การเชาเรือ การขนสงหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)ผูสง
สินคาทางเรือ ความรับผิดของเจาของเรือผูสงสินคาทางเรือ การประกันภัยทาง
ทะเล เอกสารการคาทางเรือ

3564207

หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจระหวางประเทศ
3(2-2)
Special Topics in International business
ศึกษาปญหาการทําธุรกิจระหวางประเทศในแนวลึก โดยเนนการวิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ พรอมทั้งแนว
ทางการพัฒนาและแกไขตอไป

3564208

การวิเคราะหตลาดแรงงาน
3(3-0)
Labour Market Analysis
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3593204 เศรษฐศาสตรแรงงาน
ศึกษาถึงอุปสงคและอุปทานของแรงงาน ตําแหนงงานวาง แหลงผูวางงาน
หรือกําลังหางานทํา ศึกษาถึงอาชีพตางๆ ปญหาการวางงาน ปญหาโครงสรางของ
ตลาดแรงงานไทย และวิเคราะหสาขาแรงงานขาดแคลน และไมขาดแคลน

3564209

หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเกษตร
3(2-2)
Special Topics in Agri – Business
การศึ ก ษาหั ว ข อ ทางด า นธุ รกิ จ การเกษตรในแนวลึ ก เน น ลั ก ษณะของ
ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข
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3564210

นโยบายอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Policy
ศึ ก ษาข อ กํ า หนด วั ต ถุ ป ระสงค และนโยบายหลั ก ของอุ ต สาหกรรม
ขอบังคับและกฎหมายในการลงทุน นโยบายการลงทุนของรัฐ รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน นโยบายการจั ด เก็ บ ภาษี อ ากร และศุ ล กากรต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
อุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรทางดานแรงงานและวัตถุดิบที่สาํ คัญ ๆ

3564211

หัวขอเฉพาะทาง ดานการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Special Topic in Industrial Management
ศึกษาวิเคราะหหัวขอดานการจัดการอุตสาหกรรม ในแนวลึก ทั้งปญหา
อุปสรรค พรอมแนวทางแกไข

3564401

หัวขอเฉพาะทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(2-2)
Special Topics in Human Resources Management
ศึกษาวิเคราะหหวั ขอทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในแนวลึก ทั้ง
ปญหาและอุปสรรค พรอมทั้งแนวทางแกไข

3564206

การฟนฟูและปรับโครงสรางธุรกิจ
3(3-0)
Turnaround and Corporate Restructuring Management
ศึ ก ษาแนวคิ ด การฟ น ฟู กิ จ การ ป ญ หาและสาเห ตุ ข องการล ม เหลว
กลยุทธในการฟนฟู แนวคิดการปรับโครงสรางธุรกิจ ปจจัยที่กระทบตอการปรับ
โครงสรางทางธุรกิจ สาเหตุและความจําเปนในการปรับโครงสรางธุรกิจ การ
กําหนดภาพรวมและรายละเอียดของการปรับโครงสรางทางธุรกิจ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการปรับโครงสรางองคกร
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3564501

รหัส

การตรวจสอบและการรับรอง
3(2-2)
Auditing and Certification
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3561501 ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
: 3561502 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพ
: 3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
ศึก ษาห ลัก เกณฑและวิธีการตรวจสอบ ขอกําหนดในมาตรฐานระบบ
คุณภาพISO 9000 การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การตรวจสอบจาก
หนวยงานภายนอก (External audit) การตรวจสอบเอกสาร การบริหารงาน การ
ผลิต การควบคุมคุณภาพ การกําจัดของเสียหรือสิ่งของที่ไมใชแลว การบริการ
หลั ง การขาย การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บข อ บั ง คั บ ของรั ฐ รวมถึ ง
คุณสมบัติของการเปนผูตรวจสอบ ศึกษาวิธีการขอรับการรับรองคุณภาพ ขั้นตอน
ในการขอรับการรับรอง การเตรียมความพรอมและเอกสารกอนขอรับการรับรอง
การตรวจเยี่ยมและประเมินผลกอนการรับรอง การปรับปรุงแกไข และขอแนะนํา
ในการจั ด ทํ า ระบบเพื่ อ ให ไ ด รั บ การรั บ รอง หน ว ยงานที่ ใ ห ก ารรั บ รองระบบ
คุณภาพทั้งในประเทศและตางประเทศประโยชนที่จะไดรับจากการรับรองคุณภาพ
ผู เ รี ย นจะต อ งศึ ก ษาทั้ ง ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ โดยจะต อ งฝ ก ปฏิ บั ติ ต รวจสอบ
หน ว ยงานหรื อ องค ก รและ/หรื อ จั ด ทํ า องค ก รให มี ค วามพร อ มเพื่ อ รั บ การ
ตรวจสอบจัดทํารายละเอียดและบัญชีในการตรวจสอบ (Checklist) ฝกการเปนผู
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก (Internal and External Audit)
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3564502

โครงการพิเศษดานการจัดการคุณภาพ
3(2-2)
Special Project in Quality Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3561501 ความรูท ั่วไปเกี่ยวกับการมาตรฐาน
: 3561502 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
: 3562502 การจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000
การศึกษาพิเศษเปนรายกลุมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ อาทิ การ
จัดทํากรณีศึกษา (Case Study) การกําหนดปญหาในการจัดคุณภาพใหผูเรียน
วางแผนและดําเนินแกไข (Problem Solving and Creativity) การจัดฝกอบรมและ /
หรือสัมมนา ทั้งดานการจัดการคุณภาพ (Quality Management Training and/or
Seminar) การเยี่ยมโรงงานหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ (Sides
Visits) โดยมีอาจารยในสาขาวิชา และ/หรือ ผูท รงคุณวุฒิ เปนผูคอยใหคําแนะนํา
ปรึ ก ษาผู เ รี ย นจะต อ งศึ ก ษาทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ จั ด ทํ า รายงาน (Report
Assignment) และนําเสนอในชั้นเรียน (Class Presentation)

3564901

สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(2-2)
Seminar in Personnel Administration
วิเคราะห ศึกษาปญหาและวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
มนุ ษ ย ใ นองค ก รธุ ร กิ จ ศึ ก ษานโยบายพฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ บุ ค คลเพื่ อ สร า ง
ความสัมพันธอนั ดีสําหรับกลุมคนงานที่อยูในระดับตาง ๆ วิเคราะหอภิปรายปญหา
ตาง ๆ ทางดานการบริหาร การพัฒนา การฝกอบรมบุคคลในองคกรธุรกิจ โดยใช
พื้นความรูทางทฤษฎีเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาบุคคลที่เกิดขึ้นภายในองคการ
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3564902

สัมมนาและพยากรณธุรกิจ
2(2-0)
Seminar and Business Predictions
การวิเคราะห อภิปรายเกี่ยวกับปญหาทางเศรษฐกิจ การพยากรณภาวะ
เศรษฐกิจของธุรกิจ การศึกษาวิเคราะหวัฏจักรทางธุรกิจ การพยากรณระยะสั้น
และระยะยาว การทํารายงาน การเสนอผลการวิเคราะห การอภิปรายผลตอที่
ประชุม

3564903

สัมมนาปญหาการจัดการ
3(2-2)
Seminar in Management Problems
ศึ ก ษาและวิ เ คราะหปญ หาที่ เ กิ ด ขึ้น ในระบบการจั ด การ การวิ เ คราะห
ปญหาแบบวิทยาศาสตร แนวความคิดในการแกไขปญหา ศึกษากระบวนการและ
วิธีการแกไขปญหา ฝกปฏิบัติในการแสดงความคิดเห็นและกระบวนการตัดสินใจ
ในดานตาง ๆ ของการจัดการ

3564904

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ
5(240)
Special Project in Business Management
ให จั ด ทํ า โครงการพิ เ ศษภายในหรื อ ภายนอกสถาบั น ที่ มี ส ว นสั ม พั น ธ
เกี่ยวของกับวิชาที่ไดศึกษา โดยใหอยูในความควบคุมของอาจารยผูสอนอยาง
ใกลชิด

3564905

วิธีวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2)
Business Research
ความสําคัญของการวิจัย ทางธุรกิจ ขั้นตอนและวิธีดํา เนินการวิจัย ทาง
ธุรกิจปฏิบัติการวิจัยธุรกิจโดยการเสนอโครงการ กําหนดวัตถุประสงคและตั้ง
สมมุติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสรุปผลงานวิจัย
เพื่อสามารถนําผลการวิจยั ไปใชในธุรกิจ
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น(ท-ป)

3564906

การสัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ
3(2-2)
Seminar in International Business
ศึกษาวิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับระบบธุรกิจและ
สภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ รวมทั้งเหตุการณในปจจุบันที่นาสนใจ
เกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ

3564907

การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(2-2)
Research in Human Resource Management
ศึกษาผลงานวิจยั และปฏิบัติการวิจยั ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย ศึกษา
บทบาทและความสําคัญของการวิจัย การบริหารทรัพยากรมนุษย เทคนิคและ
เครื่องมือในการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษยและการประยุกตใชผลการวิจัยการ
บริหารทรัพยากรมนุษย

3564908

สัมมนาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3(2-2)
Seminar in Computer Business
ศึกษาการวิเคราะหปญหาและวิธีการแกปญหาเกี่ยวกับงานธุรกิจ โดยนํา
คอมพิวเตอรเขามาชว ย เนน ใหนักศึก ษาวิเคราะห ออกแบบระบบพรอมทั้งนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรใหมๆเขามาใชในการบริหาร หรือนําความรูและเทคนิค
ตางๆมาประยุกตใชในการศึกษากรณีศึกษาได
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3564909

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(2-2)
Seminar in Human Resources Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3564901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
การศึกษาปญหาเกีย่ วกับทรัพยากรมนุษย เชน ปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอ
การจัดการทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการนําผลการวิจัยใหมๆ เกี่ยบกับปญหาการ
พัฒนาแรงงานสาขาตาง ๆ มาทําการวิเคราะหและสัมมนาหาขอสรุปออกเปน
รายงาน

3564910

สัมมนาธุรกิจการเกษตร
3(3-0)
Seminar in Agri – Business
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจการเกษตรเพื่อ
นํามาวิเคราะหและอภิปรายหาขอสรุป

3564911

สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
3(2-2)
Seminar in Industrial Management
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ศึกษาปญหาการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทตางๆ โดยศึกษาปจจัย
ตางๆที่ทําใหอุตสาหกรรมประสบความสําเร็จและลมเหลวในการดําเนินงาน เพื่อ
ฝกใหผูศึกษาไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู เพื่อนํามาแกปญ
 หาตอไป
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หมูวชิ า ธุรกิจบริการ
(357)
หมูวชิ าธุรกิจบริการ ซึ่งอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัดลักษณะ
เนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. การจัดบริการ
(357-1--)
2. การทองเทีย่ ว
(357-2--)
3. โรงแรม
(357-3--)
4.
(357-4--)
5.
(357-5--)
6.
(357-6--)
7.
(357-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(357-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
(357-9--)
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หมูวชิ า ธุรกิจบริการ
(357)
รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3571101
3571102
3571103
3571104
3571105
3571201
3571202
3571301
3571302
3571303
3571401
3572101
3572201
3572207
3572301
3572302
3572401
3572501
3573101
3573102
3573105
3573201

ชื่อวิชา
การขนสงผูโดยสาร
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
การขนสงทางน้ํา
การขนสงทางบก
หลักการมัคคุเทศก
อุตสาหกรรมทองเทีย่ วเพื่อสิ่งแวดลอม
หลักการโรงแรม
ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารในงานบริการ
จิตวิทยาการบริการ
การบริการเพือ่ การเดินทางอยางครบวงจร
การสํารองที่นงั่ และการจัดจําหนายตัว๋ เครือ่ งบิน
การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
จิตวิทยาบริการ
การบริการโรงแรม
การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม
การวางแผนและกลยุทธการทองเทีย่ วนานาชาติ
การทองเทีย่ วเชิงนิเวศ
บารและเครื่องดื่ม
การจัดเลี้ยง
การจัดการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม
อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว

น(ท-ป)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3573202
3573203
3573204
3573205
3573206
3573301
3573301
3573302
3573303
3572307
3573401
3573501
3574101
3574102
3574201
3574202
3574203
3574204
3574205
3574301
3574302
3574401
3574901
3574902
3574903

ชื่อวิชา

น(ท-ป)

การสงเสริมการทองเทีย่ ว
พฤติกรรมของนักทองเทีย่ ว
หลักการนําเทีย่ ว
การขายและการโฆษณาการทองเทีย่ ว
การทองเทีย่ วทางน้ํา
การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม
การวางแผนและพัฒนาบุคคลในธุรกิจโรงแรม
การบริหารและการควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม
คุณภาพการใหบริการในโรงแรม
ศิลปะการขายในงานโรงแรม
ระบบสารสนเทศในโรงแรม
ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ธุรกิจการบิน
การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ
เศรษฐกิจทางการทองเทีย่ ว
การพัฒนาการทองเทีย่ ว
หลักการจัดการในบริษัทตัวแทนจําหนายธุรกิจทองเทีย่ ว
การเดินปาและการทองเทีย่ วแบบผจญภัย
หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการทองเทีย่ ว
ธุรกิจสนามกอลฟ
เศรษฐกิจทางการโรงแรม
ธุรกิจสวนสนุก
การสัมมนาธุรกิจบริการ
สัมมนาปญหาทางอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
การวิจยั ทางดานการทองเทีย่ ว

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)
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รหัสวิชา
รหัสใหม รหัสเกา
3574904
3574905
3574906
3574907
3574908

ชื่อวิชา
สัมมนาปญหาธุรกิจโรงแรม
สัมมนาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร
สัมมนาธุรกิจบริการขนสง
สัมมนาปญหาอุตสาหกรรมบริการ
สัมมนาธุรกิจการทองเทีย่ ว

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

3571101

การขนสงผูโดยสาร
3(3-0)
Passenger Transportation
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสงทางบก ทางเรือและทางอากาศ รูปแบบ
ของการขนสง หลักการรับผูโดยสาร บทบาทของรัฐบาลตอการขนสงผูโดยสาร
โดยการศึกษาวิเคราะหถึงยานพาหนะที่ใหบริการ การกําหนดเวลา การสงเสริม
การขายบริ ก าร ป ญ หาในด า นการแข ง ขั น และการร ว มมื อ ระหว า งการขนส ง
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งการควบคุมการขนสงผูโดยสาร

3571102

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2)
Food and Beverage Operation
หลั ก การ วิ ธี ก าร ประเภทและรู ป แบบของการให บ ริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่มการเตรียมการจัดโตะอาหารแบบตาง ๆ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน
การจัดโตะ อาหาร ศึกษารายการอาหาร มารยาทและการปฏิบัติในการตอนรับ
และบริการ

3571103

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)
Personality Development for Hospitality Industry
ความหมายของขอบเขตของคําวาบุคลิกภาพ องคประกอบที่ทาํ ใหมนุษยมี
บุ ค ลิ ก ภาพต า งกั น บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมบริ ก าร การปรั บ
พฤติกรรม มนุษยสัมพันธและการสงเสริมมนุษยสัมพันธในองคกรเพื่อพัฒนา
การทํางาน
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น(ท-ป)

3571104

การขนสงทางน้ํา
3(3-0)
Marine Transportation
ประวั ติ วิ วั ฒ นาการ และรู ป แบบของการขนส ง ทางน้ํ า ชนิ ด ของ
ยานพาหนะ ทางน้ํา การกําหนดราคาและการสงเสริมการขายบริการทางน้ํา
บทบาทของรั ฐ บาลและ
ผู ป ระกอบการในการพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การปฐมพยาบาล และการช ว ยเหลื อผูป ระสบภัย ทางน้ํ า
ปญหา อุปสรรค การขนสงทางน้ําและแนวทางแกไขคําศัพทเฉพาะที่ใชในการ
ขนสงทางน้ํา

3571105

การขนสงทางบก
3(3-0)
Ground Transportation
ประวั ติ วิ วั ฒ นาการ และรู ป แบบของการขนส ง ทางบก ชนิ ด ของ
ยานพาหนะทางบก การกํ า หนดราคาและการส ง เสริ ม การขายบริ ก ารทางบก
บทบาทของรั ฐ บาลและ
ผู ป ระกอบการในการพั ฒ นาและอนุ รั ก ษ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การปฐมพยาบาล และการช ว ยเหลื อผู ป ระสบภั ย ทางบก
ปญหาอุปสรรคการขนสง ทางบกและแนวทางแกไขคําศัพ ทเ ฉพาะที่ใ ชใ นการ
ขนสงทางบก

3571201

หลักการมัคคุเทศก
3(2-2)
Tourist Guide
ศึกษาความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก บทบาทและหนาที่ของ
มัคคุเทศกที่มีตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จําเปนของมัคคุเทศก
บทบาทในการวางตัว การพูดจา และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก ความสามารถใน
การเปนผูนาํ การทองเทีย่ ว ความรูที่เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก เชน การตรวจคน
เขาเมือง การควบคุม และการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความรูเกี่ยวกับหนังสือ และ
เอกสารประกอบการเดินทาง การตรวจลงตรา ระเบียบพิธีทางศุลกากร ลักษณะ
อุปนิสัย รสนิยมของนักทองเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมของชาวตางประเทศที่ควร
ทราบ และการปฐมพยาบาล
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น(ท-ป)

3571202

อุตสาหกรรมทองเที่ยวเพื่อสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Tourism Industry For Environment
ศึ ก ษาความหมายและความสํ า คั ญ ของอุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว สิ่ ง
อํานวยความสะดวกในการทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติกับ
การทองเที่ยว แนวโนมการทองเที่ยว และปญหาสิ่งแวดลอม บทบาทของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมทองเที่ยว และนักทองเที่ยวในการปองกัน และแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม กฏหมายสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

3571301

หลักการโรงแรม
3(2-2)
Introduction to Hotel Management
ศึกษาความเปนมาของกิจกรรมโรงแรม โครงสรางของการปฏิบัติงานและ
การควบคุ ม ภายในกิ จ การโรงแรม การจั ด สายงาน การกํ า หนดหน า ที่ ก าร
ดําเนินงานของแผนกและฝายตาง ๆ เปนตนวา ฝายบริการสวนหนา ฝายแมบาน
ฝายอาหาร ฝายเครื่องดื่ม แผนกบริการภายในโรงแรม การบริหารงานบุคคล
การติ ด ต อ สั ม พั น ธ กั บ โรงแรมในเครื อ และนอกเครื อ ตลอดจนหน ว ยงานที่
เกี่ ย วข อ งอื่ น ๆ เช น บริ ษั ท นํ า เที่ ย ว ร า นขายของที่ ร ะลึ ก เป น ต น กฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม ความรับผิดชอบผูใชบริการของ
โรงแรม และมารยาทของพนักงาน ขอบกพรองและแนวการแกไขในการดําเนิน
กิจการโรงแรม

3571302

ศิลปะการตอนรับและการสื่อสารในงานบริการ
3(3-0)
Hospitality and Communication Arts
ศึกษาและเขาใจถึงอุปนิสัยใจคอ พฤติกรรม คุณลักษณะที่เปนเอกลักษณ
ของนักทองเที่ยว มารยาท บุคลิกภาพและศิลปะการตอนรับ การสื่อสารตลอดจน
ศิลปะในการแกปญหาเฉพาะหนา การสื่อสารในสังคม การนัดหมาย การจัด
ประชุมและการจัดเลี้ยงรับรอง
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3571303

จิตวิทยาการบริการ
3(3-0)
Hospitality Industry Psychology
การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลดานเจตคติ แรงจูงใจ คานิย ม
เกี่ยวกับการทํางานและการพักผอน การนําเอาหลักการทางจิตวิทยาไปใชในการ
ใหบริการในธุรกิจโรงแรม การสรางจิตสํานึกในการบริการและปฏิบัติงานระหวาง
ผูบงั คับบัญชา ผูใ ตบงั คับบัญชา และเพื่อนรวมงาน

3571401

การบริการเพื่อการเดินทางอยางครบวงจร
3(2-2)
Service for Circle Travel
ศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ
ศึกษาถึงงานบริการเพื่อการเดินทาง เชน บริการเรื่องตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถยนต
การจองที่พัก การประกันภัยในการเดินทาง การแลกเปลี่ยนเงินตรา และการให
การแนะนําสถานที่ทองเทีย่ ว รานขายสินคาที่ระลึก ฯลฯ

3572101

การสํารองที่นงั่ และการจัดจําหนายตั๋วเครื่องบิน
3(2-2)
Reservation and Ticketing
ความรูเกี่ยวกับการจองตั๋ว และการสํารองที่นั่ง เชน การใชตารางเวลา
ตารางการบิน เสนทางของสายการบินตาง ๆ รวมทั้งสายการบินภายในประเทศ
ระบบการสื่อสารภายในและระหวางประเทศ เชน การสงเทเล็กซ แบบฟอรมการ
สงขาวสาร การจองโรงแรมและบริการผูโดยสารภาคพื้นดิน ระบบการสํารองที่
นั่ง วิธีการเขียนตั๋วเครื่องบิน
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3572201

การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว
3(2-2)
Introduction to Tour Planning and Organization
ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของการจัดการทองเที่ยว การสํารวจเสนทาง
เพื่ อ กํ า หนดแหล ง ท อ งเที่ ย ว การจั ด รายการท อ งเที่ ย ว การวางแผนการใช
งบประมาณ การดําเนินการ ผลกําไรทางธุรกิจ รวมถึงการจัดแผนการทองเที่ยว
โดยเนนความปลอดภัยตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และสัมพันธกับ
กฎหมายการทองเทีย่ วระหวางประเทศ

3572207

จิตวิทยาบริการ
3(3-0)
Service Psychology
ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของความตองการของบุคคล และแนวคิดในเรื่อง
ของ การนําเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาใชประยุกตกบั ความตองการในดานการบริการ
ของบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงหลักในการบริการใหมีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจ
ลูกคา เทคนิคการแกปญหาเมื่อลูกคาไมพอใจ และเทคนิคการใชมนุษยสัมพันธใน
การบริการ

3572301

การบริการโรงแรม
3(2-2)
Hotel Services
ศึกษาหนาที่ความรับผิดชอบของฝายบริการ ตลอดจนการบริการตาง ๆ ที่
โรงแรมจัดเพื่ออํานวยความสะดวกใหแขกในแวดวงของโรงแรมและแวดวงธุรกิจ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรงแรม ศึ ก ษาด า นความปลอดภั ย การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น
อุบัติเหตุจากเพลิงไหมจากการวางระเบิดและการปองกัน
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3572302

การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0)
Food and Beverage Cost Control
การปฏิบัติการของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของตนทุนและการ
ตัดสินใจ แนวทางการควบคุมและลดตนทุนดานอาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจาย
สิ้นเปลืองอื่น เชน การจัดซือ้ การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจาย การตรวจนับ
การจัดทํารูปแบบรายการอาหาร การตั้งราคาอาหาร และเครื่องดื่ม การควบคุม
ตนทุนในขั้นตอนการผลิตและการบริการ

3572307

ศิลปะการขายในงานโรงแรม
3(3-0)
Selling Technique in Hotel
ศึกษาถึงทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการขาย ตลอดจนเทคนิคตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการขาย เชน งานบริการสวนหนา งานบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
ฯลฯ และศึกษาถึงพฤติกรรมของลูกคาผูมาใชบริการ ปญหาในการใหบริการและ
เทคนิคในการแกไขปญหา การใชจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธในการขาย การสราง
ความพึ ง พอใจให กั บ ผู ม าใช บ ริ ก ารตลอดจนจรรยาบรรณของนั ก ขายและผู
ใหบริการ

3572401

การวางแผนและกลยุทธการทองเที่ยวนานาชาติ
3(3-0)
Planning and Strategies in International Tourism
ศึกษาความหมายและความสําคัญของการทองเทีย่ วนานาชาติ การวางแผน
การใชง บประมาณและการจัด แผนทองเที่ ย วนานาชาติโ ดยเนนความปลอดภัย
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น กลยุทธการตลาด การจัดการในการ
ทองเที่ยวนานาชาติ เกี่ยวกับสินคาบริการ ราคาการจําหนาย การสงเสริมการขาย
ตลอดจนปญหาและอุปสรรคอันจะเกิดขึ้น และสัมพันธกับกฎหมายการทองเที่ยว
ระหวางประเทศ
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3572501

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2)
Eco - Tourism
ศึกษาเกี่ยวกับองคประกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธ
ระหวาง ระบบนิ เ วศกั บ ทรั พ ยากรการท อ งเที่ ย ว อุ ท ยานแห ง ชาติ และอุ ท ยาน
แห ง ชาติ ท างทะเลหน า ที่ สํ า คั ญ และประโยชน ข องอุ ท ยานแห ง ชาติ
นั น ทนาการและการท อ งเที่ ย วในอุ ท ยานแห ง ชาติ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรการ
ทองเทีย่ วเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตลอดจนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากสิ่ง
อํานวยความสะดวกตอนักทองเทีย่ วในเขตอุทยานแหงชาติตาง ๆ

3573101

บารและเครื่องดื่ม
3(2-2)
Beverage Operation
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับบารและเครื่องดื่ม การเตรียม ดูแลและรักษาความ
สะอาดของบาร อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ประเภทของเครื่องดื่มและการเสิรฟ
การจัดเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ มารยาท และ
จรรยาบรรณของพนั ก งานฝ า ยบาร แ ละเครื่ อ งดื่ ม การจั ด ทํ า รายงานการขาย
ประจําวัน และการตรวจนับ

3573102

การจัดเลี้ยง
3(3-0)
Catering
ศึกษาและปฏิบัติงานดานภัตตาคารและการจัดเลี้ยง วิธีการทางการรับรอง
งานจั ด เลี้ ย งในโอกาสต า ง ๆ ทั้ ง ในและนอกสถานที่ ศึ ก ษาในโครงสร า งการ
บริหารงานของ หนวยงานจัดเลี้ยง ความสัมพันธของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกตาง
ๆ ทีเ่ กี่ยวของ การวางแผนและวิธกี ารจัดทําเมนูอาหาร การควบคุมดูแลงานจัดเลีย้ ง
การจัดทํารายงาน
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3573105

การจัดการและการตลาดในธุรกิจโรงแรม
3(3-0)
Management and Marketing in Hotel Industry Business
ความหมายและความสําคัญของการตลาดในธุรกิจโรงแรม สวนประกอบ
ของตลาดโรงแรม การจัดองคการการตลาดในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะหโอกาส
ของตลาดโครงสรางตลาด และพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวัดและการ
พยากรณตลาดการแบงสวนตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายในธุรกิจโรงแรม

3573201

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(3-0)
Tourism Industry
ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตการทองเที่ยว ตนกําเนิดและพัฒนาการของการ
ทองเที่ยวความหมายและความสําคัญของการทองเที่ยว องคประกอบและบทบาท
ของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การ
จัดการ การโฆษณา การประชาสัมพันธในการทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยว
ประเภทตาง ๆ
การดําเนินงานธุรกิจทองเที่ยว ประเภทของนักทองเที่ยว
ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของอุตสาหกรรมทองเที่ยว เชน การ
บริการดานโรงแรม การนําเที่ยว การขนสงภัตตาคาร รานขายของที่ระลึก และ
สถานที่เริงรมย
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3573202

การสงเสริมการทองเที่ยว
3(3-0)
Tourism Promotion
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วสํ า คั ญ ในประเทศไทย วิ เ คราะห
กลุมเปาหมายนักทองเทีย่ วจําแนกตามสัญชาติ และขอมูลในการสํารวจความสนใจ
แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในประเทศไทย แหลงทองเที่ยวที่ชาวตางประเทศและคน
ไทยสนใจ การจัดทําสื่อโฆษณาและเอกสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย
การรณรงคในดานการตลาดเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยวใหม วิธีการสงเสริมการ
ขยายตลาดในประเทศและตางประเทศ บทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการ
สงเสริมการทองเทีย่ ว

3573203

พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
3(3-0)
Tourist Behavior
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แตกตางกันทางดานวัฒนธรรม และศาสนาของ
นักทองเที่ยว การจําแนกประเภทของนักทองเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ
วัตถุประสงค การศึกษาและกระสวนพฤติกรรมตาง ๆ ของนักทองเทีย่ ว

3573204

หลักการนําเที่ยว
3(3-0)
Conducting Tour
รูปแบบการนําเที่ยว หลักการนําเที่ยว กลวิธีและเทคนิคที่ใชในการนําเที่ยว
การแกปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดระหวางการนําเที่ยว การจัดสิ่งของสัมภาระ
หลักการติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แหลงทองเที่ยว โรงแรม รานอาหาร
และภัตตาคาร
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3573205

การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว
3(3-0)
Tourism Sale and Advertising
ระบบงานในสํานักงานขาย การขายประเภทตาง ๆ เชน การขายตรง
(Direct Sales) การขายทางโทรศัพท การขายภายในสํานักงาน การขายนอก
สถานที่ การโฆษณา การติดตอทางไปรษณีย การกระจายเสียง การประชาสัมพันธ
สวนแบงการตลาด ดานธุรกิจ ตัวแทนการทองเทีย่ ว การวางแผนการประชุมและ
ตลาดเฉพาะอยาง

3573206

การทองเที่ยวทางน้ํา
3(2-2)
Cruise
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการทองเที่ยวทางน้ํา ประวัติวิวัฒนาการ
และรูปแบบของการทองเที่ยวทางน้ํา ชนิดและพาหนะทางน้ํา ลักษณะทั่วไปของ
ทะเลไทยแหลงทองเที่ยวทางน้ําและทะเลของไทย ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิต
ในทะเลโบราณคดีใตน้ําเบื้องตน การวายน้ําและการดําน้ําเบื้องตน การปฐม
พยาบาลและรักษาความปลอดภัยในการทองเที่ยวทางน้ํา ทักษะของเรือเบื้องตน
องคกร บทบาท หนาที่ของพนักงานและเจาหนาที่บริการการเดินทางทางน้ํา
วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกทางน้ํา การดําเนินการจองตั๋วทองเที่ยวทางน้ํา
รูปแบบการจัดทําเที่ยวทางน้ํา การขายการทองเที่ยวทางน้ํา คําศัพทที่ใชเกี่ยวกับ
การทองเทีย่ วทางน้ํา
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3573301

การพัฒนาบุคคลและฝกอบรมในธุรกิจโรงแรม
3(3-0)
Hotel Personnel Planning and Development
ศึกษาแนวโนมการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ความสําคัญในการ
วางแผนและนโยบาย รวมทั้งการพยากรณกําลังคนในระยะสั้นและระยะยาวใน
โรงแรม การสํารวจและวิเคราะหกําลังคนที่มีอยูและความสามารถของบุคลากร
เชน การจัดลําดับ ความสําคัญของตําแหนงในโรงแรมตั้งแตระดับหัวหนางานขึ้น
ไป คุณสมบัติของพนักงานที่ทํางานในโรงแรมจําแนกตามระดับการศึกษา การ
คัดเลือกพนักงาน ศึกษาการจัดโปรแกรมฝกอบรม เทคนิคการฝกอบรมแบบตาง ๆ
การประเมินผลและปญหาในการพัฒนาและการฝกอบรม

3573302

การบริหารและการควบคุมดานอาหารและเครื่องดื่ม
3(3-0)
Food and Beverage Management and Control
ความมุงหมายของการบริหารและควบคุมดานอาหารและเครือ่ งดื่ม วิธีการ
จัดซื้อการตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจาย การตรวจนับ การเตรียมการใช
การคํานวณตนทุน การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดรูปแบบรายการ
อาหาร การตั้งราคาอาหารและเครื่องดื่ม ความเหมาะสมของจํานวนพนักงานและ
ปริมาณงานในแผนก การวางแผนเพื่อพัฒนาระบบงานและบุคลากร

3573303

คุณภาพการใหบริการในโรงแรม
2(1-2)
Quality Guest Service in the Hotel
ศึกษาพัฒนาการ ความตองการของแขกและแนวทางการตอบสนองความ
ตองการของแขก การควบคุม และตรวจสอบโดยใชหลักและแนวคิดการควบคุม
คุณภาพตางๆ
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3573401

ระบบสารสนเทศในโรงแรม
3(3-0)
Information System in Hotel
ศึกษาโครงสรางของระบบขาวสารในโรงแรม ประเภทของขอมูล การนํา
ขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะห การใชคอมพิวเตอรกบั ระบบขาวสาร เพื่อการบริหารงาน
ในโรงแรม และการพัฒนาระบบงาน

3573501

ระบบสารสนเทศดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(2-2)
Information System for Tourism Industry
ศึกษาโครงสรางของระบบขาวสารดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว ประเภท
ของขอมูลในอุตสาหกรรมทองเที่ยว การนําขอมูลตาง ๆ มาวิเคราะห การใช
คอมพิวเตอรกับระบบขาวสาร เพื่อการจัดการและการพัฒนาในอุตสาหกรรม
ทองเทีย่ ว

3574101

ธุรกิจการบิน
3(3-0)
Airline Business
ศึกษาเกี่ยวกับภาษา ความหมายและขอบเขตของธุรกิจการบิน ประวัติ
ธุรกิจการบิน สภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน การขยายบริการของสายการบินและ
การขนสงสินคาทางอากาศ กฎระเบียบ นโยบายที่สําคัญของสายการบิน การ
จัดการธุรกิจการบิน หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจการบิน เชน IATA, ICAO,
OAA ความสัมพันธระหวางบริษัทการบินกับธุรกิจการบิน ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินธุรกิจการบินภายในประเทศและระหวางประเทศ
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3574102

การมาตรฐานและคุณภาพในการบริการ
3(3-0)
Service Standards
ความหมาย วัตถุประสงค องคประกอบและชนิดของการมาตรฐาน
บริการทฤษฎีตาง ๆ ของคุณภาพในการบริการ ศึกษาถึงมาตรฐานในการใหบริการ
มาตรฐาน ISO ตาง ๆ รวมถึงการบริการ ใชกรณีศึกษาในการบริการ เชน
การศึกษาขอไดเปรียบเสียเปรียบเชิงพาณิชย
สามารถแกปญหาตาง ๆ ใน
การบริการได

3574201

เศรษฐกิจทางการทองเที่ยว
3(3-0)
Economic of Tourism
จุดมุงหมาย ขอจํากัดของรัฐบาลของนักทองเที่ยวจากประเทศตาง ๆ
ขอจํากัดของฝายเจาของสถานที่ทองเที่ยวแตละคนแตละกลุม ความตองการใน
การทองเที่ยวปริมาณนักทองเที่ยวที่ตองการใหเขามา ความยืดหยุนของคาใชจาย
ในการทองเที่ยวองคประกอบของสิ่งที่จําเปนทางการทองเที่ยว รายไดจากการ
ทองเทีย่ วที่มีตอ เศรษฐกิจของประเทศ

3574202

การพัฒนาการทองเที่ยว
3(3-0)
Tourism Development
บทบาทการทองเที่ยวแหงชาติ การพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว วนอุทยาน
และอุทยานแหงชาติ ภัตตาคาร โรงแรม รานขายของที่ระลึก สินคาพื้นเมือง
โดยเนนสิ่งอํานวยความสะดวกของการทองเที่ยว
การอนุรักษมรดกทางการ
ทองเที่ยว การรักษาความสมดุลขององคประกอบตาง ๆ ทางดานการทองเที่ยว
ความรวมมือระหวางรัฐบาลและหนวยงานเอกชนในการสงเสริมควบคุมและการ
พัฒนาสถานที่ (มีการศึกษานอกสถานที่)
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3574203

หลักการจัดการในบริษัทตัวแทนจําหนายธุรกิจทองเที่ยว
3(3-0)
Retail Travel Agency Management
ศึกษารูปแบบของการจัดการในบริษัทตัวแทนจําหนาย เทคนิคและ
ขบวนการปฏิบัติการของตัวแทนจําหนาย เชน การขายและงานบุคคลที่จะตอง
ติดตอสัมพันธกับลูกคา โรงแรมตัวแทนจําหนายธุรกิจการทองเที่ยวอื่น ๆ และ
ระบบของการคมนาคมการพั ฒ นาและการดํ า เนิ น งานของทั ว ร แ บบเหมาจ า ย
เชน ทฤษฎีการขายที่ใชในกลุมทัวร เรื่องของราคาและการติดตอธุรกิจ ศึกษาการ
โฆษณายกระดับของทัวรแบบเหมาจาย

3574204

การเดินปาและการทองเที่ยวแบบผจญภัย
3(2-2)
Trekking and Soft Adventure Tours
แนวคิด รูปแบบ วิธีการและเทคนิคในการจัดรายการนําเที่ยว ในแหลง
ทองเที่ยวซึ่งหางไกลคอนขางผจญภัย เชน ปา ภูเขา ทะเล ฯลฯ การสํารวจและ
การกําหนดเสนทาง ความรูเกี่ยวกับเสนทาง การจัดเตรียมอุปกรณ การปองกัน
และการแกปญหาเกีย่ วกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรมในการพักแรม การดูแล
เอาใจใสนักทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับเรื่องปา เรื่องทะเลและการอนุรักษ
ธรรมชาติ ทัง้ นี้ตองเลือกเนนใหสอดคลองกับทองถิ่น

3574205

หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการทองเที่ยว
3(2-2)
Special Topics in Tourism Business
ศึกษาวิเคราะหหวั ขอทางดานธุรกิจการทองเที่ยวในแนวลึก ทัง้ ปญหาและ
อุปสรรค พรอมแนวทางแกไข
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3574301

ธุรกิจสนามกอลฟ
3(3-0)
Golf Course Business
ความสําคัญและบทบาทของสนามกอลฟตอธุรกิจการทองเที่ยวในปจจุบัน
การตลาดและการดําเนินธุรกิจสนามกอลฟ การจัดองคกร การงบประมาณ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับสนามกอลฟ

3574302

เศรษฐกิจทางการโรงแรม
3(3-0)
Economics of Hotel
ศึกษาความหมายและความเปนมาของกิจการโรงแรม อุปสงค อุปทานใน
ธุรกิจโรงแรม ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ การดําเนินงาน และสิ่งแวดลอมตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอกิจการโรงแรม รวมทั้งศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการดําเนิน
ธุรกิจโรงแรม

3574401

ธุรกิจสวนสนุก
3(3-0)
Recreation Park Business
การกอตั้งสวนสนุก การพัฒนาและการจัดการสวนสนุก การจัดองคการ
การงบประมาณและกฎหมายที่เกีย่ วของกับธุรกิจสวนสนุก

3574901

การสัมมนาธุรกิจบริการ
3(2-2)
เพือ่ ใหนกั ศึกษานําความรูแ ละเทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมาประยุกต
เพื่ออภิปรายปญหาในดานธุรกิจบริการตาง ๆ ทีเ่ ปนอยูในปจจุบนั หรือจาก
กรณีศึกษาตาง ๆ
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3574902

สัมมนาปญหาทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(2-2)
Seminar in Tourism Industry Problems
ศึกษาและวิเคราะหปญหาสภาพปญหาปจจุบัน และวิธีการแกไขเกี่ยวกับ
ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว โดยศึ ก ษาทั้ ง ธรรมชาติ สถานการณ
กระบวนการบริหาร ลักษณะพิเศษของงาน และนําผลการศึกษาวิเคราะหมา
อภิปรายหาวิธแี กไข

3574903

การวิจยั ทางดานการทองเที่ยว
3(2-2)
Research in Tourism
รูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคลองกัน การศึกษาดาน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เลือกศึกษาวิจัยใน
หัวขอที่มคี วามสําคัญและเกี่ยวกับการทองเทีย่ ว

3574904

สัมมนาปญหาธุรกิจโรงแรม
3(2-2)
Seminar in Hotel Business Industry Problems
ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจการโรงแรม และวิธีการแกไข
โดยศึกษาทั้งกระบวนการบริหาร สถานการณ ปจจัยสิ่งแวดลอม ลักษณะพิเศษ
ของงาน และนํามาอภิปรายหาวิธแี กไข

3574905

สัมมนาธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร
3(2-2)
Seminar in Food Shops and Restaurant Business
ศึกษาและวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในดานธุรกิจรานอาหารและภัตตาคาร
ชนิดตาง ๆ ทีเ่ ปนอยูในปจจุบัน โดยนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมา
ประยุกตเพื่ออภิปรายปญหา หรือศึกษาจากกรณีศกึ ษา
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3574906

สัมมนาธุรกิจบริการขนสง
3(2-2)
Seminar in Transportation Service Business
ศึก ษาและวิเคราะหปญหาที่เ กิด ขึ้นในดา นธุรกิจ บริก ารขนสงตาง ๆ ที่
เปนอยูในปจจุบัน โดยนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมาประยุกตเพื่อ
อภิปรายปญหา หรือศึกษาจากกรณีศึกษา

3574907

สัมมนาปญหาอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2)
Seminar in Hospitality Industry Problems
ศึกษาและวิเคราะหปญ
 หา และวิธกี ารแกไขในเชิงกรณีศึกษา หรืออภิปราย
ปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ในอุตสาหกรรมบริการดานตาง ๆ โดยนําความรูและ
เทคนิคตาง ๆ ทางการจัดการมาประยุกตใชหรือจากกรณีศกึ ษา

3574908

สัมมนาธุรกิจการทองเที่ยว
3(2-2)
Seminar in Tourism Business
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ศึกษาปญหาการดําเนินงานธุรกิจทองเที่ยว โดยศึกษาปจจัยตางๆ ที่ทําให
ธุรกิจการทองเที่ยวประสบความสําเร็จและลมเหลว โดยนําปญหาและอุปสรรค
ตา งๆ มาวิ เ คราะห และสั ม มนา อภิป รายหาข อ สรุ ป ร ว มกั น พรอ มสรุ ป ผลการ
สัมมนาออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา
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หมูวชิ าประกันภัยและวินาศภัย
(358)
หมูวชิ า ประกันภัยและวินาศภัย ซึ่งอยูใ นหมวดวิชา บริหารธุรกิจและการจัดการ ได
จัดลักษณะเนือ้ หาวิชาออกเปนดังนี้
1. การประกันภัย
(358-1--)
2.
(358-2--)
3.
(358-3--)
4.
(358-4--)
5.
(358-5--)
6.
(358-6--)
7.
(358-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(358-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
(358-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
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หมูวชิ าประกันภัยและวินาศภัย (358)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3581101
4641201
3582101

ชื่อวิชา
การประกันภัย
การประกันภัยสินคา

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าประกันภัยและวินาศภัย (358)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3581101

การประกันภัย
3(3-0)
Insurance
ลัก ษณะของการเสี่ย งภัย ของธุร กิจ ประเภทการเสี่ย งภั ย ลัก ษณะการ
ประกันภัยการประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การประกันภัยทางทะเล ขอบเขต
ของการดําเนินงานของกิจการประกันภัย ประโยชนของการประกันภัยในทาง
เศรษฐกิจ สังคม การปฏิบัติการประกันภัยรูปแบบตาง ๆ สถาบันการประกันภัยใน
ประเทศไทย

3582101

การประกันภัยสินคา
3(3-0)
Cargo Insurance
ศึกษาหลักการประกันภัยสินคาและประกันภัยการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศกรมธรรมประกันภัยที่คุมครองและภัยที่ยกเวนความคุมครอง ขอกําหนด
เงื่อนไขความคุมครองมาตรฐานตาง ๆ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทนและการพิจารณารับประกันภัย การขนสงสินคา ระบบการประกันภัย
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หมูวชิ า เศรษฐศาสตรธุรกิจ
(359)
หมูวชิ า เศรษฐศาสตรธรุ กิจ ซึ่งอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัด
ลักษณะเนื้อหาวิชาออกเปนดังนี้
1. ทฤษฎีและ/หรือหลักการ
(359-1--)
2. ประยุกต
(359-2--)
3. วิเคราะห
(359-3--)
4.
(359-4--)
5.
(359-5--)
1.
(359-6--)
2.
(359-7--)
8. การฝกประสบการณวชิ าชีพ
(359-8--)
9. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ
(359-9--)
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
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หมูวชิ า เศรษฐศาสตรธุรกิจ ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (359)
รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3591101
4611101
3591102
4611102
3591103
3151102
3591104
3591105
3591107
3591108
3591109
3590101
3592101
4611103
3592102
4611104
3592103
3592104
3592106
3592107
3592108
3592201
4611213
3592202
4612108
3592203
4614211
3592204
4612129
3592205
4614210
3592206
3592207
3592208
3592209
3592210
3592211
-

ชื่อวิชา
หลักเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
บริโภคศึกษา
เศรษฐศาสตรในหมูบา น
เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
เศรษฐคณิตศาสตร 1
สถิติเศรษฐศาสตร 1
ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ
เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 1
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
เศรษฐมิติเบื้องตน
ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรการเงิน
เศรษฐคณิตศาสตร 2
สถิติเศรษฐศาสตร 2
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
เศรษฐศาสตรการเกษตร
เศรษฐศาสตรธรุ กิจการเกษตร
เศรษฐศาสตรการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร
เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรมการเกษตร
เศรษฐศาสตรประชากร
เศรษฐศาสตรสุขภาพ
เศรษฐศาสตรการศึกษา
เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม
เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(2-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3592213
3592215
3592216
3592217
3592218
3592219
3592220
3592301
4613301
3592402
3592501
3593101
4612106
3593102
4612107
3593201
4612203
3593202
4614207
3593203
4613204
3593204
3593205
3593206
3593207
3593208
3593209
3593211
3593212
3593213
3593214
3593215
3593216
-

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรการภาษีอากร
เศรษฐศาสตรที่ดิน
เศรษฐศาสตรการประมง
เศรษฐศาสตรทอ งถิ่น
เศรษฐศาสตรชนบท
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
เศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรมบริการ
เศรษฐศาสตรวเิ คราะหเบื้องตน
เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ
การศึกษาเฉพาะกรณีทางเศรษฐกิจทองถิน่
เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 2
เศรษฐศาสตรมหภาค 2
โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรการกอสราง
เศรษฐศาสตรแรงงาน
เศรษฐศาสตรธรุ กิจ
เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวฒ
ั น
เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรมนุษย
เศรษฐศาสตรการตลาด
เศรษฐศาสตรการเมือง
เศรษฐศาสตรการขนสง
เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
เศรษฐศาสตรแรงงานระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ
การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
รหัสใหม
รหัสเกา
3593217
3593218
3593219
3593220
3593221
3593301
4613303
3593303
3593305
3593306
3593307
3593308
3593309
3593310
3594102
3594301
3594302
3594901
3594902
3594903
-

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรการผลิต
เศรษฐศาสตรการจัดการ
การประกันคุณภาพ
เศรษฐศาสตรการคลัง
เศรษฐศาสตรการประกันภัย
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
การวิเคราะหโครงการและแผนงาน
การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
เศรษฐศาสตรการผันแปรทางการเงิน
เศรษฐศาสตรสารสนเทศ
การจําลองแบบปญหาทางธุรกิจ
เศรษฐศาสตรรฐั วิสาหกิจ
จริยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตรธุรกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
การพยากรณภาวะเศรษฐกิจ
หัวขอเฉพาะทางดานเชิงปริมาณธุรกิจ
วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
สัมมนาเชิงปริมาณทางธุรกิจ
สัมมนาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ

น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(2-2)
3(2-2)
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คําอธิบายรายวิชา
หมูวชิ าเศรษฐศาสตรธุรกิจ (359)
รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3591101

หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0)
Principles of Economics
ศึกษาถึงมูลคา ราคา การจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมผูบริโภค อุปสงค
อุปทาน ปจจัยการผลิต การแขงจัน การคาระหวางประเทศ รายไดประชาชาติ
บทบาทของรัฐบาล ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

3591102

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Economics
ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร ทฤษฎีการผลิต
พฤติกรรมของผูบริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายไดประชาชาติ การเงิน การธนาคาร
การคลังและการคา ระหวางประเทศ

3591103

บริโภคศึกษา
3(3-0)
Education for Consumers
ความสํ า คั ญ ของบริ โ ภคศึ ก ษาต อ เศรษฐกิ จ ส ว นบุ ค คล ต อ ส ว นรวม
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ความตองการที่จําเปนและไมจําเปน การเลือก
ซื้ อ เครื่ อ งบริ โ ภคอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อิ ท ธิ พ ลของการโฆษณา ค า นิ ย มของ
ผูบ ริโภคในการนิยมใชของไทย
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3591104

เศรษฐศาสตรในหมูบาน
3(3-0)
Economics in Village
ศึกษาความตองการของผูซื้อและผูขายในระดับหมูบานและตําบล โดย
ศึกษาสภาพการผลิตและตนทุนการผลิต ตลาดและการกําหนดราคา สถาบันการเงิน
ระดับทองถิ่น กลุมออมทรัพยตางๆ และจัดทํางบประมาณโครงการระดับหมูบาน
และตําบล รวมทั้งประเภทภาษีอากรในทองถิ่น

3591105

เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
3(3-0)
General Economics
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ
การจัดหาและใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษี
อากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา

3591107

เศรษฐคณิตศาสตร 1
3(3-0)
Mathematics for Economics 1
การใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตรเพื่อนําไปประยุกตในทฤษฎีเศรษฐศาสตร
เชน เซต การจัดลําดับ ระบบจํานวนและอนุกรม อัตราสวน สัดสวนและรอยละ
การคิ ด ค า เสื่ อ มราคา ดอกเบี้ ย และส ว นลด สมการและกราฟ พี ช คณิต เชิ ง เส น
ลอการิทึม แคลคูลัสของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชัน เมตริกซ ดีเทอร
มินันต สมการเชิงเสน และการประยุกตในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
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รหัส

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

น(ท-ป)

3591108

สถิตเิ ศรษฐศาสตร 1
3(3-0)
Economic Statistics 1
ศึ ก ษาความหมายของสถิ ติ ทฤษฎี ค วามน า จะเป น ตั ว แปรสุ ม การวั ด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การสุมตัวอยาง หลักการประมาณคา
การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรและการวิเคราะหเสน
ถดถอยอยางงาย

3591109

ระบบเศรษฐกิจไทยและการสหกรณ
2(2-0)
Thai Economic System and Cooperative
ลักษณะสําคัญของระบบและโครงสรางเศรษฐกิจของไทย บทบาทและ
กลไกของรั ฐ ในการจั ด และดํ า เนิ น การทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ของภาครั ฐ และของ
ภาคเอกชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วิเคราะหและเปรียบเทียบ
ปญหาและแนวโนมสําคัญของเศรษฐกิจของไทยและสหกรณ

3592101

เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 1
3(3-0)
Micro – Economics 1
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของ
ผู บ ริ โ ภค พฤติ ก รรมของผู ผ ลิ ต อุ ป สงค อุ ป ทาน การกํ า หนดราคาในตลาด
ประเภทตาง ๆ ของการจัดสรรคาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิตในรูปคาเชา คาจาง
ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป

3592102

เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0)
Macro – Economics 1
ศึกษาพฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดรายได
ประชาชาติ เช น พฤติ ก รรมส ว นรวมของการบริ โ ภค การออก การลงทุ น
บทบาทของรัฐบาล การวาจางทํางาน ระดับเงินเฟอ เงินฝด การคลัง นโยบาย
การเงิน การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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3592103

เศรษฐมิตเิ บื้องตน
3(3-0)
Introduction to Econometric
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด และเทคนิ ค การใช เ ศรษฐมิ ติ ใ นการศึ ก ษา
เศรษฐศาสตร ความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรในรูปแบบตางๆ เชน ตัว
แบบสมการถดถอยอยางงาย (Simple Regression) ตัวแบบถดถอยเชิงซอน
(Multiple Regression) เทคนิคการคํานวณทางเศรษฐมิติโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด
(Ordinary Least Square) Best Linear Unbiased Estimation Maximum Likelihood
Estimation และ Simultanaous Equaition System การเปรียบเทียบระหวางเทคนิค
การประมาณคาแบบตางๆ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นดวย

3592104

ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ
3(3-0)
International Trade Theory and Policy
ศึกษาทฤษฎีของสํานักคลาสสิก ทฤษฎีมลู คาแรงงาน นโยบายการคา อัตรา
ภาษีศุลกากร ขอตกลงเรื่องสิน คาระหวางประเทศ นโยบายทางการคาระหวาง
ประเทศ โดยเนนมาตรการสงเสริมสินคาออก และการควบคุมการนําสินคาเขา
องคกรทางการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาทั่วไปสําหรับประเทศพัฒนา
และกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย

3592106

เศรษฐศาสตรการเงิน
3(3-0)
Economic of Monetary
ศึ ก ษาทฤษฎี ก ารเงิ น ปริ ม าณเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ ปริ ม าณเงิ น ใน
ความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกวาง วิวัฒนาการของเงินและระบบ
การเงิน ลั ก ษณะและบทบาทของตลาดเงิน และตลาดทุ น หลัก การผัน แปรทาง
การเงิน และสาเหตุของการผันแปรทางเงิน ปญหาและนโยบายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงิน ตางๆ โดยศึกษากรณีการผันแปรทางการเงินใน
ประเทศไทย
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3592107

เศรษฐคณิตศาสตร 2
3(3-0)
Mathematics for Economics 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3591107 เศรษฐศาสตรทวั่ ไป 1 มากอน
ศึกษาทฤษฎีทางคณิตศาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชวิชาเศรษฐศาสตร
เชน สมการเชิงเสน เรขาคณิตวิเคราะห อนุพันธของฟงกชันหนึ่งตัวและหลายตัว
การหาคา ต่ําสุดและคาสูงสุด และการประยุกตกฎเกณฑทางคณิตศาสตรใชกับ
ทฤษฎี อุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคและทฤษฎีการผลิต การ
อินทิเกรต รวมทั้งกฎเกี่ยวกับการดิฟเฟอเรนเชียล และการประยุกตในทฤษฎี
เศรษฐศาสตร

3592108

สถิตเิ ศรษฐศาสตร 2
3(3-0)
Economics Statistics 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3591108 สถิตเิ ศรษฐศาสตร มากอน
ศึกษาทฤษฎีทางสถิติที่สามารถนํามาประยุกตในวิชาเศรษฐศาสตร เชน
ทฤษฎี ก ารสุ ม ตั ว อย า ง การประมาณค า การทดสอบสมมติ ฐ านการทดสอบ
คาเฉลี่ยและสัดสวน การทดสอบไค-สแควส การวิเคราะหความแปรปรวนรวม
การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพัน ธ พหุคูณ การหาชวงความเชื่อมั่นและการ
พยากรณ แบบจําลองสมการถดถอยที่ไมเปนเสนตรง อนุกรมเวลาและเลขดัชนี

3592201

เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
3(3-0)
Economics of Money and Banking
ศึ ก ษาถึ ง ทฤษฎี เ งิ น ตรา ปริ ม าณเงิ น ในระบบเศรษฐกิ จ ปริ ม าณเงิ น ใน
ความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกวาง วิวัฒนาการของการเงินและ
ระบบการเงิน บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน ประเภทของธนาคาร หนาที่
และบทบาทตอปริมาณเงิน ระบบธนาคารแบบธนาคารเดี่ยวและธนาคารสาขา
การสรางและทําลายเงินฝาก สถาบันการเงินและบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ
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3592202

เศรษฐศาสตรการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Economics
ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจการเกษตร ปญหาดานการเกษตร หลักเศรษฐศาสตรที่
เกี่ยวของกับการเกษตร สินเชื่อการตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร การบริโภค
สหกรณการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายของการเกษตรทางการคาระหวาง
ประเทศ และการผลิต

3592203

เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร
3(3-0)
Agri – Business Economics
หลักและวิธีการวิเคราะหธุรกิจในฟารม การวางแผนการใชทรัพยากรใน
ฟารมอยางมีประสิทธิภาพ การประยุกตทฤษฎีการผลิต เทคนิคในการผลิตเพื่อ
แกไขในการผลิตและการใชทรัพยากรทางการเกษตรภายใตสภาวะแวดลอมตาง ๆ
กัน

3592204

เศรษฐศาสตรการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร
2(2-0)
Economic of Agriculture
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตร และชนบททั้ง
ในและต า งประเทศ การวางนโยบายการเกษตรและการแก ป ญ หาธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมทางการเกษตร แผนการผลิตกําลังคนและการพัฒนาสิ่งแวดลอม การ
พัฒนาระบบการผลิตธุรกิจ และอุตสาหกรรมเกษตร ความแตกตางดานรายไดและ
คุณภาพของชีวิตชาวชนบท
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3592205

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมการเกษตร
3(3-0)
Economics of Agri – Industry
ปญหาทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร การลดตนทุน
การผลิตในระบบอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางนโยบายทางเศรษฐศาสตร
และความตองการของอุตสาหกรรม

3592206

เศรษฐศาสตรประชากร
3(3-0)
Demographic Economics
ศึกษาถึงแหลงขอมูลทางประชากร องคประกอบของการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร อั ต ราการเจริ ญ พั น ธุ อั ต ราการตาย การย า ยถิ่ น การกระจายตั ว ของ
ประชากร ความสัมพันธระหวางประชากรกับเศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตรที่เ กี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและนโยบายเพื่อพัฒนา
ประชากรในดานเศรษฐกิจ

3592207

เศรษฐศาสตรสขุ ภาพ
3(3-0)
Health Economics
ศึกษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตอสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย
การรักษาพยาบาลและทรัพยากร อุปสงคของสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล
อุปทานของการรักษาพยาบาล และการบริการเพื่อสุขภาพอนามัย นโยบายการ
รัก ษาพยาบาล และบริ ก ารทางสาธารณสุข ปญ หาด า นสุ ข ภาพอนามัย และการ
รักษาพยาบาล
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3592208

เศรษฐศาสตรการศึกษา
3(3-0)
Educational Economics
ศึกษาถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ การวางแผน
การศึกษา การลงทุนทางการศึกษา สัดสวนของการศึกษาแตละระดับ การพัฒนา
การศึกษาระดับตาง ๆ การศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับแผนการพัฒนา
การใชทฤษฎีตนทุนและผลประโยชน (Cost-Benefits) ในการวิเคราะหและ
ประเมินผลการลงทุนทางการศึกษา

3592209

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Economics
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ ไทย และโครงสร า งของ
ภาคอุตสาหกรรมความสัมพันธระหวางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต และการเลือกทําเลที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม วิธีหาแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและนําเทคโนโลยีมา
ประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม

3592210

เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0)
Industrial Management Economics
ศึกษาถึงประเภทและลักษณะของอุตสาหกรรม วัตุถุประสงคของการทํา
ธุ ร กิ จ ทางอุ ต สาหกรรม การสํ า รวจตลาด การเคลื่ อ นไหวของราคาและภาวะ
การตลาดทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการลงทุนและการ
สง เสริมการขยายตลาด พรอมทั้งการวิเ คราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิด ขึ้น
รวมทั้งแนวทางแกไข
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3592211

เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ
3(3-0)
Economics of Business Finance
ศึกษาและวิเคราะหการเงิน การวางแผนกําไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การบริหารเงินสด การบริหารลูกหนี้ แหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และ
ตลาดเงินทุนในประเทศไทย

3592213

เศรษฐศาสตรการภาษีอากร
3(3-0)
Economics of Taxation
ศึกษาถึงระบบและวิธีการเก็บภาษี ชนิดของภาษีอากร การภาษีอากรของ
ไทย หลักการจัดเก็บและการบริหารภาษีอากร ภาษีทางตรงและทางออม พรอมทั้ง
ภาษีอากรประเภทตาง ๆ รวมทั้งนโยบายภาษีอากรเพื่อควบคุมภาวะเศรษฐกิจและ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

3592215

เศรษฐศาสตรที่ดิน
3(3-0)
Land Economics
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดิน สวนประกอบของที่ดินทางการเกษตร ลักษณะ
พิเศษของที่ดนิ ในฐานะปจจัยการผลิต อุปทานที่ดิน อุปสงคที่ดิน การใชที่ดิน การ
ถือครองที่ดิน ผลของการถือครองที่ดินที่มผี ลตอการพัฒนาการเกษตร ปญหาการ
ถือครองที่ดินในประเทศไทย

3592216

เศรษฐศาสตรการประมง
3(3-0)
Fishery Economics
ลักษณะทั่วไปของการทําฟารมสัตวน้ํา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ใชใน
การจัดการฟารมสัตวน้ํา การวางแผนการทําฟารมสั ตวน้ํา การบริห ารและการ
จัดการธุรกิจฟารมสัตวน้ํา สถิติและบัญชีฟารมสัตวน้ํา การวัดผลไดและวิเคราะห
ธุรกิจฟารมสัตวน้ํา ปจจัยที่มีผลกระทบตนทุนและรายไดในการทําฟารมสัตวน้ํา
หลักการคํานวณผลสถิติประชากรสัตวน้ํา
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3592217

เศรษฐศาสตรทอ งถิ่น
3(3-0)
Regional Economics
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3591105 เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับทองถิ่นและชุมชน ทฤษฎีวาดวยทําเล
ที่ตั้งถิ่นฐาน วิเคราะหการเคลื่อนยายระหวางทองถิ่น วิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางทองถิ่น การวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตในทองถิ่น มาตรการ
แกไขความไมเทาเทียมกันระหวางทองถิ่น โดยศึกษาเปนรายกรณีแตละทองถิ่น

3592218

เศรษฐศาสตรชนบท
3(3-0)
Rural Economics
ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท การมีสวนรวมทางดานการ
ผลิต การตลาด และการบริโภคของประชากรในชนบท บทบาทของภาครัฐบาล
และภาคเอกชน ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชนบท การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า ง
เศรษฐกิจในชนบทไทย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

3592219

เศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม
3(3-0)
Environmental Economics
ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ประยุกตกับสิ่งแวดลอม และ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรตาง ๆ ทีใ่ ชในการวิเคราะหคา ใชจายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหและประเมินโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับปญหาและการพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยใชกรณีศกึ ษา
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3592220

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0)
Service Industry Economics
ศึกษาวิธีการนําหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตกับธุรกิจ
ดานรานอาหารและภัตตาคาร สถานที่ทองเที่ยว การนําเที่ยว การโรงแรมและที่
พัก การโฆษณาและการขนสง การขายของที่ระลึกและสถานที่เริงรมย โดยใช
กรณีศึกษา วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการทําธุรกิจ

3592301

เศรษฐศาสตรวเิ คราะหเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Basic Economic Analysis
ศึกษาการวิเคราะหเบื้องตนเกี่ยวกับรายไดประชาชาติ การผลิตการบริโภค
การออมการลงทุน นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับระบบการธนาคาร การขยายตัวของ
การเงิน ทฤษฎีการคาการเงินระหวางประเทศและลักษณะของตลาด

3592402

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ
3(3-0)
Buddhist Economics
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3591105 เศรษฐศาสตรทวั่ ไป
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรสมัยใหมที่ใชความมั่งคั่งทางวัตถุ ความมั่ง
คั่งของสหประชาชาติ (The Wealth of Nation) ศึกษาแนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพุทธ
โดยการดํารงชีพที่ถกู ตองหรือสัมมาอาชีวะ วิเคราะหความสัมพันธระหวางความมั่ง
คั่งทางวัตถุกับการดํารงชีพที่ถูกตองหรือความอยูเย็นเปนสุขตามหลักธรรมะและ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โดยใชกรณีศกึ ษาของชุมชนในทองถิ่น

3592501

การศึกษาเฉพาะกรณีทางเศรษฐกิจทองถิ่น
3(2-2)
Case Study in Local Economics
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3591108 สถิตเิ ศรษฐศาสตร 1
ศึ ก ษาสภาพเศรษฐกิ จ การผลิ ต การบริ โ ภค การตลาดในชุ ม ชน และ
ทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ กรณีศึกษาในชุมชนและทองถิ่น
แลวใหนาํ ผลการศึกษาเสนอในรูปแบบของเอกสารรายงาน
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3593101

เศรษฐศาสตรจลุ ภาค 2
3(3-0)
Micro – Economics 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
ศึ ก ษาโดยละเอี ย ดในพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภค วิ เ คราะห แ บบนั บ หน ว ย
(Cardinal Approach) และวิเคราะหแบบเรียงลําดับ (Ordinal Approach) หลัก
อุป สงคแ ละอุป ทานทฤษฎี ก ารผลิต การผสมปจ จัย การผลิตที่เ สีย ต น ทุน ต่ําสุ ด
ทฤษฎีตนทุน ลักษณะของโครงสรางของตลาดประเภทตาง ๆ การตั้งราคาและ
เงื่อนไขในตลาดตาง ๆ และการวิภาคกรรม

3593102

เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3(3-0)
Macro – Economics 2
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
ศึกษาโดยละเอียดถึงวิธกี ารคํานวณรายไดประชาชาติ ดานรายได รายจาย
และผลผลิต สวนประกอบของอุปสงครวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ โดยแยก
ศึ ก ษาด า นผลผลิ ต เงิ น ตราและการจ า งงาน เปรี ย บเที ย บแนวทางการวิ เ คราะห
เศรษฐศาสตรแบบเคนสและเศรษฐศาสตรแบบคลาสสิค ความเจริญทางเศรษฐกิจ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

3593201

โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
3(3-0)
Economics of Construction
ศึ ก ษาโครงสร า งของเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยในอดี ต และป จ จุ บั น
โครงสรางเศรษฐกิจการเกษตร โครงสรางและนโยบายสงเสริมการอุตสาหกรรม
การพาณิชยกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ดุลการคาและดุลการชําระเงิน
บทบาทของภาครัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ กลุมผูกขาดทางธุรกิจ บทบาทธนาคาร
พาณิชย และสถาบันการเงินอื่น ๆ ปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจตาง ๆ ในปจจุบัน
และอนาคต (ศึกษานอกสถานที่)
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3593202

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3(3-0)
International Economics
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุม
สินคาเขาและสินคาออก การคาระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแกไข
ดุลการคาและการชําระเงินระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ สถาบัน
การเงินระหวางประเทศ และความรวมมือทางกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ

3593203

เศรษฐศาสตรการกอสราง
3(3-0)
Economics of Construction
ระบบการก อ สรา งที่ก อ ใหเ กิ ด การประหยั ด การเลื อกใช วัส ดุ อุป กรณ
เครื่องมือเครื่องจัก รและโครงสราง การปรับปรุงการซอมแซม การบํารุงรัก ษา
อาคาร การใชแรงงานที่กอใหเกิดการประหยัด การประหยัดพลังงานในอาคารสูง
การวิเคราะห การลงทุนและปญหาเศรษฐกิจการกอสรางในปจจุบัน

3593204

เศรษฐศาสตรแรงงาน
3(3-0)
Labor Economics
ศึกษาเรื่องอุปสงค และอุปทานแรงงานในตลาดแขงขันสมบูรณ และ
ตลาดแขงขันไมสมบูรณ การกําหนดอัตราคาจาง และการจางงาน การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย โครงสรางตลาด และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน เชน การ
ผูกขาด การเจรจาตอรองคาจาง การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงาน ภาวะ
เงินเฟอกับการวางงาน ตลาดแรงงาน และการกระจายรายได สหภาพของแรงงาน
พรอมทั้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานของประเทศไทย
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3593205

เศรษฐศาสตรธุรกิจ
3(3-0)
Business Economics
ศึกษาวิธีการประยุกต หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร เพื่อใชในดานธุรกิจ
ไดแก การพยากรณทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ เชน อุปสงคและอุปทานสําหรับ
ตลาดตาง ๆ การสํารวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน การ
กําหนดราคา การวิเคราะหนโยบายการใหสินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน
การศึกษากรณีตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

3593206

เศรษฐกิจไทยในกระแสโลกาภิวัตน
3(3-0)
Thai Economic in Global Context
ศึกษาความหมาย ลักษณะ ของโลกาภิวัตน กระแสโลกาภิวัตนกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ความสัมพันธของระบบการคา การเงิน เศรษฐกิจโลก
ตอประเทศไทย การรวมตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป (EU) อเมริกา (NAFTA)
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (AFTA) พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทย การ
ปรับโครงสรางทางธุรกิจและแนวโนมในอนาคต

3593207

เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Economics for Human Resources Management
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับมนุษย การลงทุนทรัพยากรมนุษย
ในรูปแบบตางๆ เชน การศึกษา การฝกอบรม และการวิเคราะหผลตอบแทนสวน
บุคคล และผลตอบแทนทางดานสังคมจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ตลอดจน
การวางแผนกําลังคน การพัฒนากําลังคน และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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3593208

เศรษฐศาสตรการตลาด
3(3-0)
Economic of Marketing
ศึกษาความหมาย แนวความคิดและความสําคัญของการตลาด หนาทีท่ าง
การตลาด สถาบันทางการตลาด การประยุกตหลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรมา
ใชในการบริหารการตลาดตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค การวางแผน การปฏิบัติ
การควบคุมและการประเมินผล โดยวิเคราะหประโยชนทเี่ กิดจากการตลาดทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม

3593209

เศรษฐศาสตรการเมือง
3(3-0)
Political Economics
ศึ ก ษาความสัมพัน ธ ร ะหวางปจ จัย ทางเศรษฐกิ จ กับปจ จัย ทางการเมือ ง
รวมทั้งปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลตอเศรษฐกิจ โครงสรางอํานาจทาง
การเมื อ ง และจริ ย ธรรมของสั ง คมที่ มี ผ ลต อ พฤติ ก รรมทางเศรษฐกิ จ การมี
เสถียรภาพทางการเมืองหรือไรเสถียรภาพ มีผลตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรม โดยใชกรณีศึกษา

3593211

เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0)
Economics of Transportation
ศึกษาความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง ความสําคัญ
และบทบาทในการขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนสง
ทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา ทางทอและทางอากาศ หลักการควบคุมการขนสง
การนํา หลัก เศรษฐศาสตรม าประยุ ก ตใ ชใ นธุ รกิจ การคา และอุต สาหกรรมการ
จัดการธุรกิจขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑตาง ๆ เปนตน
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3593212

เศรษฐมิตเิ พื่อการธุรกิจ
3(3-0)
Econometrics for Business
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเนนสมการเดีย่ วและระบบสมการ การสรางตัว
แบบการเลือกวิธกี ารประมวลคาที่ดีที่สุด การพยากรณและเทคนิคการจําลองคาโดย
ศึกษากรณีตัวอยางเพื่อประยุกตใชในธุรกิจ

3593213

เศรษฐศาสตรแรงงานระหวางประเทศ
3(3-0)
International Labour Economics
ศึ ก ษาทฤษฎี แ รงงานระหว า งประเทศ การเคลื่ อ นย า ยแรงงานระหว า ง
ประเทศ กําลังแรงงานของประเทศที่พัฒนา และประเทศกําลังพัฒนา เปรียบเทียบ
สภาพการทํางาน สถาบันเกี่ยวกับแรงงาน กฏหมายแรงงานระหวางประเทศ

3593214

เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
3(3-0)
International Monetary Economics
การศึกษาดุลการคา และดุลการชําระเงิน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ความสัมพันธระหวางดุลการคากับดุลการชําระเงิน และรายไดประชาชาติ สภาพ
การเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และนโยบายการเงินของไทยที่มีตอ
ประเทศตางๆ

3593215

เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ
3(3-0)
International Investment Economics
การวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนของบรรษัทขามชาติ วิเคราะหปญหา
และผลกระทบเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ระหว า งประเทศ วิ เ คราะห ก ระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของโลก การจัดองคกรระดับโลก ยุทธศาสตรการ
ลงทุนของบรรษัทขามชาติตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา
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3593216

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
3(3-0)
Economics of Integration
การศึกษาสาเหตุที่กอ ใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุม
การรวมกลุมที่สําคัญ เชน EC ECC AFTA NAFTA GATT ฯลฯ โดยวิเคราะห
ถึงผลดีผลเสียจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและกลุมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของทางเศรษฐกิจ

3593217

เศรษฐศาสตรการผลิต
3(3-0)
Production Economics
ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรทเี่ กี่ยวของกับกระบวนการ
ผลิต และการจัดการการผลิตที่เกิดประสิทธิภาพ ชนิดของฟงกชั่นการผลิต การ
พยากรณการผลิต การวิเคราะหวางตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต การใชวิธี
ลิ เ นี ย โปรแกรมมิ่ ง ในการวางแผนและออกแบบการผลิ ต การควบคุ ม ค น ทุ น
การผลิต โดยใชกรณีศึกษา (Case Study)

3593218

เศรษฐศาสตรการจัดการ
3(3-0)
Managerial Economics
ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารตั ด สิ น ใจในเชิ ง ธุ ร กิ จ ภายใต ส ภาวะการณ ต า งๆ
วิธีการพยากรณธุรกิจ การวิเคราะหความยืดหยุนอุปสงคและอุปทาน การกําหนด
ราคาสินคาและบริการในตลาด การกําหนดราคาในทางปฏิบัติ การวาจางแรงงาน
การวิ เ คราะห ต น ทุ น การผลิ ต และผลตอบแทนจากการลงทุ น การวางแผน
งบประมาณและการวางแผนกําไร การวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะการณตางๆ โดยใชวิธีกรณีศกึ ษา (Case Study)
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3593219

การประกันคุณภาพ
3(3-0)
Quality Assurance Management
ศึกษาความหมายของคุณภาพ การประกันคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ
ความสําคัญของการประกันคุณภาพตอการจัดการ นโยบาย และวัตถุประสงคของ
การประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพแบบตาง ๆ การประกันคุณภาพใน
ตางประเทศและในประเทศ

3593220

เศรษฐศาสตรการคลัง
3(3-0)
Financial Economics
ศึกษาวิธีการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลโดยเนนปญหาเกี่ยวกับรายรับ
รายจาย การจัดสรรทรัพยากร การกระจายรายได และการรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ การจัดทํางบประมาณประจําป นโยบายการจัดหารายได การใชจายของ
รัฐบาล และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ

3593221

เศรษฐศาสตรการประกันภัย
3(3-0)
Economics of Assurance
ศึกษาลักษณะการทําประกัน ประเภทการทําประกัน ตนทุนทําประกัน
ขอบเขตการใหประกัน ประโยชนหรือผลการตอบแทนจากการทําประกัน การใช
กรณีศึกษาหนวยงานหรือสถาบันที่ใหประกันในประเทศไทย
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3593301

การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3-0)
Quantitative Analysis
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4112105 สถิติธรุ กิจ
ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการตั ด สิ น ใจ และประโยชน ข องการใช เ ทคนิ ค ทาง
คณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปนแผนภูมิ
เพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model)
โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการ
ตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ (Markov Model) ทฤษฎี
เกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queueing) และการ
จําลองเหตุการณ (Simulation)

3593302

การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(3-0)
Quantitative Economics in Business
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4111101 หลักสถิติ
ศึ ก ษาถึ ง กระบวนการตั ด สิ น ใจ ประโยชน ข องการใช เ ทคนิ ค ทาง
คณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แขนงการ
ตัดสินใจ (Decision Trees) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิค
การประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) การจัดซื้อสินคาคงคลัง
และการจําลองเหตุการณ (Simulation) และเทคนิคการพยากรณธุรกิจ
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3593303

การวิเคราะหโครงการและแผนงาน
3(3-0)
Projects and Programs Analysis
ศึ ก ษาหลั ก และวิ ธี ก ารวางแผนระดั บ โครงการและระดั บ แผนงาน
การบริหารโครงการและแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน
ศึ ก ษาความเป น ไปได ข องโครงการ การวิ เ คราะห ต น ทุ น และประโยชน ทั้ ง
โครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
และแผนงานการกําหนดทางเลือกของโครงการหลัก และขั้นตอนการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห Cos – Benefit Ratio วิเคราะหเชิง
ระบบในโครงการและแผนงาน

3593304

การวิเคราะหราคาผลิตผลทางการเกษตร
3(3-0)
Price Analysis of Agricultural Product
ศึก ษาอุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา วิถีการตลาด สว นเหลื่อม
การตลาด โครงสรางการตลาดและการแขงขัน การกระจุกตัว และการรวมตัวของ
ธุรกิจการเกษตร นโยบายตลาดและราคา กรณีศึกษาของไทยและประเทศอื่นที่
เกี่ยวของ

3593305

การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
3(3-0)
Analysis of Thai Economics
ศึกษาความหมายของการวิเคราะหเศรษฐกิจ ความสําคัญของการวิเคราะห
เศรษฐกิจวิธกี ารวิเคราะหปญ
 หาเศรษฐกิจในสาขาตาง ๆ และการเลือกปญหาเพือ่ ทํา
การวิเคราะหรวมทั้งการฝกหัดทําการวิเคราะหปญ
 หาเศรษฐกิจตาง ๆ พรอมทั้งการ
ทํารายงานจากการวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
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3593306

เศรษฐศาสตรการผันแปรทางการเงิน
3(3-0)
Economics of Monetary Fluctuation
ศึกษาลักษณะการผันแปรทางการเงิน สาเหตุของการผันแปรทางการเงิน
ผลกระทบจากการผันแปรทางเงินที่มีตอประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร การ
กระจายรายได การพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงิน การใชกรณีศึกษาที่ทํา
ใหเกิดเสถียรภาพทางการเงินในประเทศไทย

3593307

เศรษฐศาสตรสารสนเทศ
3(2-2)
Economics of Information
ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ศึกษาระบบ
ขอสนเทศทางธุรกิจ การจัดการระบบสนับสนุนการตัด สินใจ ประมวลผลดว ย
รายการเปลี่ ย นแปลงระบบสารสนเทศ การนํ า คอมพิ ว เตอร ม าใช กั บ ระบบ
ขอสนเทศ ใชกรณีศึกษาระบบสารสนเทศทางดานธุรกิจ

3593308

การจําลองแบบปญหาทางธุรกิจ
3(2-2)
Simulation for Business
ศึกษาเครื่องมือการพัฒนาระบบ การออกแบบระบบ การนําระบบไปใช
การจําลองแบบปญหาทางธุรกิจดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม BML , GPSS
และโปรแกรมที่เ กี่ ย วของ การฝ ก วิ เ คราะหร ะบบสารสนเทศบริ ห ารธุร กิจ ของ
หนว ยงานธุรกิจ ตางๆ เพื่อนําผลมาสรุ ปการแกปญหาอุ ปสรรค และเสนอแนะ
แนวทางของระบบทีเ่ หมาะสม
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3593309

เศรษฐศาสตรรัฐวิสาหกิจ
3(3-0)
Economics of Public Enterprises
ศึกษาความหมายและรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ ประเภทของรัฐวิสาหกิจใน
ประเทศไทย การกระจายรายได สิ น ค า สาธารณะ การกํ า หนดราคาสิ น ค า ของ
รัฐวิสาหกิจ บทบาทของรัฐวิสาหกิจที่มีตอเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้ง
การวิเคราะหผลกระทบจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

3593310

จริยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3(3-0)
Ethics of Business Economists
ศึกษาจริยธรรมในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับการ
ผลิตสินคาและบริการ จริยธรรมในสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ความ
รับผิดชอบขององคการธุรกิจที่มีตอบุคคลและสังคม และจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยใชกรณีศึกษาจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของไทย

3594102

การพัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่น
3(2-2)
Local Economy Development
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3592108 สถิตเิ ศรษฐศาสตร 2
การวิเคราะหาสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอดีต ปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตในชุมชนและทองถิ่น การศึกษากระบวนการแกปญหาชุมชน
และทอ งถิ่ น ตามแนวพระราชดํ าริ กรณี ศึ ก ษาภู มิป ญ ญาท อ งถิ่ น แล ว ใหนํ า ผล
การศึกษาเสนอในรูปแบบของเอกสารรายงาน

3594301

การพยากรณภาวะเศรษฐกิจ
3(3-0)
Economic Forecasting
ศึกษาความสําคัญในการวิเคราะหเศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ
และการลดความรุ น แรงของวั ฏ จั ก รธุ ร กิ จ ศึ ก ษากระบวนการพยากรณ ภ าวะ
เศรษฐกิจ เพื่อใชประโยชนในการวางแผน และแกไขปญหาทางธุรกิจ
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3594302

หัวขอเฉพาะทางดานเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(2-2)
Special Topics in Quantitative Business
ศึกษาลักษณะของปญหาการวิเคราะหทางธุรกิจในแนวลึก โดยเนนการนํา
คอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการวิเคราะหทางธุรกิจ

3594901

วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3(2-2)
Research in Business Economics
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 4112107 สถิตเิ ศรษฐศาสตรธุรกิจ
ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ โดย
อาศัยหลักวิธกี ารวิจัยทางสังคมศาสตร รวมทั้งรูปแบบการเสนอโครงการวิจัย การ
ประมวลป ญ หา การตั้ ง และการทดสอบขั้ น สมมติ ฐ าน การใช เ ศรษฐมิ ติ และ
แบบจําลองชนิดตาง ๆ ในการวิจัยลักษณะปญหาและแนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนการเสนอตัวอยางของการดําเนินการวิจัย

3594902

สัมมนาเชิงปริมาณทางธุรกิจ
3(2-2)
Seminar in Quantitative Business
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
การศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเชิงปริมาณทางธุรกิจ
เพื่อนํามาวิเคราะห อภิปราย และหาขอสรุปสําหรับการนําไปใชตอไป

3594903

สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3(2-2)
Seminar in Business Economics
วิชาที่ตอ งเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ มา
วิเคราะหและอภิปรายในกลุม พรอมทั้งใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา
โดยใหอยูในแผนการแนะนําและควบคุมของผูบรรยาย

