
 รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
  

ITEC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชงาน 
Information Technology and Application 
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน 

3(2-2-5) 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารขอมูลบน
เครือขายคอมพิวเตอร การประยุกตใชงานดานตางๆ การสืบคนขอมูล การจัดการเอกสาร การ
สรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การจัดการฐานขอมูล 

 

ITEC1102 เทคโนโลยีเครือขายเบื้องตน 
Introduction to Computer Network Technology 
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน 

3(2-2-5) 

 ความเปนมา วิวัฒนาการ เครือขายสวนบุคคล เครือขายระดับเมือง เครือขายบริเวณกวาง 
อุปกรณ เทคนิค เทคโนโลยี และ การประยุกตใชงานเครือขายคอมพิวเตอร 

 

ITEC1103 การประยุกตใชงานอินเตอรเน็ต 
Information Technology and Application 
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน 

3(2-2-5) 

 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารขอมูลบน
เครือขายคอมพิวเตอร การประยุกตใชงานดานตางๆ การสืบคนขอมูล การจัดการเอกสาร การ
สรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การจัดการฐานขอมูล 

 
 

  



ITEC1105 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพ่ือการศึกษา                                              3(2-2-5) 
Internet  Technologyfor Education 
           ความหมายความสําคัญ รูปแบบ และประโยชนของเครือขายไรสายปฏิบัติการติดตั้งระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย การจัดการเรียนรูแบบเคล่ือนท่ีเขียนโปรแกรมเพ่ือการพัฒนา
บทเรียนบนเครือขายไรสายรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา และเครื่องมือส่ือสารแบบ
เคล่ือนท่ี 
 

ITEC2303 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5)  
 Multimedia Courseware Design and Animation  for Education  
           ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับส่ือมัลติมีเดียบทบาทความสําคัญของส่ือมัลติมีเดีย หลักการและ

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับส่ือมัลติมีเดีย การออกแบบและการสรางส่ือมัลติมีเดีย  การนําเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

ITEC2304 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรการศึกษา 3(2-2-5) 
 Computer System Design  for Education  
            หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบและการวางแผนแกปญหาขอบขายของการวิเคราะห

การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษาความเปนไปไดการวิเคราะหรายละเอียด
ระบบท่ีใชใหมกับระบบเดิมการออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออกการออกแบบ
แฟมขอมูลเอกสารระบบงานการทดสอบระบบท่ีออกแบบและการนําไปใชรวมถึงการแกไขและ
บํารุงรักษาการทําผังระบบการส่ือสาร การประเมินและ การตัดสินใจ การควบคุม และความ
ปลอดภัย 

 
ITEC2101 ขายงานบริเวณเฉพาะที่และขายงานแฟมบริการ 

Local Area Network and Client / Server 
3(2-2-5) 

 เทคนิคและหลักการพ้ืนฐานของระบบขายงานเฉพาะท่ีและระบบขายงาน แฟมบริการ 
โครงสรางของระบบเครือขาย การกําหนดความตองการสําหรับระบบเครือขายมาตรฐาน และ
กระบวนการการสงขอมูล ส่ือขอมูล เทคนิคตาง ๆ ของระบบงาน การบํารุงรักษาระบบและการ
พัฒนาระบบงานขายงานแฟมบริการ 

 
 
 



ITEC2102 ระบบแบบกระจาย 
Distributed Systems 

3(2-2-5) 

 แนวคิดการทํางานในระบบแบบกระจาย สถาปตยกรรมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
แบบลูกขายแมขายหลายช้ัน ความหมายของรีโมตออพเจ็ค และการขอบริการจากรีโมตออพเจ็ต 
หลักการทํางานของอารพีซี การเปรียบเทียบระหวางสถาปตยกรรมของระบบกระจาย RMI 
CORBA และ DCOM 

 
ITEC2201 ระบบฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล 

Database System and Database Management 
3(2-2-5) 

 ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ความสําคัญของระบบของขอมูล โครงสรางและรูปแบบ
ความสัมพันธของระบบขอมูล ตามแนวคิดฐานขอมูล แนวคิด วิธีการ และการใชงานฐานขอมูล  
การประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูล การปองกันขอมูลระบบการสํารองขอมูลและการเรียกคืน 
การวิเคราะหออกแบบฐานขอมูล การบริหารจัดการฐานขอมูล การศึกษาถึงผลกระทบของการใช
ระบบฐานขอมูล ในการบริหาร จัดการ และการตัดสินใจ  

 
ITEC2301 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

Information System Analysis and Design 
3(2-2-5) 

 แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ วงจรการ
พัฒนาระบบการศึกษาระบบงาน การศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหระบบ การออกแบบ
ระบบการนําไปใช และ การบํารุงรักษา  

 
ITEC2401 การบํารุงรักษาอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Maintenance of information technology equipment  
3(2-2-5) 

 ความรูเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ
ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  อุ ป ก ร ณ ก า ร ส่ื อ ส า ร ข อ มู ล  แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  
การจัดเตรียมอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูในสภาพพรอมใชงาน การติดตั้งซอฟตแวร
และโปรแกรมท่ีเกี่ยวของ การตรวจสอบสภาพของอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน 
คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง รวมถึงการซอมบํารุงรักษาอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหอยูในสภาพพรอมสําหรับการใชงาน 

 
 
 



ITEC2503 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
Information Resource Management 

3(3-0-6) 

 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอยางเปนระบบ เรียนรู ถึงวิธีการวางแผน  และทํา
โครงการ ทราบผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการดําเนินการตามโครงการนั้น โดยการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการประมวลผล ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาดานการตลาด วิศวกรรมและ
การเงิน 

 
ITEC2601 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการธุรกิจ 

Information Technology for Business Management 
3(2-2-5) 

 การดําเนินงานธุรกิจและระบบในสํานักงาน ฝกเขียนโปรแกรม และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในดําเนินงานธุรกิจ ดานบุคลากรและเงินเดือน ดานบัญชีและการเงิน ดาน
การตลาด หรือดานอ่ืนๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการจัดการ
สํานักงาน  

 
ITEC2602 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสํานักงานอัตโนมัต ิ

Information Technology for Office Automation 
3(2-2-5) 

  การทํางานและระบบในสํานักงาน ฝกเขียนโปรแกรม และการนําโปรแกรมสําเร็จรูป
มาใชในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ เชน การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการทําเอกสารดวย
เวิรดโปรเซสเซอร  

 
ITEC3101 ระบบการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

Data Communication and Computer Network 
3(2-2-5) 

การทํางานของระบบการเก็บขอมูล และการส่ือสาร อุปกรณท่ีใชระบบเก็บขอมูล  
การวิเคราะหระบบส่ือสาร อุปกรณท่ีใชระบบส่ือสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว แบบสอง
ทางพรอมกัน ชนิดชองการสงขอมูล อนาลอก และ ดิจิตอล สถาปตยกรรม เน็ตเวิรกโปรโตคอล 
ระบบเครือขาย แวน แลน และ การกระจาย 

 
 
 
 
  



ITEC3102 เทคโนโลยีเครือขาย 
Network Technology 

3(2-2-5) 

 ศึกษาเกี่ยวกับความรูท่ัวไปของเครือขาย แบบจําลองโอเอสไอ โปรโตคอล แบบจําลอง
ไคลเอ็น-เซิรฟเวอร การสงผานผานขอมูล หลักการและไวยากรณเกี่ยวกับทีซีพี หลักการการ
ควบคุมความแออัดการหาเสนทางท่ีเหมาะสม การตรวจจับขอผิดพลาด โปรโตคอลชนิดเขาถึง
พรอมกัน เครือขายเอทีเอ็ม ส่ือสัญญาณ การเขารหัสสัญญาณ เครือขายไรสาย เครือขายเซลลูลาร 
และความปลอดภัยบนเครือขาย 

 
ITEC3301 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถ ุ

Object oriented Analysis and Design 
3(2-2-5) 

  วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุหลักการพัฒนา
ระบบงานแบบอินครีเมนตัล  หลักการใชภาษาทางภาพเพ่ือการออกแบบยูเอ็มเอล  ขั้นตอนการ
วิเคราะหระบบ ประกอบดวยการสรางแบบจําลองเกี่ยวกับความตองการ การใชเทคนิค ยูสเคส 
การคิด และการวิเคราะหเชิงนามธรรม  การสรางแบบจําลองเชิงวิเคราะหแนวคิดการคนหาวัตถุ 
แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธระหวางคลาสและ
วัตถุ การสรางโปรแกรมดวยวิธีใชเคสทูล  แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนว 
ขอกําหนดของยูสเคส 

 
ITEC3203 การจัดการฐานขอมูลและการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 Database and Information System Management for Education  
            โครงสรางขอมูล  ชนิดของขอมูล  การจัดการฐานขอมูล โปรแกรมการจัดการ 

ฐานขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัยขอมูลระบบฐานขอมูลทางการศึกษาการเขียน 
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลทางการศึกษาเบ้ืองตน  

 
ITEC3401 เทคโนโลยีฐาน 3(2-2-5) 

 Platform Technology  
           หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการประกอบดวย

สวนประกอบทางฮารดแวรหนวยประมวลผลระบบบัสและระบบเช่ือมตออุปกรณภายนอก
หนวยความจําหนวยเก็บบันทึกขอมูลระบบปฏิบัติการสวนประกอบและหนาท่ีภายใน
ระบบปฏิบัติการการบริหารระบบการจัดการบัญชีผูใชบริการการพิมพการจัดสรรพ้ืนท่ีเก็บ
บันทึกขอมูลการเฝาสังเกตและการแกไขปญหา 

 



ITEC3302 วิศวกรรมซอฟตแวร 
Software Engineering 

3(2-2-5) 

 ทฤษฎีและปฏิบัติการผลิตซอฟตแวร คือ ระบบคอมพิวเตอรเชิงวิศวกรรม การวางแผน
โครงการดวยซอฟตแวร การกําหนดส่ิงท่ีตองการในซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร การเขียน
โปรแกรมแปลภาษาและการถอดรหัส การทําคุณภาพของซอฟตแวร เทคนิคการทดสอบ
ซอฟตแวร การบํารุงรักษาและการจัดการติดตั้งซอฟตแวร 

 

ITEC3304 การเขียนโปรแกรมเว็บและฐานขอมูล 
Web Programming & Database 

3(2-2-5) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : COSC1202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 
ศึกษาความรูพ้ืนฐาน หลักการเบ้ืองตนของการโปรแกรมเว็บ การโปรแกรมคําส่ังเชิงวัตถุ 

การสรางหนาเว็บท่ีซับซอน การสรางฟอรม แผนผังภาพและตาราง การติดตอกับฐานขอมูล การ
รักษาความปลอดภัย 

 
ITEC3501 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

Management Information System 
3(2-2-5) 

  รูปแบบการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ องคประกอบของคอมพิวเตอรเพ่ือ
นํามาใชในการบริหารองคกรธุรกิจ บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศในการดําเนินงาน 
การออกแบบระบบยอย การกําหนดโครงสรางและขนาดของระบบขอมูล การพัฒนาระบบ
เครือขายเพ่ือการประยุกตใช การจัดการองคความรูท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศ บทบาทและการ
ตัดสินใจ ระบบความฉลาด ระบบผูเช่ียวชาญ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวโนม จริยธรรมและ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

 
ITEC3502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Decision Support System 
3(2-2-5) 

 ศึกษาการตัดสินใจ และกระบวนการแกไขปญหา ของมนุษย ความหมาย ชนิด และ 
รูปแบบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ขอแตกตาง กับระบบประมวลผลสารสนเทศ 
ท่ัวไป การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมือชวยจัดสราง องคประกอบของระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ แบบจําลองท่ีใชในการแกไขปญหา เชน การหาวิธีท่ีเหมาะสม และ 
รูปแบบทางคณิตศาสตรเกี่ยวของ การออกแบบสวนประสานกับผูใชงาน การนําระบบสนับสนุน
การตัดสินใจไปใชประโยชน พรอมท้ังตัวอยางกรณีศึกษา 

 



ITEC3503 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Project Management and Information Technology 

3(2-2-5) 

  ความหมายของโครงการและการบริหารโครงการ ทักษะท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสู
ความสําเร็จของโครงการ ประกอบดวย ทักษะดานกําหนดเปาหมาย กําหนดแผนงานและ การ
ปฏิบัติงานตามแผนรวมท้ังทักษะดานการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมยอยออก
จากตัวโครงการ เพ่ือชวยกําหนดทรัพยากรท่ีตองใช การกําหนดความรับผิดชอบ และการสราง
ตารางเวลาทํางาน แนวคิดการสรางผังงานลําดับกอนหลังของกิจกรรมตาง ๆ การจัดการแผนงาน
ดวยเทคนิคซีพีเอ็ม เพิรท และแกนทชารท  การติดตามการประเมินผลโครงการ การบริหารความ
เปล่ียนแปลง และการปดโครงการ ฝกปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรซอฟทแวรเพ่ือการบริหาร
โครงการ 

 

ITEC3601 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
Electronic Commerce 

3(2-2-5) 

  หลักการ ขอปฏิบัติ สําหรับการคาดวยอิเล็กทรอนิกส ความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอรเน็ต ท่ีมีผลกระทบตอระบบการคา การประยุกตใชงานเครือขายสารสนเทศ
สําหรับการดําเนินธุรกรรมในรูปแบบตาง ๆ    แนวโนมของการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตเพ่ือ
ตอบสนองตอการคา การไหลเวียนของขอมูลอยาง รวดเร็วกับความเปล่ียนแปลงดานความ
ตองการของลูกคา และระบบการคาแบบเวลาจริง  ท่ีไมมีขอจํากัดในเรื่องระยะทางและความ
เหล่ือมของเวลา การประชุมทางไกลผานระบบโทรคมนาคม ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส
สมัยใหม ระบบธนาคารออนไลน และขอกฎหมายท่ีจําเปน 

 

ITEC3602 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
Geographic Information System 

3(3-0-6) 

 แหลงและระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลสถิติ ขอมูลดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
ประชากร ขอมูลอ่ืนๆ ดานภูมิศาสตร ดวยวิธีการตาง ๆ หรือใชคอมพิวเตอร เทคนิค การประยุกต
ไปใช การจัดเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีอยางมีระบบ 

 

ITEC3603 คอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร 
Computer for Geography Analysis 

3(2-2-5) 

  การใชเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลดาน
ภูมิศาสตร การเสนอขอมูลทาง ภูมิศาสตรดวยกราฟไดอะแกรม คารโตแกรมและแผนท่ี
คอมพิวเตอร  

 



ITEC3604 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
Information System for Human Resource Management 

3(2-2-5) 

  แนวความคิดและหลักการ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ศึกษาความตองการในการ 
ใชสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคนิคทางคอมพิวเตอรใน
ระบบสารสนเทศ การควบคุมดูแล การรักษา ความปลอดภัยและการกระจายสารสนเทศดาน
ทรัพยากรมนุษย การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห ความเหมาะสมและภาระงานของ
บุคคล ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชงานดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือชวยในการตัดสินใจและการ
บริหาร 

 
ITEC3605 ระบบสารสนเทศสําหรับงานบัญช ี

Information System for Accounting 
3(2-2-5) 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เทคนิคและเครื่องมือ 
ในการจดบันทึกขอมูล การควบคุมภายในท่ีสําคัญของระบบบัญชี ระบบการทํางานและการ
รวบรวมขอมูลของหนวยงาน ท่ีสําคัญตอระบบบัญชี เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล หลัก
พ้ืนฐานของการออกแบบระบบบัญชีของหนวย งานท่ีประมวลผลขอมูลคน และคอมพิวเตอร 
ความแตกตางท่ีสําคัญของการประมวลผลสารสนเทศท้ัง 2 ลักษณะ 

 
ITEC3606 ระบบสารสนเทศสําหรับงานการเงิน 

Information System for Financial 
3(2-2-5) 

แนวความคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศท่ี สามารถนําไปใชกับงาน
การเงินเพ่ือชวย ในการตัดสินใจและการบริหาร โดยจะศึกษาความตองการในการใชสารสนเทศ 
วิธีการจัดเก็บขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคนิคการออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการเงิน 

  
ITEC3607 ระบบสารสนเทศสําหรับงานการตลาด 

Information System for Marketing 
3(2-2-5) 

 การวิเคราะหเชิงปริมาณและวิเคราะหโครงสรางธุรกิจ โดยอาศัยสารสนเทศทาง
การตลาด ท่ีตองการการออกแบบ และปฏิบัติการในการเก็บรวบรวมขอมูลการตลาด การจัดสราง
ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจ ระบบ การแลกเปล่ียนขอมูลทางการคาเชิง
อิเล็กทรอนิกส ระบบเงินดิจิตอล การพาณิชยเชิงอิเล็กทรอนิกส  

 
 



ITEC3608 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารลูกคาสัมพันธ 
Customer Relationship Management System 

3(2-2-5) 

 เครื่องมือในการผสานความสัมพันธระหวางลูกคาและองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
วิธีการประสานกับบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลอง
กับการจัดการธุรกิจ ภายใตความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และการดูแลลูกคา การสรางตลาดเชิง
ความสัมพันธเพ่ือใหเห็นถึงวิธีการท่ีธุรกิจจะตองเขาใจและมีสวนรวมกับลูกคา การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ 

 

ITEC3609 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและประชาสัมพันธ 
Information Technology for Communication and Public Relation 
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน 

3(2-2-5) 

 ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ องคประกอบของการส่ือสารรวมท้ังระบบ
สารสนเทศตองานประชาสัมพันธ แหลงสารสนเทศ การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล ประเภทและ
วิ ธีการใช เครื่องมือส่ือสารเพ่ือการประชาสัมพันธ  การกําหนดกลยุทธและวิ ธีในการ
ประชาสัมพันธ กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 

ITEC3610 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทองเที่ยวเชิงเกษตร 
Information Technology for Agro-tourism 
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน 

3(2-2-5) 

 องคประกอบ ความสําคัญ และแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวเชิง
เกษตร แหลงและวิธีการสืบคนขอมูล การรวบรวม การประมวลการวิเคราะห การนําเสนอ และ
การจัดระบบขอมูลเพ่ือการทองเท่ียวเชิงเกษตร การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร การปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 

ITEC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Research Methodology in Information Technology 

3(3-0-6) 

 ระเบียบวิธีทางสถิติและวิจัยเบ้ืองตนท่ีจําเปน สําหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การกําหนดปญหาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
การวางแผนการทดลอง วิธีการเขียนเคาโครง แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล 
สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร และการเขียนรายงานการวิจัยอันเปนประโยชนตอเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 



ITEC4201 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล 
Data Warehouse and Data Mining 

3(2-2-5) 

 แนวคิด ความหมาย และทฤษฏีคลังขอมูลและเหมืองขอมูล คุณลักษณะ และ
องคประกอบของคลังขอมูล การจัดเตรียมขอมูล และรูปแบบการวิเคราะหขอมูลในคลังขอมูล 
การออกแบบคลังขอมูล ความรูพ้ืนฐาน และนิยาม เกี่ยวกับ เหมืองขอมูล การเช่ือมโยงระหวาง 
คลังขอมูลและ เหมืองขอมูล การนําเหมืองขอมูลมาใชในงานธุรกิจ กรรมวิธีเหมืองขอมูล เทคนิค 
และ เครื่องมือของเหมืองขอมูล การประยุกตใชงานและอัลกอริทึมตางๆ ระบบเหมืองขอมูลท่ีใช
อยูในปจจุบัน ตัวอยางกรณีศึกษา การใชคลังขอมูล และ เหมืองขอมูล  

 
ITEC4301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

Object-oriented Programming 
3(2-2-5) 

แนวคิดการจําลองสรรพส่ิงดวยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายวัตถุ และแนะนํา 
วิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
เอนแคปชูเลชัน การถายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธี โพลีมอรฟซ่ึม หลักการเขียนโปรแกรมดวย
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 

 

ITEC4302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

 แนวคิด หลักการ และเทคโนโลยีเว็บเพจ และการใหบริการบนเวิลด ไวด เว็บ หรือ 
เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเพจ ดวยภาษาตางๆ การประยุกตใช
เทคโนโลยีสําหรับการใหบริการบนเว็บ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยโปรแกรมภาษา
สําหรับการพัฒนาเว็บเพจ 

 
ITEC4304 การออกแบบโปรแกรมการสอนผานเว็บ 3(2-2-5) 

 Design of Instructional Program through Web  
           หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา นําไปใช และ 

การประเมินผลโปรแกรมประยุกตเพ่ือการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บ ฝกฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมการสอนและการใชงานโปรแกรมประยุกต 
 
 
 
 



ITEC4401 ความม่ันคงและความปลอดภัยของสารสนเทศ 
Information Assurance and Security 

3(2-2-5) 

 แนวโนมของความไมปลอดภัย ในสภาวะการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การวางแผน
และการจัดระบบความปลอดภัยในระบบฐานขอมูล ความปลอดภัยในคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ความปลอดภัยในโครงขายการส่ือสารขอมูล การปองกันทางกายภาพ การวิเคราะหความเส่ียงดาน
ความปลอดภัยของสารสนเทศ เทคนิค และการใชงานเครื่องมือในการปองกัน ประเด็นในแง
กฎหมาย และจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร 

 

ITEC4402 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 
Human Computer Interaction 

3(2-2-5) 

แนวคิด หลักการเบ้ืองตน และองคประกอบ ของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับ
คอมพิวเตอร แนวทางการออกแบบระบบท่ีมีมนุษยเปนศูนยกลาง การพัฒนาวิธีติดตอผูใชท่ีมี
ประสิทธิผล แนวทางการประเมินผล และมาตรฐานดานงายตอการใชงาน เทคโนโลยีดานอุปกรณ
และระบบท่ีมีสวนสัมพันธกบัการใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรูการฝก
ปฏิบัติ การออกแบบสวนติดตอผูใชของอุปกรณและซอฟตแวร  

 
ITEC4502 ระบบผูเชี่ยวชาญ 

Expert System 
3(2-2-5) 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับระบบผูเช่ียวชาญ ภาษาโปรแกรมระบบผูเช่ียวชาญ การออกแบบ
โปรแกรมและการเขียนโปรแกรมสําหรับผูเช่ียวชาญ การหาความรู แนวทางสําหรับการแทน
ความรูแบบจําลองจริงของเหตุผล และการประยุกตท่ีเปนประโยชนตองานทางธุรกิจ และการ
จัดการเบ้ืองตน ระบบผูเช่ียวชาญในฐานะสนับสนุนการตัดสินใจของการจัดการ และการ
บริหารงานทางธุรกจิเบ้ืองตน 

 

ITEC4601 จริยธรรมทางสังคมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Social ethics for Information Technologists 

3(3-0-6) 

 จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูท่ี
เกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุคคลและสังคม การปองกัน
อันตราย หรือภัยจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แงมุมกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ท่ี
เกี่ยวของ 

 
 

 



ITEC4602 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
Web Service Technology 

3(2-2-5) 

โพรโตคอลมาตรฐานของระบบการใหบริการผานเว็บ หลักการเอ็กซเอ็มแอล และอาร
พีซี สถาปตยกรรมเว็บเซอรวิส (SOAP)  โปรโตคอลเอสโอเอ หลักการภาษาดับเบ้ิลยูเอสดีแอล 
(WSDL) ภาษาสนทนาดับเบ้ิลยูเอสซีแอล (WSCL) และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีทําใหโปรแกรม
ติดตอกันไดบนอินเทอรเน็ต อธิบายถึงสวนประกอบมาตรฐานแตละชนิดของระบบการใหบริการ
ผานเว็บ การรักษาความปลอดภัย  

 

ITEC4604 กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Laws and Ethics in Information Technology  
           ระเบียบ กฎ กติกา มารยาททางสังคมตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเด็นปญหาท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรม ลิขสิทธ์ิ  คุณธรรมจริยธรรมใน
การผลิตผลงาน 
 

ITEC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Preparation  for  Occupational Practicum in  Information 
Technology 

2(90) 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม กอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู เจต
คติ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ    โดยปฏิบัติงานในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ  ท่ี
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ  

 

ITEC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Preparation for Co-operative Education in Information Technology 

5(450) 

 การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีเกี่ยวของกับ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ITEC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Professional  Information Technology Cooperative Education 

2(90) 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 



ITEC4804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Cooperative Education 

6(540) 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางเปนระบบ เสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ 
โดยมีการประเมินผลจากอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงาน พ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ  

 

ITEC4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Seminar in Information Technology 

1(0-2-1) 

 การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา เขียนโครงการและ
รายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ITEC4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Research Studies in Information Technology 

3(0-6-3) 

วิชาที่ตองเรียนกอน :ITEC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย

ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 

ITEC4903 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Special Problems in Information Technology 

3(0-6-3) 

 ปญหาความกาวหนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเรื่อง ดานขอสนเทศ 
และขอมูล ซอฟตแวร ทฤษฎีและการคํานวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกตใชงาน ฮารดแวร 
เทคโนโลยี และระบบท่ีเกี่ยวของ 

 
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
EAED1101 การศึกษาปฐมวัย                          3(3-0-6)                            

Early Childhood Education   
  ความหมาย ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา

ปฐมวัย  นโยบาย จุดมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษา
ปฐมวัยในตางประเทศ  ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัยของไทยและรูปแบบการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของไทย  หนวยงานท่ีจัด  ลักษณะการดําเนินงานและแนวโนมทางการ
ศึกษาปฐมวัย  การจัดการศึกษาปฐมวัยเพ่ือพัฒนาเด็กแบบองครวม 

 
EAED1102       คุณลักษณะครูปฐมวัย                                                                                               3(3-0-6) 
                          Characteristics Early Childhood Teachers 
                                          ความหมาย    ความสําคัญ และทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษย  แนวคิด หลักการ

และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับบุคลิกภาพ  การเสริมสรางบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม  
คุณลักษณะครูปฐมวัยตามมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย    การสรางมนุษยสัมพันธ  และ 
บทบาทครูปฐมวัยในการมีปฏิสัมพันธและการใหคําแนะนํากับพอแม ผูปกครอง และผูท่ี
เกี่ยวของ 

 
EAED1103       การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย                         3(3-0-6)    
  Child Care for Early Childhood   
  พัฒนาการ ความตองการ การเรียนรูของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการเด็กแรกเกิด

ถึง - 5  ป  แนวทางสงเสริมพัฒนาการ และการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย  การปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังสวัสดิศึกษา และการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการของเด็ก
ปฐมวัย บทบาทพอแม ผูปกครอง ชุมชนและส่ือมวลชนในการสงเสริมพัฒนาการและการ
อบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัยตามบริบทสังคมไทยอยางมีสวนรวม 

 
 
 
 
 
 
 



EAED1201 หลักสูตรและการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย                      3(3-0-6)          
  Curriculums and Provision for Early Childhood   
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรและ

การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของหลักสูตรและการจัดประสบการณ
สําหรับเด็กปฐมวัย  กระบวนการและวิธีปฏิบัติการในการจัดทําหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  การนําหลักสูตร
และการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย สูการปฏิบัติในช้ันเรียน การประเมินหลักสูตร
และการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
EAED1501 นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย                         3(2-2-5)       
  Tales and Puppets for Early Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชน  ของนิทานและหุนท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก

ปฐมวัย  ประเภทของนิทาน การแตงนิทาน ประเภทของหุน  การประดิษฐหุน เทคนิคการ
เลานิทาน  เทคนิคการเชิดหุน  การใชหุน ประกอบการเลานิทาน  

 
EAED1502        หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย                                                                                      3(2-2-5) 
 Books for Early Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ  และประโยชนของหนังสือสําหรับเด็ก ประเภทของ

หนังสือสําหรับเด็ก ความพรอมในการอานหนังสือของเด็กปฐมวัย การเลือกและผลิต
หนังสือสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน บทบาทของครูและผูปกครองในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือของเด็กปฐมวัย 

 
EAED2202 การจัดประสบการณเพ่ือ0พัฒนาอารมณและสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย                3(2-2-5)       
  Emotional  and  Social  Experiences Management for  Early  Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการ

ทางอารมณ-จิตใจ คุณธรรมจริยธรรม และสังคมของเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณเพ่ือ
พัฒนาอารมณ-จิตใจ คุณธรรมจริยธรรม และสังคมของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ
สันติศึกษา การสรางส่ือและจัดสภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและสังคม  
การประเมินพัฒนาการทางอารมณและสังคมของเด็กปฐมวัย   บทบาทของครูและ
ผูปกครองในการสงเสริมความสามารถทางสังคมอารมณและของเด็กปฐมวัย  

  
 



EAED2203 การจัดประสบการณภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย                      3(2-2-5) 
  Language  Experiences  Management  for Early Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาทาง

ภาษาและรูปแบบการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย การสังเกต  การวิเคราะหและบันทึก
พฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย  การจัดประสบการณเพ่ือสงเสริมทักษะดานการฟง 
พูด  อาน เขียน การผลิตส่ือและของเลนเพ่ือสงเสริมทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัย 
บทบาทของครูและผูปกครองในสงเสริมพัฒนาการทางภาษาการประเมินพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย 

 
EAED2204 การจัดประสบการณคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย                      3(2-2-5)   
  Mathematic  Experiences  Management  for  Early  Childhood 

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางคณิตศาสตร เด็กปฐมวัย
กับการเรียนรูคณิตศาสตร แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญา การประยุกตใช 
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดประสบการณคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัด
ประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและวางแผนกิจกรรมบูรณา
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การผลิตส่ือคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผล
การเรียนรูทางคณิตศาสตร บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริม การเรียนรูทาง
คณิตศาสตร  

 
EAED2205 การจัดประสบการณการเลนกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย                      3(1-4-4)       
  Outdoor Activities Experiences  Management for  Early  Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ  ทฤษฎีพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  

ขอบขายและเนื้อหาของการจัดกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเขาจังหวะ 
เกมการเลนตาง ๆ การเลนน้ํา  เลนทราย  การออกแบบกิจกรรมบูรณาการ การเขียน
แผนการจัดประสบการณการเลนกลางแจง ผลิตส่ือ  จัดสภาพแวดลอมสําหรับกิจกรรม
กลางแจง นําแผนการจัดประสบการณการเลนกลางแจงฝกปฏิบัติ  ประเมินพัฒนาการ 

 
 
 
 



EAED2206 การจัดประสบการณการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย                      3(1-4-4)       
  Movement Experiences Management  for  Early  Childhood 
  ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางการเคล่ือนไหว

สําหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน แนวการจัดประสบการณการ
เคล่ือนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย ส่ือ อุปกรณ การเขียนแผนการจัดประสบการณเคล่ือนไหว 
นําแผนการจัดประสบการณ เคล่ือนไหว สูการฝกปฏิบัติ   ประเมินพัฒนาการ การ
เคล่ือนไหว  

 
EAED2209 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ                           3(3-0-6)             
  Child Care of Early Childhood  with Special Needs   
  ความหมาย  ขอบขาย  พัฒนาการ  และพฤติกรรมของเด็กพิเศษระดับปฐมวัย 

สาเหตุของพฤติกรรมของเด็กพิเศษปฐมวัย  จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรูของ
เด็กพิเศษระดับปฐมวัย  ประเภทของเด็กพิเศษ  การปรับพฤติกรรม การเฝาระวังและการ
อบรมเล้ียงดูเด็กพิเศษระดับปฐมวัย  องคกรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
พิเศษและการใหความชวยเหลือ 

 
EAED2211 การจัดประสบการณนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย                      3(1-4-4)       
  Dramatic and  Musical Experiences Management for  Early  Childhood  
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีทางนาฏศิลปและเพลงท่ี

เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย พัฒนาการทางด านนาฏศิลปและเพลงของเด็กปฐมวัย   
องคประกอบของการจัดกิจกรรมนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย  ส่ือ/อุปกรณ และ
รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการทางดานนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมกระบวนการทางดานนาฏศิลปและเพลง
สําหรับเด็กปฐมวัย  การแสดงทาทางประกอบเพลงการจัดชุดการแสดง  การเลือกและการ
ประยุกตใชชุดแสดงและเครื่องแตงกาย สําหรับการจัดการแสดงในโอกาสตางๆ การ
ประเมินพัฒนาการทางนาฏศิลปและเพลงของเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 



EAED2301 การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย                         3(3-0-6)            
  Behavioral Study in Early Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการและแนวคิดของการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  

พัฒนาการเด็กปฐมวัย  ลักษณะของพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  สมรรถนะเด็กปฐมวัยวิธี
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การเขียนบันทึก  
การแปลความหมายพฤติกรรม การสะทอนตนเอง  การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย และการปรับใชเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 
EAED2503 การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย                       3(3-0-6)       
  Environmental Management for  Early  Childhood 
  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับการจัด

สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ประเภทของสภาพแวดลอมเพ่ือการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ศูนยการเรียน  เทคนิควิธีการจัดสภาพแวดลอม การเลือกและ
วางแผน การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยและสงเสริมการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

 
EAED2504 ส่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย                                      3(3-0-6) 
  Learning Medias for Early Childhood 
                ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับส่ือและการ

เรียนรูของเด็กปฐมวัย    ประเภทของส่ือ    การเลือกใชส่ือกับเด็กปฐมวัย  ประโยชนของ
ส่ือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  การเลือก จัดหา  ออกแบบ และผลิตส่ือ  การสรางสรรคส่ือ
จากวัสดุในทองถ่ิน  และวัสดุเหลือใช   การประเมินและการตรวจสอบคุณภาพของส่ือ 

 
EAED3207 การจัดประสบการณวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย                      3(2-2-5)       
  Science Experiences Management for Early Childhood 
                                     ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางวิทยาศาสตร ทฤษฎี

พัฒนาการทางสติปญญา  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร   รูปแบบการจัด
ประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย  การออกแบบและวางแผนกิจกรรมบูรณา
การประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การผลิตส่ือวิทยาศาสตรระดับ
ปฐมวัย การใชคําถามพัฒนาการคิด การใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การประเมินผล
การเรียนรูทางวิทยาศาสตร บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร   



 
EAED3208 การจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย                      3(1-4-4)       
  Creative Art   Experiences Management for Early Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับศิลปะสําหรับ

เด็กปฐมวัย  พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมและประสบการณ
ศิลปะสรางสรรคเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลือกวัสดุอุปกรณ  เทคนิคและ
วิธีการสงเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค การเขียนแผนการจัดประสบการณ
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค นําแผนการจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคสูการปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค การเก็บผลงานและการนําเสนอผลงานทางศิลปะของเด็ก
ปฐมวัย การประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย 

 
EAED3210 การใหการศึกษาผูปกครองเด็กปฐมวัย                        3(3-0-6)  
  Parent Education for Early Childhood   
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการให

การศึกษาแกผูปกครอง บทบาทและหนาท่ีของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รูปแบบ 
และวิธีในการส่ือสาร การใหการศึกษาแกผูปกครอง  องคความรูสําหรับผูปกครองในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย  การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
การทําโครงการความรวมมือระหวางบาน โรงเรียนและชุมชนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
EAED3212 การจัดประสบการณเพ่ือการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย            3(2-2-5)       
  Creative Thinking Experiences Management for Early Childhood       
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ และทฤษฎีทีเกี่ยวกับความคิด

สรางสรรค พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กแรกเกิด - 6 ป วางแผนและออกแบบ
การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพอแม
และผูท่ีเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดประสบการณ
บูรณาการ การเลน ศิลปะ การเคล่ือนไหว คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  ภาษา  เพ่ือสงเสริม
ความคิดสรางสรรค การประเมินพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กปฐมวัย  
การศึกษาผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค   

 
 
 
 
 
 



EAED3213 การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5)       
  Thinking Skills Experiences Management for Early Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับทักษะการคิด

สําหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาการและการทํางานของสมองชวงอายุแรกเกิด - 6 ป การศึกษา
งานวิจัยทีเกี่ยวของกับสมอง ประเภทของการคิด  ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย  
กระบวนการคิด  การจัดประสบการณ ท่ีสงเสริมทักษะการคิด  การประเมินทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัย 

 
EAED3214 การจัดประสบการณการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย                      3(2-2-5)  
  Inclusive  Education  Experiences Management  for  Early  Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา

แบบเรียนรวมระดับปฐมวัย  ความรูท่ีเกี่ยวของกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษของเด็ก
ปฐมวัยการเตรียมการเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย  เทคนิคการจัด
ประสบการณ   และกิจกรรม  การทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) บทบาทของ
ครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ความรวมมือกับผูปกครองและ
ชุมชนตลอดจนผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย 

 
EAED3302 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย                        3(3-0-6)  
  Assessment  for  Early  Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการประเมิน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย  คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย  รูปแบบและเทคนิคการประเมิน
พัฒนาการดานตาง ๆ เชน ดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  การวิ เคราะห
พัฒนาการเด็กปฐมวัย  การสรางและใชเครื่องมือประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย การทํา
พอตโฟลิโอสําหรับเด็กปฐมวัย  การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามสภาพจริง   และ
การรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยสูผูปกครอง 

 
EAED3303 การสะทอนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย                       3(3-0-6)       
  Reflection  of  Early  Childhood  Teacher’s Task   
  ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการสะทอนผลการปฏิบัติงาน

ของครูปฐมวัย  การทําบันทึกผลงานของครูปฐมวัยอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
การทําสารนิทัศน การวิเคราะหคุณภาพผลงานของครูปฐมวัย  การนําผลสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานของครูสูการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 



EAED3701 การพัฒนาโปรแกรมสําหรับเด็กบริบาล                                    3(3-0-6) 
  Programs  Development  for  Nursery 
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด  และหลักการท่ีเกี่ยวของกับการจัดโปรแกรมเพ่ือ

พัฒนาเด็กวัยแรกเกิด - 3  ป การจัดตารางกิจวัตรประจําวัน การวางแผนและออกแบบการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กแรกเกิด - 3 ป การสรางและการจัดโปรแกรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูสําหรับเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย การจัด
สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอบรมเล้ียงดู การประเมินพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด - 3  ป 
บทบาทของพอแมในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูสําหรับเด็กวัยแรกเกิด - 3  ป  

 
EAED3702 การพัฒนาโปรแกรมสําหรับเด็กอายุ  3-5 ป                                    3(3-0-6) 
  Programs  Development  for  Children of  Three – Five  
  ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของการจัดโปรแกรม 

พัฒนาการและคุณลักษณะตามวัย  รูปแบบการอบรมเล้ียงดู การวิเคราะห เลือกและ
ออกแบบโปรแกรมการอบรมเล้ียงดูเด็กอายุ  3–5  ป ท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประเมินโปรแกรมการอบรมเล้ียงดูเด็กอายุ  3–5  ป 

 
EAED4215 การจัดประสบการณการเรียนรูทางการศึกษาปฐมวัย                    3(3-0-6) 

Learning Experiences Management in Early Childhood 
                                    รูปแบบการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  รูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ตามแนวของหนวยงานตาง ๆ การจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  
การจัดบรรยากาศของหองเรียน การจัดตารางกิจกรรมการเรียนรู การศึกษาแนวทางจัด
ประสบการณและหนวยการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาและประสบการณใหสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรูของเด็ก  การประเมินผลการเรียนรูในหนวยการเรียนรูนั้น ๆ 

 
EAED4216 การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรูสําหรับเดก็ปฐมวัย                      3(2-2-5)       
  Readiness  Learning   for  Early  Childhood 
  ธรรมชาติและพัฒนาการทางดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย องคประกอบของความ

พรอม  รูปแบบของกระบวนการเรียนรู  การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความพรอมดาน
รางกาย  อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาการจัดหองเรียนเพ่ือสงเสริมการเรียนรู การจัด
สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  บทบาทครู และผูปกครองในการเตรียมความพรอมเพ่ือการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  เครื่องมือและวิธีการประเมินความพรอมเด็กปฐมวัย 

 



EAED4703   นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย                                     3(3-0-6)       
  Innovation in Early  Childhood  Educational  
  ความสําคัญ  แนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการศึกษา

ปฐมวัย  ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย เปรียบเทียบนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ  การวิเคราะหรูปแบบของนวัตกรรมเพ่ือ
นํามาใชในบริบทของไทย  แนวทางการเลือกและการประยุกตใชนวัตกรรมเพ่ือการจัด
การศึกษาปฐมวัย   

 
EAED4901 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย                       3(0-6-3) 
  Research  in  Early  Childhood  Education 
  แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยระดับปฐมวัย การกําหนดปญหาการวิจัย การกําหนดตัว

แปร สมมุติฐาน ประชากรและกลุมตัวอยาง การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ การ
ออกแบบการวิจัย เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปรผล การ
เขียนรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัยไปประยุกตใชจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

 
EAED5401 การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย                                   3(3-0-6)       

Pre-school  Administration   
  ความหมาย  ความสําคัญ  แนวคิด หลักการ  และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษาปฐมวัย บทบาท หนาท่ีของผูบริหาร รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย การจัดโครงสรางขององคการ  การจัดระบบงานบริหาร 
บุคลิกภาพคุณลักษณะและสมรรถนะของผูบริหาร การดําเนินการจัดตั้งสถานรับเล้ียงเด็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กและสถานศึกษาปฐมวัย การนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร การทํางานรวมกับผูปกครอง ทองถ่ินและชุมชน  และการรณรงคเพ่ือการสงเสริม
การจัดการศึกษาปฐมวัย   

 
EAED5402  การประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย                          3(3-0-6)            
  Quality   Assurance  in  Pre-school 
  แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย  ตัวบงช้ี  และเกณฑการ

พิจารณาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา  วิธีการประเมินคุณภาพ
และปฏิบัติการประเมินคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย   การเขียนรายงานผลการประเมิน
คุณภาพ 



EAED5902 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย             1(0-2-1)       
  Seminar  in  Early  Childhood  Education 
  แนวคิด  หลักการ ท่ีเกี่ยวของกับประเด็นการสัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย    

ประกอบดวย ปจจัยตาง ๆ ทางการศึกษาปฐมวัย สภาพปจจุบัน ปญหา แนวทางแกไข
แนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย  การวิเคราะหและสรางสรรคหลักการศึกษาแนวคิดใหม มา
ใชในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 

 
 

 



 
รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

 

ECON1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1                                  3(3-0-6) 
  Microeconomics 1 

ความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค  พฤติกรรมของ
ผูผลิต  อุปสงค  อุปทาน ทฤษฎีการผลิต ตนทุน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ  
ทฤษฏีเบ้ืองตนเกี่ยวกับตลาดปจจัยการผลิต แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับความลมเหลวของตลาด 

 

ECON1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1                                  3(3-0-6) 
  Macroeconomics 1 

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตรเปาหมายและปญหาในทางเศรษฐศาสตร
มหภาค ศึกษาพฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ ซ่ึงเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ 
และดุลยภาพของรายไดประชาชาติ  เชน   พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค  การออม  
การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล  การวาจางทํางาน  ระดับเงินเฟอ เงินฝด นโยบายการเงิน
และการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคเพ่ือวิเคราะหสถานการณ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

ECON1103 คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1                                   3(3-0-6) 
  Mathematics for Economists 1 

กฎเกณฑทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน พีชคณิตเชิงเสน แคลคูลัสของฟงกชัน  เมตริกซ 
ดีเทอรมินันต เพ่ือนําไปประยุกต ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค  
และการตัดสินใจทางธุรกิจ  เพ่ือท่ีจะหาเสนอุปสงคและอุปทานอยางงาย  การหาจุดดุลย
ภาพ ราคาดุลยภาพ ปริมาณดุลยภาพ เสนตนทุนตามความหมายทางเศรษฐศาสตรชนิด
ตางๆ  การหาจุดการผลิตท่ีกอใหเกิด กําไรสูงสุด ตนทุนต่ําสุด   

 
 
 
 



ECON1104 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1                                3(3-0-6) 
  Statistics for Economists 1 

ความหมายของสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การทดสอบสมมติฐานการหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปร การวิเคราะหเสนถดถอยอยางงาย และการประยุกตใช
ทางดานเศรษฐศาสตรและธุรกิจ เพ่ือท่ีจะหาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ท่ีมีตออุปสงค 
อุปทานตลาด การวิเคราะหเพ่ือประมาณคา และเสนถดถอยอยางงายของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ การหาสมการการออม การลงทุน การหาสัมประสิทธ์ิจีนีอยางงาย การ
หาดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีราคาผูผลิต  ดัชนีราคาคาสง การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจเรื่อง
การเกิดและแนวทางแกไขเงินเฟอ เงินฝด  และวัฏจักรเศรษฐกิจ 

 
ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร           3(3-0-6) 
  Principles of Economics 

ความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค  พฤติกรรม
ของผูผลิต อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ และศึกษาพฤติกรรม
ของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ซ่ึงเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ  พฤติกรรมสวนรวม
ของการบริโภค  การออม  การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล   การคลัง   นโยบายการเงินและ
การธนาคาร         

 
ECON1106 เศรษฐศาสตรเบื้องตน                         3(3-0-6) 
  Introduction to Economics 

ความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรทฤษฎีการผลิต  พฤติกรรมของ
ผูบริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายไดประชาชาติ การเงิน การธนาคารการคลังและการคา
ระหวางประเทศ 

 
ECON1107 เศรษฐศาสตรทั่วไป           3(3-0-6) 
           General  Economics 

 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวัน เพ่ือประกอบธุรกิจการจัดหาและ
ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคาการลงทุน 
ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา 

 
 
 



ECON1201 คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 2         3(3-0-6) 
  Mathematics for Economists 2 
   วิชาบังคับกอน : ECON1103 คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1  

ทฤษฎีทางคณิตศาสตรท่ีสามารถนําไปประยุกตใชวิชาเศรษฐศาสตรเชิงลึก ไดแก  
ทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  และทฤษฎีการผลิต  การหา
อรรถประโยชนสูงสุด   การคํานวณหาดุลยภาพของทฤษฎีของเคนส  และทฤษฎีคลาสสิก
 การหาคาต่ําสุดและคาสูงสุดอยางละเอียด   อนุพันธของฟงกชันหนึ่งตัวและหลายตัว การ
อินทิเกรต   รวมท้ังกฎเกี่ยวกับการดิฟเฟอเรนเชียล   

 
ECON1202 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 2         3(3-0-6) 
  Statistics for Economists 2 
   วิชาบังคับกอน : ECON1104  สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1  

ทฤษฎีทางสถิติท่ีสามารถนํามาประยุกตในวิชาเศรษฐศาสตรเชิงลึก ไดแก การ
คํานวณหาอัตราเงินเฟอ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางงาน  การคํานวณหา 
GDP deflator เสน IS-LM-BP การทดสอบตัวกําหนดของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ การหาชวงความเช่ือม่ันและการพยากรณ
ทางเศรษฐกิจ  แบบจําลองสมการถดถอยท่ีไมเปนเสนตรง  อนุกรมเวลาและเลขดัชนี การ
ทดสอบไค-สแควส การวิเคราะหความแปรปรวน รวมการวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ  
พหุคูณ  เพ่ือนํามาอธิบายทิศทางเศรษฐกิจตามแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักเคนสและ
สํานักคลาสสิก 

 
ECON2101 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร         3(3-0-6) 
  History of Economic Thought 

วิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  ตั้งแตสมัยกอนคลาสสิคจนถึงสมัย
กลางศตวรรษท่ี 20  เชน แนวคิดเกษตรนิยม  พาณิชยนิยม  คลาสสิก  นีโอคลาสสิก  เคนส 
สังคมนิยม  โพสตเคนสเซียน  เศรษฐศาสตรสถาบัน และแนวความคิดทางดานเศรษฐศาสตร
ในปจจุบัน โดยใหความสําคัญตอปรัชญาพ้ืนฐาน  สาระสําคัญของแนวคิดและสภาพปญหา
เศรษฐกิจท่ีมีผลตอแนวคิดในแตละยุคสมัย 

 
 
 



ECON2201 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2           3(3-0-6) 
  Microeconomics 2 
   วิชาบังคับกอน  :  ECON1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 

 พฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหแบบนับหนวย และวิเคราะหแบบเรียงลําดับ หลักอุป
สงคและอุปทาน ทฤษฎีการผลิต  การผสมปจจัยการผลิตท่ีเสียตนทุนต่ําสุด ทฤษฎีตนทุน
ระยะส้ันและระยะยาว  ลักษณะของโครงสรางของตลาดประเภทตางๆ การตั้งราคา ทฤษฎี
เกมเบ้ืองตน การกําหนดราคาปจจัยภายใตโครงสรางตลาดสินคาและตลาดปจจัยประเภทตาง 
ๆ ดุลยภาพท่ัวไป สวัสดิการเบ้ืองตนทฤษฏีเกี่ยวกับความลมเหลวของตลาด และเครื่องมือ
ในการแกปญหา 

 
ECON2202  เศรษฐศาสตรมหภาค 2           3(3-0-6) 
  Macroeconomics 2 
   วิชาบังคับกอน  :  ECON1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1 

วิธีการคํานวณรายไดประชาชาติ  ดานรายได  รายจาย  และผลผลิต แบบจําลอง
ดุลยภาพรวมในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดเงินตราตางประเทศ (แบบจําลอง IS–
LM–BP) การเปล่ียนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงานแบบจําลองอุป
สงคมวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปดและแบบเปด ภาวะเงินเฟอ 
เงินฝด การวางงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฏีวัฎจักรธุรกิจท่ีแทจริง ตลอดจนการประยุกตทฤษฏีเศรษฐศาสตร           มห
ภาคมาวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ 
 

ECON2203   เศรษฐศาสตรการพัฒนา           3(3-0-6) 
           Development Economics 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ   ลักษณะพ้ืนฐาน    โครงสราง 
และปญหาของประเทศท่ีกําลังพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ปจจัยดาน
เศรษฐกิจและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนา การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนา
ชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ประชากร การศึกษา และ
สุขภาพอนามัย การออม การลงทุน การคา การลงทุน และหนี้ตางประเทศ ปญหาและ
ทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
 



ECON3201   เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร                                    3(3-0-6) 
           Economics of Money and Banking 

ทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินและสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินใน
ความหมายแคบ และปริมาณเงินในความหมายกวาง  วิวัฒนาการของการเงิน และระบบ
การเงิน  บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน  ประเภทของธนาคาร หนาท่ีและบทบาทตอ
ปริมาณเงิน  การสรางและทําลายเงินฝาก  บทบาทและการกํากับ ดูแลสถาบันการเงินโดย
ธนาคารกลาง บทบาทและหนาท่ีของตลาดทุน การกํากับตลาดทุน การชําระเงินระหวาง
ประเทศ  สถาบันประกันเงินฝาก 

 
ECON3202 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                       3(3-0-6)
              Natural Resources and Environmental Economics 

การประยุกตใชหลักการทางเศรษฐศาสตร เพ่ือใชกับทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอม การจําแนกและหลักการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหคาใชจายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมรวมท้ังผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการพัฒนาส่ิงแวดลอม แนวทางการแกไข และบรรเทา
ปญหาซ่ึงเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การวิเคราะหและประเมิน
โครงการท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาและการพัฒนา
ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย 

 
ECON3203 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ               3(3-0-6) 
  International Economics 
   วิชาบังคับกอน : ECON1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  
                 ECON1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1  

ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุม
สินคาเขาและสินคาออก การคาระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแกไข
ดุลการคาและการชําระเงินระหวางประเทศ  การลงทุนระหวางประเทศ  พิธีการทาง
กฎหมายและการดําเนินการของสถาบันการเงินระหวางประเทศ   และความรวมมือทาง
กลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 
 
 

 



ECON3204 เศรษฐศาสตรการคลัง                           3(3-0-6) 

                     Public Finance Economics 
วิธีการจัดทํางบประมาณของรัฐบาล โดยเนนปญหา เกี่ยวกับรายรับ รายจาย  การ

จัดสรรทรัพยากร   การกระจายรายได  ความสัมพันธของการคลังกับธุรกิจ และการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ     การจัดทํางบประมาณประจําป  นโยบายการจัดหารายได  การ
ใชจายของรัฐบาล และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ 

 
ECON3205 เศรษฐศาสตรการเกษตร                                  3(3-0-6) 
  Agricultural  Economics 

ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงสรางทางเศรษฐกิจการเกษตร ปญหาดานการเกษตร หลักเศรษฐศาสตรและแนวคิด
ทฤษฎีใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเกษตร สินเช่ือการตลาด และราคาผลผลิตการเกษตร  การ
บริโภค วิถีการตลาดสินคาเกษตร  สหกรณการเกษตร  ธุรกิจการเกษตร การสรางมูลคาเพ่ิม  
นโยบายของการเกษตรทางการคาระหวางประเทศ และการผลิต 

 
ECON3206 เศรษฐศาสตรสหกรณ                3(3-0-6) 
  Co-operative Economics 

ประวัติความคิดและทฤษฎีการสหกรณ พัฒนาการของสหกรณในประเทศไทย 
บทบาทรัฐในการสหกรณ การจัดตั้งและการจัดการสหกรณ การพัฒนาชนบท การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมโดยวิธีการสหกรณ ประสบการณดานการพัฒนาโดยวิธีการสหกรณใน
ประเทศไทย เกาหลีใต จีน ญี่ปุน และบางประเทศในยุโรป 

 
ECON3207 เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม                        3(3-0-6) 
  Industrial Management Economics 

บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรม วัตถุประสงคของการทําธุรกิจทาง
อุตสาหกรรม  อํานาจผูกขาดในอุตสาหกรรม การเคล่ือนไหวของราคา  ภาวะการตลาด 
ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมท้ังในและตางประเทศ เพ่ือเปน
แนวทางในการวางแผน การลงทุน และการสงเสริมการขยายตลาดพรอมท้ังการวิเคราะห
ถึงปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  รวมท้ังแนวทางแกไข 

 
 



ECON3208 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ  
International Monetary Economics  

                3(3-0-6) 
 

ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหวางประเทศในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบการเงิน
ระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา ทฤษฎีอัตรา
แลกเปล่ียน ความเส่ียงและการคาดการณอัตราแลกเปล่ียน ตลาดการเงินระหวางประเทศ 
และหนี้ระหวางประเทศ นโยบายเศรษฐศาสตรมหภาคและความรวมมือทางการเงิน
ระหวางประเทศ แบบจําลองการเงินระหวางประเทศ ประเด็นรวมสมัยทางการเงินระหวาง
ประเทศ 

 
ECON3209 เศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรม          3(3-0-6) 
  Creative Economy and Innovation  

นวัตกรรมในทฤษฎีเศรษฐศาสตรสํานักตาง ๆ   แบบจําลองสําหรับการวิเคราะห
นวัตกรรม การวิเคราะหโครงการท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม การวิเคราะหการจัดการ
นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร ผลกระทบของนวัตกรรมและการสรางคุณคาท่ีมีตอธุรกิจ
และระบบเศรษฐกิจ  

 
ECON3210     เศรษฐศาสตรที่ดิน  

Land Economics  
              3(3-0-6) 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีดิน สวนประกอบของท่ีดินทางการเกษตร ลักษณะพิเศษของ
ท่ีดินในฐานะปจจัยการผลิต อุปทานท่ีดิน อุปสงคท่ีดิน การใชท่ีดิน การถือครองท่ีดิน ผล
ของการถือครองท่ีดิน ท่ีมีผลตอการพัฒนาการเกษตร ปญหาการถือครองท่ีดินในประเทศ
ไทย  

 
ECON3211 เศรษฐศาสตรทองถิ่น  

Regional Economics  
              3(3-0-6) 
 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับทองถ่ินและชุมชน ทฤษฎีวาดวยทําเลท่ีตั้งถ่ินฐาน 
วิเคราะหการเคล่ือนยายระหวางทองถ่ิน วิเคราะหความสัมพันธระหวางทองถ่ิน การ
วิเคราะหปจจัยการผลิต และผลผลิตในทองถ่ิน มาตรการแกไขความไมเทาเทียมกัน
ระหวางทองถ่ิน โดยศึกษาเปนรายกรณีแตละทองถ่ิน  

 
 



ECON3212
  

เศรษฐศาสตรชนบท  
Rural Economics  

                3(3-0-6) 
 

ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท การมีสวนรวมทางดานการผลิตการตลาด
และการบริโภคของประชากรในชนบท บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชนบท การเปล่ียนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจในชนบทไทย รวมท้ัง
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต  

 
ECON3213
  

เศรษฐศาสตรภูมิภาคและเมือง  
Regional and Urban Economics  

                3(3-0-6) 
 

ทฤษฎีการกําเนิดของเมือง ทฤษฎีวาดวยทําเลท่ีตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง  ๆ
การใชท่ีดินและผลตอบแทนจากการใชประโยชนของท่ีดินในรูปแบบตาง ๆ ตลาดท่ีอยู
อาศัย การขนสง โครงสรางของเมือง ขนาดของเมืองท่ีเหมาะสม ลักษณะปญหาตาง  ๆ ท่ี
เกิดขึ้นในเมือง และการวางแผนการเจริญเติบโตของเมือง สวนในระดับภูมิภาค ศึกษาการ
เจริญเติบโตและการกําหนดรายไดของแตละภูมิภาค ความแตกตางของการกระจายรายได 
ความหนาแนนของประชากร และนโยบายเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  

 
ECON3301 เศรษฐศาสตรธุรกิจ                    3(3-0-6) 
                            Business Economics 

วิธีการประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร  เพ่ือใชในดานธุรกิจ   ไดแก  การ
พยากรณทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ  เชน  อุปสงคและอุปทานสําหรับตลาดตาง ๆ  การ
สํารวจตลาด  การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน  การตั้งราคาในตลาดประเภทตางๆ   
การวิเคราะหนโยบายการใหสินเช่ือและการตัดสินใจในการลงทุน  การศึกษากรณีตาง ๆ ท่ี
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 

 
ECON3302 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน                                           3(3-0-6) 
                            Project and Program Analysis 

หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน  การบริหารโครงการ
และแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน  ศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ   การวิเคราะหตนทุน และประโยชนท้ังโครงการของรัฐและเอกชน การวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน การกําหนดทางเลือกของโครงการ
หลักและขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะหโครงการโดย



ประชาชนมีสวนรวม การวิเคราะห Cost – Benefit Ratio  วิเคราะหเชิงระบบในโครงการ
และแผนงาน 

 
ECON3303 เศรษฐศาสตรการจัดการความเส่ียง             3(3-0-6) 
  Risk Management Economics  

ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของกับความเส่ียง ดัชนีช้ีนําทาง
เศรษฐกิจ ดัชนีพองทางเศรษฐกิจ และสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ความเส่ียงประเภท
ตางๆ เชน ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาในตลาด  ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียง
ทางดานส่ิงแวดลอม ความเส่ียงจากดานปฏิบัติการ เปนตน เทคนิคประเมินความเส่ียง 
(Risk Assessment) การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Aversion) การจัดการและการตัดสินใจ
ทางธุรกิจบนพ้ืนฐานความเส่ียง การประเมินผลกระทบของความเส่ียงท้ังวิธีการเชิงคุณภาพ
และการประยุกตใชวิธีการเชิงปริมาณ  

 
ECON3304 เศรษฐศาสตรกลยุทธ                                   3(3-0-6) 
  Strategic  Economics   

แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมของบริษัทและโครงสรางของตลาด  การใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรเพ่ือชวยในการวิเคราะหและตัดสินใจของธุรกิจ ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนด
ความสามารถในการเเขงขัน กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร เครื่องมือท่ีจะนําไปสูความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันและสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และการ
สรางความไดเปรยีบเชิงการแขงขันของชาติ   

 
ECON3305 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ          3(3-0-6)  
  Quantitative Analysis in Business 
   วิชาบังคับกอน : APST2105 สถิติธุรกิจ  
   กระบวนการตัดสินใจและประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิง 
  ปริมาณเพ่ือชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ  (Decision  
   Trees) ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear  
  Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ(PERT/CPM) ตัวแบบ 
  มารกอฟ(Markov Model) ทฤษฎีเกมส แถวรอคอยและการจําลองเหตุการณ  
 
 
 



ECON3306 เศรษฐมิติเพ่ือการธุรกิจ  
Econometrics for Business  

               3(3-0-6) 

วิชาบังคับกอน : ECON1202 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 2 
ทฤษฎีเศรษฐมิต ิโดยเนนสมการเดี่ยวและระบบสมการ การสรางตัวแบบการเลือก

วิธีการประมวลคาท่ีดีท่ีสุด การพยากรณและเทคนิคการจําลองคาโดยศึกษากรณีตัวอยาง
เพ่ือประยุกตใชในธุรกิจ  

 
ECON3901      วิธีวิจัยวิทยาทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ                                        3(3-0-6)   

Research Methodology in Business Economics 
วิชาบังคับกอน : ECON1202 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 2 
หลักการและขั้นตอนตาง ๆ ในการทําการวิจัยทางเศรษฐศาสตรโดยเนนใหทราบ

ถึงวิธีการปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัย การเลือกปญหาทางเศรษฐกิจ การตั้งขอ
สมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดระเบียบขอมูล การวิเคราะหขอมูลการใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการทําวิจัย เพ่ือคนหาคําตอบหรือพิสูจนองคความรูทางเศรษฐศาสตร 
การสรุปผลและเสนอผลงานวิจัย และจริยธรรมของนักวิจัย 

 
ECON4101  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตร                    3(3-0-6) 
  Good Governance and Ethics for Economists 

นโยบายของรัฐบาลท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับธุรกิจ ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับธุรกิจในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศในยุคการคาเสรีไรพรมแดน ปรัชญา บทบาท หนาท่ีความ
รับผิดชอบของนักเศรษฐศาสตรตอสังคม จริยธรรมธุรกิจท่ีมีตอลูกคา ลูกจาง และ
สาธารณชน ผลกระทบของหลักการและเหตุผลของกฎหมายตอจริยธรรมทางธุรกิจ 

 
ECON4301 เศรษฐกิจไทยกับโลกาภิวัตน                                                3(3-0-6) 

Thai Economy and Globalization                    
ระบบเศรษฐก ิจไทยภาพกว างไดแก  พัฒนาการของเศรษฐกิจมหภาค 

องคประกอบของเศรษฐกิจไทย การทํางานของระบบเศรษฐกิจไทย การวิเคราะห
พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ทฤษฎีและแนวคิดท่ีอธิบายปรากฏการณของโลกาภิวัตน 
ผลกระทบของปรากฏการณโลกาภิวัตนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ตลอดจนปญหาเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวัน 



ECON4302 เศรษฐศาสตรการขนสง                        3(3-0-6) 
  Economics of Transportation  

วิเคราะหปญหา และนโยบายการเคล่ือนยายวัตถุดิบ และผลิตผลสําเร็จรูป ปญหา
อัตราคาระวาง การใชเครื่องมือและอุปกรณการขนสง การนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรมา
วิเคราะหการบริหารงานคลังสินคา การควบคุมสินคาคงเหลือ และการเลือกใชบริการขนสง 

 
ECON4303 เศรษฐศาสตรการลงทุนและตลาดทุน                3(3-0-6) 

Economics of Investment and Capital Market    
ความหมาย และขอบเขตของเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะหการลงทุน

ในตลาดเงินและตลาดทุน เพ่ือการตัดสินใจลงทุนใหมีความเหมาะสมกับสถานะและแผน
ในอนาคตของธุรกิจ โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอผลตอบแทนจาก
การลงทุนในตราสารประเภทตางๆ การประเมินความเส่ียงและอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน รวมถึงการทําความเขาใจกับแนวโนมและพัฒนาการใหม ๆ ของตราสาร ตลาด
การเงิน และพัฒนาการทางอิเลคทรอนิคสของตลาด ตลอดจนกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน  

 
ECON4304 ประเด็นเศรษฐศาสตรรวมสมัยที่เลือกสรร               3(3-0-6) 

Selected  Current Topics  in Economics  
วิเคราะหเฉพาะเรื่องท่ีเปนหัวขอท่ีนาสนใจในทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ หัวขอเรื่อง

เปล่ียนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา  ซ่ึงจะประกาศลวงหนาเปนคราว ๆ ไป  
 
ECON4305 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร                                    3(3-0-6) 

Economics of Taxation  
เกณฑการวิเคราะหภาษี ภาระภาษีในกรอบดุลยภาพเฉพาะสวนและดุลยภาพ

ท่ัวไป ผลกระทบดานพฤติกรรมของภาษีหลักตาง ๆ ไดแก ภาษีเงินได ภาษีบริโภค ภาษี
ทรัพยสิน ภาษีระหวางประเทศ บทบาทการคลังของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินในระบบ
เศรษฐกิจ นโยบายการคลัง และการกอหนี้สาธารณะ 

 
 
 
 



ECON4306 เศรษฐศาสตรแรงงาน                                     3(3-0-6) 
Labor  Economics 

วิเคราะหทฤษฎีเศรษฐศาสตร เกี่ยวกับอุปทานและอุปสงคแรงงานขององคการ
ธุรกิจและของตลาด การกําหนดคาจางและการวาจางแรงงานในตลาดแขงขันและตลาดท่ี
ขาดการแขงขัน บทบาทของสหภาพแรงงาน สมาคมนายจางและรัฐบาลในตลาดแรงงาน 
ตลอดจนนโยบายการเพ่ิมรายไดและสวัสดิการของแรงงาน 

 
ECON4801      การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร                                                  2(90) 
  Preparation  for  Occupational  Practicum in  Economics  

การเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู 
ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ เศรษฐกิจและธุรกิจ 

 
ECON4802      การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร                                                           5(350) 
  Occupational Practicum in Economics 
   วิชาบังคับกอน : ECON4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร 

การฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจในหนวยงานของรัฐ หรือธุรกิจเอกชนท่ี
เหมาะสมท้ังในและตางประเทศ  เพ่ือใหไดรับความรู  ทักษะ  เจตคติและประสบการณใน
อาชีพดานเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 
ECON4803 การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร                2(90) 
  Preparation  for Co-operative Education in Economics 

หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา  กระบวนการและระเบียบขอบังคับท่ี
เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ  ความรู
พ้ืนฐานในการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ  เพ่ือนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพแตละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร  มนุษยสัมพันธ  การทํางานเปนทีม  โครงสรางการ
ทํางานในองคกร  งานธุรการในสํานักงาน  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และ
ระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ  การเสริมทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  แนวทางการจัดทําโครงการ  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การ
เขียนรายงานโครงการ  และการนําเสนอผลงานโครงการ 



ECON4804 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร                            6(540)  
   Co-operative Education in Economics 
   วิชาบังคับกอน : ECON4803  การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร 

การฝกงานวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความรวมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ เพ่ือเรยีนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ  มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการประเมินผลและนําเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา 

 
ECON4901  สัมมนาทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ                                                                              3(2-2-5) 
   Seminar in Business  Economics 
                           วิชาบังคับกอน : ECON 3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเศรษฐศาสตรธุรกิจและวิชาเอก 
                                                                  ของสาขาเศรษฐศาสตรไมนอยกวา 18 หนวยกิต                                        

แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการสัมมนา และ
ศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจท่ีเปนประเด็นในปจจุบัน โดยนําปญหาตาง ๆ  มาวิเคราะหและ
อภิปรายในกลุมพรอมท้ังใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา โดยใหอยูในแผนการ
แนะนําและควบคุมของผูบรรยาย 

 
ECON4902 การวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ                                               3(0-6-3) 

Research Studies  in Business  Economics  
วิชาบังคับกอน : ECON3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร 

                                                                 และ BCOM3622  คอมพิวเตอรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 
การทําและนําเสนอโครงการวิจัย และการทําการวิจัยเกี่ยวกับปญหาทางเศรษฐกิจ

และธุรกิจ  ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัย  โดยอยูภายใตคําแนะนําและควบคุมของ
ผูบรรยาย 

 
 
 
 
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

รหัส                   ช่ือและคําอธิบายราชวิชา หนวยกิต 
 

EDCH3201 การจัดประสบการณการเรียนรูระบบเสียงภาษาจีน 3(3-0-6) 
  Learning Experience Management in Chinese Phonetic System 

  การเกิดเสียง  สระ พยัญชนะ วรรณยุกต การเปลี่ยนระดับเสียง    พยางค 
โครงสรางของพยางค เสียงหนักเสียงเบา ลักษณะความแตกตางของระดับเสียง การ
ออกแบบการสอนเกี่ยวกับเสียง    
 

EDCH3202 การจัดประสบการณการเรียนรูภาษาจีน 3(3-0-6) 
  Learning Experience Management in Chinese 

 หลักสูตรภาษาจีนและการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาภาษาจีน จิตวิทยาการเรียนรู 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสื่อการสอน ทักษะและเทคนิคการสอนภาษาจีน 
เทคนิคการจัดการช้ันเรียนและ การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรู การวัดประเมินผล
และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูสําหรับผู เรียนที่มีความสามารถแตกตางกันระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน การฝกปฏิบัติการสอนหนาช้ันเรียน 

  
EDCH4601 การสอนเพ่ือสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีน 3(3-0-6) 
 Teaching for Chinese Proficiency Test 

 การสอนเพ่ือเตรียมสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีนในระดับตางๆ วิเคราะหแนว
ขอสอบสวนตางๆ เชน การฟง การอาน และการเขียน 
 

EDCH4901 การสัมมนาทางการศึกษาภาษาจีน 2(1-2-3) 
  Seminar in Chinese Education 
   การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นหรือปญหาท่ีสําคัญทางภาษาจีนและวรรณกรรมจีน 
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EDCH4902 การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนทางภาษาจีน 2(1-2-3)  
 Classroom Action Research in Chinese Class 

 ความหมาย ความเปนมา และลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการทางภาษาจีน  และ
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ลักษณะสําคัญและความจําเปนของการวิจัยปฏิบัติการในช้ัน
เรียน รูปแบบและขั้นตอนของการทําวิจัยปฏิบัติการ การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลและ การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอรายงาน
ผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ฝกปฏิบัติการทําวิจัยในช้ันเรียน  
 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

รหัส                   ชื่อและคําอธิบายราชวิชา                                หนวยกิต 
EDMA3201    สมรรถนะครูคณิตศาสตร  3(3-0-6) 
 Competencies of Mathematics Teachers 

การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตร เนนแนวคิดทางคณิตศาสตรและพัฒนาสมรรถนะ
ครูคณิตศาสตร  การเขาสูเนื้อหาคณิตศาสตร รูปแบบ วิธีสอนท่ีเปนสากล พรอมท้ังการใช
ส่ือประกอบท่ีสอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

 
EDMA4201  การจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3(2-2-5) 
  Learning Experience Management in Mathematics for Secondary School 

  การวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพ่ือจัดทําหนวยการเรียนรู 
ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชจิตวิทยา
การเรียนรู เทคนิคการสอนคณิตศาสตร การจัดการช้ันเรียน และการจัดส่ิงแวดลอมท่ี
สงเสริมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน การวางแผนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมท้ังการฝกการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในช้ันเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

EDMA4202 การจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
  Learning Experience Management in Mathematics for High School 

การวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพ่ือจัดทําหนวยการเรียนรู 
ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชจิตวิทยา
การเรียนรู เทคนิคการสอนคณิตศาสตร การจัดการช้ันเรียน และการจัดส่ิงแวดลอมท่ี
สงเสริมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน การวางแผนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู เพ่ือพัฒนาผูเรียน รวมท้ังการฝกการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในช้ันเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
EDMA4901    สัมมนาทางการศึกษาคณิตศาสตร             2(1-2-3) 
 Seminar  in  Mathematics Education 

การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียน
โครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนประสบการณดาน
คณิตศาสตร 
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คณะศึกษาศาสตร                                                                                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

EDMA4902 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนคณิตศาสตร                                                    2(1-2-3) 
 Classroom Action Research  in  Mathematics Class 

 การคนควาและวิจัยดานคณิตศาสตร  การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
ภายใตความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
 

EDTE1101 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   3 ( 3 -0 -6 ) 
  Basic of  Communications and Technology 
   ค ว า ม ห ม า ย ข อ บ ข า ย แ น ว คิ ด   ค ว า ม สํ า คั ญ  ห ลั ก ก า ร  ท ฤ ษ ฎี  
  รูปแบบ องคประกอบและพัฒนาการที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  การศึกษา ตลอดจนการพัฒนา  แนวโนมการใช รวมถึงการประเมินเทคโนโลยีและ 
  นวัตกรรมการศึกษา 
 
 

EDTE1102 การเลือกใชและบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารการศึกษา3(2-2-5) 
          Operation and  Maintenance ofEquipmentsof  Educational  Communications  
  and Technology 

 ความรูพ้ืนฐานทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หลักการ ระบบการทํางานของ 
อุปกรณประเภทเคร่ืองฉายอุปกรณประเภทเคร่ืองเสียงการใชและการบํารุงรักษา 
อุปกรณทางเทคโนโลยีการศึกษา  
 
 

EDTE1103 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา   3(3-0-6) 
  Innovations of  Communications and Technology 

 ความหมายขอบขายแนวคิดความสําคัญหลักการของนวัตกรรมทางการศึกษา 
 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู สื่อ อุปกรณ เทคนิควิธีการที่ประยุกตใชในการ
เรียนการสอน  
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EDTE1104   จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 3 ( 3 -0 -6) 
  Ethics of  Educational Technologist 
   ความหมาย  ความสําคัญ จรรยาบรรณและจริยธรรมของนักเทคโนโลยีการศึกษา 
        แนวปฏิบัติ  ความเปนมา และพระราชบัญญัติการศึกษาระเบียบขอบังคับ กฎหมาย 
  ลิขสิทธิ์ท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา 
 

EDTE1105    การคิดและเขียนสรางสรรคสื่อการศึกษา              3(3-0-6) 
          Creative Thinking and Writing for Education 

   หลักการทฤษฎีการสื่อสาร  กระบวนคิดสรางสรรคเพ่ือการถายทอด การเขียน                
เชิงสรางสรรคการเขียน Storyboard การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงการเขียนบท 
วิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศนเพ่ือ
การศึกษา 

 
 

EDTE1106 ศิลปะกับการถายภาพเพ่ือการส่ือความหมาย            3(3-0-6) 
  Arts  and  Photography for  CommunicationConveying  of  Meaning 

 หลักการทางศิลปะ รูปแบบและการจัดองคประกอบ การจัดแสง อิทธิพลของ 
แสงและเงา  ทฤษฎีสีท่ีสงผลทางจิตวิทยาการรับรูหลักการสื่อสารการถายภาพ                        
ท่ีสอดคลองกับสถานการณ  การวิจารณ การบรรยายภาพถาย ฝกปฏิบัติถายภาพโดยใช 
องคประกอบทางศิลปะท่ีสามารถสื่อความหมายไดตรงกับเนื้อหา 

 
EDTE1107   การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศนเพ่ือการศึกษา           3(3-0-6) 
  Radio and Television Program Management for Education 

หลักการจัดผังรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา
ลักษณะและขนาดของสถานีวิเคราะหปจจัยตางๆ ตลอดจน กลยุทธการจัดผังรายการ
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาอุปกรณและเคร่ืองมือ 
การจัดรายการ ฝกปฏิบัติจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
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EDTE1108          การออกแบบและผลิตสื่อส่ิงพิมพ      3(2-2-5) 
   Print  Media Design and Production  
                ความสําคัญและบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของกับการพิมพ  
  ประเภทและการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ กระบวนกอนการพิมพกระบวนการพิมพและ 
  หลังพิมพ ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ 
 
EDTE1109          การจัดนิทรรศการดวยส่ือมัลติมีเดีย  3(2-2-5)  
       MultimediaforExhibition 
               ความสําคัญ ประเภทของการจัดนิทรรศการสื่อกิจกรรมประกอบและ 
       เทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชเพื่อการจัดนิทรรศการการออกแบบและสรางวัสดุ 
       อุปกรณเพื่อจัดแสดงฝกปฏิบัติจัดนิทรรศการดวยสื่อมัลติมีเดีย 
 
EDTE1110      เทคนิคการฝกอบรม  3(3-0-6)

 Techniques  of  Training 
              ความหมาย ความสําคัญ กิจกรรม กลยุทธ รูปแบบการฝกอบรมประเภทตางๆ  
    เทคนิคการเปนวิทยากรการถายทอดการนําเสนอการเขียนโครงการฝกอบรม  
    จิตวิทยาการเรียนรูพฤติกรรมมนุษยคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิทยากร 
    และการฝกปฏิบัติการจัดฝกอบรม  
 
EDTE2101  เทคโนโลยีการถายภาพ 3(2-2-5) 

      PhotographicTechnology 
 หลักการทฤษฎีและพัฒนาการของเทคโนโลยีการถายภาพประเภทของ 
  กลองถายภาพการใชและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการถายภาพ ทฤษฎีแสงและ 
  การเกิดภา พ กา รจัด องคปร ะกอบภา พ แ ละวิธีก ารถ า ยภาพประเภทต าง ๆ  
  ฝกปฏิบัติถายภาพ 
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EDTE2102   โปรแกรมประยุกตสําหรับการเรียนการสอนบนเครือขาย 3(3-0-6) 
   Application Program for Instruction  on  Network  
    หลักการทฤษฎีการออกแบบการใชโปรแกรมประยุกตสําหรับการเรียน 
      การสอนบนอินเทอรเน็ตการสรางเว็บไซตการออกแบบพัฒนาและประเมินผล  
      กระบวนการพัฒนาเว็บไซตและอีเลิรนนิ่งทางการศึกษา การปฏิบัติออกแบบและ 
      พัฒนาเว็บไซตและอีเลิรนนิ่งทางการศึกษา 
 
EDTE2103    การออกแบบและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 3(2-2-5) 

   DesignandDevelopmentofCommunicationsandTechnology 
     ควา มหม า ยควา มสํ า คัญรูปแ บบของสื่ อทา งเทคโ นโลยีก ารศึกษ า 

การออกแบบสารหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและการผลิต 
สื่อการศึกษา  สื่อการเรียนการสอนสําหรับผู เรียนประเภทตางๆสื่อออนไลน 
สื่อประเภทอุปกรณ   สื่อเทคนิควิธีการสื่อสําหรับเด็กพิเศษ  กา รประยุกตใช 
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการผลิตและการนําเสนอ การประเมินสื่อการสอน ฝก 
ปฏิบัติออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา 

 

EDTE3101 การออกแบบและพัฒนาส่ือโสตทัศนวัสดุการศึกษา 3(2-2-5) 
  Design andDevelopment of Audio Visual Media in Educational  Technology 
   ความหมา ย ควา มสําคัญหลักการแ นวคิดทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับกา ร 
  ออกแบบและการผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษาสื่อวัสดุการศึกษาสื่อทางดานเสียง 
              สื่อกร า ฟกแ ละ สิ่ ง พิมพภา พนิ่ ง วีดิทัศนภา พย นตร   สื่ อ  3  มิ ติกา รประยุกต 
             ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการผลิตและการนําเสนอ การประเมินสื่อการสอน 
              ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

EDTE3102 การออกแบบและพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 
  Design  and  Development ofElectronic Media in Educational  Technology 

   ความหมายความสําคัญและรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการศึกษา  
  กา ร ออก แ บ บสา รหลั กก า รแ นวคิด ท ฤษฎี ท่ี เกี่ ยว ของ กับก า ร ออก แ บบ แ ล ะ 
  การผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนการสอนผานเว็บ 
  อีเลิรนนิ่ง  โมบายเลิรนนิ่งการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการผลิตและ 
  การนําเสนอ การประเมิน รวมถึงการฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  เพ่ือการศึกษา 
 

EDTE3103  การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา3(2-2-5) 
  Radio and  Television  Broadcasting Production for Education 

    หลักการทฤษฎี ประเภทและรูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
  โทรทัศน เ พ่ือการศึกษา  กระบวนกา รผลิตรา ยการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 
  โทรทัศน ต้ังแตขั้นกอนการผลิตขั้นการผลิต และขั้นหลังการผลิตรวมถึงการผลิต 
  รา ยกา รวิทยุกระจาย เสีย งแ ละ วิทยุโทรทัศน เ พ่ือกา รศึกษา ดวยคอมพิว เตอ ร 
  การเผยแพรเพื่อการศึกษา การฝกปฏิบัติการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและ 
  วิทยุโทรทัศนเพ่ือการศึกษา 
 

EDTE3208 วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร     3(2-2-5)  
  Methodology  in Teaching Computers 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการสอนคอมพิวเตอรทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู  
รูปแบบเทคนิคและการสอนการวิเคราะหผู เรียน จัดลํา ดับเนื้อหา การควบคุม 
ช้ันเรียน การจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผู เรียนตลอดจนการประเมินผล 
ผูเรียนฝกปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร 
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EDTE4101 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 3(3-0-6) 
  Administration and Management of Educational  Technology  

     หลักการ ทฤษฎี และรูปบบการบริหารงาน การจัดการ การวางแผนกลยุทธ
การวิเคราะหโครงสรางและนโยบายในการบริหารและจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา
แผนและโครงการที่เกี่ยวของกับบุคลากรวัสดุ  อุปกรณ สถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวก  
งบประมาณการประเมินผลโครงการในหนวยงานทางเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 
EDTE4102 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร    3(3-0-6)  

Research of Educational Technology and Educational Computer 
  แนวคิดรูปแบบบทบาทของการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอรปญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา กระบวนการวิจัย การวางแผนพัฒนาและ
การจัดการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติวิจัยและประเมินทางเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร 

 
 

EDTE4201 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูเทคโนโลยีการศึกษา             3(2-2-5) 
และคอมพิวเตอร ระดับประถมศึกษา       
Learning Experience Management in Technology Education  

and Computer forPrimary School 
การวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อจัดทํา 

หนวยการเรียนรู ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 
คอมพิวเตอร โดยใชจิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร การจัดการช้ันเรียน  
และการจัดสิ่ งแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรู  คํานึงถึงความแ ตกตางของผู เรียน  
การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเ พ่ือพัฒนาผู เรียนรวมท้ังการฝกการ       
จัดกิจกรรมการเรียนรูคอมพิวเตอรในช้ันเรียน ระดับประถมศึกษา 
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EDTE4202 กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูเทคโนโลยีการศึกษา           3(2-2-5) 
และคอมพิวเตอร ระดับมัธยมศึกษา       
Learning Experience Management in Technology Education and Computer for 
Secondary School 
 การวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพ่ือ
จัดทําหนวยการเรียนรู ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
คอมพิวเตอร โดยใชจิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร การจัดการช้ัน
เรียน และการจัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน 
การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนรวมท้ังการฝกการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคอมพิวเตอรในช้ันเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

 

EDTE4905 การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร3(2-2-5) 
  Development of  Educational Technology and Computer Project 

   การนําความรูท่ีไดจากการศึกษา มาสรางโครงงานดานเทคโนโลยีการศึกษา  
     การเรียนการสอนดานคอมพิวเตอรโดยมุงเนนความรูทางดานเทคโนโยลีการศึกษา  
            และคอมพิวเตอร มาสรางสรรคโครงการดานการศึกษา  

 
 

 
 

 
 

 
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
EDUC1101 ความเปนครู          3(3-0-6) 

Teachers’ Self Actualization 
หลักการ  เปาประสงค  และรูปแบบของการจัดการศึกษา  บทบัญญัติวาดวย

การศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครู
ทุกสังกัดและครูการศึกษาพิเศษ  ความสําคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู  และองคกร
วิชาชีพครู   สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู  คุณธรรมจริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เสนทางความกาวหนาและ การพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครูมืออาชีพ 

 
EDUC1501 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับครู    2(2-0-4) 

Information Technology and Communication for Teachers 
ทฤษฎี รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารทางการศึกษา   ปฏิบัติการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพ่ือการศึกษา การออกแบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาการประเมินและนําผลไปใชในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสารทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับ  การเรียนการสอนในช้ัน
เรียน 

 
EDUC2201  การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5)     
  Curriculum Development 

แนวคิดหลักของปรัชญา และปรัชญาการศึกษา  วิวัฒนาการของการศึกษาไทย 
และการศึกษาโลก  ทศวรรษสหประชาชาติวาดวยการศึกษา  การสรางสรรคปรัชญา
การศึกษา และกลยุทธการจัดการ ศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  มาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา  
ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล
หลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปฏิบัติการการออกแบบและสรางหลักสูตรแบบจุลภาค 
ปฏิบัติการการนําหลักสูตรไปใช การประเมินและนําผลไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 



EDUC2301  การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(3-0-6)   
   Measurement and Educational Evaluation 

ท ฤ ษ ฎี  รู ป แ บ บ แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู                                  
การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลความสามารถ  สถิติท่ีใชการวัดผล  
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย ดานจิต
พิสัย และดานทักษะพิสัย   เกณฑการประเมินผลคุณภาพ การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ  
ระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการวัด
ประเมินผล และนําผลไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 
EDUC2701      จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6) 

Psychology for Teachers 
ความหมาย  ความสําคัญและวิเคราะหความสัมพันธของ จิตวิทยาพ้ืนฐาน  

จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู  จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ  
จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษา  แกนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน  และเรียน
ในระดับช้ันท่ีแตกตางกัน ปฏิบัติการนําหลักจิตวิทยาไปใชในการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรูศักยภาพและความถนัดของผูเรียน 

 
EDUC3201    การจัดการเรียนรู       3(2-2-5)   
  Learning Management 

ความหมายและความสําคัญของยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู  ทฤษฎี รูปแบบ 
เทคนิคการจัดการเรียนรูและการใชส่ือการเรียนรู  แนวคิดในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญและการศึกษาพิเศษ สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถและเรียนในระดับช้ันท่ี
แตกตางกัน ปฏิบัติการจัดการช้ันเรียนและสรางสรรคกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพลังอํานาจใน
การเรียนรู และการพัฒนาดานอารมณ สังคม การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การ
วางแผน ปฏิบัติการออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  และการเลือกใชส่ือการเรียนรู 
และการประเมินผลการเรียนรู  ฝกทักษะท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรู และจัดการเรียนรู
หนาช้ันเรียน 

 
 
 
 
 



EDUC3202 การจัดการชั้นเรียน       2(2-0-4) 
Classroom Management  

ทฤษฎี  รูปแบบการจัดการช้ันเรียน  บรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  การจัดแหลง
เรียนรูและส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู แนวทางการออกแบบแหลงเรียนรูเพ่ือสงเสริม
พัฒนาการดานสติปญญา  อารมณ  สังคม  รางกาย  จิตใจ  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
แนวทางการออกแบบและจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือการเรียนรู การประเมิน  การออกแบบแหลง
เรียนรู  

 
EDUC3502 นวัตกรรมทางการศึกษา       2(1-2-3) 

Educational  Innovation 
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี ประเภท และความสําคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา  

รูปแบบและกลยุทธการพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษา  ปฏิบัติการออกแบบการพัฒนา
นวัตกรรมทาง การศึกษาปฏิบัติการประเมินและนํา  ผลไปใชในการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 
EDUC3601 ภาษาไทยสําหรับครู            2(2-0-4) 
   Thai for Teachers 

การใชภาษาไทยเพ่ือการฟง พูด อาน เขียน ส่ือความหมายไดอยางถูกตอง ใน
บริบททางการศึกษาโดยใชตัวอยางจากช้ันเรียน โรงเรียน วิธีสอน ส่ือการสอน  การวัดผล
ประเมินผล หรือความกาวหนาของการจัดการเรียนรูและการศึกษาในปจจุบันเพ่ือนําไปใช
เปนประโยชนในการเรียนการสอน และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

 
EDUC3602 ภาษาอังกฤษสําหรับครู              2(2-0-4) 
  English for Teachers  

การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการฟง  พูด  อาน  และเขียน  ส่ือความหมายไดอยาง
ถูกตองในบริบททางการศึกษาโดยใชตัวอยางจากวารสารภาษาอังกฤษหรือเวปไซดของ
โรงเรียน หนวยงานท่ีจัดการศึกษาในตางประเทศเกี่ยวกับ ช้ันเรียน โรงเรียน วิธีสอน ส่ือ
การสอน  การวัดผลประเมินผล หรือความกาวหนาของการจัดการเรียนรูและการศึกษาใน
ปจจุบันเพ่ือนําไปใชเปนประโยชนในการเรียนการสอน และการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 

 
 
 



EDUC3901  วิธีวิจัยวิทยาทางการศึกษา      3(3-0-6) 
  Research Methodology in Education 

ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยการศึกษา  จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยการศึกษา ปฏิบัติการจัดทําโครงการวิจัย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  การเขียนรายงานการวิจัยการศึกษา การวิพากษ
งานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

EDUC4401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา    2(2-0-4) 
  Administration  and  Quality  Assurance  

ทฤษฏี  รูปแบบ  ระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  
บทบัญญัติในกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  การออกแบบระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ  การวางแผน
การบริหารการศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติการนําแผนการบริหาร
การศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ  ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุง
แผนการบริหารการศึกษา  และการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
EDUC4801  ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1            2(120) 
   Teaching Professional Practicum 1 

การศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงเรียน  ลักษณะของผูเรียนในระดับช้ันตางๆ และงาน
ในหนาท่ีครูฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการสอน การทดลองสอนในสถานการณจําลอง และ
สถานการณจริง  การออกแบบทดสอบและขอสอบ  การสอบปฏิบัติและการใหคะแนน 

 
EDUC4802  ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2             2(120) 

  Teaching Professional Practicum 2 
 การศึกษาปญหาการเรียนการสอนท้ังในระดับช้ันเรียน  ระดับโรงเรียน  ระดับเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติเพ่ือพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การศึกษาเรียนรู การปฏิบัติ
ธรรมหรือการจัดกิจกรรมอาสา และการวิจัยเพ่ือแกปญหาผูเรียน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา 

 
 
 
 



EDUC5801   ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1              6(540)    
   Teaching Professional Internship 1 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามรายวิชาเอก การปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับ
มอบหมาย  การวัดและประเมินผลการเรียนรู รวบรวมผลจากการปฏิบัติการสอนเพ่ือพัฒนา
ผูเรียน  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และ
นําผลท่ีไดมาจัดกิจกรรมการสัมมนาการศึกษาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู   จากการฝก
ประสบการณวิชาชีพคร ู

 
EDUC5802        ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2              6(540)  

   Teaching Professional Internship 2 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามรายวิชาเอก ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย   

วัดและประเมินผลการเรียนรู และนําผลวิเคราะหการปฏิบัติการสอนไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน โดยทําวิจัยในช้ันเรียน และจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน เพ่ือแกปญหาการเรียนการ
สอนรวมกันนําผลท่ีไดจากการศึกษามาแลกเปล่ียนเรียนรู  หรือแบงปนความรูในการ
สัมมนาการศึกษา 

 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
EDUC1101 ความเปนครู          3(3-0-6) 

Teachers’  Self  Actualization 
หลักการ เปาประสงค และรูปแบบของการจัดการศึกษา บทบัญญัติวาดวย

การศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับครู
ทุกสังกัดและครูการศึกษาพิเศษ ความสําคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู  และองคกร
วิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนทางความกาวหนาและ การพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครูมืออาชีพ 

 
EDUC1501 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสําหรับครู    2(2-0-4) 

Information Technology and Communication for Teachers 
ทฤษฎี รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารทางการศึกษา   ปฏิบัติการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพ่ือการศึกษา การออกแบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษาการประเมินและนําผลไปใชในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสารทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอนในช้ัน
เรียน 

 
EDUC2106 จิตวิทยาสําหรับครู               3(3-0-6) 

Psychology for Teachers 
ธรรมชาติและวิธีการสงเสริมพัฒนาการจิตวิทยาพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการ

ของมนุษย  จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา  วิธีการประยุกตจิตวิทยาการศึกษาใน
การเรียนรู   ความรูและหลักการเบ้ืองตนในการแนะแนวและใหคําปรึกษาผู เรียน
องคประกอบท่ีสงเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 



EDUC2201  การพัฒนาหลักสูตร       3(2-2-5)     
  Curriculum Development 

แนวคิดหลักของปรัชญา และปรัชญาการศึกษา  วิวัฒนาการของการศึกษาไทย 
และการศึกษาโลก  ทศวรรษสหประชาชาติวาดวยการศึกษา  การสรางสรรคปรัชญา
การศึกษา และกลยุทธการจัดการ ศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  มาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา  
ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล
หลักสูตรการศึกษาเพ่ืออาชีพ ปฏิบัติการ การออกแบบและสรางหลักสูตรแบบจุลภาค 
ปฏิบัติการการนําหลักสูตรไปใช การประเมินและนําผลไปใชในการพัฒนาหลักสูตร 

 
EDUC2301  การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(3-0-6)   
   Measurement and Educational Evaluation 

ท ฤ ษ ฎี  รู ป แ บ บ แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร วั ด แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู                                  
การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินผลความสามารถ  สถิติท่ีใชการวัดผล  
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย ดานจิต
พิสัย และดานทักษะพิสัย เกณฑการประเมินผลคุณภาพ  การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ  
ระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบัติการวัด
ประเมินผล และนําผลไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

 
EDUC3202 การจัดการเรียนรู                 3(3-0-6) 

Learning Management 
สภาพปจจุบันและปญหาในการจัดการเรียนรู นโยบายในการจัดการศึกษาของ

ประเทศ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ความหมายและความสําคัญของยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู แนวคิดและหลักการในการ
จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการเรียนรู และการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน วิธีการ เทคนิคและวิทยาการในการจัดการเรียนรู ทฤษฎี การเรียนรูและการสอน 
การจัดกิจกรรมเสริม การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  การวางแผน การออกแบบการ
จัดประสบการณการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาใน กลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการ
การเรียนรูแบบเรียนรวม ฝกทักษะท่ีสําคัญ               ในการจัดการเรียนรู การใชและการ
ผลิตส่ือ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู 

 
 



EDUC3401 การบริหารจัดการในหองเรียน                3(3-0-6) 
Classroom Management  

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการศึกษา ภาวะผูนําทางการศึกษา การติดตอส่ือสาร
ในองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การทํางานเปนทีม การบริหารจัดการในช้ันเรียน การ
คิดอยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ การจัดทําโครงการฝกอาชีพ การจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

 
EDUC3502 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                           3(2-2-5) 

Innovation and Educational Information Technology  
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

การเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากการใช
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู และเครือขายการเรียนรู                การ
ออกแบบการสราง การนําไปใช การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม 

 
EDUC3601 ภาษาไทยสําหรับครู                             2(2-0-4) 
   Thai for Teachers 

การใชภาษาไทยเพ่ือการฟง พูด อาน เขียน ส่ือความหมายไดอยางถูกตอง และ
นําไปใชเปนประโยชนในการเรียนการสอน และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดย
ใชตัวอยางจากช้ันเรียน โรงเรียน วิธีสอน ส่ือ การวัดผลประเมินผล หรือความกาวหนาของ
การจัดการเรียนรูในปจจุบัน 

 
EDUC3602 ภาษาอังกฤษสําหรับครู               2(2-0-4) 

English for Teachers 
การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการฟง พูด อาน เขียน ส่ือความหมายไดอยางถูกตอง  และ

นําไปใชเปนประโยชนในการเรียนการสอน และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยใช
ตัวอยางจากช้ันเรียน โรงเรียน วิธีสอน ส่ือ การวัดผลประเมินผล หรือความกาวหนาของ
การจัดการเรียนรูในปจจุบัน 

 
 
 
 



EDUC3901  การวิจัยทางการศึกษา                3(3-0-6) 
 Educational Research  

  ทฤษฎีการวิจั ย ประเภทของการวิจั ย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจั ย                 
การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การออกแบบการวิจัย 
การเลือกตัวอยาง สถิติเพ่ือการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล การเขียนเสนอโครงการวิจัย 
การวิจัยในช้ันเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัย เพ่ือนําผลการวิจัยใชในกระบวนการแกปญหา 
การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน                         การนําเสนอ และการ
เผยแพรผลงานวิจัย และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัย 

 
EDUC4102 ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการศึกษา                                 3(3-0-6) 

Local Wisdom for Education 
 ลักษณะและความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินของไทยขุมทรัพย  ภูมิปญญา
ทองถ่ินไทยแขนงตางๆ กระบวนการเรียนรู  และการถายทอด ภู มิปญญาทองถ่ิน 
แนวความคิดในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนเครือขายและมีสวนรวม ฝกปฏิบัติการ
สํารวจภูมิปญญาทองถ่ิน   
 

EDUC4203 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น                 3(3-0-6) 
Local Curriculum Development 

ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของหลักสูตรทองถ่ิน ขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรทอง ถ่ิน การวิ เคราะหขอมูลพ้ืนฐานเ พ่ือการพัฒนาหลักสูตรทอง ถ่ิน                        
การขออนุมัติหลักสูตร การประเมินหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และการบริหาร
หลักสูตรทองถ่ิน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินและวัสดุหลักสูตร 

 
EDUC4204  ทักษะและเทคนิคการสอน               3(3-0-6) 
  Skills and Techniques of Teaching 

 ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน การฝก
ทักษะการสอนท่ีจําเปนสําหรับครูดวยการฝกทักษะการสอนแบบจุลภาค การออกแบบการ
สอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบตาง  ๆการสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล 
การฝกปฏิบัติการสอนโดยใชทักษะการสอนและเทคนิคการสอน ท่ีเหมาะสม 
 
 
 



EDUC4207 การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนากระบวนการคิด                3(3-0-6) 
Learning Management for  Thinking  Process  Development 
 แนวคิดทฤษฎีตางๆ  เกี่ยวกับทักษะการคิด ลักษณะการคิด และการพัฒนา
กระบวนการคิดในลักษณะตาง ๆ ตามจุดเนนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                
ฝกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ  

 
EDUC4402   การประกันคุณภาพการศึกษา                  3(3-0-6) 

Educational Quality Assurance 
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎีท่ี เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา ศึกษาปจจัย มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และระบบการประกันคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอก การฝกปฏิบัติการจัดการประกันคุณภาพขององคกร 

 
EDUC4801 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1       2(120) 
  Teaching Professional Practicum 1 

คุณลักษณะของผูเรียนในสถานศึกษาทุกชวงช้ัน การบริหารงานในโรงเรียน                        
การวางแผน และปฏิบัติในสถานการณจริง โดยการเก็บรวบรวมขอมูล  สรางความคุนเคย 
และมีสวนรวมในกิจกรรมกับผูเรียนและผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับงานตางๆในโรงเรียน บันทึก
ขอมูล  ตรวจสอบขอมูล สังเคราะห นําเสนอผลการศึกษาผูเรียน และการบริหารงานใน
โรงเรียน  เสนอผลการปฏิบัติงานและการรวบรวมประสบการณเปนรายบุคคลในลักษณะ
ท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการพัฒนางานและการประเมินการเรียนรูของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUC4802 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2       2(120) 
  Teaching Professional Practicum 2 
  วิชาท่ีตองเรียนกอน : EDUC4801 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1  

สภาพของสถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตรในบริบทตางๆ เก็บรวบรวมขอมูลท่ี
เกี่ยวกับสถานศึกษา บทบาทหนาท่ีของบุคลากร ส่ิงอํานวยความสะดวก ความสัมพันธกับ
ชุมชน แผนปฏิบัติงานโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา การมีสวนรวมกับสถานศึกษาใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โดยนําปญหาการเรียนการ
สอนและการบริหารท้ังในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับชาติมาใชโดย
ตรวจสอบขอมูล  สังเคราะห และนําเสนอผลการศึกษาเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณใน
กลุม เสนอผลการปฏิบัติงานและรวบรวมประสบการณเปนรายบุคคลในลักษณะท่ีแสดง
ความเช่ือมโยงระหวางสถานศึกษา ชุมชนและหลักสูตร รวมท้ังการสรุปปญหาของสถานศึกษา 
และแนวทางในการปรับปรุง  

 
EDUC4904 การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน               2(1-2-3) 
  Classroom Action Research 
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : EDUC3901 การวิจัยทางการศึกษา 
   ความหมาย ความเปนมาและลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการ และการวิจัย

ปฏิบัติการในช้ันเรียน ลักษณะสําคัญและความจําเปนของการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน รูปแบบ
และขั้นตอนของการทําวิจัยปฏิบัติการ การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอรายงานผลการวิจัย                การเขียน
โครงการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน ฝกปฏิบัติการทําวิจัยในช้ันเรียน 

 
EDUC5801   ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1                                 5(450) 
  Teaching Professional Internship 1 
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน :วิชาชีพครูบังคับและวิชาชีพครูเลือกไมนอยกวา   42 หนวยกิต 

 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามระดับ และสาระท่ีตนศึกษา อยางนอย                
1 ช้ัน  1 สาระการเรียนรู โดยจัดการเรียนรูรวมกับเพ่ือนรวมทีม ครูเช่ียวชาญ และอาจารยท่ี
ปรึกษา ฝกจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยางนอย 1 
โครงการ บันทึก วิเคราะห สังเคราะห ผลการเรียนรูของผูเรียนและปญหาของผูเรียนอยาง
เปนระบบ วิเคราะหกระบวนการทํางาน  เสนอแนวทางการพัฒนา และรายงานผลการฝก
อยางเปนระบบ  
 



EDUC5802  ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2                               5 (450) 
  Teaching Professional Internship 2 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  EDUC5801  ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1   
 ปฏิบัติงานครูและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอน โดยใชเวลาปฏิบัติการสอน ไม
เกินครึ่งหนึ่งของครู นําปญหาการเรียนรูของผูเรียนจากภาคเรียนท่ีแลวมาวางแผนและ
ดําเนินการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะของการวิจัยในช้ันเรียน รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนโดยการแลกเปล่ียนเรียนรูในกลุม  และมี
การเผยแพรสูประชาคมวิชาชีพคร ู

 
 
 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
ELEC1101 เขียนแบบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร           2(1-3-2) 
 Electronics   and  Computer  Engineering  Drawing  

  หลักการเขียนแบบทางวิศวกรรม มาตรฐานสากล เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข 
การเขียนแบบสัญลักษณ วงจรสัญลักษณ  วงจรพิมพ การอานแบบ ประเมินแบบ และวิเคราะห
แบบ การเขียนแบบภาพสามมิติ ตลอดจนการประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียน
แบบ ออกแบบ และวิเคราะหแบบ  
 

ELEC1201 อิเล็กทรอนิกส 1           3(2-2-5) 
  Electronics 1 

 ไฟฟาเบ้ืองตน ตัวนํา    ตัวตานทาน    ฉนวน    สารกึ่งตัวนํา  โครงสรางสัญลักษณ 
คุณสมบัติ   การใชงาน   แบบและชนิดของตัวตานทาน   ตัวเก็บประจุ     ตัวเหนี่ยวนํา    
คุณสมบัติ การใหไบอัสและการทํางานของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา  ไดโอดชนิดตางๆ    และ
ทรานซิสเตอร   การจัดตั้งจุดทํางานของทรานซิสเตอรแบบคอมมอนตาง ๆ   กราฟแสดง
คุณลักษณะ   คาพารามิเตอร และคาสําคัญตาง ๆ ท่ีบอกไวในคูมือ   คุณสมบัติและการทํางาน
ของเฟทชนิดตางๆ   การใหไบอัส   

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาทางดานทฤษฎี 
 

ELEC1202 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน              3(2-3-4) 
 Basic Electrical and Electronics 

 คุณสมบัติของการเกิดไฟฟาท้ังไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ  การตอวงจร
ทางไฟฟาแบบตาง ๆ เพ่ือหาคากระแส แรงดันและความตานทานในวงจร  คุณสมบัติของตัวนํา 
ตัวตานทาน  คุณสมบัติของประจุไฟฟาและตัวเก็บประจุไฟฟา คุณสมบัติสนามแมเหล็ก วงจร
แมเหล็ก และตัวเหนี่ยวนํา  ศึกษาคุณสมบัติของอิเล็กตรอน หลอดสูญญากาศ และ อุปกรณสาร
กึ่งตัวนํา  ไดโอด 

 
ELEC1301 การวิเคราะหวงจรไฟฟา                     3(2-2-5) 

 Electric  Circuit  Analysis 
  กฎของโอหม  การตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ กฎของเคอรซอฟ  การเหนี่ยวนําแมเหล็ก    
ไฟฟา  พลังงานในสนามแมเหล็กไฟฟา  แรงเคล่ือนไฟฟาเหนี่ยวนํา  ไฟฟาสลับ 1 เฟส 3  เฟส  
คุณสมบัติของตัวตานทาน  ขดลวดเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ  ในวงจรกระแสตรงและ



กระแสสลับ  คารีแอคแตนซ  อิมพีแดนซ แอทมิแตนซ เพาเวอร แฟคเตอร และการแกเพาเวอร
แฟคเตอร  การวิเคราะหเทอรเนเตอรแบบเฟสเดียวและสามเฟส 

   ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
  
 
 
 
 

ELEC1401  คอมพิวเตอรพ้ืนฐานเพ่ืองานอิเล็กทรอนิกส               3(2-2-5) 
 Basic Computer  for Electronics 

  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร   องคประกอบคอมพิวเตรภาษา คอมพิวเตอร  
พ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การใช ออกแบบ และจัดการโปรแกรมเว็ปเพจบนเว็ปเบรา
เซอร   การออกแบบโปรแกรม    การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง   การ
เขียนโปรแกรมเช่ือมตออุปกรณใหสามารถสงผานขอมูลไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนในระบบ
เดียวกันได 
 

ELEC1701  เคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                 3(2-2-5) 
  Electrical and Electronics Measurement    

 การวัด หนวยของการวัดทางไฟฟา ความเท่ียงตรง และความแมนยําในการวัด 
หลักการทํางาน โครงสราง การขยายยานวัด การทํางานของกัลวานอมิเตอร วงจรบริดจมิเตอร  
อิเล็กทรอนิกสมัลติมิเตอรแบบอนาล็อก และ  ดิจิตอล ศึกษาและการใชงาน ออสซิลโลสโคป
แบบอนาล็อกและดิจิตอล   การใชทรานสดิวเซอรในเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส    การตรวจซ
อมและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดแบบตาง ๆ 

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
ELEC2101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                                                                    3(3-0-6) 

Electrical and Electronics Engineering  Material 
 โครงสรางอะตอม พันธะเคมี การจัดตัวของอะตอม โครงสรางผลึก การแข็งตัวของ

โลหะ ความไมสมบูรณของผลึก กระบวนการแพรภายในของแข็ง  คุณสมบัติทางไฟฟา  ทาง
กล  ทางกายภาพ ของวัสดุ โครงสราง คุณสมบัติ ชนิด  การผลิต ประเภทการใชงานของวัสดุท่ี
เปนอโลหะและโลหะ  โดยเนนวัสดุท่ีนําไปประยุกตใชในงานอิเล็กทรอนิกส   

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ELEC2201 อิเล็กทรอนิกส 2                 3(2-2-5) 
  Electronics 2   
 วิชาท่ีเรียนกอน : ELEC1201  อิเล็กทรอนิกส 1   

แบบจําลองของทรานซิสเตอรและเฟท  การวิเคราะหวงจรขยายขนาดเล็ก  และการ
นําไปใชงาน  โครงสราง คุณสมบัติและการทํางานของออปแอมป  วงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ 
ไดแก แหลงจายกระแสคงท่ี  แหลงจายแรงดันคงท่ี  วงจรขยายสัญญาณระดับต่ํา  วงจรขยาย
กําลังแบบตาง ๆ  วงจรขยายสัญญาณแบบดารลิงตัน  วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียล  วงจรสวิตซ   
วงจรสมิททริกเกอร วงจรมัลติไวเบรเตอรชนิดตาง ๆ    วงจรกําเนิดสัญญาณ  วงจรจูน ออสซิล
เลช่ัน  วงจรกลับเฟสและวงจรเล่ือนความถ่ี  โครงสรางคุณสมบัติและการนําไปใชงานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณไทริสเตอรแบบตางๆ และอุปกรณจุดชนวน                                                       

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
ELEC2202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 1               3(2-2-5) 
 Digital  Electronics 1 

 ระบบตัวเลข  เลขฐานตางๆ  การบวก ลบ คูณ  หาร และการเปล่ียนแปลงฐานเลข    
รหัสตาง ๆ   ลอจิกเกทชนิดตางๆ หลักการพีชคณิตบบูลลีน  ตารางความจริง  การออกแบบ
วงจรคอมบิเนช่ัน ลอจิก   การออกแบบวงจรลอจิก  โดยใชไอซีประเภทตาง ๆ    และการ
ประยุกตใชงาน การออกแบบวงจรโดยใชผังคารโนห 

   ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
ELEC2203 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 2                   3(2-2-5) 



 Digital  Electronics 2 
 วิชาท่ีเรียนกอน     ELEC2202  ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 1 

การออกแบบวงจรเขารหัส วงจรถอดรหัส และภาคแสดงผลวงจรมัลติเพล็กซ วงจรดี
มัลติเพล็กซ วงจรคํานวณทางคณิตศาสตรและวงจรเปรียบเทียบ วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา 
วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร   ฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจร
เล่ือนขอมูล  วงจรแปลงสัญญาณระหวางอนาล็อกกับดิจิตอล การออกแบบไอซีดิจิตอลท่ี
สามารถโปรแกรมได โครงสรางคุณสมบัติและการใชงานหนวยความจําแบบตาง ๆ การนํา
ไอซีดิจิตอลไปประยุกตใชงานในวงจรตางๆ  

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
 
ELEC2601 หลักการระบบส่ือสาร                       3(3-0-6) 
 Principles of Communication Systems 

 วิวัฒนาการและความรูเบ้ืองตนของการส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส ความหมายของ
ขอมูล คล่ืนรบกวน  และคล่ืนแทรกแซง   แนะนําการใหบริการระบบส่ือสารและโทรคมนาคม 
การวิเคราะหขบวนการของสัญญาณการมอดูเลต  แบบอนาลอกและดิจิตอล  ระบบสวิทชช่ิง
โทรศัพท  ระบบส่ือสารคอมพิวเตอรและการส่ือสาร แบบตางๆ เชน การส่ือสารใยแสง  การ
ส่ือสารดาวเทียม การส่ือสาร    แบบไรสาย    การส่ือสารทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 

 
ELEC3201 คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส                3(3-0-6) 
 Electronics Engineering Mathematics 

 การนําทฤษฎีทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชงาน ในการออกแบบ วิ เคราะห
สัญญาณอะนาลอกและดิจตอล ของวงจรอิเล็กทรอนิกส ไดแก การแปลงลาปลาซ การแทน
ระบบและการจําลองระบบ  ผลตอบสนองเชิงเวลา  การวิเคราะหเสถียรภาพ การวิเคราะห
ผลตอบสนองเชิงความถ่ี การวิเคราะหเสถียรภาพจากโดเมนความถ่ี 

 
ELEC3202  วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส                 3(3-0-6) 
  Electronics Circuit Analysis  
  วิชาท่ีเรียนกอน : ELEC 1201  อิเล็กทรอนิกส 1   

คุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต และ
การใหไบอัส คุณสมบัติและการประยุกตใชงานของออปแอมป  การ           วิเคราะหและ
ออกแบบวงจรแหลงจ ายไฟฟา วงจรขยายในยานความถ่ีต่ําสําหรับสัญญาณขนาดเล็ก   



วงจรขยายสัญญาณหลายภาค   วงจรขยายเนกาทิฟฟดแบ็ค และวงจรขยายกําลัง การประยุกตใช
งานโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 
 
 
 
ELEC3203 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร              3(2-2-5) 
 Microprocessor and Microcontroller 

 พ้ืนฐานและความเปนมาของไมโครโพรเซสเซอร   ระบบไมโครคอมพิวเตอร     บัส  
ไมโครโพรเซสเซอรกับซอฟทแวร      โครงสรางภายใน เรจีสเตอร  ภาษาแอสเซมบลี  คําส่ัง
ภาษาแอสเซมบลี    ฮารดแวรไมโครโพรเซสเซอร   หนวยความจํา การส่ือสารแบบขนาน    
พอรตนําเขา/สงออก    อินเตอรรัพต     ไมโครคอนโทรลเลอรแตละรุนในดานคุณสมบัติ 
โหมดการทํางาน  หนวยความจํา  เรจีสเตอร  การอางแอดเดรสและชุดคําส่ังการเขียน
โปรแกรมเบ้ืองตนและการเช่ือมกับอุปกรณภายนอก 

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
ELEC3401 เครือขายคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม                3(2-2-5) 
 Computer Network  in Industry          

โครงสราง สถาปตยกรรมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ระบบโอเอสไอโมเดล ทีซี
พีไอพี   สกาดาร  แคนบัส   รูปแบบระบบเครือขายชนิดตางๆ    อุปกรณการเช่ือมตอ
โปรโตคอลระบบเครือขายไรสายการออกแบบและติดตั้งระบบเครือขาย  ระบบแมขาย  การ
ประเมินราคาและการตรวจสอบระบบ  เพ่ือใชในโรงงานอุตสาหกรรม  อุปกรณทางฮารดแวร
และซอฟตแวรท่ีใชในการรักษาความม่ันคงของระบบเครือขาย   

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
ELEC3402 การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม              3(2-2-5) 



 C  Language Programming in Industry 
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพ้ืนฐานของภาษาซี ชนิดของขอมูล  นิพจน และ

ตัวดําเนินการ   การตัดสินใจ   การวนซํ้า  การเขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมตอกับมาตรฐานสวน
นําเขาและสงออก ในรูปแบบขนาน และ อนุกรม   เพ่ือควบคุมอุปกรณฮารดแวรภายนอก   
การควบผานระบบเครือขายสากล    การออกแบบผังการทํางานของระบบ  

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 

ELEC3501  อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม              3(2-2-5)   
 Industrial Electronics 

คุณสมบัติ โครงสราง หลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณไทริ
สเตอร อุปกรณจุดชนวน  อุปกรณแปรสัญญาณ อินเวอรเตอรและคอนเวอรเตอร   และตัว
ควบคุมอิเล็กทรอนิกสในงานอุตสาหกรรม 

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 

ELEC3502 เทคโนโลยีพีแอลซี               3(2-2-5) 
 PLC Technology 

 คุณสมบัติ โครงสราง และ การทํางานของพีแอลซี   การเขียนโปรแกรมภาษาบูลลีน  
แลดเดอร และอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานสากลดวยเครื่องควบคุมดวยมือ หรือ 
ควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ออกแบบและประยุกตการใชงานวงจรควบคุม โดยใชพี
แอลซี   

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
ELEC3503 เมคาทรอนิกส                   3(2-2-5) 

  Mechatronics  
การพัฒนาและความหมายของเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส   การประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมการผลิต  เกี่ยวกับหลักการออกแบบและสรางตนแบบผลิตภัณฑ ท่ีใชระบบเมค
คาทรอนิกส  การเลือกใชอุปกรณตรวจจับและอุปกรณแปลสัญญาณ อุปกรณแอคทูเอเตอร 



การวิเคราะหระบบเมคคาทรอนิกส  ศึกษาซอฟแวรท่ีจําเปนตอระบบเมคคาทรอนิกส ระบบ
การควบคุมตางๆ การเช่ือมตอประสานกับคอมพิวเตอร การควบคุมและประมวลผลขอมูลตาม
จริง การประยุกตใชระบบเมคคาทรอนิกส ในงานผลิตอัตโนมัติและผลิตภัณฑชาญฉลาด  การ
ประกอบติดตั้งและทดสอบผลิตภัณฑระบบเมคคาทรอนิกส ศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกสจริงท่ีใชในงานอุตสาหกรรม  

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
ELEC3601 เทคโนโลยีโทรคมนาคม                    3(3-0-6) 
            Telecommunications  Technology    

วิศวกรรมโทรคมนาคม เครือขายส่ือสารประมวลแถบกวาง ระบบสงผาน การสงผาน
ไมโครเวฟ การสงผานดาวเทียมและการสงผานเสนใยแสง การเขาถึงหลายทาง การสวิตซและ
ระบบเครือขาย การจัดเสนทาง ทฤษฎีการเขาคิวและแบบการเฟนสุม วิศวกรรมทราฟฟก 

ELEC3602 เทคโนโลยีการส่ือสารเสนใยแสง                            3(2-2-5) 
 Optic Fiber Communication   Technology       

  พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบการส่ือสารใยแสง  การแพรกระจายแสง  ตนกําเนิดแสงท่ีใชใน
ระบบส่ือสารใยแสง  คุณสมบัติของใยแสง  การมัลติเพล็กซ่ิงและดีมัลติเพล็กซ่ิง และการใช
งาน  หนวยท่ีใชวัดแสงไฟเบอรออปติก  แหลงกําเนิดแสง และอุปกรณรับแสงแบบสารกึ่ง
ตัวนํา    ผลึกเหลว  วงจรของอุปกรณรับและสง การประยุกตใชเสนใยแสงเพ่ือการส่ือสาร 

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 

ELEC3603 โครงขายการส่ือสารและสายสง                   3(2-2-5) 
 Communication Networks and Transmission Lines 
  วิชาท่ีเรียนกอน  :  ELEC2601  หลักการระบบส่ือสาร 

สายสง การใชสมการท่ัวไปของสายสงสัญญาณ   กระแสและแรงดันในสายสง    คา
คงท่ีของสายสง  การวัดแรงดันและกระแสภายในสายสง  การสะทอน กลับ  คาเอสดับบิวอาร
และอิตเตอรเรทีฟพารามิเตอร ความถ่ีอิควอไลเซอรและวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีของ
เครือขาย    การวิเคราะหและออกแบบวงจรสมมูลชนิดหนึ่งขั้วและสองขั้ว เรโซแนนซชนิด
อนุกรมและขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซ       เวฟฟลเตอร การแปลงคาอิมพิแดนซ และเครือข
ายแมชช่ิง  เครือขายท่ีเขาสูทฤษฎีของสายสง สายโทรศัพท การใชสายสงเพ่ือทําแมชชิงอิมพิ
เเดนซ การใชสมิทธชารท  

ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี 
 



ELEC3604 เครือขายระบบโทรคมนาคม                  3(3-0-6 ) 
Telecommunication Network System 

 วิชาท่ีเรียนกอน  :  ELEC2601  หลักการระบบส่ือสาร 
มาตรฐานทางดานโทรคมนาคม การใหบริการระบบส่ือสารโทรคมนาคมทางดาน

อนาลอกและดิจิตอล ทฤษฎีคิวอิง สถาปตยกรรมของขายโทรคมนาคม การออกแบบและการ
ใชงานของระบบวงจรขายทองถ่ิน  การใชงานของระบบขายโทรคมนาคมทางดานการผลิต 
สวิตช่ิง  และระบบรวม การบริหารงานดวยขายคมนาคม ความรับผิดชอบ เครื่องมือ และการ
ตรวจสอบ   

 
 
 
 
ELEC4201 การประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร            3(2-2-5) 

 Microprocessor  and  Microcontroller  Application 
 การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร  ในการควบคุมอุปกรณเพ่ือใชงานแบบ

อัตโนมัติ การโปรแกรมท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริง  ตลอดจนการออกแบบการเช่ือมโยง
อุปกรณตอพวงแบบตางๆ ปฏิบัตติามเนื้อหาการประยุกตใชงานทางดานตาง ๆ 

 
ELEC4401 การเขียนโปรแกรมระดับสูงสําหรับงานควบคุม                          3(2-2-5) 
                           High Level Programming for Control 

พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพ้ืนฐานของภาษาระดับสูง ท่ีมีการใชงานอยาง
แพรหลายในปจจุบัน  ชนิดของขอมูล  นิพจน และตัวดําเนินการ   การตัดสินใจ   การวนซํ้า  
การเขียนโปรแกรมเพ่ือเช่ือมตอกับมาตรฐานสวนนําเขาและสงออก ในรูปแบบขนาน และ 
อนุกรม  เพ่ือประยุกตใชงานควบคุม ดวยโปรแกรมภาษาระดับสูง 

ปฏิบัติการสอดคลองกบัเนื้อหาทางทฤษฎี 
 
ELEC4501 ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส                3(2-2-5) 
 Hydraulics and Pneumatics Systems 

คุณสมบัติ โครงสราง และการทํางานของไฮดรอลิกส  ไฮดรอลิกสไฟฟา      นิวแม
ติกส และนิวแมติกสไฟฟา  ศึกษาการทํางานของชุดตนกําลัง กระบอกสูบ และวาลวแบบตาง 



ๆ     การออกแบบวงจรท้ังแบบควบคุมดวยมือ และแบบอัตโนมัติโดยใชอุปกรณตรวจจับแบบ
สัมผัสและแบบไมมีการสัมผัส  การควบคุมการทํางานดวยอุปกรณท่ีสามารถโปรแกรมได 

 
ELEC4801        การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                                    2(90) 
                           Preparation for Occuptional Practicum in Electronics Technology 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู 
เจตคติ และทักษะดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส   โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบ  ตาง 
ๆ   ท่ีเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 

 
 
 
 

 
ELEC4802       การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                                          5(450)         
                          Occuptional Practicum in Electronics Technology  
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : ELEC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง  
                                                         เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
   การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือ      เอกชนท่ี

เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
 
ELEC4803       การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                                                  2(90) 
                          Preparation for Co – operative Education in Electronics Technology  

  การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส 

 
ELEC4804       สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                                                  6(540) 
                          Co – operative Education in Electronics Technology  
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : ELEC4803    การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลย ี
                                                                                    อิเล็กทรอนิกส 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวกับงานดานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการและคณาจารยของสาขาวิชา
ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 



 
ELEC4901      สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส                                                                         1(0-2-1)     
                         Seminar in Electronics Technology  

การคนควารวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหาการเขียนโครงการ
และรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนประสบการณดานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส  

 
ELEC4902        การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส            3(0-6-3) 
                      Research Studies  in Electronics Technology 
 วิชาท่ีเรียนกอน : APST3902  วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร 

การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 

ENGL1101 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
English Form and Usage 1 
 การทบทวนและเพ่ิมเติมความรูทางดานไวยากรณและโครงสรางของประโยค 
ตั้งแตวจีวิภาค การเรียงลําดับคํา ความสอดคลองระหวางประธานและกริยา ประโยคความ
เดียวและความรวม การประยุกตรูปและการใชภาษาอังกฤษในการพูดและเขียนในบริบท
ตาง ๆ 

 
ENGL1102 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

English Form and Usage 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL1101    รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1 

การศึกษาโครงสรางประโยคท่ีซับซอนมากขึ้น การรายงานคําพูดใหมของผูอ่ืน     
การใชกรรตุวาจกและกรรมวาจก การใชความรูเพ่ือพัฒนาการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
ENGL1201 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

English Listening and Speaking 1 
 การส่ือสารทางภาษาอังกฤษ  โดยใชบทสนทนา  บทบาทสมมติและการพูดท่ี
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  โดยใชเกมและกิจกรรมตาง ๆ เปนส่ือ การออกเสียงและการ
สรางรูปประโยคภาษาอังกฤษท่ีใชในภาษาพูด การใชคําเช่ือม การปรับเปล่ียนระดับภาษา
ในเขากับสถานการณ การเนนเสียงหนักและน้ําเสียงท่ีใชในการพูดท้ังในระดับคํา วลี 
ประโยค และบทสนทนาส้ัน ๆ 

 
ENGL1202 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

English Listening and Speaking 2 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL1201  การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1 
  การส่ือสารทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมภาษณงาน การรายงาน การจดบันทึกส้ัน ๆ 

และการปฏิบัติตามคําส่ังตาง ๆ 
 
ENGL1301 การอานภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 



English Reading 1 
 การศึกษากลยุทธตาง ๆ ในการอาน ตั้งแตการอานในระดับประโยค ท้ังประโยค 
ความเดียว และประโยคท่ีมีโครงสรางซับซอน จนถึงการอานในระดับอนุเฉท การเดา
ความหมายจากบริบท การสังเคราะหคํา การใชคําอางอิงตลอดจนการอานเพ่ือหา ความคิด
หลัก รายละเอียดหลักและรายละเอียดรอง 
 

ENGL 1701 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1 3(3-0-6) 
English for Careers 1 

การศึกษาคําศัพทเฉพาะและสํานวนเกี่ยวกับโครงสรางภายในองคกร  ตําแหนง
และหนาท่ีการงาน การติดตอและโตตอบในธุรกิจตาง ๆ ท้ังทางโทรศัพท  ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส และเอกสาร 

 
ENGL 1702 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2 3(3-0-6) 

English for Careers 2 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน: ENGL1701  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1 

การศึกษาคําศัพทเฉพาะและสํานวนตาง ๆ ท่ีใชในการติดตอส่ือสารท้ัง 4 ทักษะ
เพ่ือการดําเนินธุรกิจในสาขาอาชีพตางๆ และในสถานการณตางๆ   เชน  การนําเขา และ           
การสงออก  การขนสงสินคา  และธุรกิจธนาคาร  

 
ENGL2103 การประยุกตใชไวยากรณอังกฤษ  3(3-0-6) 

English Grammar in Use  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL1102 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2 
 การใชภาษาในระดับประโยคท่ีมีความซับซอนมากขึ้น การใชกาลท่ียากขึ้น 
รวมท้ังการใชคําเช่ือมท่ีเหมาะสมเพ่ือประยุกตใชในการเขียนในรูปแบบตาง ๆ  
 

ENGL2302 การอานภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
English Reading 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: ENGL1301 การอานภาษาอังกฤษ 1 
 การศึกษาวิธีการเช่ือมโยงเนื้อหา ตัวบงช้ีชนิดตาง ๆ  ความกลมกลืน อุปมาอุปมัย 
ความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น การอานเนื้อหาประเภทตาง ๆ ท่ียาวขึ้น 
และซับซอนขึ้นใน เรื่องเลา การบรรยาย การอธิบายความและการเปรียบเทียบ 

 



ENGL2401 การเขียนภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
English Writing 1 
 ทักษะการเขียน กระบวนการเขียน การเขียนประโยคใจความหลัก ประโยคใจความ
รอง รวมท้ังการใชคําเช่ือมในประโยคและระหวางประโยค เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของ
เนื้อหา  

 
ENGL2402 การเขียนภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

English Writing 2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL2401 การเขียนภาษาอังกฤษ 1  
 การเขียนอนุเฉทและความเรียงส้ัน ๆ โดยใชทักษะท่ีไดศึกษาจากรายวิชา 
ENGL2402: การเขียนภาษาอังกฤษ 1 รวมท้ังการฝกเขียนสรุปใจความ และการถอดความ 
 

ENGL2501 วรรณคดีเบื้องตน 3(3-0-6) 
Introduction to Literature 

การศึกษาความแตกตางระหวางงานท่ีเปนวรรณกรรมและท่ีไมใชงานวรรณกรรม
ในดานการใชภาษาและรูปแบบ ศึกษาคําศัพทพ้ืนฐานเพ่ือความเขาใจ  การอภิปรายในทาง 
วรรณกรรม ในดาน  โครงเรื่อง  ฉาก  ความขัดแยง  การสรางตัวละคร  น้ําเสียงและอารมณ   
กรรมวิธีทางการประพันธ  หัสนาฏกรรม โศกนาฏกรรม โดยใชเนื้อหาท่ีเลือกจาก 
เรื่องส้ัน  บทละครและบทประพันธ รอยกรอง 

 
ENGL2503 ภาษาวรรณคด ี 3(3-0-6) 

The Language of Literature  
 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการใชภาษาวรรณคดีตามบริบท 
คุณลักษณะของภาษาท่ีเปนวรรณกรรม ความคิดรวบยอดจากนัยของบริบท จากส่ือส่ิงพิมพ
และบทวรรณกรรมท่ีหลากหลายจากงายไปหายาก และการตีความ 
 

ENGL2504 วรรณคดีสําหรับเด็ก 3(3-0-6) 
Children’s Literature  
 การศึกษาองคประกอบท่ีสําคัญและท่ีมีลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ท้ังท่ีเปนวรรณกรรมช้ันสูงและวรรณกรรมพ้ืนบาน การศึกษาเชิงวิพากษและรายละเอียด
ของวรรณกรรมช้ันสูงและในนิทานพ้ืนบาน เทพนิยาย ปริศนาและเพลงกลอมเด็ก 

 



ENGL2601 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6) 
Introduction to Linguistics 
 การศึกษาภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ เกี่ยวกับระบบเสียง และความหมาย รวมท้ัง
คําศัพทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ   ความแตกตางพ้ืนฐานระหวางภาษาพูด และภาษาเขียน ความรู
เกี่ยวกับภาษาพูดตามแนวภาษาศาสตร การประยุกตใชความรูทางคําศัพท  การเรียงคํา และ    
การประกอบคํา 

ENGL2602 สัทศาสตรภาษาอังกฤษเพ่ือการใช 3(3-0-6) 
Practical English Phonetics 

  หลักการพ้ืนฐานของวิชา ลักษณะเสียงสระ เสียงพยัญชนะ  สัญลักษณ และการ
ถายทอดเสียง   การวิเคราะหเสียงอานของเจาของภาษา การฝกปฏิบัติในการอานและการ
พูดใหถูกตองท้ังการพูดคนเดียว  และการสนทนาท้ังแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ  
การวิเคราะหหนวยเสียงพิเศษในภาษา การลงเสียงหนัก  และระดับเสียงสูงต่ําในประโยค  
ลักษณะพิเศษของภาษา  รวมท้ังเสียงในภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหาสําหรับคนไทย 

 
ENGL2703  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในองคกร 3(3-0-6) 

English for Organizational Communication 
 การศึกษาภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานในองคกรตาง ๆ  การฝก
ทักษะฟง พูด อาน เขียน การโตตอบและการแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลายท้ังทาง
เอกสารและส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 

ENGL2704 การเรียนภาษาอังกฤษดวยเพลง 3(3-0-6) 
English through Songs  

การศึกษาการใชภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษธในบทเพลงภาษาอังกฤษท้ังเกาและใหม  
การเพ่ิมพูนคําศัพท สํานวน ความหมายตรง และความหมายแฝงท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรม
ของประเทศเจาของภาษา  

 
ENGL2705 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย                            3(3-0-6)   
  English for Early Childhood Teachers   
  คําศัพทภาษาอังกฤษ  อภิธานศัพท  และนิยามศัพทเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย  การ

อานขอความ  ขาวสาร  เอกสาร  ตํารา  และบทกลอนภาษาอังกฤษ  การใชความรู
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  

 



ENGL2711 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 3(3-0-6) 
 English for Industrial Services  1    
  การศึกษาคําศัพท   สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีใชในอุตสาหกรรมโรงแรม การ

จองหองพัก ท้ังทางโทรศัพท จดหมาย และ จดหมายอิเลคทรอนิกส การฝกส่ือสารกับ
ลูกคาของโรงแรมในสถานการณตางๆ 

 
ENGL2721 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 2 3(3-0-6) 
                           English for Industrial Services 2  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL2711 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 
 การศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีจําเปนในการติดตอส่ือสารโดย
ผานเอกสารและส่ืออิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวภายในประเทศ  การฝก
ทักษะท้ัง 4 ดาน ความรูภาษาอังกฤษและความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   การ
บรรยายสถานท่ีทองเท่ียว การวางแผนการเดินทางและการทํางานในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียว  
 

ENGL2722  ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3                                                               3(3-0-6) 
 English for Industrial Services 3 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL2721 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 2 
การศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใชในอุตสาหกรรม 

การทองเท่ียวระหวางประเทศในสถานการณตาง ๆไดอยางถูกตองและเหมาะสม การ
แนะนําเรื่องตารางการเดินทาง การเลือกท่ีพัก สายการบิน การวางแผนการเดินทางและการ
ทํางานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในตางประเทศ  

 

ENGL3107  ภาษาอังกฤษในงานวิชาชีพสารสนเทศ     3(3-0-6)  

English In Information Professional Works 

  โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซ่ึงใชกันท่ัวไปในสํานักงาน ศัพทและ
สํานวนท่ีใชเกี่ยวกับงานบริการสารสนเทศและหนวยงานบริการสารสนเทศ เชน หองสมุด 
ศูนยสารสนเทศ เปนตน รวมท้ังภาษาอังกฤษท่ีใชเพ่ือการติดตอส่ือสารเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพของงานสารสนเทศ 

 



ENGL3203 วาทการ 3(3-0-6) 
Diction and Speech 

การฝกฝนการอานออกเสียงในเชิงปฏิบัติ  ฝกปฏิบัติการอานขาว  การกลาวสุนทร
พจนในโอกาสตาง ๆ การกลาวในท่ีประชุม  การแจงขอมูลขาวสารอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ วิเคราะหบันทึกบทสนทนาท่ีตอเนื่อง ท้ังดานการออกเสียงหนักเบา การตัด
สระ และรูปแบบการใชน้ําเสียง  ท้ังในบทพูดเดี่ยวและบทสนทนา    

 
ENGL3303  การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ              3(3-0-6) 
  Academic Reading  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL2302 การอานภาษาอังกฤษ 2 
การอานเอกสารทางวิชาการรูปแบบตาง ๆ เชน รายงาน บทความ รายงานการวิจัย 

และบทวิเคราะหตาง ๆ ในวารสารวิชาการ การศึกษา การอานและการทําความเขาใจ
เอกสารและบทความทางวิชาการ การคัดเลือกและการนําขอมูลไปใชในงานวิชาการอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

 
ENGL3403 การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) 

English Writing for Careers 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: ENGL2402   การเขียนภาษาอังกฤษ 2 
 การเขียนความเรียงชนิดตาง ๆ การเขียนโตตอบอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ การเขียนแสดงลําดับขั้นตอน การเขียนนิยาม การเขียนจําแนกประเภท การเขียน
เปรียบเทียบ การเขียนแสดงเหตุและผล การเขียนแบบยกตัวอยาง และการเขียนแสดงความ
คิดเห็น รวมท้ังการเขียนบทความประเภทตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานอาชีพ 

 
ENGL3505 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

Thai Studies  
 การศึกษาเรื่องราวของไทย เกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษา และ
วิถีชีวิต เพ่ือพัฒนาทักษะท้ัง 4 ในการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนําเสนอ และการถายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยใหชาวตางชาติสามารถเขาใจได 
 
 
 
 



ENGL3507 วรรณคดีอังกฤษ 3(3-0-6) 
English Literature  

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร ปรัชญา สังคมและวัฒนธรรมของวรรณคดีอังกฤษ
ตั้งแตสมัยแองโกลแซกซันถึงคริสตศตวรรษท่ี 20 ศึกษาวิเคราะหตัวบทคัดสรรท่ีโดดเดน 
ของนักเขียนคนสําคัญ ท้ังในรูปแบบรอยกรอง รอยแกว และบทละคร 

 
ENGL3508 รอยกรองภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

English Poetry  
 การศึกษากวีนิพนธภาษาอังกฤษท่ีนาสนใจ  ของกวีเอกท่ีมีช่ือเสียงและกวีรวมสมัย  
ความรูดานกวีนิพนธ   พัฒนาการของการใชคําและลีลาในการเขียนบทกวี  เพ่ือการเรียนใน
ระดับสูงขึ้น  และการตัดสินคุณคาของบทกวีนิพนธตาง ๆ  

 
ENGL3509  รอยแกวภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

English Prose  
การศึกษางานเขียนรอยแกวภาษาอังกฤษท่ีนาสนใจท่ีตัดตอนมาจากสุนทรพจน 

บทความ ความเรียง นวนิยายช้ินเอก เรื่องส้ันดีเดน วรรณกรรมรวมสมัย การอานเชิง
วิเคราะหวิจารณเพ่ือพัฒนามุมมองชีวิต จิตวิญญาณ และสุนทรียะ  

 
ENGL3511 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

Socio-Cultural Background of English – Speaking Countries 
 การศึกษาเกี่ยวกับภู มิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของ
ภาษาอังกฤษ  รวมท้ังศึกษาประวัติศาสตร  ศาสนา  การเมือง  สังคม  โครงสรางครอบครัว  
เทคโนโลยี  ศิลปะและดนตร ี
 

ENGL3603 การแปลภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
English Translation 1 
 หลักการแปลเบ้ืองตน เกี่ยวกับความหมายของการแปล กระบวนการแปล การฝก
แปลอยางมีระบบ ท้ังการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ การฝกแปลในระดับประโยคจนถึงการแปลบทความส้ัน ๆ จากงานเขียนท่ี
หลากหลาย 

 



ENGL3604 การแปลภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
English Translation 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: ENGL3603    การแปลภาษาอังกฤษ 1 
  การแปลขอความ เนื้อหา และบทความท่ียาก และยาวขึ้นในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ัง

บทความจากหนังสือพิมพ รายงานตาง ๆ บันทึกท่ีตัดตอนจากวิชาการสาขาตาง ๆ สุนทร
พจน  บทตัดตอนจากวรรณกรรมตาง ๆ  ท้ังจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษ 

 
ENGL3606 วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

English Syntax 
 การศึกษาไวยากรณภาษาอังกฤษเบ้ืองตน ประเภทและหลักการโครงสรางของ
ประโยคภาษาอังกฤษ โครงสรางคําศัพทเฉพาะ รวมท้ังหลักในการเปรียบเทียบโครงสราง
ทางภาษา 
    

ENGL3706  การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 3(3-0-6) 
Learning English Through Drama  

การใชภาษาอังกฤษในการแสดงในรูปของบทพูดคนเดียว  บทสนทนา  บทละคร
เปนฉากและบทละครเปนเรื่อง  ศักยภาพในการใชภาษาโดยใชบทละคร  การแสดงละคร
ส้ันหรือละครเปนฉาก โดยไมตองดูบทมากอน  และการเลนเกมหรือกิจกรรมซ่ึงแสดง
ศักยภาพในดานการแสดง 

 
ENGL3771 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 1                                                                                     3(3-0-6) 
  Mass Media English 1             
   หลักการและรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน  หนังสือพิมพ  
  นิตยสาร แผนพับ รายการ เดินทาง โฆษณา การศึกษาลักษณะภาษาระดับคําและประโยคใน 

หัวขอขาว ขอความโฆษณาประชาสัมพันธ บทความ จดหมายขาว และโฆษณาประเภท 
ตาง ๆ 

 
 
 
 
 



ENGL3781  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1   3(3-0-6) 
 English for Information Technology 1 

 ภาษาท่ีใชในขอเขียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนคําศัพทและประโยคท่ีใชใน
ตํารา คูมือตางๆ  หนังสือพิมพและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต สามารถสรุปใจความสําคัญ
จากขอความท่ีอาน ตลอดจนนําเสนอขอมูลในรูปของการเขียนยอหนา 

 
ENGL3901 วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
  Research Methodology in English 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ ท้ังดาน
คุณภาพและปริมาณ ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ   การเขียนเคาโครงการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  การ
อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย   

 
ENGL 4204 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง 3(3-0-6) 

Advanced English Listening and Speaking English  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL1202   การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2 
 การฝกฟงบทความ ละคร การรายงานขาวและวิดีทัศน การสรุป การแสดงความ
คิดเห็น  การฝกพูดในท่ีชุมชน การบรรยายและการรายงานดวยปากเปลา 
 

ENGL4304 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ 3(3-0-6) 
Critical Reading 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL3303 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ   

การฝกอานเชิงวิเคราะหเนื้อหาท่ียาว ซับซอนมากขึ้น มีความหลากหลายของ
รูปแบบและลีลาการเขียนจากแหลงตาง ๆ ท้ังในส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
ENGL4404 การเขียนภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

English Writing 3 
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การศึกษารูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน 

บทความทางวิชาการโดยมีบทนํา ตัวเรื่องและบทสรุป พรอมท้ังขอมูลอางอิงและเขียน
ถูกตองตามหลักวิชาการ 

 



ENGL4405 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 
  Essay Writing 

กระบวนการเขียนเรียงความ ตั้งแตการคนหาขอมูล การจดบันทึก การถอดความ การ
เลือกรูปแบบในการเขียน การเขียนเคาโครง การเขียนฉบับราง ฉบับแกไข โดยการเขียน
อภิปรายไดอยางเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ขั้นตอนการวางแผน โดยคํานึงถึงการเขียนบทนํา
และบทสรุป และความถูกตองของไวยากรณ 

 
ENGL4514 งานวรรณกรรมภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
  Literary Works in English 

 การวิเคราะหและวิจารณผลงานท่ีคัดสรรจากบทประพันธท่ีเขียนหรือแปลเปน
ภาษาอังกฤษท่ีโดดเดนโดยนักเขียนระดับโลกในวงวรรณกรรมนานาชาติ การเขียนและ
สุนทรียะทางภาษาของงานวรรณกรรม รวมท้ังภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
 

ENGL4607 การแปลภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 
Translation for Specific Purposes  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL3604 การแปลภาษาอังกฤษ 2    

   ทักษะการแปลซ่ึงตอจากวิชาการแปล 2 การแปลท้ังเชิงวิชาการและบันเทิงคดี การ
แปลบทความ บทคัดยอ และเอกสารวิชาการ การแปลนวนิยาย เรื่องส้ันและเรื่องปกิณกะ
ตาง ๆ  

 
ENGL4701 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมการสอบมาตรฐาน 3(3-0-6) 

Preparation for English  Standardized Tests  
 การศึกษากลยุทธในการทําขอสอบมาตรฐานตาง ๆ เพ่ืองานอาชีพและการศึกษา
ตอ การฝกใชคําศัพทและหลักไวยากรณ การฝกฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษใน
ขอสอบมาตรฐานตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 



ENGL4772 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 2 3(3-0-6) 
 Mass Media English 2    

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: ENGL3771    ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 1  

 ทักษะการอานขาวและบทความจากนิตยสารท่ีสูงขึ้นจากรายวิชาภาษาอังกฤษใน
ส่ือมวลชน 1 การฝกอานจากส่ือส่ิงพิมพ  การตีความ การแสดงความคิดเห็นจากรายการ
วิทยุและรายการโทรทัศน การแยกขอเท็จจริงจากความคิดเห็นและลักษณะท่ีสําคัญของ
ภาษาขาว บทความและบทบรรณาธิการ  
 

ENGL4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90) 
 Preparation for Occupational Practicum in English      

การฝกใชทักษะภาษาอังกฤษท้ัง 4 ดาน ไดแก การฟง พูด อาน และเขียน ท่ี
จําเปนตองใชในการประกอบอาชีพ เพ่ือเตรียมปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของรัฐ
และเอกชน  

 
ENGL4802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษหรือฝกอบรมตางประเทศ 5(450) 

 Occupational Practicum in English or Internship Abroad  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ENGL4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ 
 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการของภาครัฐและภาคเอกชน การใช
ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะเพ่ือเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ENGL4901 การสัมมนาทางภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
Seminar in English 

การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม สัมมนาทางภาษาอังกฤษในหัวขอและ
เนื้อหาท่ีผูเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจ การจัดประชุมในหัวขอดังกลาวเพ่ือพัฒนาองค
ความรูและทักษะตาง ๆ ทางภาษาอังกฤษ 

 
ENGL4902 วิจัยทางภาษาอังกฤษ 3(0-6-3) 

Research Studies  in English 
 การทําวิจัยเบ้ืองตนในหัวขอท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ดานภาษาศาสตร หลักการใช
ภาษา ภาษาวรรณคดี และดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
ENVI1101 หลักวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

Principles of Environmental Science 
3(2-3-4) 

                ความหมายและขอบเขตส่ิงแวดลอม เทคนิคการสุมตัวอยางทางส่ิงแวดลอม 
และการเก็บรักษาตัวอยางการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม เทคนิคการใช
เครื่องมือเพ่ือการวิเคราะหทางส่ิงแวดลอม ประเมินปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญและ
แนวทางการอนุรักษ โดยมีการฝกปฏิบัติในภาคสนาม 

 
ENVI1103       ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพ่ืองานส่ิงแวดลอม 

Science Process Skill for Environment Practice 
3(2-3-4) 

       คุณลักษณะของนักวิทยาศาสตร ขั้นตอนและวิธีการทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โครงงานเพ่ือแกปญหาส่ิงแวดลอม การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม ท้ังภาคทฤษฎีและภาคสนามท่ีเนนตามสถานการณจริง 

 

ENVI2101       ส่ิงแวดลอมเมือง 
Urban Environment 

3(2-3-4) 

                ความรูเบ้ืองตนในการพัฒนาเมือง ปญหามลพิษในเมือง การผลิตและการใช
ทรัพยากรในสังคมเมือง นิเวศวิทยาเมือง การวางผัง การใชประโยชนท่ีดิน การจัดการ
ส่ิงแวดลอมเมือง และ การเก็บขอมูลภาคสนาม ใน ประเด็นปญหาส่ิงแวดลอมเมืองท่ี
นาสนใจ 

 
ENVI2103 พลังงานกับส่ิงแวดลอม 

Energy and Environment 
3(3-0-6) 

                ความสําคัญของพลังงานตอชีวิต ตอระบบนิเวศและตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม พลังงานในอาหาร สถานการณและวิกฤตการณพลังงานของโลก 
ผลกระทบของการใชพลังงานตอส่ิงแวดลอม การใชและการอนุรักษพลังงาน 
นโยบายพลังงานของประเทศไทย 
 

 



ENVI2202 สารพิษและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม           3(2-3-4) 
 Pollutants and Environmental Impact 

 ประเภทของสารพิษ ไดแก วัตถุมีพิษทางการเกษตร สารพิษจากการอุตสาหกรรม 
สารพิษจากสาธารณสุข และการแพทย เปนตน ผลกระทบของสารพิษตอส่ิงแวดลอม การ
ประเมินความรุนแรงของสารพิษจากแหลงตางๆ การติดตามตรวจสอบสารพิษ การปองกัน
และควบคม 

 
ENVI2201 มลพิษทางดิน 

Soil Pollution 
3(2-3-4) 

                กําเนิดและโครงสรางของดิน ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุและ
ปญหามลพิษทางดิน ผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอม การวิเคราะหมลสารในดิน การ
ปองกันควบคุมและการแกไขมลพิษทางดิน 

 
ENVI2301 การใชแผนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากร 

Map Application for  Resource Management 
3(2-3-4) 

                พ้ืนฐานความรูทางการอาน และการเขียนแผนท่ี การเก็บขอมูลและแสดง
ขอมูลท้ังทางกายภาพ และทางสังคมในแผนท่ี การใชแผนท่ีเพ่ือการศึกษาสถานภาพ
ของทรัพยากร และการวางแผนการจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

 

ENVI2501 ตัวบงชี้ทางดานส่ิงแวดลอม สุขภาพและสังคม 
Environmental Health and Social  Indicators 

3(2-3-4) 

 การศึกษาการกําหนดแนวคิด กระบวนการในการช้ีวัดผลกระทบทาง
สุขภาพและสังคม เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงพฤติกรรมทางสังคมของบริบทโดยรวม
ตลอดจนพฤติกรรมทางดานสุขภาพในกระบวนการขั้นตาง ๆ ของระดับความรุนแรง 

 
ENVI3101 ส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา 

Environment and Development 
3(3-0-6) 

                ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับการพัฒนา ปญหาส่ิงแวดลอม 
ผลกระทบของการพัฒนาท่ีมีตอคุณภาพส่ิงแวดลอม การวางแผนดานส่ิงแวดลอมเพ่ือ
ลดความขัดแยงระหวางการพัฒนากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
 



ENVI3102 สมุทรศาสตรส่ิงแวดลอม 
Environmental Oceanography 

3(2-3-4) 

 องคประกอบของชายฝง ลักษณะทางกายภาพ สัณฐานวิทยา การพังทลาย
ของชายฝง ลักษณะกระแสน้ํา รูปแบบของกระแสน้ํา ความสัมพันธของกระแสน้ํากับ
มลพิษทางทะเล รูปแบบกระแสน้ําในทะเลไทย ความสัมพันธของอุณหภูมิกับ
กระแสน้ํา  และนําไปประยุกตในสภาพพ้ืนท่ีจริง 

       
ENVI3201 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม 

Environmental Toxicology 
3(2-3-4) 

                สารพิษในส่ิงแวดลอม สารพิษในคน กลไกความเปนพิษของสารพิษ    
แกสอนินทรีย  สารฆาศัตรูพืชและสัตว โลกหะหนัก ตัวทําละลายอินทรีย ผลกระทบ
ของสารพิษตอมนุษยและส่ิงแวดลอม การสํารวจ การวิเคราะห การประเมินความ
รุนแรงของสารพิษ และการประเมินความเส่ียงจากการไดรับสัมผัสสารพิษกับการ
ตอบสนองเพ่ือจัดการสารพิษ และศึกษาดูงานนอนสถานท่ีเกี่ยวกับสารพิษ              
ในส่ิงแวดลอม 

 
ENVI3202 มลพิษทางอากาศ 

Air  Pollution 
3(2-3-4) 

                ประเภทและแหลงท่ีมาของมลพิษทางอากาศ การเก็บและวิเคราะหสาร
มลพิษในบรรยากาศ การตรวจวัดคาความทึบแสง การชักตัวอยางอากาศจากปลอง  
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอากาศ และ
แนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศ 

 
ENVI3203 มลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการ 

Industrial Pollution and Management 
3(2-3-4) 

                ปญหามลพิษอุตสาหกรรม แหลงกําเนิดปญหา และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น การ
บริหารจัดการมลพิษ ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีสะอาด การบําบัดของ
เสียอุตสาหกรรม กฎหมายดานการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 



ENVI3206 มลพิษส่ิงแวดลอม 
Environmental Pollution 

3(2-3-4) 

                ความหมายของมลพิษ ชนิดของมลพิษ สาเหตุของการเกิดมลพิษ ประเภท
ของมลพิษส่ิงแวดลอมทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางดิน มลพิษทางน้ํา มูล
ฝอย และทัศนียภาพ ประเด็นปญหามลพิษส่ิงแวดลอมระดับโลก ผลกระทบ และ
แนวทางการจัดการและการปองกันมลพิษ 

   
ENVI3207 อนามัยส่ิงแวดลอม 

Environmental Health 
3(2-3-4) 

                ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดทางอนามัยส่ิงแวดลอม ความเขาใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับบุคคลและสังคม ความตองการของมนุษย พฤติกรรมอนามัย การเรียนรูและ
การจูงใจ โครงสรางสังคม ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชนท่ัวไป องคประกอบท่ีมี
อิทธิพลตอโครงการพัฒนาอนามัย ตลอดจนการใชเครื่องมือและอุปกรณการเก็บ
ตัวอยาง การตรวจวัด การวิเคราะหและการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอมในการทํางาน 

 

ENVI3301 มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม 
Environmental Management Standard 

3(3-0-6) 

                ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม กระบวนการของระบบมาตรฐาน
การจัดการส่ิงแวดลอม การประยุกตใชระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอมใน
สถานประกอบการ การตรวจประเมินและขั้นตอนการขอการรับรองในระบบ
มาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม 

 
ENVI3302 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

Natural Resources and Environmental Management 
3(2-3-4) 

 
 หลักการเบ้ืองตนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การ

จัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ การสรางนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แบบบูรณาการ และการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

 
 
 
 



ENVI3303 หลักการจัดการลุมน้ํา 
Principles of Watershed Management  

3(2-3-4) 
 

 ลุมน้ําและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลุมน้ํา โครงสรางของทรัพยากรลุมน้ํา
และสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมน้ํา เพ่ือการควบคุมปริมาณ คุณภาพและ
อัตราการไหลของน้ํา การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหง
แลง และมลพิษในพ้ืนท่ีลุมน้ํา การพัฒนาแหลงเส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ความรู
เบ้ืองตนในการสํารวจ และวิเคราะหลุมน้ํา เพ่ือวางแผนจัดการลุมน้ํา 

 
ENVI3401 เทคโนโลยีในการควบคุมและการบําบัดของเสียอุตสาหกรรม 

Industrial Waste Control and Treatment Technology 
3(2-3-4) 

                ชนิดและองคประกอบของของเสียอุตสาหกรรม ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น การ
เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการปองกัน ควบคุม และบําบัดของเสียอุตสาหกรรม 
มาตรฐานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การใชเทคโนโลยีในการวางแผนเพ่ือจัดการของ
เสียอุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน 

 

ENVI3402 การสํารวจขอมูลระยะไกลเพ่ือการปฏิบัติงานดานส่ิงแวดลอม 
Remote  Sensing for Environment Practice 

3(2-3-4) 

                สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดวยภาพถายดาวเทียม 
การแปลผลจากภาพถายดาวเทียม การใชประโยชนจากภาพถายดาวเทียมเพ่ือการ
วางแผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การฝกปฏิบัติการ
ตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 

 
ENVI3501 การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

Environmental Analysis and Impact Assessment 
3(2-3-4) 

               หลักการ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมจาก
โครงการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ  รวมถึงการเก็บขอมูลภาคสนาม สภาวการณและการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม การวิเคราะหระบบ การประเมินและการพยากรณ
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
และคุณภาพชีวิต และเสนอแนวทางการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
จัดทําเปนรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 
 



ENVI3502 การวิเคราะหน้ํา 
Water Analysis  

3(2-3-4) 

 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหน้ํา  การเก็บตัวอยางน้ํา การวิเคราะห
คุณภาพน้ํา สี ความขุน สภาพนําไฟฟา ของแข็งในน้ํา ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ํา บีโอดี ซีโอดี ไขมันและน้ํามัน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และโลหะ
หนัก นําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน  ตลอดจนการแปลผลจากการ
วิเคราะหน้ํา โดยมีการออกสํารวจและเก็บตัวอยางน้ําภาคสนาม  

 
ENVI4201 เทคโนโลยีในการปองกันและควบคุมมลพิษ 

Pollution  Prevention and Control Technology 
3(2-3-4) 

 สาเหตุและปญหา ท่ีทําใหเกิดมลพิษ ผลกระทบท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนาเทคโนโลยีในการปองกันและควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม  มลพิษทางเสียง 
มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  การใชเทคโนโลยีสะอาด  
และการนําของเสียกลับมาใชประโยชน  ตลอดจนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีในการปองกันและควบคุมมลพิษ 

 

ENVI4401 การจําลองแบบทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม       
Simulation in Environmental Science 

3(2-3-4) 

 การวิเคราะหระบบส่ิงแวดลอม  องคประกอบและกระบวนการทางธรรมชาต ิ
รูปแบบการวิเคราะหและตัวอยางของการจําลองแบบทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
เพ่ือคาดการณผลกระทบส่ิงแวดลอมในอนาคต 

 
ENVI4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  

Preparation  for  Occupational  Practicum in  Environmental  
Science   

2(90) 

 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู 
เจตคติ และทักษะดานวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม โดยการปฏิบัติในสถานประกอบการ 
หรือรูปแบบ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ โดยเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดม่ันใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 
 



ENVI4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม    
Occupational  Practicum in  Environmental  Science   

5(450) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : ENVI 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ 
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ี

เกี่ยวของกับงานทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 
ENVI4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

Preparation for Co-operative Education in Environmental 
Science 

2(90) 

 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดาน
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 

ENVI 4804 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
Co-operative Education in Environmental Science 

6(540) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : ENVI4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับงานดาน

วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการและ
คณาจารยของสาขาวิชาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

 
ENVI4901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

Seminar in Environmental Science 
1(0-2-1) 

 การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียน
โครงการ และรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนประสบการณ
ทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

 
ENVI4902 การวิจัยทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

Research Studies  in Environmental Science 
วิชาท่ีตองเรียนกอน : ENVI4901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

3(0-6-3) 

 การคนควาและวิจัยทางวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม การเขียนรายงาน และการ
เสนอผลการวิจัยภายใตการควบคุม ดูแลของ อาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                                                            3(2-3-4) 
Pinciples of Agricultural Product Preservation and Processing 
          ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรใหเปนผลิตภัณฑอาหาร 
ปจจัยตางๆ ท่ีใหผลิตผลการเกิดเสียหาย การควบคุมและปองกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนิค
และวิธีการแปรรูปอาหาร ประเภทตางๆ วิธีทําผลิตภัณฑอาหารแบบตาง  ๆ  ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน 

 
 
FDST2401 โภชนศาสตร 3(3-0-6) 
 Nutrition  
                   อาหารและคุณคาทางโภชนาตอรางกายมนุษย ปริมาณความตองการและปญหา

ทางโภชนาการความสัมพันธของการโภชนาการและอาหารเพ่ือสุขภาพ และโภชนาการ
เฉพาะกลุมวัยของผูบริโภค ผลกระทบจากการแปรรูปและการเก็บรักษาตอคุณคาทาง
โภชนาการของอาหารและสารอาหาร  ฉลากโภชนาการท่ีเกี่ยวของ 

 
FDST2901 สถิติและการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร                                                         3(3-0-6) 

และเทคโนโลยีการอาหาร 
 Principles of Statistics and Experimental for Food Science 
                  สถิติเบ้ืองตน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวางแผนการทดลองแบบตางๆ เชน สุมสมบูรณ บลอคสุมสมบูรณ  ลาตินส
แควร แฟคทอเรียล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  การวิ เคราะหสถิติ ท่ีเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรท่ีเกี่ยวของ  

 
FDST3201 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-4) 
 Food Processing 1  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:         AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ 
                 คุณลักษณะท่ัวไปของวัตถุดิบ การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือผลิตใน

อุตสาหกรรมอาหาร หลักการของการแปรรูปอาหาร  การเก็บรักษาผลิตภัณฑ และปจจัยท่ีมี
ผลตอคุณภาพ  เทคนิคการแปรรูปโดยกรรมวิธีการใชความรอน ความเย็น การทําแหง รังสี   
สารเคมี และการใชจุลินทรีย และปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน 



 
FDST3202 การแปรรูปอาหาร   2 3(2-3-4) 
 Food Processing 2  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:     FDST3201  การแปรรูปอาหาร1 
                  กรรมวิธีการแปรรูปอาหาร  เอกทรูชัน การสกัด กรรมวิธีเฮอรเดิล กระบวนการแปร

รูปขั้นสูง เชน การใชเทคนิคโอมิกซ   การใชความดันสูง ไมโครเวฟ การควบคุมกระบวนการ
แปรรูป หลักการเทคโนโลยีสะอาด   และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

FDST3203 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส 2(1-3-2) 
 Sensory Evaluation of  Food     
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:                     FDST2901   หลักสถิติและการวางแผนฯ 
                  ความสําคัญ และประโยชนของการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสอุตสาหกรรม  

อาหารพ้ืนฐานของคุณสมบัติการรับรส  กล่ิน  การมองเห็น การไดยินและเนื้อสัมผัส ปจจัยท่ีมี
ผลตอการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยการประเมินประสาท
สัมผัสแบบตางๆ การใชวิธีการทางสถิติเพ่ือวิเคราะหขอมูล  และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST3204 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม   2(1-3-2) 
 Dairy Products Technology  
                  โครงสรางเตานม สรีรวิทยาของการสรางน้ํานม  การปลดปลอยน้ํานม  องคประกอบ

สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของน้ํานม และผลิตภัณฑ   ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพของ
น้ํานม การเส่ือมเสีย การเก็บรักษา กรรมวิธีท่ีใช  ในการแปรรูปผลิตภัณฑนมชนิดตางๆ  
เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิค   การควบคุม  การตรวจสอบคุณภาพของน้ํานม มาตรฐานของ
น้ํานมและผลิตภัณฑ   และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

FDST3205 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง 2(1-3-2) 
 Fishery Products Technology  
                  ประเภทของสัตวน้ําท่ีใชในการบริโภค โครงสราง องคประกอบทางเคมี กายภาพ 

และชีวภาพของสัตวน้ํา สาเหตุการเส่ือมเสีย และการเปล่ียนแปลงคุณภาพของสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑ   หลักการแปรรูป  การบรรจุ   การเก็บรักษา   การขนสง การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ  เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการควบคุม  และปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน 
 



FDST3206 เทคโนโลยีเนื้อ  สัตวปก และผลิตภัณฑ 2(1-3-2) 
 Meat and  Poultry Products Technology  
                  โครงสรางของกลามเนื้อ สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ องคประกอบของ

เนื้อสัตว  เนื้อสัตวปก และไข  การเปล่ียนแปลงของเนื้อ   หลังการฆา และการชําแหละ อิทธิพล
ตางๆ ท่ีมีตอเนื้อเยื่อของสัตว การเปล่ียนสีของเม็ดสีในเซลลกลามเนื้อ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว 
การเส่ือมเสียของเนื้อสัตว กรรมวิธีแปรรูปเนื้อสัตวแบบตางๆ ผลิตภัณฑเนื้อ  การเก็บรักษา และ
การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑชนิดตางๆ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการควบคุม   และ
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

FDST3207 เทคโนโลยีผักและผลไม 2(1-3-2) 
 Vegetables and Fruits Technology  
                  ความสําคัญของการแปรรูปผักและผลไม สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของผัก

และผลไม    หลักการและวิธีการแปรรูป    การเปล่ียนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ระหวางการ      
แปรรูป  การบรรจุ  และการเก็บรักษา  การใชประโยชนจากผลพลอยไดในอุตสาหกรรมผักและ
ผลไม เครื่องมือ เครือ่งจักร และเทคนิคการควบคุม  และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST3208 เทคโนโลยีเคร่ืองดื่มปราศจากแอลกอฮอล 2(1-3-2) 
 Nonalcoholic Beverage Technology  
                  ชนิด และประเภทของเครื่องดื่ม  สวนประกอบของเครื่องดื่ม  กรรมวิธีการผลิต      

การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษา เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลชนิดอัดแกสและ
ไมอัดแกส รวมท้ังเครื่องดื่มจากชา กาแฟ โกโก  และอ่ืนๆ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  และเทคนิคการ
ควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

FDST3209 เทคโนโลยีขนมอบ   2(1-3-2) 
 Bakery Technology  
                  ชนิดและประเภทขนมอบ   กรรมวิธีผลิต  การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบสาเหตุ

การเส่ือมเสีย    การบรรจุ   การเก็บรักษา   การพัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ การใชและการ
บํารุงรักษาเครื่องมือการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการควบคุม  และปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน 
 
 
 
 



FDST3210 เทคโนโลยีขนมหวาน 2(1-3-2) 
 Confectionery Technology  
                  หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑขนมหวาน วัตถุดิบและสมบัติของ

วัตถุดิบ การควบ คุมคุณภาพ  การบรรจุ การเก็บรักษา การเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑระหวาง
การผลิตและการเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร     และเทคนิคการควบคุม  และปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน 
 

FDST3211 ผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบานไทย 2(2-0-4) 
 Thai Traditional Food Product  
                  ชนิดและประเภทอาหารพ้ืนบานไทย กรรมวิธีการผลิต ปจจัย ท่ีมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ  การเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการ
ควบคุม  

 
FDST3301 วิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6) 
 Food  Engineering  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม :   CHEM2401  เคมีเชิงฟสิกส                            
                  หลักการทางวิศวกรรมท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตอาหาร สมดุลมวลและพลังงาน 

เทอรโมไดนามิกส  กลศาสตรของไหล  หลักพ้ืนฐานจลนพลศาสตร  การถายเทมวลสารและ
ความรอน กระบวนการทําความเย็นและแชเยือกแข็ง และการคํานวณพลังงาน 
 

FDST3302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-3-0) 
 Food  Engineering Laboratory  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:      CHEM2401  เคมีเชิงฟสิกส                            
                   ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาวิศวกรรมอาหาร 

 
 

FDST3401 เคมีอาหาร 3(3-0-6) 
 Food  Chemistry  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:         CHEM2501 ชีวเคมี 
                    องคประกอบทางเคมีของอาหาร สมบัติและหนาท่ีขององคประกอบอาหารการ

เปล่ียนแปลงอาหารหลังการเก็บเกี่ยวระหวางการแปรรูป และการเก็บรักษา วัตถุเจือปนอาหาร 
และสารพิษในอาหาร การจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการเคมีอาหาร 

 



FDST3402 ปฏิบัติการเคมีอาหาร  
 Food Chemistry Laboratory 1(0-3-0) 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม  :     CHEM2501 ชีวเคมี 
                  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาเคมีอาหาร 

 
 

FDST3403 หลักการวิเคราะหอาหาร 2(2-0-4) 
 Food  Analysis     
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม: CHEM2603 เคมีวิเคราะห 

CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีฯ 
                  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะห ความเขมขนของสารละลาย มวลสารสัมพันธ 

และสมดุลเคมี  การวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนักการวิเคราะหปริมาณโดย ปริมาตรของปฏิกิริยา 
กรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาของสารเชิงซอนการวิเคราะหในเชิง
คุณภาพทางเคมี และหลักการเบ้ืองตนของเครื่องมือวิเคราะหช้ันสูง  

 
FDST3404 ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร 1(0-3-0) 
 Food  Analysis Laboratory     
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม: CHEM2603 เคมีวิเคราะห 

CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีฯ 
                  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาเคมีวิเคราะห 

 
FDST3501 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(3-0-6) 
 Food Microbiology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:         BIOL2601  จุลชีววิทยา 
                  ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับอาหาร   การเส่ือมคุณภาพ

และการ  เนาเสียของอาหาร  การถนอมและการปองกันอาหารจากจุลินทรีย จุลินทรียกับการเกิด
โรคทางอาหาร   การตรวจสอบจุลินทรียชนิดตางๆในอาหารและการจัดทํา มาตรฐานหองปฏิบัต ิ
การจุลินทรีย  

 
FDST3502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร  1(0-3-0) 
 Food  Microbiology Laboratory     
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:         BIOL2601  จุลชีววิทยา 
                  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 



FDST3504 เทคโนโลยีอาหารหมัก   2(1-3-2) 
 Food Fermentation  Technology  
                  หลักการและประเภทของการหมัก  จุลินทรีย ท่ีสําคัญและปจจัยท่ี เกี่ยวของใน

กระบวนการหมัก   กรรมวิธี เครื่องมือ และเทคนิคการควบคุมท่ีใชในอุตสาหกรรมหมักและ 
การผลิตกลาเช้ือ ผลิตภัณฑอาหารหมักชนิดตางๆ  การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา  อาหาร
หมักกับสุขภาพ  และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน  

 
FDST3601 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-4) 
 Food  Plant Sanitation  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:      FDTS3501  จุลชีววิทยาทางอาหาร 
                  สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรักษา และการขนสงอาหาร  สุขวิทยาสวน

บุคคลในโรงงาน การควบคุมสัตวนําโรค  แมลง และจุลินทรีย  การออกแบบโรงงาน และการ
ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณในโรงงานใหถูกหลักสุขาภิบาล การควบคุมคุณภาพน้ําใชในโรงงาน  
หลักการทําความสะอาด  การฆาเช้ือในโรงงาน  จุลินทรีย ท่ีเปนตัวบงช้ีดานสุขาภิบาลโรงงาน 
การบําบัดของเสียและน้ําท้ิง และกฎหมาย ขอบังคับ มาตรฐานท่ีเกี่ยวกับอาหาร โรงงานผลิต
อาหารและส่ิงแวดลอม 
 

FDST3602 หลักการประกันคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร 3(2-3-4) 
 Principles of Food Industrial Quality  Assurance  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:    FFDST2901หลักสถิติและการวางแผน 
                  การจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพของอาหารดานเคมี  

กายภาพจุลินทรีย  และประสาทสัมผัส  ในโรงงานอาหารตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ  กระบวนการ
แปรรูป   ผลิตภัณฑสุดทาย    การเก็บรักษา  และการขนสง การสุมตัวอยางอาหาร การตรวจสอบ  
กระบวนการทางสถิติท่ีเกี่ยวของ  การประกันคุณภาพระดับสากล GAP GMP  HACCP           
ISO 9001   ISO 22000  และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST3603 เทคโนโลยีสะอาด 2(1-3-2) 
 Clean Technology  
                  หลักการเทคโนโลยีสะอาด การใชประโยชนจากของเหลือทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร  กระบวนการแปรรูป  เครื่องมือ   เครื่องจักร  และเทคนิคการควบคุม การ
ควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 



FDST3901 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(3-0-6) 
 Research Metrodology in Science and Technology  
                   ประเภทและกระบวนการวิจัย การกําหนดปญหาการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การ

เก็บ รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนโครงรางและรายงาน การวิจัย การประเมิน
งานวิจัย และการนํางานวิจัยไปใชประโยชน จรรยาบรรณผูวิจัยทาง ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี      
  

FDST4101 เทคโนโลยีการบรรจุและบรรจุภัณฑ 2(2-0-4) 
 Packaging and Filling Technology  
                  ชนิดและประเภทของบรรจุภัณฑละการบรรจุ สมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุ  

และบรรจุภัณฑ    หลักการบรรจุ หลักการออกแบบ  การตรวจสอบคุณภาพ การพิจารณาเลือกใช   
และการทํานายอายุการเก็บรักษาอาหารในบรรจุภัณฑ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ  กฎหมายท่ี
เกี่ยวของบรรจุภัณฑและการบรรจุ  
 

FDST4201 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร 3(2-3-4) 
 Food  Product  Development  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:                  FDST3202   การแปรรูปอาหาร 2                                              

FDST3203   การประเมินคุณภาพฯ                              
                  หลักการ และประโยชนของการพัฒนาผลิตภัณฑ ปจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ หลักการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ แนวโนมการ
ผลิตและการทดสอบ การประเมินผล  และหลักการตลาดของผลิตภัณฑอาหารใหม ท่ี
พัฒนาขึ้น  ชองทางการจัดจําหนาย  การวางแผนการผลิต  การเงิน และปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 
 

FDST4202 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน 2(1-3-2) 
 Fat and Oil Technology  
                  สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ํามัน แหลงของน้ํามันท่ีมีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ วิธีการแยกน้ํามัน และกระบวนการทําใหน้ํามันบริสุทธ์ิ การแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ จากไขมันและน้ํามัน การเก็บรักษา การเส่ือมเสีย  การควบคุมคุณภาพ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 



FDST4203 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ   2(1-3-2) 
 Cereal and Cereal Products Technology  
                  ลักษณะโครงสราง สมบัติ การเปล่ียนแปลงทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของธัญชาติ

ระหวางการแปรรูป  การนําไปใชประโยชน สมบัติของผลิตภัณฑ การเส่ือมเสีย    การเก็บรักษา    
การขนสง    เครื่องมือ    เครื่องจักร  และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST4204 เทคโนโลยีน้ําตาล 2(2-0-4) 
 Sugar Technology  
                  พืชน้ําตาล เทคนิคและกรรมวิธีในการผลิตน้ําตาล สารเคมี และการฟอกสี เครื่องมือ 

เครื่องจักร และเทคนิคการควบคุม การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา และผลพลอยไดจาก
อุตสาหกรรมน้ําตาล  และการดูงานนอกสถานท่ี 
 

FDST4401 สารเจือปนในอาหาร 2(2-0-4) 
 Food Additives  
                  วัตถุเจือปนชนิดตาง ๆ ท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  สมบัติทางดานเคมี  กายภาพ 

และชีวภาพ  ปจจัย ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงในระหวางการแปรรูป              
การเก็บรักษา และการนําไปใช กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ  

 
FDST4503 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม   2(1-3-2) 
 Industrial  Microbiology  
                  จุลินทรียเพ่ือการอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและการเก็บรักษา   สายพันธุ 

กระบวนการตางๆในการผลิตผลิตภัณฑปฐมภูมิ ผลิตภัณฑทุติยภูมิ   และผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีไดจาก
จุลินทรียกลุมตางๆ เชน แบคทีเรีย ยีสต และสาหราย   ท้ังในระดับหองปฏิบัติการ โรงงาน
ตนแบบ และระดับอุตสาหกรรม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 
FDST4701 การจัดการโรงงานและโลจิสติกส      2(2-0-4) 
 Food  Plant Managemente and Logistic  
                  ระบบการผลิตและรูปแบบท่ีใชในการออกแบบ วางแผน และควบคุมการผลิต และ

การดําเนินการบริการโดยมุงเนนการเลือกทําเลท่ีถูกตอง การวางผัง และการพัฒนากลยุทธเพ่ือ
การดําเนินงานในระดับสากล การพยากรณ การวางแผนเพ่ือขยายงาน การบริหารวัตถุดิบ การจัด
ตารางเวลา   การควบคุมคุณภาพ   การจัดการวัสดุ คลังสินคา  ตลอดหวงโซอุปทานและ
กระบวนการโลจิสตติกส 



FDST4703 การจัดการวิสาหกิจขนาดยอมและการสรางธุรกิจ 2(2-0-4) 
 SMEs  Management and New Venture Creation  
                  การประมวลความรูและประยุกตใชความรูดานการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม และกลยุทธท่ีเกี่ยวของท้ังหมด มาจัดทําและพัฒนาเปนแผนธุรกิจ และกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจ เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ 
 

FDST4704 การจัดการนวัตกรรมทางอาหาร 2(2-0-4) 
 Managing  SMEs Food Innovation  
                   ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการในการสรางนวัตกรรม  การจัดการความคิด

สรางสรรคเพ่ือสรางนวัตกรรม  ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการนวัตกรรมในองคการ  การจัดการดาน
สิทธิบัตรเพ่ือขอรับความคุมครองสําหรับนวัตกรรมใหม การนํานวัตกรรมไปประยุกตใชในการ
ผลิต และการดําเนินงาน 

 
FDST4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  ทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 
2(90) 

 Preparation   for  Occupational  Practicum in 
Science and Technology 

 

                   จัดใหมีกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะ เพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรู ลักษณะและการประกอบอาชีพ          
การพัฒนาของผูเรียน ใหมีความรูดานทักษะ ภาษา และคอมพิวเตอร และทักษะทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร ตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําหรือ
สถานการณ หรือ รูปแบบตางๆซ่ึงเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร 

 
FDST4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 
5(350) 

 Occupational  Practicum in Science and Technology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: FDST4801  การเตรียมฝก

ประสบการณฯ 
                  ฝกประสบการณในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร   หรือสถานประกอบการท่ี

เกี่ยวของเพื่อศึกษากระบวนการผลิต การควบคุม และตรวจสอบคุณภาพอาหารในสถาน
ประกอบการ การบริหารจัดการ การเสนอรายงานเปนรูปเลม   และจัดกลุมอภิปราย 



FDST4803 
 

การเตรียมฝกสหกิจศึกษาทาง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  

2(90) 

 Preparation for Co-operative Education in Science 
and Technology 

 

                   เตรียมความพรอมของผู เรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
จรรยาบรรณวิชาชีพ   ลักษณะและการประกอบอาชีพ การพัฒนาของผูเรียน ใหมีความรูดาน
ทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจนคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 
โดยการฝกทักษะทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร 

 
FDST4804 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 6(600) 
 Co-operative Education in Science and Technology  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: FDST4803  การเตรียมฝกสหกิจ

ศึกษา 
                   ระบบการศึกษา ท่ีเนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ จัดใหมีการ

เรียนในสถานศึกษา รวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง  ในฐานะพนักงานช่ัวคราวใน
สถานประกอบการท่ีใหความรวมมือ โดยลักษณะการทํางานเต็มเวลาระยะเวลาไมนอยกวา  600  
ช่ัวโมง และมีคาตอบแทนตามสมควร  โดยมีการกําหนดคุณสมบัติเบ้ืองตนของนักศึกษา
ผูเขารวมโครงการ 
 

FDST4901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 1(0-2-4) 
 Seminar in Food Science and Technology  
                  ศึกษาวิธีการสืบคนขอมูลแบบตางๆ ลักษณะเอกสารทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  และการตีความ  การรวบรวมขอมูล   และเสนอรายงานเปนรายบุคคล 
 

FDST4903 ปญหาพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 3(0-6-3) 
 Special Problem  in Food Science and Technology  
                  คนควา  ทดลอง และวิจัยงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร  หรือปญหา

ท่ีเกี่ยวของกับอาหารและผลิตภัณฑอาหาร  รวบรวมและอภิปรายผล  สรุปผลและเสนอเปน
รายงาน 

 
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

FINB1101 การเงินธุรกิจ    3(3-0-6)   
 Business Financ    
 วิชาบังคับกอน  :  ACCT1101 หลักการบัญชขีั้นตน 1 หรือ 
                                                          :  ACCT1103  หลักการบัญชีเบื้องตน   

 บทบาทและจดุมุงหมายในการบริหารทางการเงิน การวิเคราะหและวางแผนทาง 
การเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด ลูกหนี้ และสินคา 
การศึกษาคาของเงินตามเวลา การประเมินโครงการลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนระยะส้ัน                     
ระยะปานกลางและระยะยาว จากตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการจายเงินปนผล  

 
FINB1102 การเงินและการธนาคาร                                                                                                  3(3-0-6) 
 Money and Banking       

 วิวัฒนาการของเงินตรา มาตรฐานเงินตรา หนาท่ีและความสําคัญของเงิน เครื่องมือ
เครดิต  นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟอ เงินฝด และเงินตึง การบริหารการเงินระหวาง
ประเทศ หนาท่ีและความสําคัญของธนาคารพาณิชย บทบาทและหนาท่ีของธนาคารกลาง                         
และสถาบันการเงินตางในๆ ตลาดการเงิน 
 

FINB1103  สถาบันการเงินและตลาดการเงิน                                                                                    3(3-0-6) 
 Financial  Institution and Financial  Market   

 โครงสรางบทบาทและการดําเนินงานของสถาบันการเงิน และตลาดการเงิน
ประกอบดวย ธนาคารพาณิชย สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาล สหกรณออมทรัพย                  
โรงรับจํานํา ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสถาบันการเงิน
อ่ืนๆ บทบาทหนาท่ีของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ 
ธนาคารโลก 
 

FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ                                                                                                         3(3-0-6) 
 Business Taxation    
 วิชาบังคับกอน :  ACCT1103  หลักการบัญชีเบื้องตน   

  ความรูเกี่ยวกับการภาษีอากรธุรกิจประเภทตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับบุคคลและธุรกิจ 
ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ                  
ท่ีเกี่ยวของ 



FINB2401 การจัดการการเงิน                                                                                                           3(3-0-6) 
 Financial Management 

วิชาบังคับกอน :  FINB1101 การเงินธุรกิจ                      
  เทคนิคการจัดการดานการเงิน การวิเคราะหสมการทางการเงินของธุรกิจ                       
การจัดการบริหารสินทรัพยหมุนเวียน เทคนิคการจัดหาเงินทุนระยะส้ัน ระยะปานกลาง                  
และระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน การคิดคาของเงินทุน การจัดทํางบลงทุน 

 
FINB3101 ตราสารอนุพันธ                                                                                                             3(3-0-6) 
 Derivative Securities  
 วิชาบังคับกอน  :  FINB3301 หลักการลงทุน 

 ความหมายและประเภทของตราสารอนุพันธ  การประเมินมูลคาของตราสาร
อนุพันธ  กลไกการทํางานของตลาดอนุพันธ  กระบวนการซ้ือขายตราสารอนุพันธ               
และเทคนิคการลงทุนในตราสารอนุพันธ  
 

FINB3102  การวาณิชธนกิจ                                                                                                              3(3-0-6) 
 Investment Banking      
                                         วิชาบังคับกอน  :  FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 ธุรกรรมของการวาณิชธนกิจ ขั้นตอนการดําเนินงานดานวาณิชธนกิจ กระบวนการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ การนําบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การเปนท่ีปรึกษา
ทางการเงินและการทําธุรกรรมดานวาณิชธนกิจ 

 
FINB3103 การ บัญชีธนาคาร                                                                                                           3(3-0-6) 
                      Bank Accounting    
  วิชาบังคับกอน  :  ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องตน 

 หลักและการดําเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยท่ัวไป และการบัญชี                     
ท่ีเกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทย วิธีการใหเครดิต การควบคุมเงินฝากทุกประเภท             
การโอนเงินของสํานักงานใหญและสาขา การจัดเก็บเ งิน งบการเงินของธนาคาร                          
ปรับปรุงและปดบัญชี  

 
 
 



FINB3301 หลักการลงทุน                                                                                                                3(3-0-6) 
 Principles of Investment      
 วิชาบังคับกอน  :  FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 ความหมายของการลงทุน กระบวนการลงทุน โครงสรางและบทบาท ของตลาด
การเงิน ประเภทตราสารทางการเงิน รูปแบบของการลงทุน การประมาณการผลตอบแทน                     
ท่ีจะไดรับจากการลงทุน การตัดสินใจลงทุนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนและความเส่ียง                      
การวิเคราะหคาความเส่ียง ความสัมพันธระหวางผลตอบแทนและความเส่ียงในการลงทุน                  
การจัดกลุมสินทรัพยลงทุน 

 
FINB3401 การจัดการธนาคารพาณิชย                                                                                             3(3-0-6) 
 Commercial Bank Management    

 บทบาทหนาท่ีและการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย  เครื่องมือเครดิต                        
ของธนาคารพาณิชย การบริการของธนาคารพาณิชย ธนาคารอิเล็กทรอนิกส การจัดการสินเช่ือ 
วิธีการใหสินเช่ือ การบริหารการตลาด การลงทุนของธนาคารพาณิชย การบริหารความเส่ียง  
การตรวจสอบและควบคุมธนาคารพาณิชย การสรางภาพพจนของธนาคารพาณิชย 

 
FINB3402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน                                                                         3(3-0-6) 
 Financial Planning and Controlling  
 วิชาบังคับกอน  : FINB1101  การเงินธุรกิจ  

 ความหมาย ปญหาและเทคนิคตางๆ ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน 
โดยเฉพาะเทคนิคการพยากรณยอดขาย การวางแผนกําไร ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน     
วิธีตรวจสอบ และการควบคุมของฝายบริหาร การตัดสินใจของนักบริหาร ตลอดจน            
การใชงบประมาณในการวางแผน ควบคุม และการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนทางการเงิน 
 

FINB3403 การวิเคราะหงบการเงิน                                                                                                  3(3-0-6) 
 Financial Statement Analysis                
 วิชาบังคับกอน  :  FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 รูปแบบของการจัดทํารายงานการเงินในรูปแบบตางๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห
งบการเงิน การวิเคราะหอัตราสวน การจัดทํารายงานผลของการวิเคราะหสถานะทางการเงิน
ของกิจการ เพ่ือใชในการตัดสินใจดําเนินงานทางธุรกิจและการลงทุน 



FINB3404 การจัดการสินเชื่อ                                                                                                           3(3-0-6) 
 Credit Management 
 วิชาบังคับกอน  : FINB1101 การเงินธุรกิจ  

         ความหมาย ความสําคัญและประเภทของการสินเช่ือ การกําหนดนโยบาย                    
การพิจารณาใหสินเช่ือ การวิเคราะหสินเช่ือ การจัดการ การควบคุม การกําหนดเง่ือนไข                
และวงเงินสินเช่ือ การค้ําประกัน การพิจารณาโครงการเพ่ือการตัดสินใจและการติดตาม
สินเช่ือ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การจัดการสินเช่ือท่ีมีปญหาและขอปฏิบัติทางกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวกับสินเช่ือทางการเงิน 
 

FINB3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเงินการธนาคาร                                                                              3(3-0-6) 
                  Research Methodology in  Finance and Banking 
                                         วิชาบังคับกอน  : APST2105  สถิติธุรกิจ  

 ความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยทางการเงิน              
การธนาคาร จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการเงินการธนาคาร                      
ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย 
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีสอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ ฝกปฏิบัติ                           
ในการใชคอมพิวเตอรในการเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล ฝกปฏิบัติการเขียน                         
เคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย 

 
FINB4101 การเงนิระหวางประเทศ                                                                                                  3(3-0-6) 
 International Finance 
 วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 นโยบายการคาระหวางประเทศ การดําเนินธุรกิจการเงินระหวางประเทศ ดุลการคา
ดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปล่ียน ตลาดเงินตราตางประเทศ บทบาทและความสําคัญ
ของสถาบันการเงินระหวางประเทศ 

 
 
 
 
 



FINB4102 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
 Monetary Theory and Policy 
 วิชาบังคับกอน :  FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 ทฤษฎีการเงิน อุปสงคอุปทานของเงิน ฐานเงิน นโยบายทางการเงินของประเทศ 
ความตองการถือเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของธนาคารกลางและธนาคาร
พาณิชยตอนโยบายการเงิน ภาวะเงินเฟอ เงินฝด 

 
FINB4103 การเงินเพ่ือการคาระหวางประเทศ                                                                                 3(3-0-6)
 Finance for Import and Export 
  ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ การชําระเงิน              

และการโอนเงินระหวางประเทศ สถาบันการเงินดานการคาระหวางประเทศ เครื่องมือเครดิต
และตราสารทางการเงินท่ีใชในการคาระหวางประเทศ สินเช่ือเพ่ือการคาระหวางประเทศ  
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 

 
FINB4401 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ                                                                                                    3(3-0-6) 
 Business Financing 
 วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ  

 เทคนิคและวิธีการจัดหาเงินทุนธุรกิจ การจัดหาเงินทุนระยะส้ัน ระยะปานกลาง
และระยะยาว โดยการออกตราสารทางการเงินระยะส้ัน หุนกู  หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ                          
และการรวมทุนจากธุรกิจอ่ืนๆ การคิดคาของทุน ตลอดจนการรวมลงทุนจากองคกรอ่ืนๆ 

 
FINB4402 การวิเคราะหหลักทรัพย                                                                                                  3(3-0-6) 
 Security Analysis 
 วิชาบังคับกอน : FINB 3301 หลักการลงทุน  

 ปจจัยและเทคนิคในการวิเคราะหหลักทรัพย  ท้ังการวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน              
และการวิเคราะหปจจัยทางดานเทคนิค วิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะหหลักทรัพย                 
การคัดเลือกหลักทรัพย การบริหารกลุมหลักทรัพย  การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย    
ประเภทตางๆ 

 
 
 



FINB4403 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ                                                   3(3-0-6) 
 Project of Financial   Feasibility Analysis   
 วิชาบังคับกอน  : FINB 2401 การจัดการการเงิน  

 ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการธุรกิจท่ีมีผลตอเศรษฐกิจ
สังคมและส่ิงแวดลอม โดยวิเคราะหประเมินโครงการในดานการตลาด เทคนิค และขั้นตอน
การผลิต การเงิน บัญชี กฎหมาย การวิ เคราะหประเมินราคาอสังหาริมทรัพย  ท่ีดิน                      
ส่ิงปลูกสราง ศึกษาวิธีการจัดหาเงินทุนมาลงทุนในโครงการ การประเมินคาของโครงการ                
ในอนาคต 

 
FINB4404 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน                                                                                   3(3-0-6) 
 Financial Risk Management 

 ลักษณะความเส่ียงและความเสียหายทางการเงินท่ีเกิดกับบุคคลธุรกิจ และองคกร 
ประเภทของความเส่ียง ปจจัยของความเส่ียงทางการเงิน การวิเคราะหระดับความเส่ียง                    
ทางการเงิน ความเส่ียงจากการลงทุนทางการเงิน การควบคุม ติดตาม ประเมินผลความเส่ียง
ทางการเงิน  
     

FINB4405 การจัดการการเงินสวนบุคคล                                                                                         3(3-0-6) 
 Personal  Financial Management 

 เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคลการจัดทํางบประมาณ การเงินสวนบุคคล  
การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในท่ีดิน หลักทรัพย การวางแผนทางการเงิน             
เพ่ือวัยเกษียณ 

 
FINB4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเงินการธนาคาร                                                      2(90) 
 Preparation for   Occupational  Practicum  in  Finance and Banking 

 การเตรียมความพรอมทางดานการปฏิบัติงาน การใชทักษะ การใชคอมพิวเตอร 
การใชนวัตกรรมสมัยใหม  การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว เข ากับสถานการณ                         
การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
 
 
 



FINB4802 การฝกประสบการณวิชาชีพการเงินการธนาคาร              5(350) 
 Occupational  Practicum  Finance and Banking 
 วิชาบังคับกอน : FINB4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเงิน                                             
                                                       การธนาคาร  

 นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการเงินและการธนาคารในสถาน
ประกอบการ   ในภาครัฐหรือเอกชนท้ังในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
นิเทศก และผูบริหารกิจการเปนผูคอยใหคําแนะนํา ซ่ึงอาจจัดใหฝกประสบการณท้ังหมด    
หรื อ ฝ ก ป ร ะ สบ กา ร ณ  แ ละ ทํ า โ คร ง ก า ร พิ เ ศ ษ  เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด ค ว า มรู  ทั ก ษ ะ เ จ ต ค ติ                       
และประสบการณเกี่ยวกับงานทางธุรกิจ 
                                          

FINB4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร                                                       2(90)   
        Preparation for  Co- operative  Education  in  Finance and Banking                                    

 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิค ในการสมัคร
งานอาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ
งานอาชีพ ความรู พ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ                          
ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน                          
และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความ
พรอมสูความสําเร็จ 
 

FINB4804 สหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร                                                                                        6(540) 
                      Co- operative  Education  in  Finance and  Banking   
   วิชาบังคับกอน : FINB4803  การเตรียมสหกิจศึกษาการเงินและการธนาคาร 

 การฝกงานวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติในสถานประกอบการโดยความรวมมือ       
ของสถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือก นักศึกษาปฏิบัติงานจริง           
ณ  สถานประกอบเพ่ือเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติ ของบัณฑิตตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ                       
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการประเมินผลและนําเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา 

 
 
 



FINB4901 สัมมนาทางการเงินการธนาคาร                                                                                      3(2-2-5)  
 Seminar in Finance and Banking 
 วิชาบังคับกอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการเงินการธนาคารไมนอยกวา                    
   18  หนวยกิต 
  ปญหาและกรณีศึกษาทางดานการเงินและการธนาคารท้ังในอดีตและปจจุบัน  

รวมท้ังสถานการณทางการเงิน แสดงความคิดเห็น อภิปรายปญหาทางการเงินการธนาคาร               
ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการและการจัดสัมมนาทางการเงิน 

 
FINB4902 การวิจัยทางการเงินการธนาคาร                                                                                     3(0-6-3) 
 Research  studies  in  Finance and Banking 
 วิชาบังคับกอน  : FINB3901  วิธีวิจัยวิทยาทางการเงินการธนาคาร  

 ทฤษฎีและประกอบการวิจัยทางการเงินและการจัดวาง การคัดเลือกหัวขอ                      
เพ่ือการวิจัย  เขียนเคาโครงวิจัย  ดําเนินการจัดทําวิจัยทางการเงินการธนาคาร การนําเสนอ
ผลการวิจัยทางการเงินการธนาคาร 

 
FINB4903 ระบบสารสนเทศทางการเงิน                                                                                          3(2-2-5) 
 Financial Information Systems 

 หลักการและโครงสรางระบบสารสนเทศทางการเงินเบ้ืองตน การออกแบบ                      
การนํามาใชของระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะหและการควบคุมการประมวลผล                     
ในระบบการเงิน การแจกจายขอมูลทางการเงิน การรายงานและการวัดผล และแนวโนม            
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการคํานวณ 
ในการประเมินคาเครื่องมือทางการเงิน   
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2554 
 
FREN1101 รูปแบบและการใชภาษาฝร่ังเศส                                                            3(3-0-6) 
  French in Situational Context  

ทบทวนและศึกษาโครงสรางภาษา  วิเคราะหสวนประกอบของประโยคใน
สถานการณตาง ๆ เลือกรูปแบบและการใชภาษาฝรั่งเศสไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
สถานการณ 

 
FREN1201 สนทนาภาษาฝร่ังเศส 1                     3(3-0-6) 

Conversation 1 
ฝกสนทนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง การทักทาย  การ

กลาว ขอบคุณ  กลาวคําขอโทษ   ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวัน  เวลา  ดินฟาอากาศ  
บรรยายรูปรางลักษณะบุคคล  การสนทนาทางโทรศัพท 

 
FREN1202 สนทนาภาษาฝร่ังเศส 2                      3(3-0-6) 

Conversation 2 
               วิชาบังคับกอน: FREN 1201     สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 

ฝกสนทนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจําวันในสถานการณท่ีซับซอนมากขึ้นและ
มีความหลากหลาย  บรรยายรูปรางลักษณะของบุคคล  สถานท่ี  ส่ิงของและกิจกรรมตาง ๆ 
โดยละเอียด  ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง  ราคาสินคา  การเดินทาง  การสนทนาทาง
โทรศัพทการใชศัพท  สํานวนเพ่ือแสดงการเปรียบเทียบ   แสดงความรูสึกและแสดงความ
ตั้งใจ   รวมถึงการนําเสนอโครงการตาง ๆ  

 
FREN1301 เทคนิคการอาน                      3(3-0-6) 

 Paragraph Reading Strategies 
ศึกษาเอกสารจริงประเภทตาง ๆ  บทความ  เรื่องส้ันเพ่ือจับใจความสําคัญหรือ

รายละเอียด  การลําดับเรื่องและการสรุปความ 
 
 
 
 

 



FREN1401 การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1                     3(3-0-6) 
Communicative Writing 1 

ศึกษาการเขียนเนื้อเรื่องและเอกสารแบบงาย ๆ ท่ีใชสําหรับการติดตอส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน   การเขียนไปรษณียบัตร   บัตรอวยพร   บัตรเชิญ   ประกาศ   จดหมาย  เลา
เรื่องแบบงาย ๆ    แบบฟอรมตาง ๆ   

 
FREN1601 สัทศาสตรภาษาฝร่ังเศส                     3(3-0-6) 
  French Phonetic 

ศึกษาอวัยวะท่ีใชในการออกเสียง   การออกเสียงพยัญชนะและสระ  ฝกฟงเสียง
และออกเสียงใหถูกตอง   สามารถถายทอดเสียงโดยใชสัทอักษร  

 
FREN1701 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1      3(3-0-6)                       

French for Communication 1 
วิชาบังคับกอน: None 

ทักษะการฟง พูด อาน  เขียน  ในหัวขอท่ีเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง 
การทักทาย  การกลาวขอบคุณ  กลาวคําขอโทษ   ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวัน  เวลา  ดิน
ฟาอากาศ  บรรยายรูปรางลักษณะบุคคล และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 

 
FREN2201 สนทนาภาษาฝร่ังเศส 3                      3(3-0-6) 

Conversation 3 
               วิชาบังคับกอน: FREN 1202     สนทนาภาษาฝรั่งเศส  2 

ฝกสนทนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ โดยการสรางสถานการณสมมุติ  ฝกใช  
ศัพท  สํานวนเฉพาะดานเพ่ือการโตตอบทางโทรศัพท   การเช้ือเชิญ  การตอบรับ-ตอบ
ปฏิเสธคําเช้ือเชิญ   การแนะนําและการเสนอแนะ   การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ
รายงานหนาช้ันเรียน 

 
 
 
 
 
 



FREN2271 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือนันทนาการ                         3(3-0-6) 
  French for recreation 

ศึกษาศิลปะ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส ในประเด็นตางๆ ท่ี 
กําลังเปนท่ีนาสนใจ  สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน  จากบทเพลง วรรณกรรม  นว
นิยาย  ส่ือวิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  วิดีโอ ซีดีรอม  อินเทอรเนต  ฝกการใชศัพท  สํานวน  
จับใจ ความหลัก  สรุปใจความสําคัญจากส่ิงท่ีฟงได   
 

FREN2301 การอานเอกสารภาษาฝร่ังเศสทางธุรกิจ                  3(3-0-6) 
Reading for French business 

ฝกอานเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจประเภทตาง ๆ  เขาใจเนื้อหาและรูปแบบของเอกสาร
ทางธุรกิจ  สามารถจับใจความ   สรุปความและขยายความส่ิงท่ีอาน   

 
FREN2501 ฝร่ังเศสศึกษา                     3(3-0-6) 

French Studies 
 ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  วรรณคดี  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี   วิถีชีวิต  คานิยม  ความเช่ือท่ีคนฝรั่งเศสยึดถือและปฏิบัติ  
รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศท่ีใชภาษาฝรั่งเศส 

 
FREN2702    ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2       3(3-0-6)                       

French for Comminication 2 
วิชาบังคับกอน: FREN 1701 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1      

 หรือ GEFR1101 ภาษาฝร่ังเศสเบื้องตนเพ่ือการส่ือสาร       
ทักษะสัมพันธ ท้ังการฟง  พูด  อ าน  เขียน  สําหรับการติดตอ ส่ือสารใน

ชีวิตประจําวัน  การอานและการเขียนไปรษณียบัตร   บัตรอวยพร   บัตรเชิญ   ประกาศ   
จดหมาย  แบบฟอรมตาง ๆ  เลาเรื่องแบบงาย ๆ     

 
 
 
 
 
 



FREN2703    ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 3      3(3-0-6)                       
French for Communication 3 
วิชาบังคับกอน: FREN 2702     ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 2      

สนทนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ โดยการสรางสถานการณสมมุติ ทักษะ
การฟง การพูดในสถานการณจากส่ือวิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  วิดีโอ ซีดีรอม  อินเทอร
เนต ศัพท  สํานวนเฉพาะดานเพ่ือการโตตอบทางโทรศัพท   การเช้ือเชิญ  การตอบรับ-ตอบ
ปฏิเสธคําเช้ือเชิญ   การแนะนําและการเสนอแนะ   การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ
รายงานหนาช้ันเรียน 

 
FREN2721 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทองเที่ยว 1                  3(3-0-6) 
  French for Tourism 1 

ศึกษาการใชภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจทองเท่ียวในสวนท่ีเกี่ยวของกับงาน
การบริการ   แหลงทองเท่ียวตาง ๆ   ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถนํามาใชในสถานการณตาง ๆ  ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม    รวมท้ังสามารถจัดโปรแกรมการทองเท่ียวได 

 
FREN2731 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 1                   3(3-0-6) 

 French for the Secretary 1 
ศึกษาหนาท่ีการงานและงานอาชีพของเลขานุการท่ีเปนคนไทยและคนฝรั่งเศส

เพ่ือใหเกิดความรู  ความเขาใจในวิชาชีพเลขานุการ     สามารถใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร
ภายในและภายนอกองคกรธุรกิจ  รูจักเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณในการทํางาน   
อาน       จดหมายและสามารถสรุปเนื้อหาได 

 
FREN2771 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารมวลชน     3(3-0-6) 

            French for Mass Media Communication 
ศัพท สํานวนและรูปแบบในการส่ือมวลชนจากส่ือส่ิงพิมพ  ส่ืออิเลกทรอนิกส  วารสาร 
แผนพับ รายการเดินทาง การโฆษณา สารคดี รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ขาวและ
โฆษณาทางอินเทอรเนต  องคประกอบของการส่ือสาร กระบวนการส่ือสาร ประเด็นหลัก
ของสาร  บทบาทและหนาท่ีของผูส่ือขาว   จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูส่ือขาว  พัฒนา
ความคิดในการเปนผูส่ือขาวระดับชาติและนานาชาติ   รวมท้ังการเสาะแสวงหาเรื่องราว
ตาง ๆ ท่ีนาสนใจมานําเสนอในวงการส่ืสารมวลชน 

 



FREN3202 สนทนาภาษาฝร่ังเศส 4                     3(3-0-6) 
Conversation 4 

               รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: FREN 2201     สนทนาภาษาฝรั่งเศส  3 
ฝกสนทนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ โดยการสรางสถานการณสมมุติ  ฝกใช  

ศัพท  สํานวนเฉพาะดานเพ่ือการโตตอบทางโทรศัพท   การเจรจาทางธุรกิจ การแสดง
ความคิดเห็นและการนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียน 

 
FREN3203 สนทนาภาษาฝร่ังเศส 5                     3(3-0-6) 

Conversation 5 
               วิชาบังคับกอน: FREN 3202    สนทนาภาษาฝรั่งเศส  4 

ฝกสนทนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ โดยการสรางสถานการณสมมุติ  ฝกใช  
ศัพท  สํานวนเฉพาะดานเพ่ือการส่ือสารในวงการธุรกิจ  การแสดงความคิดเห็นและการ
นําเสนอรายงานหนาช้ันเรียน 

 
FREN3402      การเขียนภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 2        3(3-0-6) 

Communicative Writing  2 
วิชาบังคับกอน: FREN 1401 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร  1 

ฝกเขียนบรรยายส่ิงตาง ๆ    เขียนพรรณนาลักษณะบุคคล   เขียนเลาเรื่องจาก
เอกสารจริงแบบตาง ๆ   ฝกเขียนเลาเรื่องอยางงายจากบทสนทนาและสรุปความจากเนื้อ
เรื่องท่ีอาน 

 
FREN3503 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย                3(3-0-6) 
  French for Thai Custom and Culture  

เขาใจและสามารถถายทอดศิลปะ วัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี   วิถีชีวิต
และความเช่ือของคนไทย   

 
FREN3601 การแปลภาษาฝร่ังเศส 1                            3(3-0-6) 

Translation 1 
หลักการแปล การใชพจนานุกรม แปลขอความเอกสารและเรื่องราวส้ันๆ  จาก

ภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศสและจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย   
 



FREN3602 การแปลภาษาฝร่ังเศส 2                           3(3-0-6) 
Translation 2  

  วิชาบังคับกอน: FREN 3601 การแปลภาษาฝรั่งเศส 1 
ฝกทักษะการแปลในระดับท่ียากขึ้นจากขอความตาง ๆ  รายงาน  บทตัดตอนมา

จากความรูในสาขาตาง  ๆ  สุนทรพจนและบทตัดตอนจากวรรณกรรม  เนนการฝกแปล
จากภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศส  และจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยในระดับท่ียากขึ้น 

 
FREN3704    ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 4      3(3-0-6)                       

French for Communication 4 
วิชาบังคับกอน: FREN 2703  ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 3      

สนทนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจ  งานบริษัทและ
สํานักงานตาง ๆ   สามารถนําภาษาฝรั่ง เศสมาใชในสถานการณตาง ๆ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม    รวมท้ังสามารถแนะนําบริษัท แผนกตางๆ และกิจการของ
บริษัทได 

 
FREN3711 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรม 1                   3(3-0-6) 
  French for Hotel Management 1 

ศึกษาศัพทสํานวนท่ีใชในธุรกิจโรงแรมในสวนท่ีเกี่ยวของกับงานบริการ  สามารถ
ตอนรับลูกคา  การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ  การบรรยายลักษณะหองพัก บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับท่ีตั้งของโรงแรม   รูจักแนะนําลักษณะเดนเพ่ือเพ่ิมคุณคาของโรงแรม  สามารถ
สนทนาทางโทรศัพทเพ่ือใหรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับหองพัก ภัตตาคาร ราคา การจอง
หองพัก     ตารางเวลาตาง ๆ   รวมท้ังการแกปญหาตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับหองพักได 

 
FREN3725    ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 5      3(3-0-6)                       

French for Communication 5 
วิชาบังคับกอน: FREN 3704     ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 4      

สนทนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจทองเท่ียว  งานการ
บริการ   แหลงทองเท่ียวตาง ๆ   ในสถานการณท่ีหลากหลาย ซับซอนมากขึ้น ศัพทและ
สํานวนภาษาฝรั่งเศสท่ีใชในวงการธุรกิจการทองเท่ียวระดับท่ีสูงขึ้น  รวมท้ังสามารถจัดทํา
เอกสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเปนภาษาฝรั่งเศส 

 



FREN3732 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ืองานเลขานุการ 2                   3(3-0-6) 
French for the Secretary 2 

                วิชาบังคับกอน: FREN 2731 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ืองานเลขานุการ 1 
ศึกษาศัพทสํานวนท่ีใชในการส่ือสารดานธุรกิจมากขึ้น  วิชานี้ฝกผู เรียนให

สามารถรับขาวสารและจัดสงขาวสารในแบบส่ือสารตรงทางโทรศัพทและทางโทรสาร 
 
FREN3761 ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 1         3(3-0-6) 
  Business French 1 

ศึกษาศัพท  สํานวนเกี่ยวกับการดําเนินการดานธุรกิจเบ้ืองตน องคการธุรกิจ  การ
บริหารองคการ ขนาดขององคการ การจัดการองคการธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายธุรกิจท่ี
เกี่ยวของกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการองคการธุรกิจ 

 
FREN3762 ภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 2         3(3-0-6) 

Business French 2 
               วิชาบังคับกอน: FREN 3761 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1 

มุงเนนใหผูเรียนมีความรูศัพท  สํานวนในวงการธุรกิจดานการธนาคาร  การลงทุน  
การนําเขาและสงออกสินคา  การประกัน กฎหมายธุรกิจท่ีเกี่ยวของ 

 
FREN3901  วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ                                      3(3-0-6) 
              Research Methodology in Business French 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย  ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย  
การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  การเขียนเคาโครงการวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน              
การเลือกกลุมตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล  การอภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัย  และการประเมิน
ผลการวิจัยโดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยภาษาฝรั่งเศส 

 
 
 
 
 
 



FREN4712 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการโรงแรมและภัตตาคาร       3(3-0-6) 
  French for Hotel Management and Restauration 
  วิชาบังคับกอน: FREN 3711 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการโรงแรม 1 

พัฒนาขีดความสามารถในการใชภาษาฝรั่งเศสดานการพูดและการเขียนในสาย
งานอาชีพท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการโรงแรมในระดับท่ีสูงขึ้น  สามารถใหรายละเอียด
ตาง ๆเกี่ยวกับโรงแรมได เชน หองพัก ภัตตาคาร เปนตน สามารถอานและเขียนรายการ
เมนูอาหารได สูตรการทําอาหาร รับส่ังอาหารจากลูกคาและสามารถอธิบายหรือแนะนํา
เกี่ยวกับอาหารได สามารถอธิบายสวนประกอบของอาหารเปนภาษาฝรั่งเศสได สามารถ
อานและเขียนจดหมายแบบตาง ๆ ได  เม่ือเผชิญกับสถานการณตาง ๆ สามารถควบคุมและ
แกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได  

 
FREN4716    ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 6      3(3-0-6)                       

French for Communication 6 
วิชาบังคับกอน: FREN 3725     ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร 5      

สนทนาในหัวขอท่ีเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสท่ีใชในธุรกิจโรงแรม งานบริการ การ
ตอนรับลูกคา  การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ  การบรรยายลักษณะหองพัก บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับท่ีตั้งของโรงแรม  รูจักแนะนําลักษณะเดนเพ่ือเพ่ิมคุณคาของโรงแรม สนทนาทาง
โทรศัพทเพ่ือใหรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับหองพัก ภัตตาคาร ราคา การจองหองพัก 
ตารางเวลาตาง ๆ   รวมท้ังการแกปญหาตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับหองพักได 

 
FREN4722 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการทองเที่ยว 2             3(3-0-6) 
  French for Tourism 2 
  วิชาบังคับกอน: FREN 2721 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการทองเท่ียว 1 

ศึกษาศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสท่ีใชในวงการธุรกิจการทองเท่ียวระดับท่ี
สูงขึ้น  ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถนํามาใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม   
รวมท้ังสามารถจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการทองเท่ียวเปนภาษาฝรั่งเศส 

 
 
 
 
 



FREN4741 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการตลาด         3(3-0-6) 
  French for Marketing 

ศึกษาศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสท่ีใชในดานการตลาด   องคประกอบของการ 
ตลาด  กระบวนการผลิต  การซ้ือ  การขาย  การวิจัยตลาด  เทคนิคการตลาด การ
ประชาสัมพันธสินคา   

 
FREN4803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ                              2(90) 
  Preparation for Occupational Practicum in Business French 

 กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับโอกาสและลักษณะงานในตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน สาขาธุรกิจ  
การทองเท่ียว  การโรงแรมและการเลขานุการ  พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมดาน ทักษะ  
เจตคติ  แรงจูงใจและมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกปฏิบัติงาน
สํานักงาน   สามารถถายทอดความรูทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยใหแกชาวตางประเทศ
อยางถูกตอง  รวมท้ังศึกษาคนควาวิจัยทางดานอาชีพท่ีผูเรียนตองการฝกประสบการณ 

 
FREN4804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ                   5(450) 
  Occupational Practicum in Business French 

 ฝกการทํางานในสถานประกอบการดานการทองเท่ียว  การโรงแรม  การ
เลขานุการและงานธุรกิจเพ่ือนําความรูทางทฤษฎีมาสูการปฏิบัติ  ใหสามารถแกปญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นไดในการทํางานโดยผูเรียน เปนผูเลือกสถานประกอบการตามความถนัดและ
ความตองการ  

 
FREN4901 สัมมนาทางภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ                                                               3(2-2-5) 

Seminar in Business French 
 กําหนดใหนักศึกษาสัมมนาในหัวขอตางๆ ท่ีเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส เพ่ือพัฒนา
ทักษะการส่ือสารทางภาษาฝรั่งเศสท่ีใชในชีวิตประจําวันและภาษาฝรั่งเศสท่ีใชในวิชาชีพ
ธุรกิจ 
 
 
 

 



FREN4902       การวิจัยทางภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ                                                                     3(0-6-3) 
Research in Business French 
วิชาบังคับกอน:  FREN3901 วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ 

ฝกการทําวิจัยเบ้ืองตนในหัวขอท่ีเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ดานหลักการใชภาษา 
การประยุกตใชภาษาฝรั่งเศสในสาขาวิชาชีพธุรกิจ การทองเท่ียว การโรงแรม เลขานุการ 
งานสํานักงาน และการบริการ 

 
FREN4903 ปญหาพิเศษทางภาษาฝร่ังเศสธุรกิจ                 3(0-6-3) 
  Independent Study 

วิชาบังคับกอน:  FREN3901    วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 
ฝกการทําวิจัยเบ้ืองตนเพ่ือตอบปญหาพิเศษในหัวขอท่ีเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพหรือ

ดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับวงการธุรกิจ โดยใชภาษาฝรั่งเศสเปนเครื่องมือในการส่ือสารและ
การสืบคนขอมูลสารสนเทศ 

 
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 
GOHI1101    ภูมิศาสตรประเทศไทย                           3(3-0-6) 
            Geography of Thailand 

ลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทยเกี่ยวกับท่ีตั้ง ขนาด บริเวณแวดลอม พรมแดน      
ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ประชากร สภาพแวดลอม  เศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม   

 
GOHI1102 แผนที่และเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรสําหรับการทองเที่ยว          3(2-2-5) 
  Maps and Tools for Geography for Tourism  

การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสํารวจขอมูล  การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเพ่ือ
การวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียว  แหลงทองเท่ียว  องคประกอบท่ีเหมาะสมกับการทองเท่ียว 
สําหรับการประกอบกิจกรรมทางดานนันทนาการเศรษฐกิจ   

 
GOHI1103 ภูมิศาสตรกายภาพ                           3(3-0-6) 
  Physical Geography    

สภาวะตามธรรมชาติของโลก  ไดแก ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ดิน  น้ํา  หิน ซ่ึงเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 

 
GOHI1104 ภูมิศาสตรวัฒนธรรมและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย          3(3-0-6) 
    Geography  of  Cultural and Settlement 

องคประกอบทางดานภูมิศาสตร และลักษณะทางดานสังคมวัฒนธรรมของมนุษยท่ี
สงผลใหเกิดรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษยในภูมิภาคตางๆของโลก ไดแก การปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม  ระดับความกาวหนาทางวิทยาการ  การใชท่ีดิน  ความแตกตางทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการปกครอง   

 
GOHI1201  ประวัติศาสตรไทย              3(3-0-6) 
  Thai History 

ประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยกอนสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ท้ังทางดาน
การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป   

 
 



GOHI 1202 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย             3(3-0-6) 
  Thai  History  and  Culture 

ประวัติความเปนมาของไทย  เมืองสําคัญ  สถานท่ีสําคัญ  บุคคลสําคัญของไทย  
ประวัติศาสตรและตํานานทองถ่ิน  ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยโดยสวนรวมและของทองถ่ิน  
การละเลนในทองถ่ินตางๆ ของไทย  วิวัฒนาการการดํารงชีวิตของไทย  เพ่ือใหเกิดความซาบซ้ึง
และเห็นคุณคา  รวมท้ังสามารถเปนผูถายทอดความรูดังกลาวได 

 
GOHI1203 การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร                3(3-0-6) 
  Historical Tourism 

ประวัติความเปนมาของการเดินทางทองเท่ียว  ลักษณะการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร  
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศไทย 

 
GOHI1204 การศึกษาประวัติศาสตรในภาพยนตรไทย            3(3-0-6) 
  Historical Study in Thai Movie 

ประวัติศาสตรท่ีปรากฏในภาพยนตรไทย  โดยเนนการวิเคราะหเนื้อหาภาพยนตรเพ่ือ
เช่ือมโยงความรูทางดานประวัติศาสตรกับเหตุการณในภาพยนตร 

 
GOHI2101 ภูมิศาสตรโลก               3(3-0-6) 
  World   Geography   

สภาพทางภูมิศาสตรเกี่ยวกับการแบงภูมิภาคของโลก  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  
ประชากร  ทรัพยากรธรรมชาติ  และเปรียบเทียบปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีมีผลตอการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมในแตละภูมิภาค    

 
GOHI2102 ภูมิศาสตรประชากร              3(3-0-6) 
  Geography of  Population 

การกระจายตัว ความหนาแนนและองคประกอบของประชากร ภาวะการเจริญพันธุ 
ภาวะการตาย การยายถ่ิน และการเพ่ิมประชากรในภูมิภาคตางๆของโลก โดยเนนถึงสาเหตุและ
ผลซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆในภูมิภาคนั้นๆ   

 
 
 



GOHI2103 ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย             3(3-0-6) 
  Geography of Thai Tourism 

สภาพทางภูมิศาสตรของแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย  เกี่ยวกับท่ีตั้งการเขาถึงและ
เสนทางคมนาคม  สภาพทางธรรมชาติและการกําเนิดของแหลงทองเท่ียว  สภาพทางวัฒนธรรม
และประวัติของแหลงทองเท่ียว  ประเภทแหลงทองเท่ียว  องคประกอบท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ทองเท่ียว  สถานบริการและหนวยงานท่ีดําเนินการทองเท่ียว  การวางแผนสําหรับการจัดการ
ทองเท่ียวและฝกปฏิบัติงานภาคสนาม 

 
GOHI2104 ภูมิศาสตรการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว          3(3-0-6) 
   Geography of Development and Conservation Tourism Resources  

ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาและการอนุรักษ  วิธีการอนุรักษมรดกทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม  ประโยชนของการพิทักษทรัพยากรการทองเท่ียว  การฟนฟู
วัฒนธรรม  ประเพณีและธรรมชาติ   บทบาทของมัคคุเทศกตอการสรางจิตสํานึกของประชาชน  
และฝกปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง 

 
GOHI 2105 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่           3(2-2-5) 
  Maps and Map Interpretation  

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนท่ี รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม การใชแผนท่ีภูมิ
ประเทศมาตราสวน 1 : 250,000 และ 1: 50,000 เพ่ือการอาน ตีความ วิเคราะหขอมูล ลักษณะทาง
กายภาพ และทางสังคม วัฒนธรรม และใหมีการปฏิบัติการภาคสนามโดยใชแผนท่ีภูมิประเทศ
ประกอบการศึกษา 

 
GOHI 2106 เทคนิคและวิธีการศึกษาทางภูมิศาสตร            3(3-0-6) 
  Techniques  and  Methods  in  Geography 

การใชและออกแบบเครื่องมือทางภูมิศาสตร  การเก็บรวบรวมขอมูล     การวิเคราะห
ขอมูลและเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร  และฝกปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง 

 
 
 
 
 
 



GOHI 2107 ภูมิศาสตรทองถิ่น              3(3-0-6) 
  Local  Geography 

สภาพภูมิศาสตรของทองถ่ินทางสภาพแวดลอม  เศรษฐกิจประชากร  ระบบโครงสราง
พ้ืนฐานและสถาบันทางสังคม  วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขทองถ่ิน  ใหนักศึกษาฝก
เก็บขอมูลในภาคสนามแลวนํามาวิเคราะหสภาพทองถ่ิน  

 
GOHI2201 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 1           3(3-0-6) 
  History of Art in Thailand 1 

งานศิลปกรรมต างๆ ในประเทศไทยเ บ้ืองตน   ท้ังทางด านสถาปตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรมและประณีตศิลป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน   

 
GOHI2202 ประวัติศาสตรโลก             3(3-0-6) 
  World Civilization 

ประวัติความเปนมาของทวีปตางๆ ในโลก อารยธรรมท่ีสําคัญของมนุษย ตั้งแตสมัย
โบราณ พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ  จนกลายเปนประเทศตางๆ ท่ีมีความสําคัญในปจจุบัน  

 
GOHI2203 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม             3(3-0-6) 
  Modern Thai History 

ประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร  ตั้งแตการปรับตัวเขาสูสมัยใหมในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ท้ังทางดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและสังคม  
รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจนถึงป พ.ศ. 2475 

 
GOHI2204 ประวัติศาสตรทองถิ่น              3(3-0-6) 
  Local  History 

ประวัติศา สตรทอง ถ่ิ นสมัยต าง ๆ  หลักฐ านทางปร ะวัติศาสต ร ในทอง ถ่ิ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความคิดความเช่ือของทองถ่ิน  อิทธิพลของอารยธรรมตางๆ ท่ีมีตอ
ทองถ่ิน  โดยจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทองถ่ินของสถาบันการศึกษา 

 
 
 
 



GOHI2205 ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย             3(3-0-6) 
  Contemporary Thai History  

ประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร  ตั้งแตเริ่มเปล่ียนแปลงการปกครองประเทศเขา
สูสมัยประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475  รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางดานตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน 

 
GOHI 2206 การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร           3(3-0-6) 
  Methods of Study in Historical Document and Evidence 

ลักษณะและขอจํากัดของเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทตางๆ   เพ่ือ
เปนพ้ืนฐานในการเลือกใชเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร ตามกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร โดยจะเนนการฝกปฏิบัติควบคูกับการเรียนภาคทฤษฎี 

 
GOHI2207 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย             3(3-0-6) 
  Thai Economic History 

ประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจของไทย    การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและผลท่ีเกิดขึ้น  
ตั้งแตสมัยโบราณจนกระท่ังถึงชวงการทําสนธิสัญญาเบาวริงในป พ.ศ. 2398  

 
GOHI2208 ประวัติศาสตรสังคมไทย             3(3-0-6) 
  Thai Social History 

ประวัติศาสตรทางสังคมไทย  สภาพวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนไทย  รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทยจนถึงปจจุบัน 

 
GOHI2209  พิพิธภัณฑศึกษาเพ่ือการทองเที่ยว                                                                          3(3-0-6) 

 Museum for Tourism 
พัฒนาการของพิพิธภัณฑในประเทศไทย ลักษณะพิพิธภัณฑรูปแบบตาง ๆ  รวมท้ัง

ขั้นตอนการจัดการพิพิธภัณฑ และกระบวนการจัดนิทรรศการ 
 

GOHI3101 ภูมิศาสตรการตลาดและอุตสาหกรรม            3(3-0-6) 
  Geographical Marketing and Industry 

ปจจัยตางๆ ทางภูมิศาสตรทีมีผลตอเศรษฐกิจดานการตลาดและอุตสาหกรรม  โดยเนน
การวิเคราะหการกําหนดท่ีตั้งและบริเวณของการตลาดและอุตสาหกรรม 

GOHI3102 ภูมิศาสตรประชากรกับการพัฒนาดานการทองเที่ยว          3(3-0-6) 



  Population    Geography and Tourism Development 
ลักษณะประชากรในภูมิภาคตางๆ ของโลก  โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตรท่ี

เกี่ยวของหรือมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคนั้นๆ  เชน  จํานวน  การกระจาย  
ความหนาแนน  การยายถ่ิน  คุณภาพ  และปญหาของประชากร  ซ่ึงใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาดานการทองเท่ียว 

 
GOHI3103 การวางแผนและพัฒนาพ้ืนที่การทองเที่ยวอยางยั่งยืน          3(3-0-6) 
  Planning and Tourism Spatial Development  

ความหมายและประเภทของทรัพยากรแหลงทองเท่ียว ท้ังทางกายภาพ  และวัฒนธรรม 
ในแตละทองถ่ินทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ  ประชากร ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดการ
ทรัพยากรแหลงทองเท่ียวไทยรวมถึงปญหา  โดยใหนักศึกษาฝกเก็บขอมูลในภาคสนามแลวนํามา
วิเคราะหวางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ีและฝกปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง 

   
GOHI3104 ภูมิศาสตรเมือง                3(3-0-6) 
  Urban   Geography 

องคประกอบของเมือง รูปแบบการตั้งฐานประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม การใช
ท่ีดิน  ลักษณะภูมิศาสตรท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาเมือง เพ่ือวิเคราะหปญหาและการแกไขและ
ฝกปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง 

 
GOHI3105 การสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบกําหนดพิกัดตําแหนงบนพ้ืนโลกดวยดาวเทียม3 (2-2-5) 
  Remote Sensing and Global Positioning System 

ความหมายของการสํารวจขอมูลระยะไกล หลักการพลังงานคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
หลักการแปลความหมายและการวิเคราะหภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม การ
สํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ีศึกษาจริง โดยศึกษาระบบกําหนดตําแหนงพ้ืนโลกดวยดาวเทียม และมี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
 
 
 
 
 
 



GOHI3106 ความรูเบื้องตนระบบภูมิสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร         3(2-2-5) 
  Fundamental of Geo-informatics and Geographic Information System 

ความรูเบ้ืองตนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การสํารวจจากขอมูลระยะไกล 
และระบบกําหนดตําแหนงพ้ืนโลกดวยดาวเทียม และการศึกษาหลักการ แนวคิดระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล 
ระบบการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล โครงสรางฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ตัวอยางการประยุกตใชงานของระบบภูมิสารสนเทศในดานตางๆ ท้ังกรณีศึกษาของไทยและ
ตางประเทศ และมีการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
GOHI3107 ภมิูศาสตรเอเชีย               3(3-0-6) 
  Geography of Asia 

สภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคในเอเชียโดยภาพรวม  และใหการศึกษาลักษณะทาง
ภูมิศาสตรของประเทศตางๆ  ท่ีเกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  
การเมืองการปกครอง 

 
GOHI3108 ภูมิศาสตรยุโรป               3(3-0-6) 
  Geography of Europe 

สภาพทางภูมิศาสตรของทวีปยุโรปโดยภาพรวม  และศึกษาถึงลักษณะทางภูมิศาสตร
ของประเทศตางๆ เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการ
ปกครอง 

 
GOHI3109 ภูมิศาสตรแอฟริกา              3(3-0-6) 
  Geography of Africa 

สภาพทางภูมิศาสตรของทวีปแอฟริกาโดยภาพรวม  และลักษณะทางภูมิศาสตรของ
ประเทศตางๆ  เกี่ยวกับลักษณะทางดานอ่ืนๆ  เชน  กายภาพ  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  
การเมืองการปกครอง  เปนตน 

 
 
 
 
 



GOHI3110 ภูมิศาสตรชายฝงทะเล            3(3-0-6) 
  Coastal Geography 

ธรรมชาติของลักษณะชายฝงทะเลท่ีเกี่ยวกับการกําเนิด  และการเปล่ียนแปลงของ
ชายฝงทะเล  กระแสน้ํา  ระดับน้ําขึ้น-ลง  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับชายฝงทะเล  โดย
มุงเนนการใชประโยชนจากชายฝงทะเลไทยเพ่ือการประกอบกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและการ
ลดมลภาวะส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการใชประโยชนจากชายฝงทะเล 

 
GOHI3201 ประวัติศาสตรไทยเพ่ือการทองเที่ยว            3(3-0-6) 
  Thai History for Tourism 

ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร  แหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรไทย  
รวมถึงขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญในประเทศไทย   

 
GOHI3202 ประวัติศาสตรในวรรณกรรมสําหรับการทองเที่ยว           3(3-0-6) 
  History in  Literature for Tourism 

ประวัติศาสตรและเนื้อหาวรรณกรรมท่ีปรากฏตามแหลงทองเท่ียวตางๆ โดย
แสดงออกในรูปแบบของงานประติมากรรมและจิตรกรรม   

 
GOHI3203 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2            3(3-0-6) 
  History of Art in Thailand 2  

งานศิลปกรรมไทยดานตางๆ  และศิลปะอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงไดมีการคนพบตามแหลง
ประวัติศาสตรและแหลงโบราณคดีในประเทศไทยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนกระท่ังถึง
สมัยปจจุบันโดยละเอียด โดยเนนการวิเคราะห และฝกปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง   

 
GOHI3204 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย            3(3-0-6) 
  History of Thai Politics 

พัฒนาการและความสัมพันธของบานเมืองและอาณาจักรในดินแดนประเทศไทย  
ตั้งแตเริ่มแรกจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  ลักษณะสําคัญของการวางรูปแบบการปกครองและการ
ปรับปรุงการปกครองในชวงสมัยสุโขทัย  อยุธยา  และรัตนโกสินทรตอนตน  การเปล่ียนแปลงท่ี
มีผลตอการรับแนวความคิดทางการเมืองตามแนวตะวันตก  จนถึงการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
การปกครอง พ.ศ. 2475  เหตุการณสําคัญทางดานการเมืองการปกครองไทยจนถึงปจจุบัน 

 



GOHI3205 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย             3(3-0-6) 
  Thai Intellectual History 

ความหมายของภูมิปญญาไทย    มรดกไทย  วรรณคดีไทยท่ีสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตและ
สภาพความเปนอยูของสังคมไทย   การใชความรูและภูมิปญญาในทองถ่ินตั้งแตสมัยอดีตถึง
ปจจุบัน 

 
GOHI3206 ประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถิ่นเพ่ือการทองเที่ยว          3(3-0-6) 
  History and Archaeology in Local  for Tourism 

ความสําคัญของแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี  โบราณวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑ
ในทองถ่ินของไทย  โดยเนนการศึกษาจากแหลงทองเท่ียวในสถานท่ีจริง 

 
GOHI3207 เหตุการณโลกปจจุบัน              3(3-0-6) 
  Contemporary World Affairs 

เหตุการณสําคัญท่ีเกิดขึ้นตั้งแตชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2    การเกิดวิกฤตการณ
ตางๆ ในโลกยุคปจจุบัน   บทบาทชาติมหาอํานาจในการแสวงหาความรวมมือและการแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้น 

 
GOHI3208 ประวัติศาสตรเอเชีย              3(3-0-6) 
  History of Asia 

ภูมิภาคเอเชียสมัยโบราณโดยสังเขป  เนนความสําคัญตั้งแตการแผอิทธิพลของ
จักรวรรดินิยมตะวันตก  การเรียกรองเอกราช  ปญหาของเอเชียภายหลังไดรับเอกราช  บทบาท  
นโยบายตางประเทศ และองคการระหวางประเทศของกลุมเอเชียในปจจุบัน 

 
GOHI3209  ประวัติศาสตรยุโรป              3(3-0-6) 
  History of Europe 

ประวัติศาสตรของยุโรปตั้งแตสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ  การปฏิรูปศาสนา  และ
อิทธิพลอ่ืนท่ีทําใหสังคมยุโรปเปล่ียนแปลง  การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลตอการเปล่ียนแปลง
ดานตางๆ  ศึกษาสภาพของประเทศสําคัญในยุโรป  อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมทําใหเกิดการรวม
ประเทศอิตาลีและเยอรมนี  บทบาทของประเทศท้ังสองหลังการรวมประเทศจนนําไปสู
วิกฤติการณตางๆ กอนสงครามโลกครั้งท่ี 1  ความสําคัญของสงครามโลกครั้งท่ี1  ท่ีมีตอการ
เปล่ียนแปลงของยุโรป  กําเนิดลัทธิฟาสซิสตและนาซี  ความสัมพันธของประเทศตางๆ กอนการ
เกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2  และความรวมมือของนานาประเทศกอนยุติสงคราม 



GOHI3210 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต            3(3-0-6) 
  History of Southeast Asia 

ลัทธิจักรวรรดินิยมท่ีมีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  
และสังคม  ขบวนการชาตินิยม  การเรียกรองเอกราช  การยึดครองของญี่ปุนในระหวาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2  ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ตั้งแตไดรับเอกราชจนถึง
ปจจุบัน  ความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค 

 
GOHI3901       ระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร   3(3-0-6) 
                           Research  Methodology in  Geography  and  History    

ลักษณะระเบียบวิธีวิจัย  และวิธีการใชหลักฐาน  การวิเคราะหทางภูมิศาสตรและ/หรือ
ทางประวัติศาสตร  ตลอดจนการเขียนบทความเพ่ือพัฒนาทางวิชาการในเชิงภูมิศาสตรและ/หรือ
ทางประวัติศาสตร 

 
GOHI4101 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห            3(3-0-6) 
  Analytical Geography of Thailand 

สภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย  ท้ังทางดานท่ีตั้งอาณาเขต  ลักษณะทางดานกายภาพ  
ลักษณะเศรษฐกิจ  ประชากรวิเคราะหความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร  อุตสาหกรรม  การ
คมนาคมขนสง  และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันใหปฏิบัติการ
ภาคสนาม  เพ่ือศึกษาและวิเคราะหตามสภาพท่ีเปนจริง 

 
GOHI4102 การจัดการฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการทองเที่ยว        3(2-2-5) 
  Geo-informatics Databases Management for Tourism  

ระบบขอมูลในภูมิสารสนเทศ ประเภทของขอมูล การจัดเก็บ ระบบฐานขอมูล รูปแบบ
ความสัมพันธในฐานขอมูล มาตรฐานขอมูลระบบสารสนเทศ การปองกันฐานขอมูล รวมไปถึง
การใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือจัดการฐานขอมูลระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว และมี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
GOHI4201 ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห             3(3-0-6) 
  Analytical Thai History of Thailand 

ประเด็นทางประวัติศาสตรไทย  ท้ังทางดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  และ
สังคม   ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนกระท่ังถึงปจจุบัน 

 



GOHI4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและ ประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว            2(90) 
Preparation for Field Experience   in Geography and History for Tourism  

การเตรียมความพรอมเพ่ือการฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตร 
เพ่ือการทองเท่ียว  โดยจะเนนท้ังการฝกดูงานและการทดสอบในภาคทฤษฎี  เพ่ือใหมีความพรอม
สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเพ่ือการทองเท่ียวตอไป 

 
GOHI4802 การฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและ ประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว                    5(450) 

Field  Experience   in Geography and History for Tourism  
การฝกประสบการณวิชาชีพดานการทองเท่ียว  ในหนวยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

ธุรกิจเอกชนท้ังในและตางประเทศ  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา  รวมถึงศึกษาดู
งานและปฏิบัติงานดานภูมิศาสตรและประวัติศาสตร  โดยนําความรูท้ังทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง     

 
GOHI4901 สัมมนาทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว                        3(2-2-5) 
                                Seminar Geography and History for Tourism  

ความหมาย  องคประกอบของการสัมมนา  รวมถึงการจัดสัมมนาในประเด็นท่ี
เกี่ยวของกับทางดานภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเท่ียว  เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนความรู
อยางสรางสรรค  

 
GOHI4902 การวิจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว          3(0-6-3) 
         Research in Geography and History  

ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตรและ/หรือทางประวัติศาสตร
ไทย เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจอยางละเอียดมากขึ้นในการศึกษาทางภูมิศาสตรและ
ประวัติศาสตร 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
HESC1111      กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา                                                                3(2-2-5) 
  Anatomy    and   Physiology 

ความหมายและความสําคัญของกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา คําศัพทท่ีเกี่ยวของ 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสราง รูปราง  ลักษณะตําแหนงท่ีตั้งของอวัยวะในระบบตางๆ 
ของมนุษย  และการทําหนาท่ีเม่ือประกอบกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกายและการเลน
กีฬา 

 
HESC1103 ความปลอดภัยในชีวิต                                                                                       2(2-0-4) 
                          Safety  Education 

ความหมาย  ความสําคัญและขอบขายของการศึกษาเรื่องความปลอดภัย   วิเคราะห
แนวทางการปองกันจากปจจัยเส่ียงและพฤติกรรมเส่ียง  หลีกเล่ียงจากอันตรายจากอุบัติเหตุ
และอุบัติภัย  ท้ังในดานกิจกรรมประจําวันสวนบุคคล  ในชุมชนและสังคม  รวมท้ัง
กิจกรรมเพ่ือการงานอาชีพและการดําเนินชีวิต 

 
HESC2107 เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว                                                                   2(2-0-4) 
  Sex   Education   and  Family   Health 

ความสําคัญ    องคประกอบ   ทัศนคติ   บทบาทของครอบครัวและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ   การรูจักตนเอง ทักษะชีวิต พฤติกรรมสุขภาพจิตตามเพศและวัย การจัด
ประสบการณดานอุปกรณเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธโดยไมรับผิดชอบ  อนามัยการเจริญ
พันธุ  การมีครอบครัวอบอุนตามวัฒนธรรมไทย  ตามความเหมาะสม เจตคติ ทัศนคติ และ
ความพรอมทางวุฒิภาวะ   ปญหาสุขภาพสวนบุคคลและครอบครัว   ปญหาทางเพศ  
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการปรับตัวทางสังคม   กฎหมายคุมครองดานสุขภาพ 

 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

HOME1102 อาหารและอนามัยสําหรับแมและเด็กปฐมวัย                       3(2-2-5)       
  Nutrition  and  Hygiene  for  Mother  and  Early  Childhood 
  ความหมาย  ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ  

อนามัยของแมและเด็กปฐมวัย  ภาวะทางโภชนาการเด็กปฐมวัย  อาหารและสารอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย  การดูและการสงเสริมโภชนาการท่ีดีใหกับเด็กปฐมวัย ปญหาทาง
โภชนาการ   ปญหาสุขภาพและการใหบริการการแกไขปญหาสุขภาพ  บทบาทครู ในการ
ดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน และการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแกมารดา 
การปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  

 
HOME1103   วิทยาศาสตรอาหารและการประกอบอาหาร    3(2-3-4) 
 Food   Sciences   and     Preparation 
           องคประกอบ  คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของอาหาร  ศัพทการประกอบอาหาร  

หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร  อาหารหลัก  5  หมู  เครื่องปรุงรส  และสารปรุง
แตงอาหาร  การเลือกซ้ือและการเก็บรักษาอาหาร  ฝกปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของ
อาหารและการประกอบอาหารหลัก  5  หมู 

 
HOME1301 ดอกไมสดและใบตอง                                                                                         3(2-3-4)                        
 Thai   Traditional   Floral   Arrangement 
  คุณคาของดอกไมสดและใบตอง  หลักการเลือก  การเตรียม  การใช  และการดูแล

รักษาวัสดุอุปกรณการประดิษฐงานใบตอง ดอกไมสด และการจัดพานเบ้ืองตน ฝก
ปฏิบัติการเพ่ือใชในงานประเพณีนิยม 

 
HOME1401      ครอบครัวสมัยใหมกับคุณภาพชีวิต                                                                   3(3-0-6) 
 Modern  Family  and  Quality  of  Life   
  ความสําคัญและบทบาทของครอบครัว  การพัฒนาและสงเสริมความสัมพันธใน

ครอบครัว  วิเคราะหสาเหตุภาวะวิกฤติการณและ การแกไขปญหาของครอบครัว แนวคิด 
เรื่องคุณภาพชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
 



HOME2103 อาหารไทย        3(2-3-4) 
  Thai    Cuisine 

การกินอยางไทย  ประเภทอาหารไทย  ลักษณะอาหารไทยภาคตางๆ  เครื่องปรุง  
อาหารไทย  เครื่องเทศ  สมุนไพร  เทคนิคการประกอบอาหารไทย  การจัด  การเสิรฟ   

 
HOME2104 โภชนศาสตรชุมชน                                                                                    3(2-3-4) 
  Community   Nutrition 

ภาวะโภชนาการในประเทศไทย  หนวยงานท้ังในและนอกประเทศท่ีมีบทบาทใน
การแกปญหาโภชนาการ   การติดตามและประเมินผลภาวะโภชนาการ   การวางแผนงาน
โภชนาการในชุมชน  การใหความรูทางโภชนาการ  ฝกปฏิบัติการสํารวจภาวะโภชนาการ   
ในชุมชน 

 
HOME2105 โภชนศาสตร        3(3-0-6) 
  Nutrition 

โภชนาการเบ้ืองตน  ความสําคัญของโภชนาการท่ีมีตอสุขภาพ  หลักการจัด
อาหารสมสวน  ประเภทของสารอาหาร  หนาท่ีและปริมาณท่ีพึงไดรับสารอาหาร การยอย 
การดูดซึม  การขับถาย และเมแทบอลิซึมของสารอาหาร การคํานวณปริมาณสารอาหาร
และพลังงานจากอาหารตลอดจนการใชพลังงานของรางกาย ความตองการสารอาหารและ
ปริมาณท่ีแนะนําใหบริโภคสําหรับบุคคล เพศ วัย และสภาวะตางๆ 

 
HOME2106 อาหารเพ่ือสุขภาพ       3(2-3-4) 
  Food   for   Health 
   ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพ  อาหารธรรมชาติ อาหารฟงกช่ัน ผลิตภัณฑ 
  เสริมอาหาร  การประกอบอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ 
 

HOME2203  ผาและการแตงกาย       3(2-3-4) 
  Clothing  and  Costume       

ความหมายและความสําคัญของผาและการแตงกาย  ประเภทของวัสดุท่ีนํามาทํา
เปนผืนผาเพ่ือใชในการแตงกาย การแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะโอกาส สถานท่ี 
สมัยนิยม การปลูกฝงเจตคติ  คานิยม  การซอมแซม  แกไข  ดัดแปลง  และดูแลเส้ือผา 
เครื่องแตงกาย  การวางแผนจัดการเรื่องเส้ือผาและเครื่องแตงกายสําหรับบุคคลใน
ครอบครัว 



HOME2301 การแกะสลักผักและผลไม       3(2-3-4)  
  Vegetable  and  Fruit  Carving 

ประวัติ  คุณคาและโอกาสในการใชงานแกะสลัก  ความรูเกี่ยวกับผัก และผลไมท่ี
ใชในงานแกะสลัก การเลือก การเตรียม และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ ผักและผลไม หลัก
ศิลปะในการแกะสลัก  รูปแบบ วิธีการและเทคนิคการแกะสลักผักและผลไม ตลอดจนการ
นําไปใช การนําเสนอผลงานแกะสลัก  
 

HOME2401 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและการบริโภค    3(3-0-6) 
  Family   Resource   and   Consumption   Management 

ความหมายและกระบวนการจัดการทรัพยากรครอบครัว  คุณภาพของการจัดการ
และการตัดสินใจใชทรัพยากรของครอบครัว  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชทรัพยากร
ครอบครัว  คุณสมบัติท่ีจําเปนตอการจัดการ  และการบริหารงานบาน  การจัดการ
ทรัพยากรครอบครัวในดานเศรษฐกิจ  เวลาและแรงงาน การจัดการดานการบริโภคของ
ครอบครัว  การเลือกซ้ือเครื่องบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

 

HOME3103 การถนอมอาหาร        3(2-3-4) 
  Food  Preservation 

 ประวัติ  ความสําคัญของการถนอมอาหาร  สาเหตท่ีุทําใหอาหารเสีย  หลักและวิธี
ถนอมอาหารแบบตางๆ คุณสมบัติและปริมาณสารปรุงแตงท่ีใชในการถนอมอาหาร บรรจุ
ภัณฑ  และการเก็บรักษาอาหารท่ีถนอมแลว 

 
HOME3104 โภชนาการเด็กและผูสูงอาย ุ      3(2-3-4) 
  Child  and  Elderly  Nutrition 

ความสําคัญของอาหาร การเจริญเติบโตของเด็ก  และสุขภาพของผูสูงอาย ุ
สารอาหารท่ีจําเปนสําหรับเด็กและผูสูงอายุ กระบวนการเปล่ียนแปลงสรีรวิทยาของเด็ก
และผูอายุ สาเหตุและภาวะทุพโภชนาการในเด็กและผูสูงอายุ การแกไขและการปองกัน
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กและผูสูงอายุ วิธีการใหอาหารและการปรุงอาหารสําหรับเด็ก 
การจัดอาหารและวิธีการปรุงอาหารสําหรับผูสูงอาย ุ

 
 
 
 



HOME3105 อาหารวาง        3(2-3-4) 
  Snack   Cookery 

ความหมาย  ความสําคัญ การบริโภคอาหารวางไทยและประเภทของอาหารวาง  
วัตถุดิบ  และเทคนิคในการประกอบอาหารวาง หลักการจัดอาหารวาง  การจัดตกแตงและ
การเสิรฟอาหาร  การคิดตน ทุนและกําหนดราคาขาย  

 
HOME3107 อาหารบําบัดโรค        3(2-3-4) 
  Dietetics 

ความหมาย  ความสําคัญของอาหารเพ่ือการบําบัดโรค  รายการอาหารแลกเปล่ียน
และการคํานวณอาหาร  การบริการอาหารในโรงพยาบาล และอาหารสําหรับผูปวย อาหาร
เฉพาะโรค  ฝกปฏิบัติอาหารสําหรับผูปวยและการดัดแปลงอาหาร 

 
HOME3108 อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ      3(2-3-4) 
  Vegetarian   Food   Cookery  

ความหมายและความสําคัญของอาหารมังสวิรัติและอาหารเจเบ้ืองตน  ประเภท
ของอาหารมังสวิรัติ  วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ  การ
ประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ  ตลอดจนการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหาร
ตามขอกําหนด  ปฏิบัติการ 

 
HOME3109 เคร่ืองดื่ม        3(2-3-4) 
  Beverage  

ความสําคัญของเครื่องดื่ม  ประเภทของเครื่องดื่ม  การผสมเครื่องดื่มชนิดท่ีมีแอล- 
กอฮอล และไมมีแอลกอฮอล  การจัดเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับรายการอาหาร  เครื่องมือ
เครื่องใชและการใหบริการเครื่องดื่ม  มารยาทในการบริการของพนักงานบริการเครื่องดื่ม        

 
HOME3112 ความรูเกี่ยวกับอาหารไทย      3(2-3-4) 
  Knowledge  of  Thai  Cuisine 
   รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นที่ตองมาเรียน 

ความสําคัญและคุณคาของอาหารไทย เอกลักษณของอาหารไทยวัตถุดิบและ
กรรมวิธีในการปรุง  การจัดรายการอาหารไทย  อาหารประจําภาค  หลักการจัดอาหารให
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย  การตกแตงและจัดเสิรฟ   

 



HOME3114 โภชนศาสตรการกีฬา            3(3-0-6) 
  Nutrition  for  Sports  Science 
   รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นที่ตองมาเรียน 

ความสําคัญของอาหารและสารอาหาร การแปรสภาพเปนพลังงานในรางกายและ
กลามเนื้อ การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีพ้ืนฐานของอาหารชนิดตางๆ  อาหารเพ่ือเสริมสราง
กําลังและความอดทนของนักกีฬา  

 
HOME3115 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร                                                             3(2-3-4) 
  Food   Safety  and   Sanitation 

ความสําคัญและแนวโนมอาหารปลอดภัย  พืชอาหารปลอดภัย และการผลิต
อาหาร ปลอดภัย งานชีวอนามัย และการควบคุมตามมาตรฐานของงานสุขาภิบาลอาหาร 
ฝกปฏิบัตกิาร ศึกษาสภาพการของผูประกอบการอาหาร 

 

HOME3201 หลักการตัดเย็บเส้ือผา            3(2-3-4) 
           Principles  of  Clothing  Construction 

ความรูเกี่ยวกับการตัดเย็บเส้ือผา การใชจักรเย็บผา  อุปกรณการตัดเย็บเส้ือผา  การ
วัดตัว การสรางแบบเส้ือ  และกระโปรงเบ้ืองตน  การเตรียมผา  การกล้ิงรอย  การตัด  การ
เย็บกันยืด การเย็บกันลุย  การเย็บตะเข็บตางๆ  การประกอบตัวเส้ือ  แขนเส้ือ  กระโปรง  
การลองตัวและการแกไข 

 

HOME3301 การจัดดอกไม             3(2-3-4) 
  Floral  Arrangement 

รูปแบบและการออกแบบจัดดอกไมแบบไทย  และแบบสากล  การเลือก การ
เตรียม  การใช  และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการจัดดอกไม  การฝกปฏิบัติการจัดดอกไม
แบบไทย  และแบบสากล  ตามลักษณะธรรมชาต ิ

 

HOME3315 งานประดิษฐจากวัสด ุ                      3(2-3-4) 
  Craft  from  Material 

ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุท่ีนํามาใชในการประดิษฐ  ส่ิงของเครื่องใชเพ่ือ
ตกแตงบาน และเพ่ือเปนของขวัญ ของชํารวยและของท่ีระลึก การออกแบบและการ
ประดิษฐ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงาน  

 
 



HOME3401 การอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน           3(2-3-4) 
  Preschool  Child  Rearing 

ความหมายและความสําคัญของเด็กกอนวัยเรียน การเตรียมตัวการเปนพอแม 
ทฤษฎีและ หลักการอบรมเล้ียงดูเด็กกอนวัยเรียน  พัฒนาการความตองการและการ
ตอบสนองความตองการของเด็กกอนวัยเรียน  สภาพปญหาปจจุบัน การวิเคราะหและการ
แกปญหา  

 
HOME4101 เบเกอรี                                    3(2-3-4) 
  Bakery 

คุณสมบัติของวัตถุดิบและสารปรุงแตงในเบเกอรี การเลือกซ้ือ วิธีใช และ การเก็บ
รักษา หลักการและอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ  การคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย  
ฝกปฏิบัตกิาร 

 
HOME4102 การจัดเลี้ยงอาหาร            3(2-3-4) 
  Catering  Management 

หลักการจัดเล้ียงอาหาร ประเภทของการจัดเล้ียง  การกําหนดรายการอาหารเพ่ือ
การจัดเล้ียง การพับผาเช็ดมือ  การจับจีบระบายผาปูโตะ  การตกแตงโตะอาหาร  การ
วางแผนดําเนินงานจัดเล้ียง  จัดเล้ียงอาหารในโอกาสตาง ๆ 

 

HOME4103      การประกอบธุรกิจอาหาร            3(2-3-4) 
  Food  Business  Management    

ความสําคัญและวิสัยทัศนในการประกอบธุรกิจอาหาร  ประเภทของธุรกิจอาหาร 
การบริหารจัดการรานอาหาร  กลยุทธการจําหนายอาหาร การคิดตนทุนและการกําหนด
ราคาขาย พฤติกรรมผูบริโภค จริยธรรมทางธุรกิจอาหาร กฎหมายคุมครองผูบริโภค ฝก
ปฏิบัติ การสํารวจตลาด 

 

HOME4701 การสงเสริมคหกรรมศาสตร           3(2-3-4) 
  Home   Economics   Extension 

ความหมาย หลักการ  และวิธีการสงเสริม  ความสําคัญของการเผยแพร และการ   
ประชาสัมพันธ  ส่ือเพ่ืองานสงเสริม  การสงเสริมคหกรรมศาสตรแขนงตางๆ  ฝกปฏิบัติ    
การเขียนโครงการสงเสริมการประชาสัมพันธ  การผลิตและการใชส่ือประเภทตาง ๆ การ    
จัดนิทรรศการ การสาธิตบริการวิชาการ เผยแพรความรูทางคหกรรมศาสตร 

 



HOME4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร           2(90) 
  Preparation  for  Occupational  Practicum  in  Home  Economics   

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนา
ความรู  เจตคติ  และทักษะดานคหกรรมศาสตร โดยปฏิบัติในสถานการณ หรือรูปแบบ
ตางๆท่ีเกี่ยว ของกับวิชาชีพ 

 

HOME4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร               5(450) 
  Occupational  Practicum  in  Home  Economics  
  วิชาที่ตองเรียนกอน : HOME4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
                                                                                     คหกรรมศาสตร           
               การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนท่ีเกี่ยว   

ของกับงานดานคหกรรมศาสตร 
 

HOME4803      การเตรียมสหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร                      2(90) 
  Preparation  for  Co-operative  Education  in  Home  Economics     
   การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานคหกรรมศาสตร 
 

HOME4804      สหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร                        6(540) 
  Co-operative  Education  in  Home  Economics  
     วิชาที่ตองเรียนกอน : HOME4803  การเตรียมสหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร 
   การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับงาน ดานคหกรรม-  

ศาสตร นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชาท่ี
เปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

 

HOME4901 สัมมนาทางคหกรรมศาสตร            1(0-2-1) 
  Seminar  in  Home  Economics 

 การคนควารวบรวมขอมูลเอกสาร  และงานวิจัย  การอภิปรายปญหาเกี่ยวกับการ
เขียนโครงการ  และรายงานการสัมมนา  การนําเสนอผลงาน  และแลกเปล่ียน
ประสบการณดาน คหกรรมศาสตร 

 
 
 
 



HOME4902 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร                        3(0-6-3) 
  Research   Studies  in  Home  Economics 

ความหมายและความสําคัญของงานวิจัย หลักพ้ืนฐานในการวิจัย การวางแผนวิจัย 
การเลือกปญหา การสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล การวิเคราะห  การเขียนรายงาน  และ
เสนอผลการวิจัยภายใตความควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 
 
 
 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
  
HRDM1101    การบริหารทรัพยากรมนุษย                                                                            3(3-0-6) 
                            Human  Resource Management 

   ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขาย  หนาท่ี 
ความรับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย  นโยบายและแผนการ
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา    การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล  การบริหาร
คาตอบแทน  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย  จรรยาบรรณการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 
HRDM2101  นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย                                     3(3-0-6) 

Human Resource Management Planning and Policy 
แนวคิด หลักการ กระบวนการในการวิเคราะหนโยบายและแผนการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย   นโยบายการเสริมสรางขวัญกําลังใจ  วิเคราะหองคประกอบ ปจจัยตางๆ
ท่ีควรคํานึงถึงในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลอง เหมาะสมกับ
นโยบายสภาพการณขององคการและลักษณะของแผนการพัฒนาแตละรูปแบบ เชน 
แผนการฝกอบรม  แผนการสรรหาและคัดเลือก แผนการปรับตําแหนงงาน  แผนพัฒนา
อาชีพ   แผนการบริหารความเส่ียงในการบริหารทรัพยากรมนุษย  เปนตน 

  
HRDM2102 การวิเคราะหงาน                            3(3-0-6) 

Job Analysis   
หลักการ องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับองคการ  งาน และการวิเคราะหงาน  เกี่ยวกับ

การจัดแบงโครงสราง ตําแหนง หนาท่ีงาน การวิเคราะหสภาพปจจัยตางๆท่ีมีผลกระทบตอ
ลักษณะงานท่ีแตกตางกันท้ังปจจัยภายในและภายนอก  ตลอดจนกําหนดสมรรถนะ  ขีด
ความสามารถ  คุณลักษณะของบุคคลท่ีเหมาะสมกับงาน  การจําแนกตําแหนงงาน การ
ออกแบบงาน การเพ่ิมคุณคาและขยายขอบเขตงาน  การประเมินงานเพ่ือการสรางคุณภาพ
งาน  มาตรฐานงานและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 



HRDM2103  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน             3(3-0-6) 
Employee Recruitment and Selection       

แนวคิดทฤษฎี ขั้นตอนและกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการสรรหาและคัดเลือก
พนักงาน วิเคราะหนโยบายและการกําหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
การพยากรณความตองการกําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางานตามความสามารถของบุคคล   กลยุทธในการทดสอบและการสัมภาษณ
บุคคลเขาทํางาน หลักพฤติกรรมศาสตรท่ีใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การทดลอง
ปฏิบัติงาน  การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะนํางาน และกฎหมายท่ีเกี่ยวกับ
การสรรหาและการบรรจุพนักงาน 

 
HRDM2104  การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม                        3(3-0-6) 

Personnal Development and Training 
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาบุคคลและฝกอบรม บทบาท 

หนาท่ี และความรับผิดชอบของผูบริหารและเจาหนาท่ีบริหารทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะ
ดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล การหาความจําเปนในการฝกอบรม การสรางหลักสูตร
และการวางแผนการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรขององคกร ศึกษาปญหาและ
อุปสรรค การกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม การจัดโปรแกรมการฝกอบรม เทคนิค
และวิธีการพัฒนาบุคคลแบบตาง ๆ การบริหารจัดการองคความรู รวมท้ังการประเมินผล
การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอยางครบวงจร 

 
HRDM3101  การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล                       3(3-0-6) 

Compensation and Benefit  Management 
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการบริหารคาตอบแทนและผลประโยชน

เกื้อกูล   วิเคราะหหลักการจายคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล  การกําหนดนโยบาย
โครงสรางเงินเดือนวิธีการและหลักการจายคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล    ใหกับ
พนักงานประเภทตางๆในทัศนะของนักบริหาร   การวิเคราะหคาตอบแทนและ
ผลประโยชนเกื้อกูล    ในองคการทางธุรกิจและองคการภาครัฐ     สอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เกิดความพึงพอใจรวมกัน  

 
 
 
 
 
 



HRDM3102  การประเมินผลการปฏิบัติงาน                          3(3-0-6) 
Performance Appraisal 

แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทํา
เครื่องมือเพ่ือใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นตาง ๆ เพ่ือ
นําผลการประเมินไปเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย  อาทิ  การวางแผนกําลังคน
การจายคาตอบแทน การฝกอบรมการกําหนดตําแหนงท่ีเหมาะสมใหกับพนักงาน รวมถึง
การพัฒนาองคการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
HRDM3103 ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ                        3(3-0-6) 
  Safety and Labor Relations 

เกี่ยวกับสภาพแวดลอม  สาเหตุ  การปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ ความ
ปลอดภัยจากการทํางาน   กระบวนการ  ขั้นตอน   การบริหารความปลอดภัย  อาชีว 
อนามัย รวมถึงการศึกษาความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจาง ทฤษฎีกระบวนการ
แรงงาน ประวัติ วิวัฒนาการ สหภาพแรงงานในประเทศและตางประเทศปญหาแรงงาน
สัมพันธ  กระบวนการเจรจาตอรอง  การนัดหยุดงาน  ตลอดจนนโยบายแรงงานและ
สวัสดิการ  เทคนิคการใหคําปรึกษา การสรางแรงจูงใจ กฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ 

 
HRDM 3203     การสรางมนุษยสัมพันธ และทีมงานในองคกร                               3(3-0-6) 

Human Relationship and Team Building in Organization 
แนวคิดทฤษฎี  กระบวนการขั้นตอนการสรางมนุษยสัมพันธและการทํางานเปน

ทีม  โดยเนนการฝกทักษะในการจัดกิจกรรมการสรางทีมท่ีมีประสิทธิภาพวิเคราะห
ขอบเขตและปจจัยพ้ืนฐานของการมีมนุษยสัมพันธท้ังตัวบุคคลและองคกรเพ่ือนําไปสูการ
ปรับพฤติกรรมตนเอง และกอใหเกิดมุมมองแนวคิดเชิงสรางสรรครูจัก  และเขาใจ
พฤติกรรม ของผูอ่ืนท่ีแตกตาง   เพ่ือเปนแนวทางในการสรางภาวะผูนําท่ีมีผลตอการพัฒนา
ทีมงาน   เพ่ือนําไปสูการสรางและการพัฒนาความสัมพันธ   โดยใชเทคนิคการส่ือสาร การ
ประสานงาน รวมถึงการวิเคราะหกรณีศึกษาท้ังท่ีประสบความสําเร็จและลมเหลวใน
องคกร 

 
 
 
 
 



HRDM3204      จิตวิทยาองคการและการบริหารความขัดแยง                                                          3(3-0-6) 
                           Organizational Psychology and Conflict Management 

                   ทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน ความหมาย ความสําคัญของจิตวิทยาองคการ 
วิวัฒนาการของจิตวิทยาองคการ คานิยม ความพึงพอใจในงานความผูกพันตอองคการ การ
เรียนรู การรับรู การเสริมแรง และ ความหมายความสําคัญความขัดแยง ตัวแบบของความ
ขัดแยง ความสัมพันธระหวางความขัดแยงและประสิทธิผลขององคกร กลยุทธการจัดการ
กับความขัดแยง ความขัดแยงและการเจรจาตอรอง ตลอดจนการวิเคราะหกรณีศึกษาท่ี
สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 
 

HRDM3205  ภาวะผูนํากับการพัฒนาบุคลิกภาพ                             3(3-0-6) 
Leadership and Personality Development 

ทฤษฎีภาวะผูนํา วิเคราะหบทบาทผูนํา ในสถานการณตางๆอีกท้ังทฤษฎี เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพ  กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการนําเสนอและ
การเปนวิทยากรฝกอบรม มารยาททางสังคม การมีวินัยในตนเอง  รูจักกาลเทศะ  การ
พัฒนาบุคลิกภาพทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ การฝกปฏิบัติและรูจักวิเคราะห 
ประเมินตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข  

 
HRDM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย                                                          3(3-0-6) 
 Research Methodology in Human Resource Management 
  วิชาบังคับกอน :APST2105  สถิติธุรกิจ 

  ความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการบริหารทรัพยากร
มนุษย  ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถามใน
การวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบ
การวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีสอดคลองกับการวิจัยแบบตาง  ๆฝก
ปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรในการเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล ฝกปฏิบัติการเขียน
เคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  และการประเมินผลการวิจัย 
 
 
 
 
 



HRDM4103 นวัตกรรมและเคร่ืองมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย                      3(3-0-6) 
  Innovation and Tool for Human Resource Management 

นวัตกรรม    และเครื่องมือทางการบริหารงานสมัยใหม   เพ่ือชวยใหกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    ประกอบดวย เทคนิค / 
เครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัย    และจําเปนตอ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 
HRDM4201  การบริหารโครงการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย                      3(3-0-6) 

Training and  Human Resource Development  
ปจจัยนําเขาท่ีองคการจัดใหกับพนักงานเพ่ือเพ่ิมความรู    ทักษะ  ปรับเปล่ียน

ทัศนคติ  เพ่ือใหพนักงานสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน การเล่ือนตําแหนง และการ
บริหารงานในอนาคต รวมท้ังสามารถวางแผนและบริหารโครงการฝกอบรม และพัฒนา
พนักงานในองคการ โดยจัดฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกองคการ เลือกใชเทคนิคการ
พัฒนาพนักงานไดอยางเหมาะสม พรอมท้ังการประเมินผลโครงการฝกอบรม 

 
HRDM4206  ภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย            3(3-0-6) 

Thai Wisdom for Human Resource Development 
แนวคิดทฤษฎี    กระบวนการขั้นตอน    หลักการสําคัญของภูมิปญญาไทยกับการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย   ตลอดจนวิเคราะหภูมิปญญาไทยในรูปแบบ  ลักษณะตาง ๆ  
ประกอบดวยวรรณกรรม   สุภาษิต   คํ าพัง เพย  วัฒนธรรม ความเ ช่ือทอง ถ่ิน  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประชา การปฏิบัติของปราชญชาวบาน ท่ีมีสวนสัมพันธ
เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ  

 
HRDM4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย                          2(90) 
  Preparation   for  Occopation  Practicum  in  Human  Resource  Development 
  การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการบริหารทรัพยากรมนุษย การศึกษา

แนวโนม สภาพการเปล่ียนแปลงในหนวยงานทางการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยการใช
กรณีศึกษา สถานการณจําลอง การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใช
คอมพิวเตอร  การใช เทคโนโลยี  การพัฒนาบุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

 
 
 
 



HRDM4802     ฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย                                                  5(350) 
  Occupational  Practicum in Human Resource Management 

วิชาบังคับกอน : HRDM 4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหาร            
ทรัพยากรมนุษย 

  ฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารทรัพยากรมนุษย. ในสถานประกอบการ   
ท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในหรือตางประเทศไมนอยกวา 350 ช่ัวโมง  ภายใตการ
ควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก  และผูบริหารสถานประกอบการเปนผูคอยใหคําแนะนํา 
ซ่ึงอาจจัดใหฝกประสบการณท้ังหมด หรือฝกประสบการณ และทําโครงการพิเศษ เพ่ือให
เกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
HRDM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย                                                      2(90) 
               Preparation for Co-operative Education in Human Resource Management 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการไปปฎิบัติงานในสถานประกอบการ 
ระบบการบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงการหรือ
ผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคม การทํางาน การเตรียม
ความพรอมสูความสําเร็จ 

 
HRDM4804 สหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย                                                                     6(540) 
  Co-operative Education  in Human Resource Management 
   วิชาบังคับกอน : HRDM4803การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย                                

  การฝกงานวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความรวมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบ เพ่ือเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ  มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการประเมินผลและนําเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา 

 
 
 



HRDM4901  สัมมนาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย                        3(2-2-5)   
  Seminar in Human Resource Management 
   วิชาบังคับกอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ไมนอยกวา  18  หนวยกิต 
 แนวคิด  ทฤษฎี  กระบวนการ  วิธีการ  องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ

สัมมนา  วิเคราะหขอมูล   สภาพการณ  แนวคิดตางๆท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยในยุคปจจุบัน  นําไปสูการสัมมนา  อภิปราย  วิเคราะหกรณีศึกษา  บูรณาการสราง
องคความรูท่ีเปนประโยชนตอการแกปญหา  พัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆท้ังภายใน
และภายนอกองคกรใหดียิ่งขึ้น 

  
HRDM4902  การวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย                                                                3(0-6-3) 
 Research   Studies  in  Human  Resource Management 

  วิชาบังคับกอน :   HRDM3901  วิธีวิจัยวิทยาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย  เลือกหัวขอท่ีจะทํา

วิจัยเสนอเคาโครงการวิจัย  ดําเนินการวิจัย  นําเสนอและเผยแพรผลการวิจัย 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 

INFO1101 สารสนเทศกับสังคม       3(3-0-6) 
Information and Society  

ความหมายของสารสนเทศ การรูสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในการพัฒนา
สังคม  สารสนเทศและเทคโนโลยี นโยบายสารสนเทศแหงชาติ ปรัชญาวิชาชีพ และ
การศึกษาของผูประกอบวิชาชีพสารสนเทศ 

 
INFO1201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5) 

Information Resource Development  
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แหลงคัดเลือกและจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ  นโยบายการคัดเลือก จัดหา และคัดออก  การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ  
และการทําธุรกรรมการส่ังซ้ือ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

 
INFO1205 การบริการสารสนเทศ       3(2-2-5) 

Information Services  
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ  ประเภทของบริการสารสนเทศ  

วิธีการจัดบริการ  สถาบันบริการสารสนเทศรูปแบบตางๆ  และการประเมินผลบริการ
สารสนเทศ 

 
INFO1206 สารสนเทศลักษณะพิเศษ       3(3-0-6) 

Special Information  
ความหมาย ประเภท ลักษณะ รูปแบบของสารสนเทศลักษณะพิเศษประเภทตางๆ 

การจัดหา การจัดเก็บ การใหบริการ การดูแลรักษา และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการสารสนเทศลักษณะพิเศษ 

 
 
 
 
 



INFO1305 สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส      3(2-2-5) 
Electronic Information  

ความหมาย ประเภทของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส การจัดทําสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดทํา การเขาถึง รวบรวม และการ
นําเสนอสารสนเทศ 

 
INFO1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ    3(3-0-6) 

Introduction to Information Management  
แนวคิด และทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู

ในองคกร ทฤษฎีระบบสารสนเทศ  บทบาทของสารสนเทศในองคกร ระบบขาวสาร และ
ทฤษฎีในการตัดสินใจ วัฏจักรพัฒนาระบบงานสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ  การประยุกตใชของระบบสารสนเทศ  

INFO2102 ดรรชนีและสาระสังเขป        3(3-0-6) 
Index and Abstract 

ความหมาย ประเภท ความสําคัญของการอาน และการประเมินคา เทคนิคการอาน 
การสงเสริมการอานและการเรียนรู  บรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขปเพ่ืองาน
สารสนเทศ 

 
INFO2202 การจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศ        3(2-2-5) 

Information Storage and Retrieval  
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดเก็บสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บสารสนเทศ แนวคิดในการ

คนคืนสารสนเทศ  ขั้นตอนการคนคืนสารสนเทศ เทคนิคการคนคืนสารสนเทศ ปฏิบัติการ
คนคืนผานระบบออนไลน การประเมินผลการคนคืนสารสนเทศ  

 
INFO2203 การวิเคราะหหมวดหมูสารสนเทศ      3(2-2-5) 

Classification of Information  
แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหสารสนเทศ แหลงขอมูลของวัสดุสารสนเทศ 

การจัดหมวดหมูสารสนเทศในระบบทศนิยมดิ้วอ้ี และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน  
 
 
 



INFO2207 แหลงสารสนเทศ       3(3-0-6) 
Information Sources  

ความหมายและความสําคัญของแหลงสารสนเทศ แหลงผลิต แหลงเผยแพร และ
บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
INFO2306 การเผยแพรสารสนเทศ       3(2-2-5) 

Information Dissemination  
รูปแบบการเผยแพรและการถายทอดสารสนเทศการดําเนินงานเผยแพร

สารสนเทศในรูปแบบตางๆ รวมท้ังหลักการประชาสัมพันธสําหรับงานสารสนเทศ การ
วางนโยบาย การใชวิธีการและเทคนิครูปแบบการประชาสัมพันธในหนวยงาน 

 
INFO2307 การออกแบบและพัฒนาสารสนเทศบนเว็บไซต                3(2-2-5) 

Information Design and Development on Websites 
การดําเนินงานบริการอินเทอรเน็ต การประยุกตใชงาน Internet เพ่ือบริการ

สารสนเทศเชิงธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต การวิเคราะหเนื้อหาและการ
ออกแบบเว็บไซต การประเมินเว็บไซต และโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการออกแบบ
เว็บไซต 

 
INFO2308 การสรางและพัฒนาส่ือประสม      3(2-2-5) 

Multimedia Production and Development  
แนวคิด หลักการ ความสําคัญ และบทบาทของส่ือประสม  องคประกอบและ

ขั้นตอนการผลิตส่ือประสม การเลือกฮารดแวร และซอฟตแวรสําหรับการผลิตและพัฒนา
ส่ือประสมใหเหมาะสมในรูปแบบตาง ๆ  

 
INFO2309 การออกแบบและพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ     3(2-2-5) 

Printed Media Design and Development  
แนวคิด หลักการ ความสําคัญ และบทบาทของส่ือส่ิงพิมพ องคประกอบและ

ขั้นตอนการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ การนําเสนอ การออกแบบและพัฒนาส่ือส่ิงพิมพใน
รูปแบบตางๆ อุปกรณและวิธีใชอุปกรณ โปรแกรมประยุกตหรือโปรแกรมภาษาท่ีใช
ออกแบบและพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ 

 



INFO2402 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประกอบธุรกิจ    3(3-0-6) 
Information Technology for Business  

ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา
รวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูลและใชงานฐานขอมูล การส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูล
บนระบบและเครือขายคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําไปประกอบธุรกิจ 

 
INFO3103 ทักษะการส่ือสารเพ่ือนักสารสนเทศ     3(3-0-6) 

Communication Skills for Information Specialist  
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ซ่ึงใชกันท่ัวไปในวงการ

สารสนเทศ และสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชเพ่ือการติดตอส่ือสาร เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ของงานและการเพ่ือการพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพ 

INFO3104 การจัดการองคความรู       3(3-0-6) 
Knowledge Management  

การสรางความรู การประมวล การแลกเปล่ียนและเผยแพร การสนับสนุน
กระบวนการเรียนรู การสรางนวัตกรรมใหมใหเกิดขึ้นในหนวยงาน  

 
INFO3204 จริยธรรมวิชาชีพและจิตวิทยาดานสารสนเทศ    3(3-0-6) 

Ethics and Psychology for Information Profession  
แนวคิด ความหมายของจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสารสนเทศและ

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรณารักษศาสตร การศึกษาเฉพาะกรณีในวิชาชีพ  
รวมท้ังสรางความเขาใจตนเองและบุคคลรอบขางในงานสารสนเทศ การนําหลักจิตวิทยา
มาประยุกตใชในการทํางาน ชุมชน ผูใชสารสนเทศในหนวยงานบริการสารสนเทศ 
พฤติกรรมและระบบการส่ือสาร พฤติกรรมผูบริโภค แรงจูงใจและบุคลิกภาพ 

 
INFO3208 การศึกษาผูใชสารสนเทศ       3(3-0-6) 

Information User Study  
ความหมาย ประเภท พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ การส่ือสาร ทฤษฎีความตองการ 

การใชสารสนเทศ การแสวงหา และการประเมินผล ปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับระบบ
คอมพิวเตอร และลักษณะการตอประสานผูใชบนเว็บ 

 



INFO3209 การปรับแตงสารสนเทศ       3(2-2-5) 
Information Repackaging  

แนวคิดเกี่ยวกับการปรับแตงสารสนเทศ กระบวนการปรับแตงสารสนเทศ ไดแก 
การศึกษากลุมเปาหมาย การคัดเลือก และประเมินคาสารสนเทศ การออกแบบสารสนเทศ
ท่ีปรับแตงแลวท้ังเนื้อหาและรูปแบบในส่ือรูปแบบตางๆ การนําเสนอสารสนเทศท่ี
ปรับแตงแลว และการประเมินผลการใชสารสนเทศท่ีปรับแตงแลว การจัดการการปรับแตง
สารสนเทศของหนวยงานบริการสารสนเทศ และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การปรับแตงสารสนเทศ 

 
INFO3210 การใหคําปรึกษาสารสนเทศ      3(2-2-5) 

Information Consultancy  
แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสรางงานบริการ การกําหนดนโยบายและคุณภาพ

การใหบริการใหคําปรึกษาและชวยการคนควาดานสารสนเทศแกผูใชบริการท้ังภายในและ
นอกสถานท่ีโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
INFO3301 การจัดการเครือขายสารสนเทศ      3(3-0-6) 

Information Network Management  
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบเครือขายสารสนเทศ การเช่ือมโยงเครือขาย

ภายในและภายนอกแหลงสารสนเทศ มาตรฐานการจัดทําเครือขาย รวมถึงการแบงปน
ทรัพยากรในเครือขายสารสนเทศและศูนยสารสนเทศ 

 
INFO3302 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Organizing Information Resource 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน INFO2203 การวิเคราะหหมวดหมูสารสนเทศ 

หลักการวิเคราะหเพ่ือสรางตัวแทนเนื้อหาของสารสนเทศ  การกําหนดหัวเรื่อง
และศัพทสัมพันธ การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตและพัฒนาระบบงานวิเคราะห
สารสนเทศ  การสรางระเบียนรายการสารสนเทศ  มาตรฐานในการลงรายการสารสนเทศ
และความรวมมือในการวิเคราะหสารสนเทศ 

 
 
 



INFO3303 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ    3(2-2-5) 
Information System Analysis and Design  

ความหมาย ขอบเขต องคประกอบของระบบสารสนเทศ ทฤษฎีและขั้นตอนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ วิธีปฏิบัติและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหและออกแบบระบบ
สารสนเทศ การติดตั้ง การทดสอบระบบและการศึกษากรณีตัวอยาง 

 
INFO3304 การจัดการฐานขอมูลสารสนเทศ      3(2-2-5) 

Information Database Management  
แนวคิดและทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับขอมูล เพ่ือประยุกตกับการจัดการขอมูลเบ้ืองตน

ได ความรูเกี่ยวกับฐานขอมูล บทบาทของฐานขอมูลในงานสารสนเทศ การสรางฐานขอมูล
ตางๆ กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบและการสรางฐานขอมูล 

 
INFO3403 การตลาดสารสนเทศ       3(3-0-6) 

Information Marketing  
ความรูท่ัว เกี่ยวกับการตลาด แนวความคิดทางการตลาดและกลยุทธการตลาด  

การกําหนดตลาดเปาหมาย  กลยุทธสวนประสมทางการตลาด  การตลาดบริการ  คุณภาพ 
การบริการการตลาดใน บริการสารสนเทศ   กรณีศึกษา : การตลาดใน บริการสารสนเทศ 

 
INFO3404 การบริหารโครงการงานสารสนเทศ     3(3-0-6) 

Project Management for Information Work  
แนวความคิดของการบริหารโครงการงานสารสนเทศ โดยเฉพาะขั้นตอนการ

ดําเนินงานตามโครงการ การจัดรูปองคการ บทบาทและอํานาจหนาท่ีของผูจัดการโครงการ  
 
INFO3405 การจัดการศูนยสารสนเทศ      3(3-0-6) 

Information Center Management 
หลักการดําเนินงานของศูนยสารสนเทศในดานการวางแผน การจัดหนวยงาน 

บุคลากร อาคารสถานท่ี งบประมาณ ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ รายงานและสถิติ และมาตรฐาน
คุณภาพ 

 
 
 



INFO3406 การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ      3(3-0-6) 
Office Automation Management  

ลักษณะของงานสํานักงาน หลักการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ โครงสราง ขั้นตอน
การทํางานและการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ วัฏจักรเอกสาร การจัดพ้ืนท่ีและ
อุปกรณสํานักงาน การปรับเปล่ียนและผลกระทบในการใชสํานักงานอัตโนมัติ ศึกษา
โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ ท่ีใชในสํานักงานอัตโนมัต ิ

 
INFO3501 สารสนเทศในการประกันคุณภาพ      3(3-0-6) 

Information in Quality Assurance  
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการประกันคุณภาพ ประโยชน

ของการประกันคุณภาพ และการจัดทําสารสนเทศเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ และ
ศึกษากรณีตัวอยางในศูนยสารสนเทศท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 
INFO3502 สารสนเทศดานกฎหมาย       3(3-0-6) 

Legal-Related Information  
ความสําคัญ ประเภทของสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย แหลงสารสนเทศ

และการสืบคนท้ังท่ีอยูในรูปของส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส      
 
INFO3503 สารสนเทศดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว    3(3-0-6) 

Cultural and Tourism Information  
ความสําคัญ ประเภทของสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

แหลงสารสนเทศและการสืบคนท้ังท่ีอยูในรูปของส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 
INFO3504 การบริการสารสนเทศเฉพาะกลุม      3(3-0-6) 

Information Services for Special Groups  
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริการสารสนเทศเฉพาะกลุม ลักษณะและความตองการ

สารสนเทศของผูใชเฉพาะกลุม และแนวโนมของการบริการสารสนเทศสําหรับผูใชเฉพาะ
กลุม เชน ผูตองขัง ผูปวย ผูพิการ เปนตน 

 
 
 



INFO3505 สารสนเทศดานการแพทยและสุขภาพ     3(3-0-6) 
Medical and Health Information  

ความสําคัญ ประเภทของสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการแพทยและสุขภาพ  แหลง
สารสนเทศและการสืบคนท้ังท่ีอยูในรูปของส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส      

 
INFO3506 สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน     3(3-0-6) 

Information for Children and Juveniles  
ความตองการ ความสนใจในการอานของเด็กและเยาวชน ลักษณะวรรณกรรม

สําหรับเด็กและเยาวชน  วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมท่ีเหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน 
เชน วรรณกรรมท่ีไดรับรางวัล รวมท้ังส่ือสมัยใหม นักเขียน นักแปล นักวาดภาพ 
หนวยงานท่ีผลิต และการประเมินคุณคา  

 
INFO3507 สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น      3(3-0-6) 
  Information for Local Development  

ความสําคัญ ประเภทของสารสนเทศและแหลงสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาทองถ่ินของภาครัฐและเอกชน นโยบายภาครัฐเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน การดําเนิน
โครงการพัฒนาทองถ่ิน การบริการและการเผยแพรสารสนเทศทองถ่ินโดยส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

 
INFO3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร     3(3-0-6)  

Research Methodology in Information Science 
ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย  ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย  

การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  การเขียนเคาโครงการวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน 
การเลือกกลุมตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล  การอภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัย  และการประเมิน
ผลการวิจัย  โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 

 
INFO4407 ยุทธศาสตรเพ่ือการจัดการสารสนเทศ     3(3-0-6) 

Strategy for Information Management 
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของ

องคกร และการเขียนแผนยุทธศาสตรเพ่ือการจัดการสารสนเทศ 



INFO4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร    2(90) 
Preparation for Occupational Practicum in Information Science 

การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางสารสนเทศ
ศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  

 
INFO4802 การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร     5(450) 

Occupational Practicum in Information Science 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน INFO4801การ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 

การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตรสูภาคปฏิบัต ิจรรยาวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร การใชกรณีศึกษาสถานการณจําลองเพ่ือวิเคราะหและตัดสินใจ กิจกรรม
กลุมสัมพันธเพ่ือพัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและภาวการณเปนผูนําท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

 
INFO4901 การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร     3(2-2-5) 

Seminar in Information Science  
วิธีการจัดสัมมนา สัมมนาปญหา กรณีศึกษา และความเคล่ือนไหวท่ีเกี่ยวของกับ

วิชาชีพทางดานสารสนเทศศาสตร 
 
INFO4902 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร      3(0-6-3) 

Research Studies in Information Science 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน INFO3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 

วิจัยทางสารสนเทศศาสตร ในประเด็นหัวขอท่ีนาสนใจ  
 
INFO4903 การศึกษาเอกเทศทางสารสนเทศศาสตร     3(0-6-3) 

Independent Studies in Information Science 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน INFO3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 

การศึกษาคนควาเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร ภายใตการควบคุมของอาจารยท่ี
ปรึกษา 

 
 
 



 
 

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
IPDC1101    ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม                  2(2-0-4) 
         History  of  Industrial  Product  Design  

         ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป น ม า แ ล ะ วิ วั ฒ น า ก า ร ข อ ง ศิ ลป ะ ส า ก ล ข อ ง แ ต ละ ยุ ค                           
และการปฏิวัติ อุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกา  วิวัฒนาการการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรม  กลุมยุโรป อเมริกา และเอเชีย  รวมท้ัง
ประเทศไทยตลอดจนปรัชญาแนวคิด และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีช่ือเสียง ใน
อดีต และปจจุบัน 

 
IPDC1102    วาดเสน                                        3(2-2-5) 
          Drawing    

         การเขียนภาพลายเสน   ภาพเหมือนจริงจากส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติ    ส่ิงท่ีมนุษย
สรางขึ้น  หุนจําลอง  คน  สัตว  ส่ิงของ  ใหไดสัดสวนแสง เงาและองคประกอบของ
ศิลปะ ท่ีถูกตองเหมือนจริง เนนเทคนิคการเขียนภาพ  การใชดินสอ ปากกา 
ปากกาลูกล่ืน  เครยอง  ชารโคล รวมถึงการใชสีประเภทตางๆ การ สรางภาพแบบ
ส่ือผสม การประยุกตใชหลักการวาดภาพใหเกิดเทคนิคใหม ในการ  สรางงานเฉพาะ
ตน  

 
IPDC1201   พ้ืนฐานการออกแบบ                                 3(2-2-5) 
         Fundamental Design  

         หลักการออกแบบองคประกอบของศิลปะและทฤษฎีสี      เพ่ือใชเปนแนวทาง
พ้ืนฐานในการสรางสรรคงานออกแบบการออกแบบ    งานประเภท 2 มิต ิ และ มิติ3  
โดยเนนการใชหลักการออกแบบการจัดองคประกอบของศิลปะ  การวิเคราะห  และ 
ใหอธิบายเปรียบเทียบเรื่องความงามไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเชิงออกแบบ 

 
IPDC1202    เขียนแบบเทคนิค                                   3(2-2-5) 
         Technical  Drawing  

            ความหมาย  ความสําคัญ  ประโยชนการเขียนแบบ  เครื่องมือเครื่องใช              
วัสดุอุปกรณตางๆ ในการเขียนแบบ  หลักการเขียนแบบเบ้ืองตน และปฏิบัติการเขียน
ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก ภาพออบลิก ภาพไดเมตริก ภาพไตรเมตริก ภาพคล่ี  ตาม
ระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล  



 
 

IPDC1203    การออกแบบระบบกลไกล                              2(1-2-3) 
         Mechanic  Design   

         ระบบการทํางานของระบบกลไกชนิดตางๆ  ระบบเครื่องผอนแรง ระบบคานงัด  
คานดีด  ระบบเฟองตางๆ  ระบบกลไกอัตโนมัติ  ระบบกลไกเกี่ยวกับไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส  การออกแบบระบบกลไกอยางงาย ๆ เพ่ือนําไปเปนสวนประกอบใน
การออกแบบผลิตภัณฑช้ินใหม 

 
IPDC1204    เทคนิคการทําหุนจําลอง                               3(2-2-5) 
          Model  Making  Technique  

         ศึกษาถึงลักษณะเทคนิควิธีการและวัสดุท่ีใชสรางหุนจําลองชนิดตางๆ ฝก
ปฏิบัติการสรางหุนจําลองจากวัสดุตางๆ  เชน โฟม ดินน้ํามัน ปูนปลาสเตอร กระดาษ 
ไม พลาสติก โลหะ  และวิธีการตกแตงภายใน รายละเอียดและผิวหนาใหดูเหมือนจริง 

 
IPDC1301    หลักการออกแบบผลิตภณัฑอุตสาหกรรม                        3(2-2-5) 
          Principle  of  Industrial  Product Design  

          หลักการและขั้นตอนกา รออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากล เชน อิทธิพลของสี  วัสด ุองคประกอบของศิลปะและส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอ
ผลิตภัณฑ  เพ่ือนําไปพัฒนาความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑในสถานการณจริง   ฝก
ปฏิบัติวิธีการนําความคิดสรางสรรค  พัฒนาแนวความคิดในการออกแบบวิเคราะหและ
เปรียบเทียบ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอผลิตภัณฑตางๆ สี วัสดุ องคประกอบของศิลปะ การ
ออกแบบผลิตภัณฑอยางงายๆไมมีระบบกลไกโดยเนนเฉพาะความงามของรูปทรง
ประโยชนใชสอย และความเปนไปไดในเชิงการผลิต  
 

IPDC1401    วัสดุเฟอรนิเจอร                                 3(2-2-5)  
          Furniture  Material  

         วัสดุทางดานท่ีเกี่ยวกับการออกแบบและผลิตเฟอรนิเจอร โดยมุงเนน การเลือกใช
วัสดุใหสอดคลองกับกระบวนการออกแบบ สรางแบบ และผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
วิธีการทดสอบ วัสดุคุณคาท่ีเหมาะสมของวัสดุในการสรางหุนจําลอง โครงสรางของ
หุนตนแบบ   โครงสรางการผลิตเชิงอุตสาหกรรม   วัสดุตกแตงในงานเฟอรนิเจอร 
ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุเพ่ือฝกปฏิบัติการนําวัสดุเฟอรนิเจอรนี้มาใชกับการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรไดเหมาะสม 

 



 
 

IPDC1601    ออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร                           3(2-2-5) 
         Computer  Graphic  Design  

         หลักการใชคอมพิวเตอร เพ่ือการออกแบบกราฟกพ้ืนฐาน เทคนิคการจัด
องคประกอบงานกราฟกประเภทตางๆ  การจัดภาพ  การกําหนดสี การเลือกใชวัสดุ  
การพิมพเบ้ืองตน  การใชคอมพิวเตอรออกแบบสัญลักษณ การออกแบบตัวอักษร  การ
ออกแบบเครื่องหมายการคา  การออกแบบลวดลาย  การทําอารทเวิรคและอ่ืนๆ 

 
IPDC1602    เขียนแบบเทคนิคดวยคอมพิวเตอร                        3(2-2-5) 
         Computer  Technical  Drawing  
         วิชาที่ตองเรียนกอน : IPDC1202 เขียนแบบเทคนิค 

 การนําเครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการเขียนแบบผลิตภัณฑ   การ
ใชคอมพิวเตอรเขียนแบบภาพฉายผลิตภัณฑแบบตางๆ การเขียนแบบผลิตภัณฑท่ีใช
วัสดุตางชนิดกันและสามารถแยกช้ินสวนของช้ินงานนั้นๆ สําหรับนําไปใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

 
IPDC1603     คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ                     3(2-2-5) 
          Computer  for  Product  Design   

         โครงสรางขอมูลสําหรับการออกแบบดวยคอมพิวเตอร  เครื่องมือและเทคนิคของ
การสรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เทคนิคในการยอ  ขยาย  และยายตําแหนง  การทํา
ภาพเคล่ือนไหว หมุนตัดภาพ  หลักท่ัวไปของการออกแบบ  เขียนแบบทางผลิตภัณฑ 
เนนการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบเขียนแบบ 

 
IPDC2101      การยศาสตรในงานออกแบบผลิตภัณฑ                                                  3(2-2-5 ) 
                           Ergonomics  in  Product Design 

         สัดสวนและสรีระรางกายมนุษย  สัดสวนผลิตภัณฑตางๆ การทํางานของรางกาย
มนุษยท่ีมีความสัมพันธ กับผลิตภัณฑ  อุปกรณ และหนาท่ีใชสอย การนําขอมูลการวัด
ขนาดสัดสวนรางกายมนุษย ไปใชงาน ความสําคัญของสภาพแวดลอม และปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางานและสัดสวนผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชงาน  เพ่ือเปน
ขอมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 
 
 



 
 

IPDC2201    เทคนิคการนําเสนอผลงาน                              2(1-2-3) 
         Presentation  Technique   

         เทคนิคการนําเสนองานดวยวิธีการตางๆการเขียนทัศนียภาพ การเขียนภาพเหมือน
จริงท่ีเปนช้ินงานผลิตภัณฑ การนําเสนอเพลตผลงานดวยรูปภาพ และตัวอักษร การจัด
องคประกอบของการนําเสนองาน การส่ือความหมายดวยภาพและภาษา เทคนิควิธีการ
นําเสนองาน การเขียนแนวคิดในการออกแบบ รวมท้ังเทคนิคการส่ือความหมายดวย
ภาษาพูดอยางมีศิลปะ และใชเทคนิคของคอมพิวเตอรในการนําเสนอ 
 

IPDC2202         ออกแบบบรรจุภัณฑ                                  3(2-2-5) 
                           Packaging Design 

         ความหมายของบรรจุภัณฑ วิวัฒนาการของมนุษย  ความสําคัญ หนาท่ี   หลักการ   
รูปทรง   และโครงสรางบรรจุภัณฑชนิดตางๆ  ศึกษาชนิดและคุณสมบัติของวัสดุหลัก
ท่ีนํามาทําบรรจุภัณฑได เชน กระดาษ พลาสติก โลหะ แกว ฯลฯ โดยคํานึงถึงปริมาตร
ในการบรรจุ  ศิลปะการออกแบบ   โครงสราง กราฟก และมาตรฐานท่ีเกี่ยวของ  ฝก
ปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณฑอุปโภคบริโภคอยางงาย   ท่ีทําจากวัสดุหลักชนิดตางๆ   
พรอมจัดทําหุนจําลองและบรรจุภัณฑตนแบบ 

 
IPDC2301    ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย                          3(2-2-5) 
         Product  Design  in  Thai  Style    

         ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบานของไทยในภาคตางๆ ตลอดจนศิลปะและ
วัฒนธรรมยุครวมสมัยของไทย  วิเคราะหเอกลักษณเดนๆ  และแนวโนมดานรูปแบบ 
แนวคิด รวมท้ังวัสดุท่ีใชในการฝกปฏิบัติ   การออกแบบ   การทําผลิตภัณฑเอกลักษณ
ไทยโดยใชแนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑระบบสากลเนนการผลิตแบบ
อุตสาหกรรม 

 
IPDC2401    ออกแบบเฟอรนิเจอร 1                              3(2-2-5) 
         Furniture  Design 1  

         ประวัติและแนวคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอรในยุคสมัยตางๆ หนาท่ี และการ
ใชงานของเฟอรนิเจอรชนิดตางๆ   เครื่องมือเครื่องจักรเบ้ืองตนท่ีใชในงานเฟอรนิเจอร 
ช้ินสวนประกอบตางๆ ของเฟอรนิเจอร โครงการฝกปฏิบัติการออกแบบและการเขียน
แบบ    การแสดงแบบรายละเอียดเทคนิค การทําหุนจําลอง  และการทําตนแบบ  

 



 
 

IPDC2501    ออกแบบตกแตงภายใน 1                             3(2-2-5) 
         Interior Design 1  

         หลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ กลุมสี  วัสดุ
และครุภัณฑ  รูปแบบงานสถาปตยกรรม  และรูปแบบงานสถาปตยกรรมภายใน
ลวดลาย  คติ  และแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล  และนํามาประยุกต
สําหรับปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายใน   ใหเกิดรูปแบบของอาคารประเภทตางๆ    
หรืออาคารท่ีไดรับการปรับปรุงหนาท่ีใชสอยท่ีสอดคลองกับกิจกรรมในยุคปจจุบัน 
การกําหนดแนวคิดการออกแบบเขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ การเขียน
ทัศนียภาพ และทําแบบจําลอง 

 
IPDC2601   การออกแบบดวยคอมพิวเตอรขั้นสูง                      3(2-2-5) 
         Advance  of  Computer  Aid  Design  

         หลักการและฝกปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ท่ีใชในการสรางภาพดวย
คอมพิวเตอรเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติ  3มิติ   ภาพลายเสน ภาพประกอบรายละเอียด    
ภาพทางการออกแบบกราฟก   ภาพทางการออกแบบผลิตภัณฑ 
 

 
IPDC2701      หลักการออกแบบเคร่ืองประดับ                                                                       3 (2-2-5) 
                          Principle Jewelry Design 

         ความหมายและหลักการออกแบบเครื่องประดับ หลักการออกแบบเขียนแบบ
เบ้ืองตน  และเทคนิคการวาดเสนเพ่ือส่ือความหมาย  ศึกษาขอมูลประเภทของ
เครื่องประดับ ชนิดและวัสดุ ท่ีใช ทําเครื่องประดับ     กระบวนการออกแบบ
เครื่องประดับในเชิงศิลปะ โดยใชหลักการขั้นพ้ืนฐาน 

 
IPDC3301         ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก                                                                          3(2-2-5) 
            Souvenir  and  Gift  Product  Design 

            ลักษณะและรูปแบบของท่ีระลึกท่ีผลิตในประเทศท่ีมีรูปแบบดีกําลังไดรับความ
นิยม และมีจําหนายท่ัวไป  ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุท่ีนํามาใช วิธีใชเครื่องมือ
อุปกรณและกระบวนการขึ้นรูปชนิดตางๆ    การออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ
ของท่ีระลึก  ท่ีมีรูปแบบและแนวความคิดแปลกใหมอยางสากล  โดยมุงเนนการสงออก
ไปตางประเทศ 

 



 
 

IPDC3302 ออกแบบผลิตภัณฑชุมชน                            3(2-2-5) 
          Community  Product  Design   

         ลักษณะและรูปแบบผลิตภัณฑ ท่ีผลิตในประเทศและตางประเทศ ท่ีมีการ
ออกแบบท่ีดี   กําลังไดรับความนิยมและมีจําหนายท่ัวไป   ชนิดและประเภทและ 
คุณสมบัติของวัสดุท่ีนํามาใช วิธีใชเครื่องมือ  อุปกรณและกระบวนการขึ้นรูปชนิด
ตางๆปฏิบัติการ  การออกแบบ การทําผลิตภัณฑท่ีมีรูปแบบและแนวความคิดแปลก
ใหมมีลักษณะสากล โดยมุงเนนการสงออกตางประเทศ 

 
IPDC3401 ออกแบบเฟอรนิเจอร 2                               3(2-2-5) 
         Furniture  Design 2   

         หลักการออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก  ขอมูลเกี่ยวกับแผนไมวิทยาศาสตร 
กระบวนการขึ้นรูป การตกแตงรูปแบบและโครงสรางเกาอ้ีตางๆ  วัสดุเครื่องมือท่ีใชใน
ระบบอุตสาหกรรม อุปกรณและเครื่องจักรท่ีประกอบการผลิต กระบวนการบุนวมแบบ
ตางๆ การออกแบบเขียนแบบและการทําหุนจําลองหรือผลิตภัณฑตนแบบ 
    

IPDC3501         ออกแบบตกแตงภายใน 2                                3(2-2-5)  
         Interior  Design 2   

         หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ กลุมสี วัสดุ   
และครุภัณฑ ใหเหมาะสมกับลักษณะ   และสภาพแวดลอมภายในอาคารสาธารณะ 
รานคา สํานักงาน การออกแบบเขียนแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การเขียน
ทัศนียภาพ และการทําแบบจําลอง 

 
IPDC3601         การออกแบบกราฟก 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร                             3(2-2-5) 
         Computer 3 D  Graphic  Design   

         การนําคอมพิวเตอรมาประยุกต ใชในงานออกแบบเขียนแบบทางดานงานกราฟก 
ผลิตภัณฑ  เฟอรนิเจอร  สถาปตยกรรมภายใน  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ  การ
สร างงาน 3  มิติขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใชในการปฏิบัติการออก แบบกราฟก   งาน
สถาปตยกรรมภายใน งานเฟอรนิเจอรและอ่ืนๆ   

 
 
 
 



 
 

IPDC3602    การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3  มิติ ดวยคอมพิวเตอร                   3(2-2-5) 
         Computer 3 D  Animation  Design    

         การนําคอมพิวเตอร มาประยุกตใชในการออกแบบงานภาพเคล่ือนไหว 3 มิติโดย
คําส่ังพ้ืนฐานเบ้ืองตนและการใชคําส่ังโปรแกรมสําเร็จรูป  ท่ีเกี่ยวของในการสรางงาน 
ภาพเคล่ือนไหว 3 มิติ โดยสามารถนําช้ินงานออกแบบทางดานกราฟก งานออกแบบ
ผลิตภัณฑและอ่ืนๆ นําเสนอในรูปแบบภาพเคล่ือนไหวแบบ 3  มิติ ได  

 
IPDC3701        วัสดุและอุปกรณเคร่ืองประดับ                                                                          3 (2-2-5) 
                      Instruments and Materials Gems and Jewelry 

         วัสดุตาง ๆ ท่ีใชในงานเครื่องประดับ ชนิด ประเภท ลักษณะคุณสมบัติของอัญมณี
ท่ีใชทําเครื่องประดับและวสัดุท่ีใชทําเครื่องประดับสามารถกําหนดวัสดุและอุปกรณใน
การออกแบบเครื่องประดับได 
 

IPDC3702     เทคนิคการออกแบบเคร่ืองประดับ                                                                    3 (2-2-5) 
                       Jewelry Design Technique 

ศึกษาเทคนิควิธีการออกแบบ-เขียนแบบเพ่ือการผลิต ฝกปฏิบัติการลงสีและ
เขียนช้ินงานใหเหมือนจริง เทคนิคการเขียนและการขึ้นรูปท่ีซับซอน การนําวัสดุและ
วิธีการประยุกตใชในการออกแบบเครื่องประดับไดอยางเหมาะสม 

 
IPDC3901         วิธีวิจัยวิทยาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม                    3(2-2-5) 
         Research  Methodology   In  Industrial  Product  Design   

         หลักการ  ระเบียบวิธีวิจัย  การหาหัวของานวิจัย การเขียนวัตถุประสงค ขอบเขต
การวิจัย  สถิติ  การเขียนรายงานการวิจัยผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ท่ีเกี่ยวกับทางดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ปฏิบัติการเขียนเคาโครงในหัวขอท่ีสนใจ การดําเนินการวิจัย   
สรุปเปนผลงานออกแบบ    การเขียนรายงานทางการวิจัยท่ีเปนมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 



 
 

IPDC4401          ออกแบบเฟอรนิเจอรและการประมาณราคา                                      3(2-2-5) 
                   Furniture  Design  and  Cost  Estimating   

         การออกแบบเฟอรนิเจอรลอยตัว และเฟอรนิเจอรติดตาย ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร  รายละเอียดของเฟอรนิเจอร  การอานแบบ วิธีการแยกรายการแบบและ
วัสดุ  การคํานวณคิดราคาจากแบบ  การคํานวณปริมาตรของวัสดุประเภทตางๆ ท่ี
ปรากฏในแบบการเสนอราคา  การคิดคํานวณราคาแรงงาน ราคาออกแบบ การทํา
สัญญาวา    จาง  การคํานวณราคาแบบประมาณและแบบละเอียด  
 

IPDC4501      การออกแบบงานสถาปตยกรรมภายในดวยคอมพิวเตอร             3(2-2-5) 
                 Computer  Application  for  Interior  Architecture   

         การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในงานออกแบบเขียนแบบทางสถาปตยกรรม  
เครื่องมือและ เทคนิคของการสรางภาพ 2 มิติ  และ 3 มิติ  เทคนิคการยอ ขยาย การยาย 
ตําแหนง การจัดการภาพ   ฝกทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การสรางสัญลักษณใน
การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร    การนําคอมพิวเตอรไปใชในการออกแบบเขียน
สถาปตยกรรมภายใน 
 

 
IPDC4701      คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบเคร่ืองประดับ                                                    3(2-2-5) 
                          Computer Aids Gems Jewelry Design 

         การออกแบบเครื่องประดับดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวของในการ
สรางเครื่องประดับ การจัดแตงภาพเครื่องประดับ การทําพ้ืนหลังดวยคอมพิวเตอร
กราฟก 

 
IPDC4801         การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม       2(90)                               

Preparation  for  Occupational  Practicum  in  Industrial Product Design 
         การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ  ในการพัฒนา
ความรู  เจตคติ และทักษะดานออกแบบผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม โดยปฏิบัติใน
สถานการณหรือ รูปแบบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 
 
 
 
 



 
 

IPDC4802      การฝกประสบการณวิชาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม              5(450) 
                Field  Occupational  Practicum    in  Industrial  Product  Design  

         การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนท่ี
เกีย่วของกับงานดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

 
IPDC4803         การเตรียมสหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม                       2(90) 
                       Preparation  for Co - operative Education in Industrial  Product  Design 

         การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม    

 
IPDC4804       สหกิจศึกษาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม                               6(540)                                         
                             Co - operative Education in Industrial  Product  Design 

         การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับงาน ทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการ 
และคณาจารยของสาขาวิชาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

 
IPDC4901   สัมมนาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม                                          1( 0-2-1 ) 
                          Seminar in Industrial Product Design 
                                ลักษณะและชนิดของการสัมมนา    การตั้งหัวขอการสัมมนา    การอภิปราย 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นในสาระสําคัญตางๆ   เฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และสาขาวิชาชีพ   ตลอดจนสอดคลองกับสภาพสังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือ
สรางศรัทธาและจิตสํานึกท่ีดีตอวิชาชีพ  ดําเนินการจัดสัมมนาและมีสวนรวม  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของตนเองภายใตการควบคุมของอาจารย 

 
IPDC4902      การวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม                            3(0-6-3) 
                 Research  Studies  in  Industrial  Product  Design  

         การคนควาและวิจัยดานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  การเขียนรายงาน     
และการเสนอผลงานวิจัยภายใตความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 
 
 

 


