รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ITEC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกตใชงาน
3(2-2-5)
Information Technology and Application
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน
ความรูทั่ว ไปเกี่ยวกับคอมพิว เตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารขอมูลบน
เครือขายคอมพิวเตอร การประยุกตใชงานดานตางๆ การสืบคนขอมูล การจัดการเอกสาร การ
สรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การจัดการฐานขอมูล
ITEC1102 เทคโนโลยีเครือขายเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Network Technology
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน
ความเปนมา วิวัฒนาการ เครือขายสวนบุคคล เครือขายระดับเมือง เครือขายบริเวณกวาง
อุปกรณ เทคนิค เทคโนโลยี และ การประยุกตใชงานเครือขายคอมพิวเตอร
ITEC1103 การประยุกตใชงานอินเตอรเน็ต
3(2-2-5)
Information Technology and Application
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน
ความรูทั่ว ไปเกี่ยวกับคอมพิว เตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารขอมูลบน
เครือขายคอมพิวเตอร การประยุกตใชงานดานตางๆ การสืบคนขอมูล การจัดการเอกสาร การ
สรางตารางคํานวณ การนําเสนอผลงาน การจัดการฐานขอมูล

ITEC1105 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Internet Technologyfor Education
ความหมายความสําคัญ รูปแบบ และประโยชนของเครือขายไรสายปฏิบัติการติดตั้งระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตไรสาย การจัดการเรียนรูแบบเคลื่อนที่เขียนโปรแกรมเพื่อการพัฒนา
บทเรียนบนเครือขายไรสายรวมกับเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา และเครื่องมือสื่อสารแบบ
เคลื่อนที่
ITEC2303 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียและแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia Courseware Design and Animation for Education
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียบทบาทความสําคัญของสื่อมัลติมีเดีย หลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสื่อมัลติมีเดีย การออกแบบและการสรางสื่อมัลติมีเดีย การนําเสนออยางมี
ประสิทธิภาพ
ITEC2304 การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอรการศึกษา
3(2-2-5)
Computer System Design for Education
หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบและการวางแผนแกปญหาขอบขายของการวิเคราะห
การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาความเปนไปไดการวิเคราะหรายละเอียด
ระบบที่ใชใหมกับระบบเดิมการออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออกการออกแบบ
แฟมขอมูลเอกสารระบบงานการทดสอบระบบที่ออกแบบและการนําไปใชรวมถึงการแกไขและ
บํารุงรักษาการทําผังระบบการสื่อสาร การประเมินและ การตัดสินใจ การควบคุม และความ
ปลอดภัย
ITEC2101 ขายงานบริเวณเฉพาะที่และขายงานแฟมบริการ
3(2-2-5)
Local Area Network and Client / Server
เทคนิคและหลักการพื้นฐานของระบบขายงานเฉพาะที่และระบบขายงาน แฟมบริการ
โครงสรางของระบบเครือขาย การกําหนดความตองการสําหรับระบบเครือขายมาตรฐาน และ
กระบวนการการสงขอมูล สื่อขอมูล เทคนิคตาง ๆ ของระบบงาน การบํารุงรักษาระบบและการ
พัฒนาระบบงานขายงานแฟมบริการ

ITEC2102 ระบบแบบกระจาย
3(2-2-5)
Distributed Systems
แนวคิดการทํางานในระบบแบบกระจาย สถาปตยกรรมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
แบบลูกขายแมขายหลายชั้น ความหมายของรีโมตออพเจ็ค และการขอบริการจากรีโมตออพเจ็ต
หลัก การทํางานของอารพีซี การเปรียบเทียบระหวางสถาปต ยกรรมของระบบกระจาย RMI
CORBA และ DCOM
ITEC2201 ระบบฐานขอมูลและการจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database System and Database Management
ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ความสําคัญของระบบของขอมูล โครงสรางและรูปแบบ
ความสัมพันธของระบบขอมูล ตามแนวคิดฐานขอมูล แนวคิด วิธีการ และการใชงานฐานขอมูล
การประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูล การปองกันขอมูลระบบการสํารองขอมูลและการเรียกคืน
การวิเคราะหออกแบบฐานขอมูล การบริหารจัดการฐานขอมูล การศึกษาถึงผลกระทบของการใช
ระบบฐานขอมูล ในการบริหาร จัดการ และการตัดสินใจ
ITEC2301 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information System Analysis and Design
แนวคิดระบบสารสนเทศและประเภทของระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ วงจรการ
พัฒนาระบบการศึก ษาระบบงาน การศึกษาความเปน ไปได การวิเคราะหร ะบบ การออกแบบ
ระบบการนําไปใช และ การบํารุงรักษา
ITEC2401 การบํารุงรักษาอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Maintenance of information technology equipment
ความรูเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ
ข อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร อุ ป ก ร ณ ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ มู ล แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง
การจัดเตรียมอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูในสภาพพรอมใชงาน การติดตั้งซอฟตแวร
และโปรแกรมที่เกี่ยวของ การตรวจสอบสภาพของอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช น
คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง รวมถึงการซอมบํารุงรักษาอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหอยูในสภาพพรอมสําหรับการใชงาน

ITEC2503 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Resource Management
การจัด การทรัพยากรสารสนเทศอยางเปน ระบบ เรียนรู ถึงวิธีก ารวางแผน และทํ า
โครงการ ทราบผลที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนิน การตามโครงการนั้น โดยการนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการประมวลผล ขอมูลที่ไดจากการศึก ษาดานการตลาด วิศวกรรมและ
การเงิน
ITEC2601 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการธุรกิจ
3(2-2-5)
Information Technology for Business Management
การดําเนินงานธุรกิจและระบบในสํานักงาน ฝกเขียนโปรแกรม และการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ นดําเนินงานธุรกิจ ดานบุค ลากรและเงินเดือน ดานบัญชีและการเงิน ดาน
การตลาด หรือด านอื่ น ๆ รวมถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุก ต ใ ชใ นการจั ด การ
สํานักงาน
ITEC2602 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
3(2-2-5)
Information Technology for Office Automation
การทํางานและระบบในสํานักงาน ฝกเขียนโปรแกรม และการนําโปรแกรมสําเร็จรูป
มาใชในการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ เชน การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการทําเอกสารดวย
เวิรดโปรเซสเซอร
ITEC3101 ระบบการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Data Communication and Computer Network
การทํ างานของระบบการเก็ บข อมู ล และการสื่อ สาร อุป กรณที่ ใ ช ร ะบบเก็ บข อมู ล
การวิเคราะหระบบสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว แบบสอง
ทางพรอมกัน ชนิดชองการสงขอมูล อนาลอก และ ดิจิตอล สถาปตยกรรม เน็ตเวิรกโปรโตคอล
ระบบเครือขาย แวน แลน และ การกระจาย

ITEC3102 เทคโนโลยีเครือขาย
3(2-2-5)
Network Technology
ศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปของเครือขาย แบบจําลองโอเอสไอ โปรโตคอล แบบจําลอง
ไคลเอ็น-เซิรฟเวอร การสงผานผานขอมูล หลักการและไวยากรณเกี่ยวกับทีซีพี หลักการการ
ควบคุมความแออัดการหาเสนทางที่เหมาะสม การตรวจจับขอผิดพลาด โปรโตคอลชนิดเขาถึง
พรอมกัน เครือขายเอทีเอ็ม สื่อสัญญาณ การเขารหัสสัญญาณ เครือขายไรสาย เครือขายเซลลูลาร
และความปลอดภัยบนเครือขาย
ITEC3301 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object oriented Analysis and Design
วัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุหลักการพัฒนา
ระบบงานแบบอินครีเมนตัล หลักการใชภาษาทางภาพเพื่อการออกแบบยูเอ็มเอล ขั้นตอนการ
วิเคราะหระบบ ประกอบดวยการสรางแบบจําลองเกี่ยวกับความตองการ การใชเทคนิค ยูสเคส
การคิด และการวิเคราะหเชิงนามธรรม การสรางแบบจําลองเชิงวิเคราะหแนวคิดการคนหาวัตถุ
แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธระหวางคลาสและ
วัต ถุ การสรางโปรแกรมดว ยวิธีใ ชเคสทูล แนวคิด เกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนว
ขอกําหนดของยูสเคส
ITEC3203 การจัดการฐานขอมูลและการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Database and Information System Management for Education
โครงสร า งข อ มู ล ชนิ ด ของข อ มู ล การจั ด การฐานข อ มู ล โปรแกรมการจั ด การ
ฐานข อ มู ล ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ข อ มู ล ระบบฐานข อ มู ล ทางการศึ ก ษาการเขี ย น
โปรแกรมจัดการฐานขอมูลทางการศึกษาเบื้องตน
ITEC3401 เทคโนโลยีฐาน
3(2-2-5)
Platform Technology
หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการประกอบดวย
สวนประกอบทางฮารดแวรหนวยประมวลผลระบบบัสและระบบเชื่อมตออุปกรณภายนอก
หนวยความจําหนวยเก็บบันทึกขอมูลระบบปฏิบัติการสวนประกอบและหนาที่ภายใน
ระบบปฏิบัติการการบริหารระบบการจัดการบัญชีผใู ชบริการการพิมพการจัดสรรพื้นที่เก็บ
บันทึกขอมูลการเฝาสังเกตและการแกไขปญหา

ITEC3302 วิศวกรรมซอฟตแวร
3(2-2-5)
Software Engineering
ทฤษฎีและปฏิบัติการผลิตซอฟตแวร คือ ระบบคอมพิวเตอรเชิงวิศวกรรม การวางแผน
โครงการดวยซอฟตแวร การกําหนดสิ่งที่ตองการในซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร การเขียน
โปรแกรมแปลภาษาและการถอดรหั ส การทํ าคุ ณ ภาพของซอฟต แ วร เทคนิค การทดสอบ
ซอฟตแวร การบํารุงรักษาและการจัดการติดตั้งซอฟตแวร
ITEC3304 การเขียนโปรแกรมเว็บและฐานขอมูล
3(2-2-5)
Web Programming & Database
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COSC1202 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
ศึกษาความรูพื้นฐาน หลักการเบื้องตนของการโปรแกรมเว็บ การโปรแกรมคําสั่งเชิงวัตถุ
การสรางหนาเว็บที่ซับซอน การสรางฟอรม แผนผังภาพและตาราง การติดตอกับฐานขอมูล การ
รักษาความปลอดภัย
ITEC3501 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)
Management Information System
รูปแบบการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ องคประกอบของคอมพิวเตอรเพื่อ
นํามาใชในการบริหารองคกรธุรกิจ บทบาทและความสําคัญของสารสนเทศในการดําเนินงาน
การออกแบบระบบยอย การกําหนดโครงสรางและขนาดของระบบขอมูล การพัฒ นาระบบ
เครือ ขายเพื่อการประยุก ตใ ช การจัด การองคค วามรูที่เ กี่ยวกั บสารสนเทศ บทบาทและการ
ตัดสินใจ ระบบความฉลาด ระบบผูเชี่ยวชาญ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส แนวโนม จริยธรรมและ
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ITEC3502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Decision Support System
ศึก ษาการตัดสินใจ และกระบวนการแกไขปญหา ของมนุษย ความหมาย ชนิด และ
รู ป แบบของระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ข อ แตกต า ง กั บ ระบบประมวลผลสารสนเทศ
ทั่วไป การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและเครื่องมือชวยจัดสราง องคประกอบของระบบ
สนับสนุน การตัด สินใจ แบบจําลองที่ใช ใ นการแกไขปญหา เชน การหาวิธีที่เหมาะสม และ
รูปแบบทางคณิตศาสตรเกี่ยวของ การออกแบบสวนประสานกับผูใชงาน การนําระบบสนับสนุน
การตัดสินใจไปใชประโยชน พรอมทั้งตัวอยางกรณีศึกษา

ITEC3503 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Project Management and Information Technology
ความหมายของโครงการและการบริ ห ารโครงการ ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ เพื่ อ นํ า ไปสู
ความสําเร็จของโครงการ ประกอบดวย ทักษะดานกําหนดเปาหมาย กําหนดแผนงานและ การ
ปฏิบัติงานตามแผนรวมทั้งทักษะดานการบริหารบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการแยกกิจกรรมยอยออก
จากตัวโครงการ เพื่อชวยกําหนดทรัพยากรที่ตองใช การกําหนดความรับผิดชอบ และการสราง
ตารางเวลาทํางาน แนวคิดการสรางผังงานลําดับกอนหลังของกิจกรรมตาง ๆ การจัดการแผนงาน
ดวยเทคนิคซีพีเอ็ม เพิรท และแกนทชารท การติดตามการประเมินผลโครงการ การบริหารความ
เปลี่ยนแปลง และการปด โครงการ ฝก ปฏิบัติ ก ารใชค อมพิว เตอรซอฟทแวรเพื่อการบริหาร
โครงการ
ITEC3601 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Commerce
หลักการ ขอปฏิบัติ สําหรับการคาดวยอิเล็กทรอนิกส ความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ อินเทอรเน็ต ที่มีผลกระทบตอระบบการคา การประยุกตใชงานเครือขายสารสนเทศ
สําหรับการดําเนินธุรกรรมในรูปแบบตาง ๆ แนวโนมของการพัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ
ตอบสนองตอการคา การไหลเวียนของขอมูลอยาง รวดเร็วกับความเปลี่ยนแปลงดานความ
ตองการของลูกคา และระบบการคาแบบเวลาจริง ที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องระยะทางและความ
เหลื่อมของเวลา การประชุมทางไกลผานระบบโทรคมนาคม ระบบการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส
สมัยใหม ระบบธนาคารออนไลน และขอกฎหมายที่จําเปน
ITEC3602 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
3(3-0-6)
Geographic Information System
แหลงและระเบีย บวิธีก ารรวบรวมขอมูลสถิติ ขอมู ลดานกายภาพ เศรษฐกิ จ สังคม
ประชากร ขอมูลอื่นๆ ดานภูมิศาสตร ดวยวิธีการตาง ๆ หรือใชคอมพิวเตอร เทคนิค การประยุกต
ไปใช การจัดเก็บขอมูลในพื้นที่อยางมีระบบ
ITEC3603 คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร
3(2-2-5)
Computer for Geography Analysis
การใช เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร โปรแกรมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด า น
ภูมิ ศ าสตร การเสนอข อ มูล ทาง ภู มิ ศ าสตร ด ว ยกราฟไดอะแกรม คาร โ ตแกรมและแผนที่
คอมพิวเตอร

ITEC3604 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(2-2-5)
Information System for Human Resource Management
แนวความคิด และหลัก การ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ศึก ษาความต องการในการ
ใชสารสนเทศ วิธีการจัดเก็บขอมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคนิคทางคอมพิวเตอรใน
ระบบสารสนเทศ การควบคุมดูแล การรักษา ความปลอดภัยและการกระจายสารสนเทศดาน
ทรัพยากรมนุษย การใชร ะบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห ความเหมาะสมและภาระงานของ
บุคคล ที่สามารถนํามาประยุกตใชงานดานทรัพยากรมนุษย เพื่อชวยในการตัด สิน ใจและการ
บริหาร
ITEC3605 ระบบสารสนเทศสําหรับงานบัญชี
3(2-2-5)
Information System for Accounting
แนวความคิ ด พื้ น ฐานของระบบสารสนเทศทางการบั ญ ชี เทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ
ในการจดบัน ทึก ขอมูล การควบคุมภายในที่สําคัญของระบบบัญชี ระบบการทํางานและการ
รวบรวมขอมูลของหนวยงาน ที่สําคัญตอระบบบัญชี เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล หลัก
พื้นฐานของการออกแบบระบบบัญชีของหนว ย งานที่ประมวลผลขอมูลคน และคอมพิว เตอร
ความแตกตางที่สําคัญของการประมวลผลสารสนเทศทั้ง 2 ลักษณะ
ITEC3606 ระบบสารสนเทศสําหรับงานการเงิน
3(2-2-5)
Information System for Financial
แนวความคิดและหลักการสําคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ สามารถนําไปใชกับงาน
การเงินเพื่อชวย ในการตัดสินใจและการบริหาร โดยจะศึกษาความตองการในการใชสารสนเทศ
วิธีก ารจัด เก็บขอมูล การพัฒ นาระบบสารสนเทศ และเทคนิค การออกแบบและพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการเงิน
ITEC3607 ระบบสารสนเทศสําหรับงานการตลาด
3(2-2-5)
Information System for Marketing
การวิ เคราะหเ ชิง ปริ ม าณและวิ เ คราะหโ ครงสร างธุ ร กิ จ โดยอาศัย สารสนเทศทาง
การตลาด ที่ตองการการออกแบบ และปฏิบัติการในการเก็บรวบรวมขอมูลการตลาด การจัดสราง
ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการตัด สินใจ ระบบ การแลกเปลี่ยนขอมูลทางการคาเชิง
อิเล็กทรอนิกส ระบบเงินดิจิตอล การพาณิชยเชิงอิเล็กทรอนิกส

ITEC3608 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหารลูกคาสัมพันธ
3(2-2-5)
Customer Relationship Management System
เครื่องมือในการผสานความสัมพัน ธร ะหวางลูก คาและองคก รอยางมีประสิทธิภ าพ
วิธีการประสานกับบุคคล กระบวนการ และเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลอง
กับการจัดการธุรกิจ ภายใตความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา และการดูแลลูกคา การสรางตลาดเชิง
ความสัมพันธเพื่อใหเห็นถึงวิธีการที่ธุรกิจจะตองเขาใจและมีสวนรวมกับลูกคา การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานลูกคาสัมพันธ
ITEC3609 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Information Technology for Communication and Public Relation
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน
ความหมาย ความสํ าคั ญ กระบวนการ องคป ระกอบของการสื่อสารรวมทั้งระบบ
สารสนเทศตองานประชาสัมพันธ แหลงสารสนเทศ การรวบรวมและจัดเก็บขอมูล ประเภทและ
วิ ธี ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ การกํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละวิ ธี ใ นการ
ประชาสัมพันธ กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ITEC3610 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-2-5)
Information Technology for Agro-tourism
วิชาสําหรับสาขาอื่นเรียน
องคประกอบ ความสําคัญ และแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยวเชิง
เกษตร แหลงและวิธีการสืบคนขอมูล การรวบรวม การประมวลการวิเคราะห การนําเสนอ และ
การจัดระบบขอมูลเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตร การปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ITEC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Research Methodology in Information Technology
ระเบียบวิธีทางสถิติและวิจัยเบื้องตนที่จําเปน สําหรับการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกําหนดปญหาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวางแผนการทดลอง วิธีการเขียนเคาโครง แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล
สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร และการเขียนรายงานการวิจัยอันเปนประโยชนตอเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ITEC4201 คลังขอมูลและเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse and Data Mining
แนวคิ ด ความหมาย และทฤษฏี ค ลั ง ข อ มู ล และเหมื อ งข อ มู ล คุ ณ ลั ก ษณะ และ
องคประกอบของคลังขอมูล การจัดเตรียมขอมูล และรูปแบบการวิเคราะหขอมูลในคลังขอมูล
การออกแบบคลังขอมูล ความรูพื้นฐาน และนิยาม เกี่ยวกับ เหมืองขอมูล การเชื่อมโยงระหวาง
คลังขอมูลและ เหมืองขอมูล การนําเหมืองขอมูลมาใชในงานธุรกิจ กรรมวิธีเหมืองขอมูล เทคนิค
และ เครื่องมือของเหมืองขอมูล การประยุกตใชงานและอัลกอริทึมตางๆ ระบบเหมืองขอมูลที่ใช
อยูในปจจุบัน ตัวอยางกรณีศึกษา การใชคลังขอมูล และ เหมืองขอมูล
ITEC4301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-oriented Programming
แนวคิด การจําลองสรรพสิ่งดว ยเทคนิค เชิงวัต ถุ อธิบายความหมายวัต ถุ และแนะนํา
วิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
เอนแคปชูเลชัน การถายทอดคุณ สมบัติ กรรมวิ ธี โพลีมอรฟซึ่ม หลัก การเขียนโปรแกรมดว ย
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ
ITEC4302 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Programming
แนวคิด หลัก การ และเทคโนโลยีเว็บเพจ และการใหบริก ารบนเวิลด ไวด เว็บ หรือ
เทคโนโลยีเ ว็ บ เซอรวิ ส การพั ฒ นาโปรแกรมบนเว็ บ เพจ ด ว ยภาษาตา งๆ การประยุก ต ใ ช
เทคโนโลยีสําหรับการใหบริการบนเว็บ ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนเว็บ โดยโปรแกรมภาษา
สําหรับการพัฒนาเว็บเพจ
ITEC4304 การออกแบบโปรแกรมการสอนผานเว็บ
3(2-2-5)
Design of Instructional Program through Web
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา นําไปใช และ
การประเมินผลโปรแกรมประยุกตเพื่อการสอนในรูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บ ฝกฏิบัติการ
เขียนโปรแกรมการสอนและการใชงานโปรแกรมประยุกต

ITEC4401 ความมั่นคงและความปลอดภัยของสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Assurance and Security
แนวโนมของความไมปลอดภัย ในสภาวะการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การวางแผน
และการจัดระบบความปลอดภัยในระบบฐานขอมูล ความปลอดภัยในคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ความปลอดภัยในโครงขายการสื่อสารขอมูล การปองกันทางกายภาพ การวิเคราะหความเสี่ยงดาน
ความปลอดภัยของสารสนเทศ เทคนิค และการใชงานเครื่องมือในการปองกัน ประเด็น ในแง
กฎหมาย และจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร
ITEC4402 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Human Computer Interaction
แนวคิด หลัก การเบื้องตน และองคประกอบ ของการปฏิสัมพัน ธ ร ะหวางมนุษ ยกั บ
คอมพิวเตอร แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปนศูนยก ลาง การพัฒนาวิธีติดตอผูใชที่มี
ประสิทธิผล แนวทางการประเมินผล และมาตรฐานดานงายตอการใชงาน เทคโนโลยีดานอุปกรณ
และระบบที่มีสวนสัมพันธกบั การใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรูการฝก
ปฏิบัติ การออกแบบสวนติดตอผูใชของอุปกรณและซอฟตแวร
ITEC4502 ระบบผูเชี่ยวชาญ
3(2-2-5)
Expert System
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบผูเชี่ยวชาญ ภาษาโปรแกรมระบบผูเชี่ยวชาญ การออกแบบ
โปรแกรมและการเขียนโปรแกรมสําหรับผูเชี่ยวชาญ การหาความรู แนวทางสําหรับการแทน
ความรูแบบจําลองจริงของเหตุผล และการประยุกตที่เปนประโยชนตองานทางธุรกิจ และการ
จัด การเบื้ องต น ระบบผูเชี่ ยวชาญในฐานะสนับสนุ น การตัด สิน ใจของการจัด การ และการ
บริหารงานทางธุรกิจเบื้องตน
ITEC4601 จริยธรรมทางสังคมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Social ethics for Information Technologists
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ของนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูที่
เกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุค คลและสังคม การปองกัน
อัน ตราย หรือภัยจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ แงมุมกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่
เกี่ยวของ

ITEC4602 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
3(2-2-5)
Web Service Technology
โพรโตคอลมาตรฐานของระบบการใหบริการผานเว็บ หลักการเอ็กซเอ็มแอล และอาร
พีซี สถาปตยกรรมเว็บเซอรวิส (SOAP) โปรโตคอลเอสโอเอ หลักการภาษาดับเบิ้ลยูเอสดีแอล
(WSDL) ภาษาสนทนาดับเบิ้ลยูเอสซีแอล (WSCL) และเทคโนโลยีตางๆ ที่ทําใหโ ปรแกรม
ติดตอกันไดบนอินเทอรเน็ต อธิบายถึงสวนประกอบมาตรฐานแตละชนิดของระบบการใหบริการ
ผานเว็บ การรักษาความปลอดภัย
ITEC4604 กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Laws and Ethics in Information Technology
ระเบียบ กฎ กติกา มารยาททางสังคมตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับกฎหมายและจริยธรรม ลิขสิทธิ์ คุณธรรมจริยธรรมใน
การผลิตผลงาน
ITEC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Information
Technology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม กอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู เจต
คติ และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปฏิบัติงานในสถานการณหรือรูปแบบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ
ITEC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
5(450)
Preparation for Co-operative Education in Information Technology
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITEC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2(90)
Professional Information Technology Cooperative Education
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITEC4804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6(540)
Information Technology Cooperative Education
การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ หน ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ เอกชน
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อยางเปนระบบ เสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการ
โดยมีการประเมินผลจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงาน พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
ITEC4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(0-2-1)
Seminar in Information Technology
การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา เขียนโครงการและ
รายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ITEC4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-6-3)
Research Studies in Information Technology
วิชาที่ตองเรียนกอน :ITEC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ITEC4903 ปญหาพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-6-3)
Special Problems in Information Technology
ปญหาความกาวหนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเรื่อง ดานขอสนเทศ
และขอมูล ซอฟตแวร ทฤษฎีและการคํานวณ ระเบียบวิธีการ การประยุก ตใ ชงาน ฮารด แวร
เทคโนโลยี และระบบที่เกี่ยวของ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
EAED1101

การศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Early Childhood Education
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ปฐมวัย นโยบาย จุดมุงหมายของการศึกษาปฐมวัย ประวัติความเปนมาของการศึกษา
ปฐมวัยในตางประเทศ ประวัติความเปนมาของการศึกษาปฐมวัยของไทยและรูปแบบการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของไทย หนวยงานที่จัด ลักษณะการดําเนินงานและแนวโนมทางการ
ศึกษาปฐมวัย การจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาเด็กแบบองครวม

EAED1102

คุณลักษณะครูปฐมวัย
3(3-0-6)
Characteristics Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสําคัญ และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย แนวคิด หลักการ
และทฤษฎีที่ เ กี่ย วขอ งกับ บุ ค ลิก ภาพ การเสริม สรา งบุ ค ลิ ก ภาพ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม
คุณลักษณะครูปฐมวัยตามมาตรฐานวิชาชีพครูปฐมวัย การสรางมนุษ ยสัมพัน ธ และ
บทบาทครูปฐมวัยในการมีปฏิสัมพันธและการใหคําแนะนํากับพอแม ผูปกครอง และผูที่
เกี่ยวของ

EAED1103

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Child Care for Early Childhood
พัฒนาการ ความตองการ การเรียนรูของเด็กปฐมวัย ทฤษฎีพัฒนาการเด็กแรกเกิด
ถึง - 5 ป แนวทางสงเสริมพัฒนาการ และการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย การปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสวัสดิศึกษา และการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการของเด็ก
ปฐมวัย บทบาทพอแม ผูปกครอง ชุมชนและสื่อมวลชนในการสงเสริมพัฒนาการและการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามบริบทสังคมไทยอยางมีสวนรวม

EAED1201

หลักสูตรและการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Curriculums and Provision for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและ
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ประเภทของหลัก สูตรและการจัดประสบการณ
สําหรับเด็ก ปฐมวัย กระบวนการและวิธีปฏิบัติการในการจัดทําหลัก สูต ร การพัฒ นา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย การนําหลักสูต ร
และการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย สูก ารปฏิบัติในชั้นเรียน การประเมินหลักสูตร
และการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย

EAED1501

นิทานและหุนสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Tales and Puppets for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน ของนิทานและหุน ที่เหมาะสมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ประเภทของนิทาน การแตงนิทาน ประเภทของหุน การประดิษฐหุน เทคนิคการ
เลานิทาน เทคนิคการเชิดหุน การใชหุน ประกอบการเลานิทาน

EAED1502

หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Books for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ และประโยชนข องหนังสือสําหรับเด็ก ประเภทของ
หนังสือสําหรับเด็ก ความพรอมในการอานหนังสือของเด็ก ปฐมวัย การเลือกและผลิต
หนังสือสําหรับเด็ก การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน บทบาทของครูและผูปกครองในการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือของเด็กปฐมวัย

EAED2202

การจัดประสบการณเพื่อ0พัฒนาอารมณและสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Emotional and Social Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
ทางอารมณ-จิตใจ คุณธรรมจริยธรรม และสังคมของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาอารมณ-จิตใจ คุณธรรมจริยธรรม และสังคมของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ
สันติศึกษา การสรางสื่อและจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและสังคม
การประเมิ น พั ฒ นาการทางอารมณ และสั งคมของเด็ ก ปฐมวัย บทบาทของครู แ ละ
ผูปกครองในการสงเสริมความสามารถทางสังคมอารมณและของเด็กปฐมวัย

EAED2203

การจัดประสบการณภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Language Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาทาง
ภาษาและรูปแบบการสอนภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย การสังเกต การวิเคราะหและบันทึก
พฤติกรรมทางภาษาของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณเพื่อสงเสริมทักษะดานการฟง
พูด อาน เขียน การผลิ ต สื่ อและของเลน เพื่ อสงเสริมทั ก ษะทางภาษาของเด็ก ปฐมวั ย
บทบาทของครูและผูปกครองในสงเสริมพัฒนาการทางภาษาการประเมินพัฒนาการทาง
ภาษาของเด็กปฐมวัย

EAED2204

การจัดประสบการณคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Mathematic Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางคณิตศาสตร เด็กปฐมวัย
กับการเรียนรูคณิตศาสตร แนวคิด และทฤษฎีพัฒ นาการทางสติปญญา การประยุก ตใ ช
แนวคิดและทฤษฎีในการจัดประสบการณคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการจัด
ประสบการณทางคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและวางแผนกิจกรรมบูรณา
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อคณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การประเมินผล
การเรียนรูทางคณิตศาสตร บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริม การเรียนรูทาง
คณิตศาสตร

EAED2205

การจัดประสบการณการเลนกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Outdoor Activities Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสํ าคัญ ทฤษฎีพัฒ นาการ ทฤษฎี ก ารเรียนรู ข องเด็ก ปฐมวั ย
ขอบขายและเนื้อหาของการจัดกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กปฐมวัย กิจกรรมเขาจังหวะ
เกมการเลน ตา ง ๆ การเลน น้ํา เลน ทราย การออกแบบกิจ กรรมบูร ณาการ การเขีย น
แผนการจัดประสบการณการเลนกลางแจง ผลิตสื่อ จัด สภาพแวดลอมสําหรับกิจกรรม
กลางแจง นําแผนการจัดประสบการณการเลนกลางแจงฝกปฏิบัติ ประเมินพัฒนาการ

EAED2206

การจัดประสบการณการเคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Movement Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการทางการเคลื่อนไหว
สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย รู ป แบบการเคลื่ อ นไหวพื้ น ฐาน แนวการจั ด ประสบการณ ก าร
เคลื่อนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย สื่อ อุปกรณ การเขียนแผนการจัดประสบการณเคลื่อนไหว
นํ า แผนการจั ด ประสบการณ เ คลื่ อ นไหว สู ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ ประเมิ น พั ฒ นาการ การ
เคลื่อนไหว

EAED2209

การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษ
3(3-0-6)
Child Care of Early Childhood with Special Needs
ความหมาย ขอบข าย พัฒ นาการ และพฤติก รรมของเด็ ก พิเศษระดับปฐมวั ย
สาเหตุของพฤติกรรมของเด็กพิเศษปฐมวัย จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรูของ
เด็กพิเศษระดับปฐมวัย ประเภทของเด็กพิเศษ การปรับพฤติกรรม การเฝาระวังและการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กพิเศษระดับปฐมวัย องคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
พิเศษและการใหความชวยเหลือ

EAED2211

การจัดประสบการณนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Dramatic and Musical Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทางนาฏศิลปและเพลงที่
เกี่ ย วข อ งกั บ เด็ ก ปฐมวั ย พั ฒ นาการทางด า นนาฏศิ ล ป แ ละเพลงของเด็ ก ปฐมวั ย
องคประกอบของการจัดกิจกรรมนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย สื่อ/อุปกรณ และ
รูปแบบการจัด กิจ กรรมที่สงเสริมกระบวนการทางดานนาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการทางดานนาฏศิลปและเพลง
สําหรับเด็กปฐมวัย การแสดงทาทางประกอบเพลงการจัดชุดการแสดง การเลือกและการ
ประยุก ตใ ชชุด แสดงและเครื่องแตงกาย สําหรับการจัด การแสดงในโอกาสตางๆ การ
ประเมินพัฒนาการทางนาฏศิลปและเพลงของเด็กปฐมวัย

EAED2301

การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Behavioral Study in Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดของการศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
พัฒ นาการเด็ก ปฐมวัย ลัก ษณะของพฤติ ก รรมเด็ก ปฐมวั ย สมรรถนะเด็ ก ปฐมวัยวิ ธี
การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย เครื่องมือที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมเด็ก การเขียนบันทึก
การแปลความหมายพฤติกรรม การสะทอนตนเอง การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมเด็ก
ปฐมวัย และการปรับใชเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

EAED2503

การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Environmental Management for Early Childhood
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด
สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็ก ปฐมวัย ประเภทของสภาพแวดลอมเพื่อการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ศูนยการเรียน เทคนิควิธีการจัดสภาพแวดลอม การเลือกและ
วางแผน การจัดสภาพแวดลอมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยและสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอม

EAED2504

สื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Learning Medias for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสื่อและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย ประเภทของสื่อ การเลือกใชสื่อกับเด็กปฐมวัย ประโยชนของ
สื่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเลือก จัดหา ออกแบบ และผลิตสื่อ การสรางสรรคสื่อ
จากวัสดุในทองถิน่ และวัสดุเหลือใช การประเมินและการตรวจสอบคุณภาพของสื่อ

EAED3207

การจัดประสบการณวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Science Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสํา คัญ แนวคิ ด ทฤษฎี และหลัก การทางวิท ยาศาสตร ทฤษฎี
พั ฒ นาการทางสติ ป ญ ญา ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร รู ป แบบการจั ด
ประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย กรอบมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย การออกแบบและวางแผนกิจกรรมบูรณา
การประสบการณทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก ปฐมวัย การผลิต สื่อวิทยาศาสตรร ะดับ
ปฐมวัย การใชคําถามพัฒนาการคิด การใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู การประเมินผล
การเรียนรูทางวิทยาศาสตร บทบาทของครูและผูปกครองในการสงเสริมการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตร

EAED3208

การจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(1-4-4)
Creative Art Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับศิลปะสําหรับ
เด็กปฐมวัย พัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย หลักการจัดกิจกรรมและประสบการณ
ศิลปะสรางสรรคเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเลือกวัสดุอุปกรณ เทคนิคและ
วิธีก ารสง เสริ มการจัด กิ จ กรรมศิ ลปะสรา งสรรค การเขียนแผนการจั ด ประสบการณ
กิจกรรมศิลปะสรางสรรค นําแผนการจัดประสบการณศิลปะสรางสรรค สูการปฏิบัติการ
จัดกิจ กรรมศิลปะสรางสรรค การเก็บผลงานและการนําเสนอผลงานทางศิลปะของเด็ก
ปฐมวัย การประเมินผลพัฒนาการทางศิลปะของเด็กปฐมวัย

EAED3210

การใหการศึกษาผูปกครองเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Parent Education for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลัก การ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการให
การศึกษาแกผูปกครอง บทบาทและหนาที่ของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย รูปแบบ
และวิธีในการสื่อสาร การใหการศึกษาแกผูปกครอง องคความรูสําหรับผูปกครองในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการเด็ก
การทําโครงการความรวมมือระหวางบาน โรงเรียนและชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

EAED3212

การจัดประสบการณเพื่อการพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Creative Thinking Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด หลั ก การ และทฤษฎี ที เ กี่ ย วกั บ ความคิ ด
สรางสรรค พัฒนาการทางความคิดสรางสรรคของเด็กแรกเกิด - 6 ป วางแผนและออกแบบ
การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของพอแม
และผูที่เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความคิดสรางสรรค การจัดประสบการณ
บูรณาการ การเลน ศิลปะ การเคลื่อนไหว คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา เพื่อสงเสริม
ความคิด สรา งสรรค การประเมิ น พั ฒ นาการทางความคิ ด สร างสรรคข องเด็ ก ปฐมวั ย
การศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคิดสรางสรรค

EAED3213

การจัดประสบการณเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Thinking Skills Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับทักษะการคิด
สําหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการและการทํางานของสมองชวงอายุแรกเกิด - 6 ป การศึกษา
งานวิ จั ยที เกี่ ย วข องกั บสมอง ประเภทของการคิ ด ทัก ษะการคิ ด สํ าหรั บเด็ก ปฐมวั ย
กระบวนการคิด การจัดประสบการณ ที่สงเสริมทักษะการคิด การประเมินทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัย

EAED3214

การจัดประสบการณการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Inclusive Education Experiences Management for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการศึกษา
แบบเรียนรวมระดับปฐมวัย ความรูที่เกี่ยวของกับเด็ก ที่มีค วามตองการพิเศษของเด็ก
ปฐมวัยการเตรียมการเพื่อการจัดการศึก ษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย เทคนิค การจัด
ประสบการณ และกิจกรรม การทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) บทบาทของ
ครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย ความรวมมือกับผูปกครองและ
ชุมชนตลอดจนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย

EAED3302

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Assessment for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย คุณลักษณะตามวัยของเด็กปฐมวัย รูปแบบและเทคนิคการประเมิน
พัฒ นาการดา นตาง ๆ เช น 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 และหลักการที่เกี่ยวของกับการจัดโปรแกรมเพื่อ
พัฒนาเด็กวัยแรกเกิด - 3 ป การจัดตารางกิจวัตรประจําวัน การวางแผนและออกแบบการ
จัดกิจกรรมสําหรับเด็กแรกเกิด - 3 ป การสรางและการจัดโปรแกรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูสําหรับเด็กวัยแรกเกิด - 3 ปที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย การจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการอบรมเลี้ยงดู การประเมิน พัฒ นาการเด็ก วัยแรกเกิด - 3 ป
บทบาทของพอแมในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูสําหรับเด็กวัยแรกเกิด - 3 ป

EAED3702

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับเด็กอายุ 3-5 ป
3(3-0-6)
Programs Development for Children of Three – Five
ความหมาย ความสําคัญ หลัก การ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของการจัดโปรแกรม
พัฒ นาการและคุณ ลัก ษณะตามวัย รูป แบบการอบรมเลี้ยงดู การวิเคราะห เลือ กและ
ออกแบบโปรแกรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 3–5 ป ที่สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประเมินโปรแกรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 3–5 ป

EAED4215

การจัดประสบการณการเรียนรูท างการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Learning Experiences Management in Early Childhood
รูปแบบการเรียนรูของเด็กปฐมวัย รูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตามแนวของหนวยงานตาง ๆ การจัดประสบการณการเรียนรูใหเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
การจัดบรรยากาศของหองเรียน การจัดตารางกิจกรรมการเรียนรู การศึกษาแนวทางจัด
ประสบการณและหนวยการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาและประสบการณใหสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนรูของเด็ก การประเมินผลการเรียนรูในหนวยการเรียนรูนั้น ๆ

EAED4216

การเตรียมความพรอมเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Readiness Learning for Early Childhood
ธรรมชาติและพัฒนาการทางดานตาง ๆ ของเด็กปฐมวัย องคประกอบของความ
พรอม รูปแบบของกระบวนการเรียนรู การจัดกิจ กรรมเพื่อสงเสริมความพรอมดาน
รางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญาการจัดหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู การจัด
สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู บทบาทครู และผูปกครองในการเตรียมความพรอมเพื่อการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย เครื่องมือและวิธีการประเมินความพรอมเด็กปฐมวัย

EAED4703

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Innovation in Early Childhood Educational
ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย เปรียบเทียบนวัตกรรม
ทางการศึกษาปฐมวัยของไทยและตางประเทศ การวิเคราะหรูปแบบของนวัตกรรมเพื่อ
นํามาใชในบริบทของไทย แนวทางการเลือกและการประยุกตใชนวัต กรรมเพื่อการจัด
การศึกษาปฐมวัย

EAED4901

การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
3(0-6-3)
Research in Early Childhood Education
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยระดับปฐมวัย การกําหนดปญหาการวิจัย การกําหนดตัว
แปร สมมุติฐาน ประชากรและกลุ มตัว อยาง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การ
ออกแบบการวิจัย เครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและการแปรผล การ
เขียนรายงานการวิจัย การนําผลการวิจัยไปประยุกตใ ชจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

EAED5401

การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Pre-school Administration
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษาปฐมวัย บทบาท หนาที่ของผูบริหาร รูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย การจัดโครงสรางขององคการ การจัดระบบงานบริหาร
บุคลิกภาพคุณลักษณะและสมรรถนะของผูบริหาร การดําเนินการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก
ศูน ยพั ฒ นาเด็ ก และสถานศึก ษาปฐมวัย การนิ เทศและติ ด ตามผลการปฏิบั ติ งานของ
บุคลากร การทํางานรวมกับผูปกครอง ทองถิ่นและชุมชน และการรณรงคเพื่อการสงเสริม
การจัดการศึกษาปฐมวัย

EAED5402

การประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย
3(3-0-6)
Quality Assurance in Pre-school
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัย ตัวบงชี้ และเกณฑการ
พิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา วิธีการประเมินคุณภาพ
และปฏิบัติก ารประเมิน คุณ ภาพสถานศึกษาปฐมวัย การเขียนรายงานผลการประเมิน
คุณภาพ

EAED5902

สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย
1(0-2-1)
Seminar in Early Childhood Education
แนวคิ ด หลั ก การ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ประเด็ น การสั ม มนาทางการศึ ก ษาปฐมวั ย
ประกอบดว ย ปจ จัยตาง ๆ ทางการศึกษาปฐมวัย สภาพปจ จุบัน 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
ทฤษฏีเบื้องตนเกี่ยวกับตลาดปจจัยการผลิต แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับความลมเหลวของตลาด

ECON1102

เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตรเปาหมายและปญหาในทางเศรษฐศาสตร
มหภาค ศึกษาพฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ
และดุลยภาพของรายไดประชาชาติ เชน พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม
การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การวาจางทํางาน ระดับเงินเฟอ เงินฝด นโยบายการเงิน
และการคลังในการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคเพื่อวิเคราะหสถานการณ
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ECON1103

คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematics for Economists 1
กฎเกณฑทางคณิตศาสตรพื้นฐาน พีชคณิตเชิงเสน แคลคูลัสของฟงกชัน เมตริกซ
ดีเทอรมินันต เพื่อนําไปประยุกต ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค
และการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อที่จะหาเสนอุปสงคและอุปทานอยางงาย การหาจุดดุลย
ภาพ ราคาดุลยภาพ ปริมาณดุลยภาพ เสน ตนทุนตามความหมายทางเศรษฐศาสตรชนิด
ตางๆ การหาจุดการผลิตที่กอใหเกิด กําไรสูงสุด ตนทุนต่ําสุด

ECON1104

สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1
3(3-0-6)
Statistics for Economists 1
ความหมายของสถิ ติ ทฤษฎี ค วามน า จะเป น การทดสอบสมมติ ฐ านการหา
ความสัมพันธร ะหวางตัว แปร การวิเคราะหเสน ถดถอยอยางงาย และการประยุก ตใ ช
ทางดานเศรษฐศาสตรและธุรกิจ เพื่อที่จะหาความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ที่มีตออุปสงค
อุปทานตลาด การวิเคราะหเพื่อประมาณคา และเสนถดถอยอยางงายของผลิตภัณฑมวล
รวมภายในประเทศ การหาสมการการออม การลงทุน การหาสัมประสิทธิ์จีนีอยางงาย 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 ซึ่งเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ 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 เพื่อประกอบธุรกิจการจัดหาและ
ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคาการลงทุน
ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา

ECON1201

คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematics for Economists 2
วิชาบังคับกอน : ECON1103 คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1
ทฤษฎีทางคณิตศาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชวิชาเศรษฐศาสตรเชิงลึก ไดแก
ทฤษฎี อุ ปสงค แ ละอุป ทาน ทฤษฎี พฤติก รรมผู บริ โ ภค และทฤษฎีก ารผลิต การหา
อรรถประโยชนสูงสุด การคํานวณหาดุลยภาพของทฤษฎีของเคนส และทฤษฎีคลาสสิก
การหาคาต่ําสุดและคาสูงสุดอยางละเอียด อนุพันธของฟงกชันหนึ่งตัวและหลายตัว การ
อินทิเกรต รวมทั้งกฎเกี่ยวกับการดิฟเฟอเรนเชียล

ECON1202

สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 2
3(3-0-6)
Statistics for Economists 2
วิชาบังคับกอน : ECON1104 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 1
ทฤษฎีทางสถิติที่สามารถนํามาประยุกตใ นวิชาเศรษฐศาสตรเชิงลึก ไดแก การ
คํานวณหาอัตราเงินเฟอ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางงาน การคํานวณหา
GDP deflator เส น IS-LM-BP การทดสอบตั ว กํ า หนดของผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวม
ภายในประเทศ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ การหาชวงความเชื่อมั่นและการพยากรณ
ทางเศรษฐกิจ แบบจําลองสมการถดถอยที่ไมเปนเสนตรง อนุกรมเวลาและเลขดัชนี การ
ทดสอบไค-สแควส การวิเคราะหความแปรปรวน รวมการวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ
พหุคูณ เพื่อนํามาอธิบายทิศทางเศรษฐกิจตามแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักเคนสและ
สํานักคลาสสิก

ECON2101

ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
History of Economic Thought
วิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ตั้งแตสมัยกอนคลาสสิ ค จนถึงสมัย
กลางศตวรรษที่ 20 เชน แนวคิดเกษตรนิยม พาณิชยนิยม คลาสสิก นีโอคลาสสิก เคนส
สังคมนิยม โพสตเคนสเซียน เศรษฐศาสตรสถาบัน และแนวความคิดทางดานเศรษฐศาสตร
ในปจจุบัน โดยใหความสําคัญตอปรัชญาพื้นฐาน สาระสําคัญของแนวคิดและสภาพปญหา
เศรษฐกิจที่มีผลตอแนวคิดในแตละยุคสมัย

ECON2201

เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics 2
วิชาบังคับกอน : ECON1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
พฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหแบบนับหนวย และวิเคราะหแบบเรียงลําดับ หลักอุป
สงคและอุปทาน ทฤษฎีการผลิต การผสมปจจัยการผลิตที่เสียตนทุนต่ําสุด ทฤษฎีตนทุน
ระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะของโครงสรางของตลาดประเภทตางๆ การตั้งราคา ทฤษฎี
เกมเบื้องตน การกําหนดราคาปจจัยภายใตโครงสรางตลาดสินคาและตลาดปจจัยประเภทตาง
ๆ ดุลยภาพทั่วไป สวัสดิการเบื้องตนทฤษฏีเกี่ยวกับความลมเหลวของตลาด 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) การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงานแบบจําลองอุป
สงคมวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจแบบปดและแบบเปด ภาวะเงินเฟอ
เงินฝด การวางงาน และนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฏีวัฎจักรธุรกิจที่แทจริง ตลอดจนการประยุกตทฤษฏีเศรษฐศาสตร
มห
ภาคมาวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจ

ECON2203

เศรษฐศาสตรการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Economics
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะพื้นฐาน โครงสราง
และปญหาของประเทศที่กําลังพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ปจจัยดาน
เศรษฐกิจและปจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนา การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนา
ชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประชากร การศึกษา และ
สุขภาพอนามัย การออม การลงทุน การคา การลงทุน และหนี้ตางประเทศ ปญหาและ
ทางเลือกของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ECON3201

เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Money and Banking
ทฤษฎี เ งิ น ตรา ปริ ม าณเงิ น และสิ น เชื่ อ ในระบบเศรษฐกิ จ ปริ ม าณเงิ น ใน
ความหมายแคบ และปริมาณเงินในความหมายกวาง วิวัฒนาการของการเงิน และระบบ
การเงิน บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน ประเภทของธนาคาร หนาที่และบทบาทตอ
ปริมาณเงิน การสรางและทําลายเงินฝาก บทบาทและการกํากับ ดูแลสถาบันการเงินโดย
ธนาคารกลาง บทบาทและหนาที่ของตลาดทุน การกํากับตลาดทุน การชําระเงินระหวาง
ประเทศ สถาบันประกันเงินฝาก

ECON3202

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Economics
การประยุกตใชหลักการทางเศรษฐศาสตร เพื่อใชกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การจําแนกและหลักการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหคาใชจายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรวมทั้งผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดลอม แนวทางการแกไข และบรรเทา
ปญหาซึ่งเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การวิเคราะหและประเมิน
โครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาและการพัฒนา
สิ่งแวดลอมของประเทศไทย

ECON3203

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ

3(3-0-6)

International Economics
วิชาบังคับกอน : ECON1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
ECON1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
ทฤษฎี ก ารคา ระหว างประเทศ และนโยบายของรั ฐ บาลเกี่ ยวกั บการควบคุ ม
สิน ค าเข าและสิ น คา ออก การคา ระหว างประเทศกั บการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การแก ไ ข
ดุลการคาและการชําระเงิน ระหวางประเทศ การลงทุน ระหวางประเทศ พิธีก ารทาง
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
ขอบเขตของวิ ช าเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรต อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โครงสรางทางเศรษฐกิจการเกษตร ปญหาดานการเกษตร หลักเศรษฐศาสตรและแนวคิด
ทฤษฎีใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร สินเชื่อการตลาด และราคาผลผลิตการเกษตร การ
บริโภค วิถีการตลาดสินคาเกษตร สหกรณการเกษตร ธุรกิจการเกษตร การสรางมูลคาเพิ่ม
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
บทบาทและความสําคัญของอุต สาหกรรม วัต ถุประสงคข องการทําธุร กิจ ทาง
อุตสาหกรรม อํานาจผูกขาดในอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของราคา ภาวะการตลาด
ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผน การลงทุน และการสงเสริมการขยายตลาดพรอมทั้งการวิเคราะห
ถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางแกไข

ECON3208

เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary Economics
ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการเงิน
ระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา ทฤษฎีอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงและการคาดการณอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดการเงินระหวางประเทศ
และหนี้ระหวางประเทศ
นโยบายเศรษฐศาสตรมหภาคและความรวมมือทางการเงิน
ระหวางประเทศ แบบจําลองการเงินระหวางประเทศ ประเด็นรวมสมัยทางการเงินระหวาง
ประเทศ

ECON3209

เศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรม
3(3-0-6)
Creative Economy and Innovation
นวัตกรรมในทฤษฎีเศรษฐศาสตรสํานักตาง ๆ แบบจําลองสําหรับการวิเคราะห
นวัต กรรม การวิเคราะหโ ครงการที่เ กี่ยวของกั บนวัต กรรม การวิเ คราะหก ารจัด การ
นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร ผลกระทบของนวัตกรรมและการสรางคุณคาที่มีตอธุรกิจ
และระบบเศรษฐกิจ

ECON3210

เศรษฐศาสตรที่ดิน
3(3-0-6)
Land Economics
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดิน สวนประกอบของที่ดินทางการเกษตร ลักษณะพิเศษของ
ที่ดินในฐานะปจจัยการผลิต อุปทานที่ดิน อุปสงคที่ดิน การใชที่ดิน การถือครองที่ดิน ผล
ของการถือครองที่ดิน ที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตร ปญหาการถือครองที่ดินในประเทศ
ไทย

ECON3211

เศรษฐศาสตรทองถิ่น
3(3-0-6)
Regional Economics
กิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับทองถิ่นและชุมชน ทฤษฎีวาดวยทําเลที่ตั้งถิ่นฐาน
วิเคราะหการเคลื่อนยายระหวางทองถิ่น วิเคราะหความสัมพันธระหวางทองถิ่น การ
วิเคราะหปจจัยการผลิต และผลผลิตในทองถิ่น มาตรการแกไขความไมเทาเทียมกัน
ระหวางทองถิ่น โดยศึกษาเปนรายกรณีแตละทองถิ่น

ECON3212

เศรษฐศาสตรชนบท
3(3-0-6)
Rural Economics
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท การมีสวนรวมทางดานการผลิตการตลาด
และการบริโภคของประชากรในชนบท บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชนบท การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจในชนบทไทย รวมทั้ง
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต

ECON3213

เศรษฐศาสตรภูมิภาคและเมือง
3(3-0-6)
Regional and Urban Economics
ทฤษฎีการกําเนิดของเมือง ทฤษฎีวาดวยทําเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ
การใชที่ดินและผลตอบแทนจากการใชประโยชนของที่ดินในรูปแบบตาง ๆ ตลาดที่อยู
อาศัย การขนสง โครงสรางของเมือง ขนาดของเมืองที่เหมาะสม ลักษณะปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในเมือง และการวางแผนการเจริญเติบโตของเมือง สวนในระดับภูมิภาค ศึกษาการ
เจริญเติบโตและการกําหนดรายไดของแตละภูมิภาค ความแตกตางของการกระจายรายได
ความหนาแนนของประชากร และนโยบายเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค

ECON3301

เศรษฐศาสตรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Economics
วิธีการประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร เพื่อใชใ นดานธุรกิจ ไดแก การ
พยากรณทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ เชน อุปสงคและอุปทานสําหรับตลาดตาง ๆ การ
สํารวจตลาด การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน การตั้งราคาในตลาดประเภทตางๆ
การวิเคราะหนโยบายการใหสินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีตาง ๆ ที่
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ

ECON3302

การวิเคราะหโครงการและแผนงาน
3(3-0-6)
Project and Program Analysis
หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหารโครงการ
และแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ การวิเคราะหตน ทุน และประโยชนทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน การกําหนดทางเลือกของโครงการ
หลักและขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะหโครงการโดย

ประชาชนมีสวนรวม การวิเคราะห Cost – Benefit Ratio วิเคราะหเชิงระบบในโครงการ
และแผนงาน
ECON3303

เศรษฐศาสตรการจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management Economics
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง ดัชนีชี้นําทาง
เศรษฐกิจ ดัชนีพองทางเศรษฐกิจ และสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงประเภท
ตางๆ เชน ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในตลาด ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยง
ทางดานสิ่งแวดลอม ความเสี่ยงจากดานปฏิบัติการ เปนตน เทคนิคประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) การจัดการและการตัดสินใจ
ทางธุรกิจบนพื้นฐานความเสี่ยง การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงทั้งวิธีการเชิงคุณภาพ
และการประยุกตใชวิธีการเชิงปริมาณ

ECON3304

เศรษฐศาสตรกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Economics
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมของบริษัทและโครงสรางของตลาด การใชเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรเพื่อชว ยในการวิเคราะหและตัด สิน ใจของธุร กิจ ปจ จัยที่เปน ตัว กําหนด
ความสามารถในการเเขงขัน กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร เครื่องมือที่จะนําไปสูความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันและสงผลตอการพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศไทย และการ
สรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันของชาติ

ECON3305

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

ECON3306

เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
3(3-0-6)
Econometrics for Business
วิชาบังคับกอน : ECON1202 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร 2
ทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเนนสมการเดี่ยวและระบบสมการ การสรางตัวแบบการเลือก
วิธีการประมวลคาที่ดีที่สุด การพยากรณและเทคนิคการจําลองคาโดยศึกษากรณีตัวอยาง
เพื่อประยุกตใชในธุรกิจ

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 เพื่อคนหาคําตอบหรือพิสูจนองคความรูทางเศรษฐศาสตร
การสรุปผลและเสนอผลงานวิจัย และจริยธรรมของนักวิจัย

ECON4101

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมสําหรับนักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Good Governance and Ethics for Economists
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ กฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจ ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับธุรกิจในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศในยุคการคาเสรีไรพรมแดน ปรัชญา บทบาท หนาที่ความ
รับ ผิ ด ชอบของนั ก เศรษฐศาสตร ต อสั ง คม จริ ย ธรรมธุ ร กิจ ที่ มี ตอ ลู ก ค า ลู ก จ าง และ
สาธารณชน ผลกระทบของหลักการและเหตุผลของกฎหมายตอจริยธรรมทางธุรกิจ

ECON4301

เศรษฐกิจไทยกับโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Thai Economy and Globalization
ระบบเศรษฐกิจ ไทยภาพกวา งไดแ ก พัฒ นาการของเศรษฐกิจ มหภาค
องคประกอบของเศรษฐกิจ ไทย การทํางานของระบบเศรษฐกิจ ไทย การวิเคราะห
พัฒนาการของเศรษฐกิจโลก ทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบายปรากฏการณของโลกาภิวัตน
ผลกระทบของปรากฏการณโลกาภิวัตนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย ตลอดจนปญหาเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวัน

ECON4302

เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0-6)
Economics of Transportation
วิเคราะหปญหา และนโยบายการเคลื่อนยายวัตถุดิบ และผลิตผลสําเร็จรูป ปญหา
อัตราคาระวาง การใชเครื่องมือและอุปกรณการขนสง การนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรมา
วิเคราะหการบริหารงานคลังสินคา การควบคุมสินคาคงเหลือ และการเลือกใชบริการขนสง

ECON4303

เศรษฐศาสตรการลงทุนและตลาดทุน
3(3-0-6)
Economics of Investment and Capital Market
ความหมาย และขอบเขตของเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหการลงทุน
ในตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อการตัดสินใจลงทุนใหมีความเหมาะสมกับสถานะและแผน
ในอนาคตของธุรกิจ โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอผลตอบแทนจาก
การลงทุนในตราสารประเภทตางๆ การประเมินความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน รวมถึงการทําความเขาใจกับแนวโนมและพัฒ นาการใหม ๆ ของตราสาร ตลาด
การเงิน และพัฒนาการทางอิเลคทรอนิคสของตลาด ตลอดจนกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการลงทุน

ECON4304

ประเด็นเศรษฐศาสตรรวมสมัยที่เลือกสรร
3(3-0-6)
Selected Current Topics in Economics
วิเคราะหเฉพาะเรื่องที่เปนหัวขอที่นาสนใจในทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา ซึ่งจะประกาศลวงหนาเปนคราว ๆ ไป

ECON4305

เศรษฐศาสตรการภาษีอากร
3(3-0-6)
Economics of Taxation
เกณฑการวิเคราะหภาษี ภาระภาษีใ นกรอบดุลยภาพเฉพาะสวนและดุลยภาพ
ทั่วไป ผลกระทบดานพฤติกรรมของภาษีหลักตาง ๆ ไดแก ภาษีเงินได ภาษีบริโภค ภาษี
ทรัพยสิน ภาษีระหวางประเทศ บทบาทการคลังของรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นในระบบ
เศรษฐกิจ นโยบายการคลัง และการกอหนี้สาธารณะ

ECON4306

เศรษฐศาสตรแรงงาน
3(3-0-6)
Labor Economics
วิเคราะหทฤษฎีเศรษฐศาสตร เกี่ยวกับอุปทานและอุปสงคแรงงานขององคการ
ธุรกิจและของตลาด การกําหนดคาจางและการวาจางแรงงานในตลาดแขงขันและตลาดที่
ขาดการแขงขัน บทบาทของสหภาพแรงงาน สมาคมนายจางและรัฐบาลในตลาดแรงงาน
ตลอดจนนโยบายการเพิ่มรายไดและสวัสดิการของแรงงาน

ECON4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Economics
การเตรียมความพรอมของผูเรียน กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ เศรษฐกิจและธุรกิจ

ECON4802

การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
5(350)
Occupational Practicum in Economics
วิชาบังคับกอน : ECON4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร
การฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจในหนว ยงานของรัฐ หรือธุร กิจเอกชนที่
เหมาะสมทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณใน
อาชีพดานเศรษฐกิจและธุรกิจ

ECON4803

การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Economics
หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบขอบังคับที่
เกี่ยวของกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ ความรู
พื้นฐานในการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพแตละสาขาวิชา เชน การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม โครงสรางการ
ทํางานในองคกร งานธุรการในสํานักงาน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และ
ระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
เขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอผลงานโครงการ

ECON4804

สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร
6(540)
Co-operative Education in Economics
วิชาบังคับกอน : ECON4803 การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร
การฝกงานวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความรวมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ เพื่อเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ 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 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจัดการสัมมนา และ
ศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจที่เปนประเด็นในปจจุบัน โดยนําปญหาตาง ๆ มาวิเคราะหและ
อภิปรายในกลุมพรอมทั้งใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา โดยใหอยูในแผนการ
แนะนําและควบคุมของผูบรรยาย

ECON4902

การวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3(0-6-3)
Research Studies in Business Economics
วิชาบังคับกอน : ECON3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
และ BCOM3622 คอมพิวเตอรสําหรับนักเศรษฐศาสตร
การทําและนําเสนอโครงการวิจัย และการทําการวิจัยเกี่ยวกับปญหาทางเศรษฐกิจ
และธุร กิจ ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัย โดยอยูภ ายใตคําแนะนําและควบคุมของ
ผูบรรยาย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
รหัส

ชื่อและคําอธิบายราชวิชา

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
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนและ การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรู การวัดประเมินผล
และการวิ จัย เพื่อ พั ฒ นาการเรี ย นรู สํ า หรั บ ผู เ รี ย นที่มี ค วามสามารถแตกตา งกั นระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน การฝกปฏิบัติการสอนหนาชั้นเรียน

EDCH4601

การสอนเพื่อสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีน
3(3-0-6)
Teaching for Chinese Proficiency Test
การสอนเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรูทางภาษาจีนในระดับตางๆ วิเคราะหแนว
ขอสอบสวนตางๆ เชน การฟง การอาน และการเขียน

EDCH4901

การสัมมนาทางการศึกษาภาษาจีน
2(1-2-3)
Seminar in Chinese Education
การสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นหรือปญหาที่สําคัญทางภาษาจีนและวรรณกรรมจีน

2
EDCH4902

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนทางภาษาจีน
2(1-2-3)
Classroom Action Research in Chinese Class
ความหมาย ความเปนมา และลักษณะของการวิจัยปฏิบัติก ารทางภาษาจีน และ
การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ลักษณะสําคัญและความจําเปนของการวิจัยปฏิบัติก ารในชั้น
เรียน รูปแบบและขั้นตอนของการทําวิจัยปฏิบัติการ การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอ มูล การวิเ คราะหขอ มูล และ การเสนอผลการวิเ คราะหขอ มูล การนํา เสนอรายงาน
ผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ฝกปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
รหัส
EDMA3201

ชื่อและคําอธิบายราชวิชา
หนวยกิต
สมรรถนะครูคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Competencies of Mathematics Teachers
การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตร เนนแนวคิดทางคณิตศาสตรและพัฒนาสมรรถนะ
ครูคณิตศาสตร การเขาสูเนื้อหาคณิตศาสตร รูปแบบ วิธีสอนที่เปนสากล พรอมทั้งการใช
สื่อประกอบที่สอดคลองกับกระบวนการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร

EDMA4201

การจัดประสบการณการเรียนรูค ณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3(2-2-5)
Learning Experience Management in Mathematics for Secondary School
การวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อจัดทําหนวยการเรียนรู
ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชจิตวิทยา
การเรียนรู เทคนิค การสอนคณิต ศาสตร การจัด การชั้น เรียน และการจัด สิ่งแวดลอมที่
สงเสริมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน การวางแผนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้งการฝกการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

EDMA4202

การจัดประสบการณการเรียนรูค ณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5)
Learning Experience Management in Mathematics for High School
การวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อจัดทําหนวยการเรียนรู
ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร โดยใชจิตวิทยา
การเรียนรู เทคนิคการสอนคณิตศาสตร การจัดการชั้นเรียน และการจัดสิ่งแวดลอมที่
สงเสริมการเรียนรูคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน การวางแผนการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียน รวมทั้งการฝกการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

EDMA4901

สัมมนาทางการศึกษาคณิตศาสตร
2(1-2-3)
Seminar in Mathematics Education
การคน ควา รวบรวมขอ มูลเอกสารและงานวิจั ย การอภิปรายปญหา การเขีย น
โครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดาน
คณิตศาสตร

1

EDMA4902

การวิจยั ปฏิบัติการในชั้นเรียนคณิตศาสตร
2(1-2-3)
Classroom Action Research in Mathematics Class
การคนควาและวิจัยดานคณิตศาสตร การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
ภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
EDTE1101 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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
รู ป แบบ องค ป ระกอบและพั ฒ นาการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
การศึก ษา ตลอดจนการพัฒนา แนวโนมการใช รวมถึง การประเมินเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา
EDTE1102 การเลือกใชแ ละบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีการศึก ษาและสื่อ สารการศึกษา3(2-2-5)
Operation and Maintenance ofEquipmentsof Educational Communications
and Technology
ความรูพื้น ฐานทางไฟฟา และอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส หลัก การ ระบบการทํ า งานของ
อุปกรณป ระเภทเครื่อ งฉายอุป กรณประเภทเครื่อ งเสี ยงการใช แ ละการบํา รุง รัก ษา
อุปกรณทางเทคโนโลยีการศึกษา
EDTE1103 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(3-0-6)
Innovations of Communications and Technology
ความหมายขอบขายแนวคิดความสําคัญหลักการของนวัตกรรมทางการศึกษา
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการศึกษาการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู สื่อ อุปกรณ เทคนิควิธีการที่ประยุกตใชในการ
เรียนการสอน

2
EDTE1104 จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Ethics of Educational Technologist

3 ( 3 -0 -6)

ความหมาย ความสําคัญ จรรยาบรรณและจริยธรรมของนักเทคโนโลยีการศึกษา
แนวปฏิบัติ ความเปนมา และพระราชบัญญัติก ารศึก ษาระเบียบขอ บังคับ กฎหมาย
ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีการศึกษา
EDTE1105 การคิดและเขียนสรางสรรคสื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Creative Thinking and Writing for Education
หลัก การทฤษฎีก ารสื่อ สาร กระบวนคิดสรางสรรคเ พื่อ การถา ยทอด การเขียน
เชิ งสรา งสรรคก ารเขีย น Storyboard การเขีย นบทวิ ทยุ ก ระจายเสีย งการเขี ย นบท
วิท ยุโ ทรทั ศ น ฝ ก ปฏิ บัติ ก ารเขีย นบทวิท ยุ ก ระจายเสี ย งและบทวิ ท ยุโ ทรทั ศ นเ พื่ อ
การศึกษา

EDTE1106

ศิลปะกับการถายภาพเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0-6)
Arts and Photography for CommunicationConveying of Meaning
หลักการทางศิลปะ รูปแบบและการจัดองคประกอบ การจัดแสง อิทธิพลของ
แสงและเงา ทฤษฎี สีที่สง ผลทางจิตวิ ทยาการรับ รูหลั ก การสื่อ สารการถา ยภาพ
ที่สอดคลองกับสถานการณ การวิจารณ การบรรยายภาพถาย ฝกปฏิบัติถายภาพโดยใช
องคประกอบทางศิลปะที่สามารถสื่อความหมายไดตรงกับเนื้อหา

EDTE1107

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศนเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Radio and Television Program Management for Education
หลัก การจัดผัง รายการวิทยุก ระจายเสีย งและวิทยุโทรทัศนเ พื่อ การศึก ษา
ลักษณะและขนาดของสถานีวิเคราะหปจจัยตางๆ ตลอดจน กลยุทธการจัดผังรายการ
ใหเขาถึงกลุมเปา หมายและบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาอุปกรณและเครื่องมือ
การจัดรายการ ฝกปฏิบัติจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา

3
EDTE1108

การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ
3(2-2-5)
Print Media Design and Production
ความสําคัญและบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ เทคโนโลยีที่เกี่ยวขอ งกับการพิมพ
ประเภทและการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ กระบวนกอนการพิมพกระบวนการพิมพและ
หลังพิมพ ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ

EDTE1109

การจัดนิทรรศการดวยสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
MultimediaforExhibition
ความสํ า คั ญ ประเภทของการจั ด นิ ท รรศการสื่ อ กิ จ กรรมประกอบและ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่นํามาใชเพื่อ การจัดนิทรรศการการออกแบบและสรา งวัส ดุ
อุปกรณเพื่อจัดแสดงฝกปฏิบัติจัดนิทรรศการดวยสื่อมัลติมีเดีย

EDTE1110

เทคนิคการฝกอบรม
3(3-0-6)
Techniques of Training
ความหมาย ความสําคัญ กิจกรรม กลยุทธ รูปแบบการฝกอบรมประเภทตางๆ
เทคนิค การเปนวิ ทยากรการถา ยทอดการนํ า เสนอการเขีย นโครงการฝ ก อบรม
จิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู พ ฤติ ก รรมมนุ ษ ย คุ ณ ธรรมและจรรยาบรรณของวิ ท ยากร
และการฝกปฏิบัติการจัดฝกอบรม

EDTE2101

เทคโนโลยีการถายภาพ
PhotographicTechnology

3(2-2-5)

หลัก การทฤษฎีแ ละพัฒ นาการของเทคโนโลยีก ารถา ยภาพประเภทของ
กล อ งถา ยภาพการใชแ ละดูแ ลรัก ษาวัส ดุ อุป กรณ ก ารถ า ยภาพ ทฤษฎีแ สงและ
การเกิ ด ภาพ การจั ด องค ป ระกอบภาพ และวิ ธี ก ารถ า ยภาพประเภทต า งๆ
ฝกปฏิบัติถายภาพ

4
EDTE2102

โปรแกรมประยุกตสําหรับการเรียนการสอนบนเครือขาย
Application Program for Instruction on Network

3(3-0-6)

หลักการทฤษฎีการออกแบบการใชโปรแกรมประยุกตสํา หรับ การเรียน
การสอนบนอินเทอรเ น็ ตการสร า งเว็บ ไซตก ารออกแบบพัฒ นาและประเมิน ผล
กระบวนการพัฒนาเว็บไซตแ ละอีเ ลิรนนิ่งทางการศึกษา การปฏิบัติอ อกแบบและ
พัฒนาเว็บไซตและอีเลิรนนิ่งทางการศึกษา
EDTE2103

การออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
DesignandDevelopmentofCommunicationsandTechnology

3(2-2-5)

ความหมายความสํ า คั ญ รู ป แบบของสื่ อ ทางเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา
การออกแบบสารหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบและการผลิต
สื่ อ การศึก ษา สื่ อ การเรี ย นการสอนสํ า หรั บ ผู เ รีย นประเภทต า งๆสื่ อ ออนไลน
สื่ อ ประเภทอุ ป กรณ สื่ อ เทคนิ ค วิธี ก ารสื่ อ สํ า หรั บ เด็ ก พิ เ ศษ การประยุ ก ต ใ ช
โปรแกรมคอมพิวเตอรใ นการผลิตและการนําเสนอ การประเมิน สื่อ การสอน ฝก
ปฏิบัติออกแบบและผลิตสื่อการศึกษา
EDTE3101

การออกแบบและพัฒนาสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา
3(2-2-5)
Design andDevelopment of Audio Visual Media in Educational Technology
ความหมาย ความสํ า คั ญ หลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ออกแบบและการผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษาสื่อวัสดุการศึกษาสื่อทางดานเสียง
สื่ อ กราฟ ก และสิ่ ง พิ ม พ ภ าพนิ่ ง วี ดิ ทั ศ น ภ าพยนตร สื่ อ 3 มิ ติ ก ารประยุ ก ต
ใชโปรแกรมคอมพิว เตอรใ นการผลิตและการนํา เสนอ การประเมินสื่อ การสอน
ฝกปฏิบัติออกแบบและผลิตสื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา

5
EDTE3102 การออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Design and Development ofElectronic Media in Educational Technology
ความหมายความสํา คัญและรูปแบบของสื่ออิเล็ก ทรอนิก สเ พื่อการศึกษา
การ ออกแบบสา รหลั ก การแนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ ออกแบบและ
การผลิตสื่อหนังสือ อิเล็ก ทรอนิกสคอมพิวเตอรชวยสอน การเรียนการสอนผา นเว็บ
อีเ ลิรน นิ่ง โมบายเลิรนนิ่ ง การประยุก ตใ ชโปรแกรมคอมพิว เตอรใ นการผลิตและ
การนํา เสนอ การประเมิน รวมถึงการฝกปฏิบัติอ อกแบบและผลิตสื่ออิเล็ก ทรอนิก ส
เพื่อการศึกษา
EDTE3103 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา3(2-2-5)
Radio and Television Broadcasting Production for Education
หลักการทฤษฎี ประเภทและรูปแบบของรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษา กระบวนการผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน ตั้ง แตขั้น กอ นการผลิต ขั้นการผลิต และขั้น หลังการผลิต รวมถึงการผลิ ต
รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น เ พื่ อ การศึ ก ษาด ว ยคอมพิ ว เตอร
การเผยแพร เ พื่อ การศึ ก ษา การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งและ
วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
EDTE3208

วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Methodology in Teaching Computers
หลัก การ แนวคิด ทฤษฎีก ารสอนคอมพิวเตอรทฤษฎีจิตวิทยาการเรีย นรู
รูป แบบเทคนิ ค และการสอนการวิเ คราะห ผู เรี ย น จั ดลํ า ดั บ เนื้อ หา การควบคุ ม
ชั้น เรี ย น การจัด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ใ ห กั บผู เ รีย นตลอดจนการประเมิน ผล
ผูเรียนฝกปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร

6
EDTE4101 การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3(3-0-6)
Administration and Management of Educational Technology
หลักการ ทฤษฎี และรูปบบการบริหารงาน การจัดการ การวางแผนกลยุทธ
การวิเคราะหโครงสรางและนโยบายในการบริหารและจัดการงานเทคโนโลยีการศึกษา
แผนและโครงการที่เกี่ยวของกับบุคลากรวัสดุ อุปกรณ สถานที่ 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
หน ว ยการเรี ย นรู ออกแบบกิ จ กรรม และวางแผนการจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู
คอมพิวเตอร โดยใชจิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร การจัดการชั้นเรียน
และการจั ด สิ่ ง แวดล อ มที่ ส ง เสริ ม การเรี ย นรู คํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า งของผู เ รี ย น
การวางแผนการวัด และประเมิ นผลการเรีย นรูเ พื่อ พั ฒ นาผู เ รีย นรวมทั้ ง การฝ ก การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูคอมพิวเตอรในชั้นเรียน ระดับประถมศึกษา
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EDTE4202

กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูเทคโนโลยีการศึกษา
3(2-2-5)
และคอมพิวเตอร ระดับมัธยมศึกษา
Learning Experience Management in Technology Education and Computer for
Secondary School
การวิเคราะหหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อ
จัดทําหนวยการเรียนรู ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
คอมพิวเตอร โดยใชจิตวิทยาการเรียนรู เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร การจัดการชั้น
เรียน และการจัดสิ่งแวดลอมที่สงเสริมการเรียนรู คํา นึงถึงความแตกตา งของผูเรียน
การวางแผนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อ พัฒนาผูเรียนรวมทั้งการฝกการจัด
กิจกรรมการเรียนรูคอมพิวเตอรในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา

EDTE4905

การพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร3(2-2-5)
Development of Educational Technology and Computer Project
การนําความรูที่ไดจากการศึกษา มาสรางโครงงานดานเทคโนโลยีการศึกษา
การเรียนการสอนดานคอมพิวเตอรโดยมุงเนนความรูทางดานเทคโนโยลีการศึกษา
และคอมพิวเตอร มาสรางสรรคโครงการดานการศึกษา

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
EDUC1101

ความเปนครู
3(3-0-6)
Teachers’ Self Actualization
หลัก การ เปาประสงค และรู ปแบบของการจัด การศึก ษา บทบัญญัติ วาดว ย
การศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับครู
ทุกสังกัดและครูการศึกษาพิเศษ ความสําคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู และองคก ร
วิชาชีพครู สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู องคก รกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนทางความกาวหนาและ การพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครูมืออาชีพ

EDUC1501

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
2(2-0-4)
Information Technology and Communication for Teachers
ทฤษฎี รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา ปฏิบัติการ
ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา การออกแบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารทางการศึ ก ษาการประเมิ น และนํา ผลไปใชใ นการพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารทางการศึกษาที่สอดคลองกับ การเรียนการสอนในชั้น
เรียน

EDUC2201

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
แนวคิดหลักของปรัชญา และปรัชญาการศึกษา วิวัฒ นาการของการศึกษาไทย
และการศึก ษาโลก ทศวรรษสหประชาชาติวาดว ยการศึก ษา การสรางสรรคปรัชญา
การศึ ก ษา และกลยุท ธก ารจัด การ ศึก ษาเพื่อ เสริม สรา งการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน มาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา
ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล
หลัก สูต รการศึก ษาเพื่ออาชีพ ปฏิบัติก ารการออกแบบและสรางหลัก สูต รแบบจุลภาค
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
การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง การประเมิ น ผลความสามารถ สถิ ติ ที่ ใ ช ก ารวั ด ผล
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย ดานจิต
พิสัย และดานทักษะพิสัย เกณฑการประเมินผลคุณภาพ การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ
ระเบี ย บว าด ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปฏิ บั ติ ก ารวั ด
ประเมินผล และนําผลไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู

EDUC2701

จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ความหมาย ความสํ า คั ญ และวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ข อง จิ ต วิ ท ยาพื้ น ฐาน
จิต วิทยาพัฒ นาการ จิต วิทยาการเรียนรู จิต วิทยาการศึก ษา จิต วิทยาสําหรับเด็ก พิเศษ
จิตวิทยาแนะแนวและการใหคําปรึกษา แกนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน และเรียน
ในระดับ ชั้ น ที่ แตกต า งกั น ปฏิ บั ติ ก ารนํ า หลัก จิ ต วิท ยาไปใช ใ นการจั ด การเรีย นรู ใ ห
เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมอง แบบการเรียนรูศักยภาพและความถนัดของผูเรียน

EDUC3201

การจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Learning Management
ความหมายและความสําคัญของยุทธศาสตรการจัด การเรียนรู ทฤษฎี รูปแบบ
เทคนิคการจัดการเรียนรูและการใชสื่อการเรียนรู แนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและการศึก ษาพิเศษ สําหรับผูเรี ยนที่มีค วามสามารถและเรียนในระดับชั้น ที่
แตกตางกัน ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสรางสรรคกิจกรรมเพื่อเสริมสรางพลังอํานาจใน
การเรียนรู และการพัฒ นาดานอารมณ สังคม การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู การ
วางแผน ปฏิบัติการออกแบบจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการเลือกใชสื่อการเรียนรู
และการประเมินผลการเรียนรู ฝกทักษะที่สําคัญในการจัดการเรียนรู และจัดการเรียนรู
หนาชั้นเรียน

EDUC3202

การจัดการชั้นเรียน
2(2-0-4)
Classroom Management
ทฤษฎี รูปแบบการจัดการชั้นเรียน บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู การจัดแหลง
เรียนรูและสิ่งแวดลอ มเพื่อการเรียนรู แนวทางการออกแบบแหลงเรียนรูเ พื่อสงเสริ ม
พัฒนาการดานสติปญญา อารมณ สังคม รางกาย จิตใจ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
แนวทางการออกแบบและจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู 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
การใชภ าษาไทยเพื่อการฟง พูด อาน เขียน สื่อความหมายไดอยางถูก ตอง ใน
บริบททางการศึกษาโดยใชตัวอยางจากชั้นเรียน โรงเรียน วิธีสอน สื่อการสอน การวัดผล
ประเมินผล หรือความกาวหนาของการจัดการเรียนรูและการศึกษาในปจจุบันเพื่อนําไปใช
เปนประโยชนในการเรียนการสอน และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

EDUC3602

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(2-0-4)
English for Teachers
การใชภ าษาอังกฤษเพื่อ การฟ ง พู ด อาน และเขียน สื่อความหมายไดอยา ง
ถูกตองในบริบททางการศึกษาโดยใชตัวอยางจากวารสารภาษาอังกฤษหรือเวปไซดของ
โรงเรียน หนวยงานที่จัดการศึกษาในตางประเทศเกี่ยวกับ ชั้นเรียน โรงเรียน วิธีสอน สื่อ
การสอน การวัดผลประเมินผล หรือความกาวหนาของการจัดการเรียนรูและการศึกษาใน
ปจจุบันเพื่อนําไปใชเปนประโยชนในการเรียนการสอน และการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต

EDUC3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการศึกษา
3(3-0-6)
Research Methodology in Education
ทฤษฎี รูปแบบ และเทคนิคการวิจัยการศึกษา จรรยาบรรณนักวิจัยและกฎหมายที่
เกี่ยวของ ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยการศึกษา ปฏิบัติการจัดทําโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู การเขียนรายงานการวิจัยการศึกษา การวิพากษ
งานวิจัยและนําผลงานวิจัยไปใชในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู

EDUC4401

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
2(2-0-4)
Administration and Quality Assurance
ทฤษฏี รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
บทบั ญ ญั ติ ใ นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา การออกแบบระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ การวางแผน
การบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติการนําแผนการบริหาร
การศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ ปฏิบัติการประเมินและปรับปรุง
แผนการบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา

EDUC4801

ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
2(120)
Teaching Professional Practicum 1
การศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ลักษณะของผูเรียนในระดับชั้นตางๆ และงาน
ในหนาที่ครูฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการสอน การทดลองสอนในสถานการณจําลอง และ
สถานการณจริง การออกแบบทดสอบและขอสอบ การสอบปฏิบัติและการใหคะแนน

EDUC4802

ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
2(120)
Teaching Professional Practicum 2
การศึกษาปญหาการเรียนการสอนทั้งในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับชาติเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การศึกษาเรียนรู การปฏิบัติ
ธรรมหรือการจัดกิจกรรมอาสา และการวิจัยเพื่อแกปญหาผูเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา

EDUC5801

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
6(540)
Teaching Professional Internship 1
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาตามรายวิ ช าเอก การปฏิ บั ติ ง านอื่ น ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย การวัดและประเมินผลการเรียนรู รวบรวมผลจากการปฏิบัติการสอนเพื่อพัฒนา
ผูเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา และ
นํ า ผลที่ ไ ด ม าจั ด กิ จ กรรมการสั ม มนาการศึ ก ษาเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู จากการฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู

EDUC5802

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
6(540)
Teaching Professional Internship 2
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามรายวิชาเอก ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
วัดและประเมินผลการเรียนรู และนําผลวิเคราะหการปฏิบัติการสอนไปใชในการพัฒนา
ผูเรียน โดยทําวิจัยในชั้นเรียน และจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน เพื่อแกปญหาการเรียนการ
สอนรวมกัน นําผลที่ไดจ ากการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือแบงปนความรูใ นการ
สัมมนาการศึกษา

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
EDUC1101

ความเปนครู
3(3-0-6)
Teachers’ Self Actualization
หลั ก การ เป า ประสงค และรู ป แบบของการจั ด การศึ ก ษา บทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ย
การศึกษาในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ กฎหมายที่เกี่ยวของกับครู
ทุกสังกัดและครูการศึกษาพิเศษ ความสําคัญและพัฒนาการของวิชาชีพครู และองคก ร
วิชาชีพครู สภาพงานครู คุณ ลัก ษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู องคก รกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา เสนทางความกาวหนาและ การพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนครูมืออาชีพ

EDUC1501

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับครู
2(2-0-4)
Information Technology and Communication for Teachers
ทฤษฎี รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทางการศึกษา ปฏิบัติการ
ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษา การออกแบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารทางการศึ ก ษาการประเมิ น และนํา ผลไปใชใ นการพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารทางการศึกษาที่สอดคลองกับการเรียนการสอนในชั้น
เรียน

EDUC2106

จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teachers
ธรรมชาติและวิธีการสงเสริมพัฒนาการจิตวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ
ของมนุษย จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา วิธีการประยุกตจิตวิทยาการศึกษาใน
การเรี ย นรู ความรู แ ละหลั ก การเบื้ อ งต น ในการแนะแนวและให คํ า ปรึ ก ษาผู เ รี ย น
องคประกอบที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

EDUC2201

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum Development
แนวคิดหลัก ของปรัชญา และปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทย
และการศึก ษาโลก ทศวรรษสหประชาชาติวาดว ยการศึก ษา การสรางสรรคปรัชญา
การศึ ก ษา และกลยุท ธก ารจัด การ ศึก ษาเพื่อ เสริม สรา งการพัฒ นาที่ยั่ง ยืน มาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา
ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรมาตรฐานสากล
หลัก สูตรการศึก ษาเพื่ออาชีพ ปฏิบัติก าร การออกแบบและสรางหลัก สูตรแบบจุลภาค
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
การประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง การประเมิ น ผลความสามารถ สถิ ติ ที่ ใ ช ก ารวั ด ผล
ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการวัดประเมินผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย ดานจิต
พิสัย และดานทักษะพิสัย เกณฑการประเมินผลคุณภาพ การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ
ระเบี ย บว าด ว ยการประเมิ น ผลการเรี ย นรู ร ะดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ปฏิ บั ติ ก ารวั ด
ประเมินผล และนําผลไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู

EDUC3202

การจัดการเรียนรู
3(3-0-6)
Learning Management
สภาพปจจุบันและปญหาในการจัดการเรียนรู นโยบายในการจัด การศึก ษาของ
ประเทศ แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ความหมายและความสําคัญของยุทธศาสตรการจัดการเรียนรู แนวคิดและหลักการในการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการเรียนรู และการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน วิธีการ เทคนิคและวิทยาการในการจัดการเรียนรู ทฤษฎี การเรียนรูและการสอน
การจัดกิจกรรมเสริม การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู การวางแผน การออกแบบการ
จัดประสบการณการเรียนรู การบูรณาการเนื้อหาใน กลุมสาระการเรียนรู การบูรณาการ
การเรียนรูแบบเรียนรวม ฝกทักษะที่สําคัญ
ในการจัดการเรียนรู การใชและการ
ผลิตสื่อ และการพัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู

EDUC3401

การบริหารจัดการในหองเรียน
3(3-0-6)
Classroom Management
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการศึกษา ภาวะผูนําทางการศึกษา การติดตอสื่อสาร
ในองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร การทํางานเปนทีม การบริหารจัดการในชั้นเรียน การ
คิดอยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทํา
โครงงานทางวิ ชาการ การจัดทําโครงการฝกอาชีพ การจัดทําโครงการและกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน

EDUC3502

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2-5)
Innovation and Educational Information Technology
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึก ษา การวิเคราะหปญหาที่เกิด จากการใช
นวัต กรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรู และเครือขายการเรียนรู
การ
ออกแบบการสราง การนําไปใช การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม

EDUC3601

ภาษาไทยสําหรับครู
2(2-0-4)
Thai for Teachers
การใชภ าษาไทยเพื่อการฟง พูด อาน เขียน สื่อความหมายไดอยางถูก ตอง และ
นําไปใชเปนประโยชนในการเรียนการสอน และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดย
ใชตัวอยางจากชั้นเรียน โรงเรียน วิธีสอน สื่อ การวัดผลประเมินผล หรือความกาวหนาของ
การจัดการเรียนรูในปจจุบัน

EDUC3602

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
2(2-0-4)
English for Teachers
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการฟง พูด อาน เขียน สื่อความหมายไดอยางถูกตอง และ
นําไปใชเปนประโยชนในการเรียนการสอน และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยใช
ตัวอยางจากชั้นเรียน โรงเรียน วิธีสอน สื่อ การวัดผลประเมินผล หรือความกาวหนาของ
การจัดการเรียนรูในปจจุบัน

EDUC3901

การวิจัยทางการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Research
ทฤษฎี ก ารวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย รู ป แบบการวิ จั ย กระบวนการวิ จั ย
การคนควา ศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การออกแบบการวิจัย
การเลือกตัวอยาง สถิติเพื่อการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล การเขียนเสนอโครงการวิจั ย
การวิจัยในชั้นเรียน การฝกปฏิบัติการวิจัย เพื่อนําผลการวิจัยใชในกระบวนการแกปญหา
การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเรียน
การนําเสนอ และการ
เผยแพรผลงานวิจัย และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณนักวิจัย

EDUC4102

ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Local Wisdom for Education
ลัก ษณะและความสํ าคั ญ ของภู มิป ญญาทอ งถิ่ น ของไทยขุม ทรั พ ย ภูมิ ปญ ญา
ท อ งถิ่ น ไทยแขนงต า งๆ กระบวนการเรี ย นรู และการถ า ยทอด ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
แนวความคิดในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนเครือขายและมีสว นรวม ฝก ปฏิบัติการ
สํารวจภูมิปญญาทองถิ่น

EDUC4203

การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Curriculum Development
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประเภทของหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น ขั้ น ตอนการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รท อ งถิ่ น การวิ เ คราะห ข อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต รท อ งถิ่ น
การขออนุมัติหลัก สูต ร การประเมิน หลัก สูตร การปรับปรุงหลักสูต ร และการบริหาร
หลักสูตรทองถิ่น ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นและวัสดุหลักสูตร

EDUC4204

ทักษะและเทคนิคการสอน
3(3-0-6)
Skills and Techniques of Teaching
ความหมาย ขอบขาย และความสําคัญของทัก ษะและเทคนิค การสอน การฝก
ทักษะการสอนที่จําเปนสําหรับครูดวยการฝกทักษะการสอนแบบจุลภาค การออกแบบการ
สอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบตางๆ การสอนกลุมใหญ การสอนกลุมยอย การสอนรายบุคคล
การฝกปฏิบัติการสอนโดยใชทักษะการสอนและเทคนิคการสอน ที่เหมาะสม

EDUC4207

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
3(3-0-6)
Learning Management for Thinking Process Development
แนวคิ ด ทฤษฎี ต า งๆ เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการคิ ด ลั ก ษณะการคิ ด และการพั ฒ นา
กระบวนการคิ ด ในลั ก ษณะต า ง ๆ ตามจุ ด เน น ของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ฝกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ

EDUC4402

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
ความหมาย ความสํ า คั ญ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษา ศึก ษาปจ จัย มาตรฐาน ตัวชี้วัด และระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก การฝกปฏิบัติการจัดการประกันคุณภาพขององคกร

EDUC4801

ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
2(120)
Teaching Professional Practicum 1
คุณ ลัก ษณะของผูเรียนในสถานศึก ษาทุ ก ชว งชั้น การบริหารงานในโรงเรีย น
การวางแผน และปฏิบัติในสถานการณจริง โดยการเก็บรวบรวมขอมูล สรางความคุนเคย
และมีสวนรวมในกิจกรรมกับผูเรียนและผูอื่นที่เกี่ยวของกับงานตางๆในโรงเรียน บันทึก
ขอมูล ตรวจสอบขอมูล สังเคราะห นําเสนอผลการศึกษาผูเรียน และการบริหารงานใน
โรงเรียน เสนอผลการปฏิบัติงานและการรวบรวมประสบการณเปนรายบุคคลในลักษณะ
ที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการพัฒนางานและการประเมินการเรียนรูของตนเอง

EDUC4802

ปฏิบัติการวิชาชีพครู 2
2(120)
Teaching Professional Practicum 2
วิชาที่ตองเรียนกอน : EDUC4801 ปฏิบัติการวิชาชีพครู 1
สภาพของสถานศึกษา ชุมชน และหลักสูตรในบริบทตางๆ เก็บรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก ความสัมพันธกับ
ชุมชน แผนปฏิบัติงานโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา การมีสวนรวมกับสถานศึกษาใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โดยนําปญหาการเรียนการ
สอนและการบริหารทั้งในระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติมาใชโ ดย
ตรวจสอบขอมูล สังเคราะห และนําเสนอผลการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณใ น
กลุม เสนอผลการปฏิบัติงานและรวบรวมประสบการณเปนรายบุคคลในลักษณะที่แสดง
ความเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษา ชุมชนและหลักสูตร รวมทั้งการสรุปปญหาของสถานศึกษา
และแนวทางในการปรับปรุง

EDUC4904

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
2(1-2-3)
Classroom Action Research
วิชาที่ตองเรียนกอน : EDUC3901 การวิจัยทางการศึกษา
ความหมาย ความเป น มาและลั ก ษณะของการวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก าร และการวิ จั ย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน ลักษณะสําคัญและความจําเปนของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน รูปแบบ
และขั้นตอนของการทําวิจัยปฏิบัติการ การวางแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอรายงานผลการวิจัย
การเขียน
โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ฝกปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน

EDUC5801

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
5(450)
Teaching Professional Internship 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน :วิชาชีพครูบังคับและวิชาชีพครูเลือกไมนอยกวา 42 หนวยกิต
ปฏิ บั ติ ก ารสอนในสถานศึ ก ษาตามระดั บ และสาระที่ ต นศึ ก ษา อย า งน อ ย
1 ชั้น 1 สาระการเรียนรู โดยจัดการเรียนรูรวมกับเพื่อนรวมทีม ครูเชี่ยวชาญ และอาจารยที่
ปรึก ษา ฝก จัด กิจ กรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยางนอย 1
โครงการ บันทึก วิเคราะห สังเคราะห ผลการเรียนรูของผูเรียนและปญหาของผูเรียนอยาง
เปนระบบ วิเคราะหกระบวนการทํางาน เสนอแนวทางการพัฒนา และรายงานผลการฝก
อยางเปนระบบ

EDUC5802

ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2
5 (450)
Teaching Professional Internship 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : EDUC5801 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1
ปฏิบัติงานครูและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอน โดยใชเวลาปฏิบัติการสอน ไม
เกิน ครึ่งหนึ่งของครู นําปญหาการเรียนรูข องผูเรียนจากภาคเรียนที่แลว มาวางแผนและ
ดํา เนิ น การแก ไขอย า งเปน ระบบในลัก ษณะของการวิจั ยในชั้ น เรี ยน รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการสอนของตนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุม และมี
การเผยแพรสูประชาคมวิชาชีพครู

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
ไฟฟาเบื้องตน ตัวนํา ตัวตานทาน ฉนวน สารกึ่งตัวนํา โครงสรางสัญลักษณ
คุณ สมบั ติ การใชง าน แบบและชนิด ของตัว ตานทาน ตั ว เก็บประจุ ตั ว เหนี่ย วนํ า
คุณสมบัติ การใหไบอัสและการทํางานของอุปกรณสารกึ่งตัวนํา ไดโอดชนิดตางๆ และ
ทรานซิสเตอร การจัดตั้งจุดทํางานของทรานซิสเตอรแบบคอมมอนตาง ๆ กราฟแสดง
คุณลักษณะ คาพารามิเตอร และคาสําคัญตาง ๆ ที่บอกไวในคูมือ คุณสมบัติและการทํางาน
ของเฟทชนิดตางๆ การใหไบอัส
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาทางดานทฤษฎี

ELEC1202

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3(2-3-4)
Basic Electrical and Electronics
คุณสมบัติของการเกิดไฟฟาทั้งไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ การตอวงจร
ทางไฟฟาแบบตาง ๆ เพื่อหาคากระแส 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 แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา ไฟฟาสลับ 1 เฟส 3 เฟส
คุณสมบัติของตัวตานทาน ขดลวดเหนี่ยวนําและตัวเก็บประจุ ในวงจรกระแสตรงและ

กระแสสลับ คารีแอคแตนซ อิมพีแดนซ แอทมิแตนซ เพาเวอร แฟคเตอร และการแกเพาเวอร
แฟคเตอร การวิเคราะหเทอรเนเตอรแบบเฟสเดียวและสามเฟส
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี

ELEC1401

คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่องานอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Basic Computer for Electronics
ความรูทั่ว ไปเกี่ยวกับ คอมพิว เตอร องคประกอบคอมพิว เตร ภ าษา คอมพิว เตอร
พื้นฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การใช ออกแบบ และจัดการโปรแกรมเว็ปเพจบนเว็ปเบรา
เซอร การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง การ
เขียนโปรแกรมเชื่อมตออุปกรณใหสามารถสงผานขอมูลไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่นในระบบ
เดียวกันได

ELEC1701

เครื่องมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electrical and Electronics Measurement
การวั ด หนว ยของการวัด ทางไฟฟา ความเที่ ยงตรง และความแมน ยํ าในการวั ด
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 ประเภทการใชงานของวัสดุที่
เปนอโลหะและโลหะ โดยเนนวัสดุที่นําไปประยุกตใชในงานอิเล็กทรอนิกส

ELEC2201

อิเล็กทรอนิกส 2
3(2-2-5)
Electronics 2
วิชาที่เรียนกอน : ELEC1201 อิเล็กทรอนิกส 1
แบบจําลองของทรานซิสเตอรและเฟท การวิเคราะหวงจรขยายขนาดเล็ก และการ
นําไปใชงาน โครงสราง คุณสมบัติและการทํางานของออปแอมป วงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
ไดแก แหลงจายกระแสคงที่ แหลงจายแรงดันคงที่ วงจรขยายสัญญาณระดับต่ํา วงจรขยาย
กําลังแบบตาง ๆ วงจรขยายสัญญาณแบบดารลิงตัน วงจรขยายดิฟเฟอเรนเชียล วงจรสวิตซ
วงจรสมิททริกเกอร วงจรมัลติไวเบรเตอรชนิดตาง ๆ วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรจูน ออสซิล
เลชั่น วงจรกลับเฟสและวงจรเลื่อนความถี่ โครงสรางคุณสมบัติและการนําไปใชงานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณไทริสเตอรแบบตางๆ และอุปกรณจุดชนวน
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี

ELEC2202

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 1
3(2-2-5)
Digital Electronics 1
ระบบตัวเลข เลขฐานตางๆ การบวก ลบ คูณ หาร และการเปลี่ยนแปลงฐานเลข
รหัสตาง ๆ ลอจิกเกทชนิดตางๆ หลักการพีชคณิตบบูลลีน ตารางความจริง การออกแบบ
วงจรคอมบิเนชั่น ลอจิก การออกแบบวงจรลอจิก โดยใชไอซีประเภทตาง ๆ และการ
ประยุกตใชงาน การออกแบบวงจรโดยใชผังคารโนห
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี

ELEC2203

ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 2

3(2-2-5)

Digital Electronics 2
วิชาที่เรียนกอน ELEC2202 ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส 1
การออกแบบวงจรเขารหัส วงจรถอดรหัส และภาคแสดงผลวงจรมัลติเพล็กซ วงจรดี
มัลติเพล็กซ วงจรคํานวณทางคณิตศาสตรและวงจรเปรียบเทียบ วงจรกําเนิดสัญญาณนาฬิกา
วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร ฟลิบฟลอบ วงจรนับ วงจร
เลื่อนขอมูล วงจรแปลงสัญญาณระหวางอนาล็อกกับดิจิต อล การออกแบบไอซี ดิจิต อลที่
สามารถโปรแกรมได โครงสรางคุณสมบัติและการใชงานหนวยความจําแบบตาง ๆ การนํา
ไอซีดิจิตอลไปประยุกตใชงานในวงจรตางๆ
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี

ELEC2601

หลักการระบบสื่อสาร
3(3-0-6)
Principles of Communication Systems
วิวัฒนาการและความรูเบื้องตนของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ความหมายของ
ขอมูล คลื่นรบกวน และคลื่นแทรกแซง แนะนําการใหบริการระบบสื่อสารและโทรคมนาคม
การวิเคราะหขบวนการของสัญญาณการมอดูเลต แบบอนาลอกและดิจิตอล ระบบสวิทชชิ่ง
โทรศัพท ระบบสื่อสารคอมพิวเตอรและการสื่อสาร แบบตางๆ เชน การสื่อสารใยแสง การ
สื่อสารดาวเทียม การสื่อสาร แบบไรสาย การสื่อสารทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

ELEC3201

คณิตศาสตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronics Engineering Mathematics
การนํ า ทฤษฎี ท างคณิ ต ศาสตร ไ ปประยุ ก ต ใ ช ง าน ในการออกแบบ วิ เ คราะห
สัญญาณอะนาลอกและดิจตอล ของวงจรอิเล็กทรอนิกส ไดแก การแปลงลาปลาซ การแทน
ระบบและการจําลองระบบ ผลตอบสนองเชิงเวลา การวิเคราะหเสถียรภาพ การวิเคราะห
ผลตอบสนองเชิงความถี่ การวิเคราะหเสถียรภาพจากโดเมนความถี่

ELEC3202

วิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronics Circuit Analysis
วิชาที่เรียนกอน : ELEC 1201 อิเล็กทรอนิกส 1
คุณสมบัติทางไฟฟา พารามิเตอรและการใชงานของไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต และ
การใหไบอัส คุณ สมบัติและการประยุก ตใ ชงานของออปแอมป การ
วิเคราะหและ
ออกแบบวงจรแหลง จา ยไฟฟ า วงจรขยายในยา นความถี่ ต่ํ า สํ า หรั บ สั ญ ญาณขนาดเล็ ก

วงจรขยายสัญญาณหลายภาค วงจรขยายเนกาทิฟฟดแบ็ค และวงจรขยายกําลัง การประยุกตใช
งานโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส

ELEC3203

ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
Microprocessor and Microcontroller
พื้นฐานและความเปนมาของไมโครโพรเซสเซอร ระบบไมโครคอมพิวเตอร บัส
ไมโครโพรเซสเซอรกับซอฟทแวร โครงสรางภายใน เรจีสเตอร ภาษาแอสเซมบลี คําสั่ง
ภาษาแอสเซมบลี ฮารด แวรไมโครโพรเซสเซอร หนว ยความจํา การสื่อสารแบบขนาน
พอรตนําเขา /สงออก อิน เตอรรัพต ไมโครคอนโทรลเลอรแตละรุน ในดานคุณสมบัติ
โหมดการทํา งาน หนว ยความจํ า เรจีส เตอร การอ างแอดเดรสและชุ ด คํ า สั่ง การเขี ย น
โปรแกรมเบื้องตนและการเชื่อมกับอุปกรณภายนอก
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี

ELEC3401

เครือขายคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Computer Network in Industry
โครงสราง สถาปตยกรรมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบโอเอสไอโมเดล ทีซี
พีไ อพี สกาดาร แคนบั ส รู ป แบบระบบเครื อ ข า ยชนิ ด ตา งๆ อุ ป กรณ ก ารเชื่ อ มต อ
โปรโตคอลระบบเครือขายไรสายการออกแบบและติดตั้งระบบเครือขาย ระบบแมขาย การ
ประเมินราคาและการตรวจสอบระบบ เพื่อใชในโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณทางฮารดแวร
และซอฟตแวรที่ใชในการรักษาความมั่นคงของระบบเครือขาย
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี

ELEC3402

การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

C Language Programming in Industry
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพื้นฐานของภาษาซี ชนิดของขอมูล นิพจน และ
ตัวดําเนินการ การตัดสินใจ การวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมตอกับมาตรฐานสวน
นําเขาและสงออก ในรูปแบบขนาน และ อนุกรม เพื่อควบคุมอุปกรณฮารด แวรภ ายนอก
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 และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานสากลดวยเครื่องควบคุมดวยมือ หรือ
ควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ออกแบบและประยุกตการใชงานวงจรควบคุม โดยใชพี
แอลซี
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี

ELEC3503

เมคาทรอนิกส
3(2-2-5)
Mechatronics
การพัฒ นาและความหมายของเทคโนโลยี เมคคาทรอนิก ส การประยุก ตใ ชใ น
อุตสาหกรรมการผลิต เกี่ยวกับหลักการออกแบบและสรางตนแบบผลิตภัณฑ ที่ใชระบบเมค
คาทรอนิกส การเลือกใชอุปกรณตรวจจับและอุปกรณแปลสัญญาณ อุปกรณแอคทูเอเตอร

การวิเคราะหระบบเมคคาทรอนิกส ศึกษาซอฟแวรที่จําเปนตอระบบเมคคาทรอนิกส ระบบ
การควบคุมตางๆ การเชื่อมตอประสานกับคอมพิวเตอร การควบคุมและประมวลผลขอมูลตาม
จริง การประยุกตใชระบบเมคคาทรอนิกส ในงานผลิตอัตโนมัติและผลิตภัณฑชาญฉลาด การ
ประกอบติดตั้งและทดสอบผลิตภัณฑระบบเมคคาทรอนิกส ศึกษาเปรียบเทียบกับกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเมคคาทรอนิกสจริงที่ใชในงานอุตสาหกรรม
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี
ELEC3601

ELEC3602

ELEC3603

เทคโนโลยีโทรคมนาคม
3(3-0-6)
Telecommunications Technology
วิศวกรรมโทรคมนาคม เครือขายสื่อสารประมวลแถบกวาง ระบบสงผาน การสงผาน
ไมโครเวฟ การสงผานดาวเทียมและการสงผานเสนใยแสง การเขาถึงหลายทาง การสวิตซและ
ระบบเครือขาย การจัดเสนทาง ทฤษฎีการเขาคิวและแบบการเฟนสุม วิศวกรรมทราฟฟก
เทคโนโลยีการสื่อสารเสนใยแสง
3(2-2-5)
Optic Fiber Communication Technology
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการสื่อสารใยแสง การแพรกระจายแสง ตนกําเนิดแสงที่ ใ ช ใ น
ระบบสื่อสารใยแสง คุณสมบัติของใยแสง การมัลติเพล็กซิ่งและดีมัลติเพล็กซิ่ง และการใช
งาน หนว ยที่ใ ชวัดแสงไฟเบอรออปติก แหลงกําเนิดแสง และอุปกรณรับแสงแบบสารกึ่ง
ตัวนํา ผลึกเหลว วงจรของอุปกรณรับและสง การประยุกตใชเสนใยแสงเพื่อการสื่อสาร
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี
โครงขายการสื่อสารและสายสง
3(2-2-5)
Communication Networks and Transmission Lines
วิชาที่เรียนกอน : ELEC2601 หลักการระบบสื่อสาร
สายสง การใชสมการทั่วไปของสายสงสัญญาณ กระแสและแรงดันในสายสง คา
คงที่ของสายสง การวัดแรงดันและกระแสภายในสายสง การสะทอน กลับ คาเอสดับบิวอาร
และอิตเตอรเรทีฟพารามิเตอร ความถี่อิควอไลเซอรและวงจรลดทอนสัญญาณ ทฤษฎีของ
เครือขาย การวิเคราะหและออกแบบวงจรสมมูลชนิดหนึ่งขั้วและสองขั้ว เรโซแนนซชนิด
อนุกรมและขนาน มัลติเพิลเรโซแนนซ เวฟฟลเตอร การแปลงคาอิมพิแดนซ และเครือข
ายแมชชิ่ง เครือขายที่เขาสูทฤษฎีของสายสง สายโทรศัพท การใชสายสงเพื่อทําแมชชิงอิมพิ
เเดนซ การใชสมิทธชารท
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี

ELEC3604

เครือขายระบบโทรคมนาคม
3(3-0-6 )
Telecommunication Network System
วิชาที่เรียนกอน : ELEC2601 หลักการระบบสื่อสาร
มาตรฐานทางดานโทรคมนาคม การใหบริก ารระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางดาน
อนาลอกและดิจิตอล ทฤษฎีคิวอิง สถาปตยกรรมของขายโทรคมนาคม การออกแบบและการ
ใชงานของระบบวงจรขายทองถิ่น การใชงานของระบบขายโทรคมนาคมทางดานการผลิต
สวิตชิ่ง และระบบรวม การบริหารงานดวยขายคมนาคม ความรับผิดชอบ เครื่องมือ และการ
ตรวจสอบ

ELEC4201

การประยุกตใชงานไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3(2-2-5)
Microprocessor and Microcontroller Application
การประยุกตใ ชงานไมโครคอนโทรลเลอร ในการควบคุมอุปกรณเพื่อใชงานแบบ
อัตโนมัติ การโปรแกรมที่สามารถนําไปใชงานไดจริง ตลอดจนการออกแบบการเชื่อมโยง
อุปกรณตอพวงแบบตางๆ ปฏิบัตติ ามเนื้อหาการประยุกตใชงานทางดานตาง ๆ

ELEC4401

การเขียนโปรแกรมระดับสูงสําหรับงานควบคุม
3(2-2-5)
High Level Programming for Control
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตามหลักพื้นฐานของภาษาระดับสูง ที่มีการใชงานอยาง
แพรหลายในปจจุบัน ชนิดของขอมูล นิพจน และตัวดําเนินการ การตัดสินใจ การวนซ้ํา
การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมตอกับมาตรฐานสวนนําเขาและสงออก ในรูปแบบขนาน และ
อนุกรม เพื่อประยุกตใชงานควบคุม ดวยโปรแกรมภาษาระดับสูง
ปฏิบัติการสอดคลองกับเนื้อหาทางทฤษฎี

ELEC4501

ระบบไฮดรอลิกสและนิวแมติกส
3(2-2-5)
Hydraulics and Pneumatics Systems
คุณสมบัติ โครงสราง และการทํางานของไฮดรอลิกส ไฮดรอลิกสไฟฟา
นิวแม
ติกส และนิวแมติกสไฟฟา ศึกษาการทํางานของชุดตนกําลัง กระบอกสูบ และวาลวแบบตาง

ๆ การออกแบบวงจรทั้งแบบควบคุมดวยมือ และแบบอัตโนมัติโดยใชอุปกรณตรวจจับแบบ
สัมผัสและแบบไมมีการสัมผัส การควบคุมการทํางานดวยอุปกรณที่สามารถโปรแกรมได
ELEC4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
2(90)
Preparation for Occuptional Practicum in Electronics Technology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู
เจตคติ และทักษะดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบ ตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ

ELEC4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
5(450)
Occuptional Practicum in Electronics Technology
วิชาที่ตองเรียนกอน : ELEC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนที่
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
วิชาที่ตองเรียนกอน : ELEC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวกับงานดานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการและคณาจารยของสาขาวิชา
ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ELEC4901

สัมมนาทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
1(0-2-1)
Seminar in Electronics Technology
การคนควารวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหาการเขียนโครงการ
และรายงานการสัมมนา
การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส

ELEC4902

การวิจัยทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
3(0-6-3)
Research Studies in Electronics Technology
วิชาที่เรียนกอน : APST3902 วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร
การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ENGL1101

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

ENGL1102

รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Form and Usage 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL1101 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 1
การศึกษาโครงสรางประโยคที่ซับซอนมากขึ้น การรายงานคําพูดใหมของผูอื่น
การใชกรรตุวาจกและกรรมวาจก การใชความรูเพื่อพัฒนาการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ
อยางมีประสิทธิภาพ

ENGL1201

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Listening and Speaking 1
การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ โดยใชบทสนทนา บทบาทสมมติและการพูด ที่
เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน โดยใชเกมและกิจกรรมตาง ๆ เปนสื่อ การออกเสียงและการ
สรางรูปประโยคภาษาอังกฤษที่ใชในภาษาพูด การใชคําเชื่อม การปรับเปลี่ยนระดับภาษา
ในเขากับสถานการณ การเนนเสียงหนัก และน้ําเสียงที่ใ ชใ นการพูด ทั้งในระดับคํา วลี
ประโยค และบทสนทนาสั้น ๆ

ENGL1202

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Listening and Speaking 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL1201 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 1
การสื่อสารทางภาษาอังกฤษเพื่อการสัมภาษณงาน การรายงาน การจดบันทึกสั้น ๆ
และการปฏิบัติตามคําสั่งตาง ๆ

ENGL1301

การอานภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

English Reading 1
การศึกษากลยุทธตาง ๆ ในการอาน ตั้งแตการอานในระดับประโยค ทั้งประโยค
ความเดียว และประโยคที่มีโ ครงสรางซับซอน จนถึงการอานในระดับอนุเฉท การเดา
ความหมายจากบริบท การสังเคราะหคํา การใชคําอางอิงตลอดจนการอานเพื่อหา ความคิด
หลัก รายละเอียดหลักและรายละเอียดรอง
ENGL 1701

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
3(3-0-6)
English for Careers 1
การศึกษาคําศัพทเฉพาะและสํานวนเกี่ยวกับโครงสรางภายในองคกร ตําแหนง
และหน า ที่ ก ารงาน การติ ด ต อ และโต ต อบในธุ ร กิ จ ต า ง ๆ ทั้ ง ทางโทรศั พ ท สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส และเอกสาร

ENGL 1702

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
3(3-0-6)
English for Careers 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน: ENGL1701 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
การศึกษาคําศัพทเฉพาะและสํานวนตาง ๆ ที่ใชในการติดตอสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ
เพื่อการดําเนินธุรกิจในสาขาอาชีพตางๆ และในสถานการณตางๆ เชน การนําเขา และ
การสงออก การขนสงสินคา และธุรกิจธนาคาร

ENGL2103

การประยุกตใชไวยากรณอังกฤษ
3(3-0-6)
English Grammar in Use
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL1102 รูปและการใชภาษาอังกฤษ 2
การใชภ าษาในระดั บประโยคที่ มีค วามซับซ อนมากขึ้น การใช ก าลที่ยากขึ้ น
รวมทั้งการใชคําเชื่อมที่เหมาะสมเพื่อประยุกตใชในการเขียนในรูปแบบตาง ๆ

ENGL2302

การอานภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Reading 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ENGL1301 การอานภาษาอังกฤษ 1
การศึกษาวิธีการเชื่อมโยงเนื้อหา ตัวบงชี้ชนิดตาง ๆ ความกลมกลืน อุปมาอุปมัย
ความแตกตางระหวางขอเท็จจริงและความคิดเห็น การอานเนื้อหาประเภทตาง ๆ ที่ยาวขึ้น
และซับซอนขึ้นใน เรื่องเลา การบรรยาย การอธิบายความและการเปรียบเทียบ

ENGL2401

การเขียนภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Writing 1
ทักษะการเขียน กระบวนการเขียน การเขียนประโยคใจความหลัก ประโยคใจความ
รอง รวมทั้งการใชคําเชื่อมในประโยคและระหวางประโยค เพื่อใหเกิดความตอเนื่องของ
เนื้อหา

ENGL2402

การเขียนภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Writing 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL2401 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
การเขียนอนุเฉทและความเรียงสั้น ๆ โดยใชทักษะที่ไดศึกษาจากรายวิชา
ENGL2402: การเขียนภาษาอังกฤษ 1 รวมทั้งการฝกเขียนสรุปใจความ และการถอดความ

ENGL2501

วรรณคดีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Literature
การศึกษาความแตกตางระหวางงานที่เปนวรรณกรรมและที่ไมใชงานวรรณกรรม
ในดานการใชภาษาและรูปแบบ ศึกษาคําศัพทพื้นฐานเพื่อความเขาใจ การอภิปรายในทาง
วรรณกรรม ในดาน โครงเรื่อง ฉาก ความขัดแยง การสรางตัวละคร น้ําเสียงและอารมณ
กรรมวิธี ท างการประพั น ธ หัส นาฏกรรม โศกนาฏกรรม โดยใชเ นื้ อ หาที่ เ ลือ กจาก
เรื่องสั้น บทละครและบทประพันธ รอยกรอง

ENGL2503

ภาษาวรรณคดี
3(3-0-6)
The Language of Literature
การเปรี ย บเที ย บความแตกต า งระหว า งการใช ภ าษาวรรณคดี ต ามบริ บ ท
คุณลักษณะของภาษาที่เปนวรรณกรรม ความคิดรวบยอดจากนัยของบริบท จากสื่อสิ่งพิมพ
และบทวรรณกรรมที่หลากหลายจากงายไปหายาก และการตีความ

ENGL2504

วรรณคดีสําหรับเด็ก
3(3-0-6)
Children’s Literature
การศึกษาองคประกอบที่สําคัญและที่มีลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ทัง้ ที่เปนวรรณกรรมชั้นสูงและวรรณกรรมพื้นบาน การศึกษาเชิงวิพากษและรายละเอียด
ของวรรณกรรมชั้นสูงและในนิทานพื้นบาน เทพนิยาย ปริศนาและเพลงกลอมเด็ก

ENGL2601

ENGL2602

ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
การศึกษาภาษาอังกฤษอยางเปนระบบ เกี่ยวกับระบบเสียง และความหมาย รวมทั้ง
คําศัพทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความแตกตางพื้นฐานระหวางภาษาพูด และภาษาเขียน ความรู
เกี่ยวกับภาษาพูดตามแนวภาษาศาสตร การประยุกตใชความรูทางคําศัพท การเรียงคํา และ
การประกอบคํา
สัทศาสตรภาษาอังกฤษเพื่อการใช
3(3-0-6)
Practical English Phonetics
หลักการพื้นฐานของวิชา ลักษณะเสียงสระ เสียงพยัญชนะ สัญลักษณ และการ
ถายทอดเสียง การวิเคราะหเสียงอานของเจาของภาษา การฝกปฏิบัติในการอานและการ
พูดใหถูกตองทั้งการพูดคนเดียว และการสนทนาทั้งแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ
การวิเคราะหหนวยเสียงพิเศษในภาษา การลงเสียงหนัก และระดับเสียงสูงต่ําในประโยค
ลักษณะพิเศษของภาษา รวมทั้งเสียงในภาษาอังกฤษที่เปนปญหาสําหรับคนไทย

ENGL2703

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองคกร
3(3-0-6)
English for Organizational Communication
การศึกษาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานในองคกรตาง ๆ การฝก
ทัก ษะฟง พูด อาน เขียน การโตต อบและการแสดงความคิด เห็น ที่หลากหลายทั้งทาง
เอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส

ENGL2704

การเรียนภาษาอังกฤษดวยเพลง
3(3-0-6)
English through Songs
การศึกษาการใชภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษธในบทเพลงภาษาอังกฤษทั้งเกาและใหม
การเพิ่มพูนคําศัพท สํานวน ความหมายตรง และความหมายแฝงที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม
ของประเทศเจาของภาษา

ENGL2705

ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
3(3-0-6)
English for Early Childhood Teachers
คําศัพทภาษาอังกฤษ อภิธานศัพท และนิยามศัพทเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย การ
อา นขอ ความ ขา วสาร เอกสาร ตํา รา และบทกลอนภาษาอัง กฤษ การใช ค วามรู
ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ

ENGL2711

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
3(3-0-6)
English for Industrial Services 1
การศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในอุตสาหกรรมโรงแรม การ
จองหองพัก ทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และ จดหมายอิเลคทรอนิกส การฝกสื่อสารกับ
ลูกคาของโรงแรมในสถานการณตางๆ

ENGL2721

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
3(3-0-6)
English for Industrial Services 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL2711 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
การศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่จําเปนในการติดตอสื่อสารโดย
ผานเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศ การฝก
ทักษะทั้ง 4 ดาน ความรูภาษาอังกฤษและความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การ
บรรยายสถานที่ทองเที่ยว การวางแผนการเดินทางและการทํางานในอุต สาหกรรมการ
ทองเที่ยว

ENGL2722

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3
3(3-0-6)
English for Industrial Services 3
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL2721 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 2
การศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวระหวางประเทศในสถานการณตาง ๆไดอยางถูก ตองและเหมาะสม การ
แนะนําเรื่องตารางการเดินทาง การเลือกที่พัก สายการบิน การวางแผนการเดินทางและการ
ทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในตางประเทศ

ENGL3107

ภาษาอังกฤษในงานวิชาชีพสารสนเทศ

3(3-0-6)

English In Information Professional Works
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชกันทั่วไปในสํานักงาน ศัพทและ
สํานวนที่ใชเกี่ยวกับงานบริการสารสนเทศและหนวยงานบริการสารสนเทศ เชน หองสมุด
ศูน ยส ารสนเทศ เปน ต น รวมทั้ง ภาษาอัง กฤษที่ใ ช เพื่ อ การติ ด ตอ สื่ อสารเพื่อ เพิ่ม พู น
ประสิทธิภาพของงานสารสนเทศ

ENGL3203

วาทการ
3(3-0-6)
Diction and Speech
การฝกฝนการอานออกเสียงในเชิงปฏิบัติ ฝกปฏิบัติการอานขาว การกลาวสุนทร
พจนในโอกาสตาง ๆ การกลาวในที่ประชุม การแจงขอมูลขาวสารอยางเปนทางการและ
ไมเปนทางการ วิเคราะหบันทึกบทสนทนาที่ตอเนื่อง ทั้งดานการออกเสียงหนักเบา การตัด
สระ และรูปแบบการใชน้ําเสียง ทั้งในบทพูดเดี่ยวและบทสนทนา

ENGL3303

การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL2302 การอานภาษาอังกฤษ 2
การอานเอกสารทางวิชาการรูปแบบตาง ๆ เชน รายงาน บทความ รายงานการวิจัย
และบทวิเคราะหตาง ๆ ในวารสารวิชาการ การศึก ษา การอานและการทําความเขาใจ
เอกสารและบทความทางวิชาการ การคัดเลือกและการนําขอมูลไปใชในงานวิชาการอยาง
ถูกตองเหมาะสม

ENGL3403

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Writing for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ENGL2402 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
การเขียนความเรียงชนิดตาง ๆ การเขียนโตต อบอยางเปน ทางการและไมเปน
ทางการ การเขียนแสดงลําดับขั้นตอน การเขียนนิยาม การเขียนจําแนกประเภท การเขียน
เปรียบเทียบ การเขียนแสดงเหตุและผล การเขียนแบบยกตัวอยาง และการเขียนแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งการเขียนบทความประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ

ENGL3505

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
การศึกษาเรื่องราวของไทย เกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษา และ
วิถีชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ในการใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการนําเสนอ และการถายทอด
เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยใหชาวตางชาติสามารถเขาใจได

ENGL3507

วรรณคดีอังกฤษ
3(3-0-6)
English Literature
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร ปรัชญา สังคมและวัฒ นธรรมของวรรณคดีอังกฤษ
ตั้งแตสมัยแองโกลแซกซันถึงคริสตศตวรรษที่ 20 ศึกษาวิเคราะหตัวบทคัดสรรที่โดดเดน
ของนักเขียนคนสําคัญ ทั้งในรูปแบบรอยกรอง รอยแกว และบทละคร

ENGL3508

รอยกรองภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Poetry
การศึกษากวีนิพนธภาษาอังกฤษที่นาสนใจ ของกวีเอกที่มีชื่อเสียงและกวีรวมสมัย
ความรูดานกวีนิพนธ พัฒนาการของการใชคําและลีลาในการเขียนบทกวี เพื่อการเรียนใน
ระดับสูงขึ้น และการตัดสินคุณคาของบทกวีนิพนธตาง ๆ

ENGL3509

รอยแกวภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Prose
การศึกษางานเขียนรอยแกวภาษาอังกฤษที่นาสนใจที่ตัดตอนมาจากสุนทรพจน
บทความ ความเรียง นวนิย ายชิ้น เอก เรื่องสั้น ดีเดน วรรณกรรมรวมสมัย การอานเชิง
วิเคราะหวิจารณเพื่อพัฒนามุมมองชีวิต จิตวิญญาณ และสุนทรียะ

ENGL3511

ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Socio-Cultural Background of English – Speaking Countries
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ภู มิ ห ลั ง ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของประเทศเจ า ของ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาประวัติศาสตร ศาสนา การเมือง สังคม โครงสรางครอบครัว
เทคโนโลยี ศิลปะและดนตรี

ENGL3603

การแปลภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Translation 1
หลักการแปลเบื้องตน เกี่ยวกับความหมายของการแปล กระบวนการแปล การฝก
แปลอยางมีร ะบบ ทั้งการแปลจากภาษาอังกฤษเปน ภาษาไทย และจากภาษาไทยเป น
ภาษาอังกฤษ การฝกแปลในระดับประโยคจนถึงการแปลบทความสั้น ๆ จากงานเขียนที่
หลากหลาย

ENGL3604

การแปลภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ENGL3603 การแปลภาษาอังกฤษ 1
การแปลขอความ เนื้อหา และบทความที่ยาก และยาวขึ้นในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้ง
บทความจากหนังสือพิมพ รายงานตาง ๆ บันทึกที่ตัดตอนจากวิชาการสาขาตาง ๆ สุนทร
พจน บทตัดตอนจากวรรณกรรมตาง ๆ ทั้งจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและภาษาไทย
เปนภาษาอังกฤษ

ENGL3606

วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Syntax
การศึก ษาไวยากรณภาษาอังกฤษเบื้องตน ประเภทและหลัก การโครงสรางของ
ประโยคภาษาอังกฤษ โครงสรางคําศัพทเฉพาะ รวมทั้งหลักในการเปรียบเทียบโครงสราง
ทางภาษา

ENGL3706

การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง
3(3-0-6)
Learning English Through Drama
การใชภาษาอังกฤษในการแสดงในรูปของบทพูดคนเดียว บทสนทนา บทละคร
เปนฉากและบทละครเปนเรื่อง ศักยภาพในการใชภาษาโดยใชบทละคร การแสดงละคร
สั้นหรือละครเปนฉาก โดยไมตองดูบทมากอน และการเลนเกมหรือกิจกรรมซึ่งแสดง
ศักยภาพในดานการแสดง

ENGL3771

ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
3(3-0-6)
Mass Media English 1
หลักการและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพเพื่อพัฒนาทักษะการอาน หนังสือพิมพ
นิตยสาร แผนพับ รายการเดินทาง โฆษณา การศึกษาลักษณะภาษาระดับคําและประโยคใน
หัวขอขาว ขอความโฆษณาประชาสัมพันธ บทความ จดหมายขาว และโฆษณาประเภท
ตาง ๆ

ENGL3781

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1
3(3-0-6)
English for Information Technology 1
ภาษาที่ใชในขอเขียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนคําศัพทและประโยคที่ใชใน
ตํารา คูมือตางๆ หนังสือพิมพและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต สามารถสรุปใจความสําคัญ
จากขอความที่อาน ตลอดจนนําเสนอขอมูลในรูปของการเขียนยอหนา

ENGL3901

วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Research Methodology in English
ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษ ทั้งดา น
คุณภาพและปริมาณ ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การเขียนเคาโครงการวิจัย วิธีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การ
อภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนรายงานการวิจัยและการประเมินผลการวิจัย

ENGL 4204

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง
3(3-0-6)
Advanced English Listening and Speaking English
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL1202
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 2
การฝกฟงบทความ ละคร การรายงานขาวและวิดีทัศน การสรุป การแสดงความ
คิดเห็น การฝกพูดในที่ชุมชน การบรรยายและการรายงานดวยปากเปลา

ENGL4304

การอานภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ
3(3-0-6)
Critical Reading
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL3303 การอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
การฝก อานเชิงวิเคราะห เนื้อหาที่ยาว ซับซอนมากขึ้น มีค วามหลากหลายของ
รูปแบบและลีลาการเขียนจากแหลงตาง ๆ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส

ENGL4404

การเขียนภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English Writing 3
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การศึก ษารูปแบบและวิธีก ารเขียนรายงาน
บทความทางวิชาการโดยมีบทนํา ตัวเรื่องและบทสรุป พรอมทั้งขอมูลอางอิงและเขียน
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
การวิเคราะหและวิจารณผลงานที่คัดสรรจากบทประพันธที่เขียนหรือแปลเปน
ภาษาอังกฤษที่โดดเดนโดยนักเขียนระดับโลกในวงวรรณกรรมนานาชาติ การเขียนและ
สุนทรียะทางภาษาของงานวรรณกรรม รวมทั้งภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตาง

ENGL4607

การแปลภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
Translation for Specific Purposes
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL3604 การแปลภาษาอังกฤษ 2
ทักษะการแปลซึ่งตอจากวิชาการแปล 2 การแปลทั้งเชิงวิชาการและบันเทิงคดี การ
แปลบทความ บทคัดยอ และเอกสารวิชาการ การแปลนวนิยาย เรื่องสั้นและเรื่องปกิณกะ
ตาง ๆ

ENGL4701

ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมการสอบมาตรฐาน
3(3-0-6)
Preparation for English Standardized Tests
การศึกษากลยุทธในการทําขอสอบมาตรฐานตาง ๆ เพื่องานอาชีพและการศึกษา
ตอ การฝก ใชคําศัพทและหลักไวยากรณ การฝกฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษใน
ขอสอบมาตรฐานตาง ๆ

ENGL4772

ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2
3(3-0-6)
Mass Media English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ENGL3771 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
ทักษะการอานขาวและบทความจากนิตยสารที่สูงขึ้นจากรายวิชาภาษาอังกฤษใน
สื่อมวลชน 1 การฝกอานจากสื่อสิ่งพิมพ การตีความ การแสดงความคิดเห็นจากรายการ
วิทยุและรายการโทรทัศน การแยกขอเท็จจริงจากความคิดเห็นและลักษณะที่สําคัญของ
ภาษาขาว บทความและบทบรรณาธิการ

ENGL4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in English
การฝก ใชทั ก ษะภาษาอั งกฤษทั้ ง 4 ดา น ไดแ ก การฟง พูด อา น และเขีย น ที่
จําเปนตองใชในการประกอบอาชีพ เพื่อเตรียมปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของรัฐ
และเอกชน

ENGL4802

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษหรือฝกอบรมตางประเทศ
5(450)
Occupational Practicum in English or Internship Abroad
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ENGL4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษ
การฝ ก ปฏิ บัติง านในสถานประกอบการของภาครัฐและภาคเอกชน การใช
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะเพื่อเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพในอนาคต

ENGL4901

การสัมมนาทางภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
Seminar in English
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการประชุม สัมมนาทางภาษาอังกฤษในหัวขอและ
เนื้อหาที่ผูเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจ การจัดประชุมในหัวขอดังกลาวเพื่อพัฒนาองค
ความรูและทักษะตาง ๆ ทางภาษาอังกฤษ

ENGL4902

วิจัยทางภาษาอังกฤษ
3(0-6-3)
Research Studies in English
การทําวิจัยเบื้องตนในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ดานภาษาศาสตร หลักการใช
ภาษา ภาษาวรรณคดี และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ENVI1101

หลักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Principles of Environmental Science
ความหมายและขอบเขตสิ่งแวดลอม เทคนิคการสุมตัวอยางทางสิ่งแวดลอม
และการเก็บรักษาตัวอยางการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เทคนิคการใช
เครื่องมือเพื่อการวิเคราะหทางสิ่งแวดลอม ประเมินปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญและ
แนวทางการอนุรักษ โดยมีการฝกปฏิบัติในภาคสนาม

ENVI1103

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเพื่องานสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Science Process Skill for Environment Practice
คุณ ลัก ษณะของนักวิทยาศาสตร ขั้นตอนและวิธีก ารทางวิทยาศาสตร
กระบวนการทางวิ ทยาศาสตร ฝก ทั ก ษะในการจั ด กิจ กรรมสิ่ ง แวดล อ มโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร โครงงานเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอม การจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนามที่เนนตามสถานการณจริง

ENVI2101

สิ่งแวดลอมเมือง
3(2-3-4)
Urban Environment
ความรูเบื้องตนในการพัฒนาเมือง ปญหามลพิษในเมือง การผลิตและการใช
ทรัพยากรในสังคมเมือง นิเวศวิทยาเมือง การวางผัง การใชประโยชนที่ดิน การจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และ การเก็บขอมูลภาคสนาม ใน ประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมเมืองที่
นาสนใจ

ENVI2103

พลังงานกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Energy and Environment
ความสําคัญของพลังงานตอชีวิต ตอระบบนิเวศและตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คม พลั ง งานในอาหาร สถานการณ แ ละวิ ก ฤตการณ พ ลั ง งานของโลก
ผลกระทบของการใชพ ลั ง งานต อ สิ่ งแวดลอ ม การใช แ ละการอนุ รั ก ษ พลั ง งาน
นโยบายพลังงานของประเทศไทย

ENVI2202

สารพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Pollutants and Environmental Impact
ประเภทของสารพิษ ไดแก วัตถุมพี ษิ ทางการเกษตร สารพิษจากการอุตสาหกรรม
สารพิษจากสาธารณสุข และการแพทย เปนตน ผลกระทบของสารพิษตอสิ่งแวดลอม การ
ประเมินความรุนแรงของสารพิษจากแหลงตางๆ การติดตามตรวจสอบสารพิษ การปองกัน
และควบคม

ENVI2201

มลพิษทางดิน
3(2-3-4)
Soil Pollution
กําเนิดและโครงสรางของดิน ความหมายของมลพิษทางดิน สาเหตุและ
ปญหามลพิษทางดิน ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม การวิเคราะหมลสารในดิน การ
ปองกันควบคุมและการแกไขมลพิษทางดิน

ENVI2301

การใชแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากร
3(2-3-4)
Map Application for Resource Management
พื้นฐานความรูทางการอาน และการเขียนแผนที่ การเก็บขอมูลและแสดง
ขอมูลทั้งทางกายภาพ และทางสังคมในแผนที่ การใชแผนที่เพื่อการศึกษาสถานภาพ
ของทรัพยากร และการวางแผนการจัดการทรัพยากรในพื้นที่

ENVI2501

ENVI3101

ตัวบงชี้ทางดานสิ่งแวดลอม สุขภาพและสังคม
3(2-3-4)
Environmental Health and Social Indicators
การศึกษาการกําหนดแนวคิด กระบวนการในการชี้วัดผลกระทบทาง
สุขภาพและสังคม เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงพฤติกรรมทางสังคมของบริบทโดยรวม
ตลอดจนพฤติกรรมทางดานสุขภาพในกระบวนการขั้นตาง ๆ ของระดับความรุนแรง
สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Environment and Development
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสิ่ ง แวดล อ มกั บ การพั ฒ นา ป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม
ผลกระทบของการพัฒนาที่มีตอคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางแผนดานสิ่งแวดลอมเพื่อ
ลดความขัดแยงระหวางการพัฒนากับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ENVI3102

สมุทรศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Environmental Oceanography
องคประกอบของชายฝง ลักษณะทางกายภาพ สัณฐานวิทยา การพังทลาย
ของชายฝง ลักษณะกระแสน้ํา รูปแบบของกระแสน้ํา ความสัมพันธของกระแสน้ํากับ
มลพิษ ทางทะเล รู ปแบบกระแสน้ํ าในทะเลไทย ความสั มพั น ธ ข องอุณ หภูมิ กั บ
กระแสน้ํา และนําไปประยุกตในสภาพพื้นที่จริง

ENVI3201

พิษวิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Environmental Toxicology
สารพิ ษ ในสิ่ง แวดล อ ม สารพิ ษ ในคน กลไกความเป น พิ ษ ของสารพิ ษ
แกสอนินทรีย สารฆาศัตรูพืชและสัตว โลกหะหนัก ตัวทําละลายอินทรีย ผลกระทบ
ของสารพิษตอมนุษ ยและสิ่งแวดลอม การสํารวจ การวิเคราะห การประเมิน ความ
รุนแรงของสารพิษ และการประเมินความเสี่ยงจากการไดรับสัมผัสสารพิษกับการ
ตอบสนองเพื่ อ จั ด การสารพิ ษ และศึ ก ษาดู ง านนอนสถานที่ เ กี่ ย วกั บ สารพิ ษ
ในสิ่งแวดลอม

ENVI3202

มลพิษทางอากาศ
3(2-3-4)
Air Pollution
ประเภทและแหลงที่มาของมลพิษ ทางอากาศ การเก็บและวิเคราะหสาร
มลพิษในบรรยากาศ การตรวจวัดคาความทึบแสง การชักตัวอยางอากาศจากปลอง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอากาศ และ
แนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศ

ENVI3203

มลพิษอุตสาหกรรมและการจัดการ
3(2-3-4)
Industrial Pollution and Management
ปญหามลพิษอุตสาหกรรม แหลงกําเนิดปญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น การ
บริหารจัดการมลพิษ ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสะอาด การบําบัดของ
เสียอุตสาหกรรม กฎหมายดานการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

ENVI3206

มลพิษสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Environmental Pollution
ความหมายของมลพิษ ชนิดของมลพิษ สาเหตุของการเกิดมลพิษ ประเภท
ของมลพิษสิ่งแวดลอมทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางดิน มลพิษทางน้ํา มูล
ฝอย และทัศนียภาพ ประเด็นปญหามลพิษสิ่งแวดลอมระดับโลก ผลกระทบ และ
แนวทางการจัดการและการปองกันมลพิษ

ENVI3207

อนามัยสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Environmental Health
ความหมาย ขอบเขต และแนวคิดทางอนามัยสิ่งแวดลอม ความเขาใจพื้นฐาน
เกี่ยวกับบุคคลและสังคม ความตองการของมนุษย พฤติกรรมอนามัย การเรียนรูและ
การจูงใจ โครงสรางสังคม ทฤษฎีและวิธีการพัฒนาชุมชนทั่ว ไป องคประกอบที่มี
อิทธิพลตอโครงการพัฒนาอนามัย ตลอดจนการใชเครื่องมือและอุปกรณก ารเก็บ
ตัวอยาง การตรวจวัด การวิเคราะหและการประเมินคุณภาพสิ่งแวดลอมในการทํางาน

ENVI3301

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Management Standard
ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม กระบวนการของระบบมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม การประยุก ตใ ชระบบมาตรฐานการจัด การสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการ การตรวจประเมิ น และขั้ น ตอนการขอการรับ รองในระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม

ENVI3302

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Natural Resources and Environmental Management
หลักการเบื้องตนของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
จัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ การสรางนโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และ
กิจกรรม การจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบบบูร ณาการ และการ
พัฒนาอยางยั่งยืน

ENVI3303

หลักการจัดการลุมน้ํา
3(2-3-4)
Principles of Watershed Management
ลุมน้ําและความคิดรวบยอดเกี่ยวกับลุมน้ํา โครงสรางของทรัพยากรลุมน้ํา
และสมดุลทางนิเวศวิทยา หลักการจัดการลุมน้ํา เพื่อการควบคุมปริมาณ คุณภาพและ
อัตราการไหลของน้ํา การควบคุมและปองกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแหง
แลง และมลพิษ ในพื้นที่ลุมน้ํา การพัฒนาแหลงเสื่อมโทรมของพื้น ที่ลุมน้ํา ความรู
เบื้องตนในการสํารวจ และวิเคราะหลุมน้ํา เพื่อวางแผนจัดการลุมน้ํา

ENVI3401

เทคโนโลยีในการควบคุมและการบําบัดของเสียอุตสาหกรรม
3(2-3-4)
Industrial Waste Control and Treatment Technology
ชนิดและองคประกอบของของเสียอุตสาหกรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้น การ
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปองกัน ควบคุม และบําบัดของเสียอุตสาหกรรม
มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวของ การใชเทคโนโลยีในการวางแผนเพื่อจัดการของ
เสียอุตสาหกรรม และศึกษาดูงาน

ENVI3402

การสํารวจขอมูลระยะไกลเพื่อการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Remote Sensing for Environment Practice
สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดวยภาพถายดาวเทียม
การแปลผลจากภาพถายดาวเทียม การใชประโยชนจ ากภาพถายดาวเทียมเพื่อการ
วางแผนและการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อม การฝก ปฏิ บัติ ก าร
ตรวจสอบขอมูลภาคสนาม

ENVI3501

การวิเคราะหและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Environmental Analysis and Impact Assessment
หลัก การ ขั้นตอน และวิธีการประเมิน ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจาก
โครงการพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการเก็บขอมูลภาคสนาม สภาวการณและการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การวิเคราะหร ะบบ การประเมิน และการพยากรณ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
และคุณภาพชีวิต และเสนอแนวทางการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ
จัดทําเปนรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ENVI3502

การวิเคราะหน้ํา
3(2-3-4)
Water Analysis
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะหน้ํ า การเก็บตัวอยางน้ํา การวิเคราะห
คุณภาพน้ํา สี ความขุน สภาพนําไฟฟา ของแข็งในน้ํา ความเปนกรดเปนดาง ปริมาณ
ออกซิเจนละลายในน้ํา บีโอดี ซีโอดี ไขมันและน้ํามัน ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และโลหะ
หนัก นํ าผลที่ ได มาเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ มาตรฐาน ตลอดจนการแปลผลจากการ
วิเคราะหน้ํา โดยมีการออกสํารวจและเก็บตัวอยางน้ําภาคสนาม

ENVI4201

เทคโนโลยีในการปองกันและควบคุมมลพิษ
3(2-3-4)
Pollution Prevention and Control Technology
สาเหตุและปญหา ที่ทําใหเกิดมลพิษ ผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมและการ
พัฒ นาเทคโนโลยีใ นการปองกัน และควบคุมมลพิษ สิ่งแวดลอม มลพิษ ทางเสียง
มลพิษ ทางอากาศ มลพิษ ทางน้ํา มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การใชเทคโนโลยีสะอาด
และการนํ า ของเสี ย กลั บ มาใช ป ระโยชน ตลอดจนศึก ษาดู ง านเกี่ ย วกั บ การใช
เทคโนโลยีในการปองกันและควบคุมมลพิษ

ENVI4401

การจําลองแบบทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Simulation in Environmental Science
การวิเคราะหระบบสิ่งแวดลอม องคประกอบและกระบวนการทางธรรมชาติ
รูปแบบการวิเคราะหและตัวอยางของการจําลองแบบทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เพื่อคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมในอนาคต

ENVI4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Environmental
Science
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู
เจตคติ และทักษะดานวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม โดยการปฏิบัติในสถานประกอบการ
หรือรูปแบบ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ โดยเนนใหมีคุณธรรม จริยธรรมและยึด มั่นใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ

ENVI4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
5(450)
Occupational Practicum in Environmental Science
วิชาที่ตองเรียนกอน : ENVI 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพฯ
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่
เกี่ยวของกับงานทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ENVI4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Environmental
Science
การจั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร อ มก อ นปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาด า น
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ENVI 4804

สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
6(540)
Co-operative Education in Environmental Science
วิชาที่ตองเรียนกอน : ENVI4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
การปฏิบัติงานสหกิจ ศึก ษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานดาน
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการและ
คณาจารยของสาขาวิชาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

ENVI4901

สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
1(0-2-1)
Seminar in Environmental Science
การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียน
โครงการ และรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ
ทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

ENVI4902

การวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
3(0-6-3)
Research Studies in Environmental Science
วิชาที่ตองเรียนกอน : ENVI4901 สัมมนาทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
การคนควาและวิจัยทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม การเขียนรายงาน และการ
เสนอผลการวิจัยภายใตการควบคุม ดูแลของ อาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
FDST2201 หลักการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3(2-3-4)
Pinciples of Agricultural Product Preservation and Processing
ความหมายและความสําคัญของการแปรรูปผลิตผลทางเกษตรใหเปนผลิตภัณฑอาหาร
ปจจัยตางๆ ที่ใหผลิตผลการเกิดเสียหาย การควบคุมและปองกัน หลักการถนอมอาหาร เทคนิค
และวิธีการแปรรูปอาหาร ประเภทตางๆ วิธีทําผลิตภัณฑอาหารแบบตาง ๆ ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน
FDST2401

โภชนศาสตร
3(3-0-6)
Nutrition
อาหารและคุณคาทางโภชนาตอรางกายมนุษย ปริมาณความตองการและปญหา
ทางโภชนาการความสัมพัน ธของการโภชนาการและอาหารเพื่อสุข ภาพ และโภชนาการ
เฉพาะกลุม วัย ของผู บริ โ ภค ผลกระทบจากการแปรรูป และการเก็ บรั ก ษาต อคุ ณ ค าทาง
โภชนาการของอาหารและสารอาหาร ฉลากโภชนาการที่เกี่ยวของ

FDST2901

สถิติและการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
และเทคโนโลยีการอาหาร
Principles of Statistics and Experimental for Food Science
สถิติเบื้องตน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความ
แปรปรวน การวางแผนการทดลองแบบตางๆ เชน สุมสมบูรณ บลอคสุมสมบูรณ ลาติน ส
แควร แฟคทอเรี ย ล การใช โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร การวิ เ คราะห ส ถิ ติ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรที่เกี่ยวของ

FDST3201

การแปรรูปอาหาร 1
3(2-3-4)
Food Processing 1
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:
คุณ ลั ก ษณะทั่ ว ไปของวั ต ถุ ดิ บ การจั ด การและการเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ผลิ ต ใน
อุตสาหกรรมอาหาร หลักการของการแปรรูปอาหาร การเก็บรักษาผลิตภัณฑ และปจจัยที่มี
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
อาหารพื้นฐานของคุณสมบัติการรับรส กลิ่น การมองเห็น การไดยินและเนื้อสัมผัส ปจจัยที่มี
ผลตอการทดสอบทางประสาทสัมผัส วิธีการประเมินคุณภาพอาหารโดยการประเมินประสาท
สัมผัสแบบตางๆ การใชวิธีการทางสถิติเพือ่ วิเคราะหขอมูล และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
FDST3204 เทคโนโลยีผลิตภัณฑนม
2(1-3-2)
Dairy Products Technology
โครงสรางเตานม สรีรวิทยาของการสรางน้ํานม การปลดปลอยน้ํานม องคประกอบ
สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีว ภาพของน้ํานม และผลิตภัณ ฑ ปจ จัยที่มีผลตอคุณ ภาพของ
น้ํา นม การเสื่ อ มเสีย การเก็ บ รัก ษา กรรมวิธี ที่ใ ช ในการแปรรูป ผลิ ต ภั ณ ฑน มชนิด ตา งๆ
เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิค การควบคุม การตรวจสอบคุณภาพของน้ํานม มาตรฐานของ
น้ํานมและผลิตภัณฑ และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
FDST3205 เทคโนโลยีผลิตภัณฑประมง
2(1-3-2)
Fishery Products Technology
ประเภทของสัตวน้ําที่ใชใ นการบริโภค โครงสราง องคประกอบทางเคมี กายภาพ
และชีว ภาพของสัตวน้ํา สาเหตุก ารเสื่อมเสีย และการเปลี่ยนแปลงคุณ ภาพของสัต วน้ําและ
ผลิตภัณ ฑ หลักการแปรรูป การบรรจุ การเก็บรักษา การขนสง การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานของผลิต ภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิค การควบคุม และปฏิบัติก ารตาม
เนื้อหาขางตน

FDST3206 เทคโนโลยีเนื้อ สัตวปก และผลิตภัณฑ
2(1-3-2)
Meat and Poultry Products Technology
โครงสรางของกลามเนื้อ สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีว ภาพ องคประกอบของ
เนื้อสัตว เนื้อสัตวปก และไข การเปลี่ยนแปลงของเนื้อ หลังการฆา และการชําแหละ อิทธิพล
ตางๆ ที่มีตอเนื้อเยื่อของสัตว การเปลี่ยนสีของเม็ดสีในเซลลกลามเนื้อ การตรวจคุณภาพเนื้อสัตว
การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว 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 หลัก การและวิธีการแปรรูป การเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ระหวางการ
แปรรูป การบรรจุ และการเก็บรักษา การใชประโยชนจากผลพลอยไดในอุตสาหกรรมผักและ
ผลไม เครื่องมือ เครือ่ งจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
FDST3208 เทคโนโลยีเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล
2(1-3-2)
Nonalcoholic Beverage Technology
ชนิด และประเภทของเครื่ องดื่ม สว นประกอบของเครื่องดื่ม กรรมวิธีก ารผลิ ต
การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ และการเก็บรักษา เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลชนิดอัดแกสและ
ไมอัดแกส รวมทั้งเครื่องดื่มจากชา กาแฟ โกโก และอื่นๆ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการ
ควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
FDST3209 เทคโนโลยีขนมอบ
2(1-3-2)
Bakery Technology
ชนิดและประเภทขนมอบ กรรมวิธีผลิต การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบสาเหตุ
การเสื่ อมเสีย การบรรจุ การเก็ บ รัก ษา การพั ฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ เบเกอรี่ การใชแ ละการ
บํารุงรักษาเครื่องมือการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน

FDST3210 เทคโนโลยีขนมหวาน
2(1-3-2)
Confectionery Technology
หลัก การและเทคโนโลยีใ นการผลิตผลิต ภัณ ฑข นมหวาน วัต ถุดิบและสมบัติข อง
วัตถุดิบ การควบ คุมคุณภาพ การบรรจุ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑระหวาง
การผลิตและการเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน
FDST3211 ผลิตภัณฑอาหารพื้นบานไทย
2(2-0-4)
Thai Traditional Food Product
ชนิ ด และประเภทอาหารพื้ น บ า นไทย กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการ
ควบคุม
FDST3301 วิศวกรรมอาหาร
3(3-0-6)
Food Engineering
CHEM2401 เคมีเชิงฟสิกส
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม :
หลักการทางวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตอาหาร สมดุลมวลและพลังงาน
เทอรโมไดนามิกส กลศาสตรของไหล หลัก พื้นฐานจลนพลศาสตร การถายเทมวลสารและ
ความรอน กระบวนการทําความเย็นและแชเยือกแข็ง และการคํานวณพลังงาน
FDST3302 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
1(0-3-0)
Food Engineering Laboratory
CHEM2401 เคมีเชิงฟสิกส
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาวิศวกรรมอาหาร
FDST3401 เคมีอาหาร
3(3-0-6)
Food Chemistry
CHEM2501 ชีวเคมี
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:
องคประกอบทางเคมีข องอาหาร สมบัติและหนาที่ข ององคประกอบอาหารการ
เปลี่ยนแปลงอาหารหลังการเก็บเกี่ยวระหวางการแปรรูป และการเก็บรักษา วัตถุเจือปนอาหาร
และสารพิษในอาหาร การจัดทํามาตรฐานหองปฏิบัติการเคมีอาหาร

FDST3402 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
Food Chemistry Laboratory
CHEM2501 ชีวเคมี
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม :
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาเคมีอาหาร

1(0-3-0)

FDST3403 หลักการวิเคราะหอาหาร
Food Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:

2(2-0-4)

FDST3404 ปฏิบัติการวิเคราะหอาหาร
Food Analysis Laboratory
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:

1(0-3-0)

CHEM2603 เคมีวิเคราะห
CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีฯ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห ความเขมขนของสารละลาย มวลสารสัมพันธ
และสมดุลเคมี การวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนักการวิเคราะหปริมาณโดย ปริมาตรของปฏิกิริยา
กรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาของสารเชิงซอนการวิเคราะหในเชิง
คุณภาพทางเคมี และหลักการเบื้องตนของเครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง

CHEM2603 เคมีวิเคราะห
CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีฯ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาเคมีวิเคราะห

FDST3501 จุลชีววิทยาทางอาหาร
3(3-0-6)
Food Microbiology
BIOL2601 จุลชีววิทยา
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับอาหาร การเสื่อมคุณภาพ
และการ เนาเสียของอาหาร การถนอมและการปองกันอาหารจากจุลินทรีย จุลินทรียกับการเกิด
โรคทางอาหาร การตรวจสอบจุลินทรียชนิดตางๆในอาหารและการจัดทํา มาตรฐานหองปฏิบัติ
การจุลินทรีย
FDST3502 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology Laboratory
BIOL2601 จุลชีววิทยา
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร

1(0-3-0)

FDST3504 เทคโนโลยีอาหารหมัก
2(1-3-2)
Food Fermentation Technology
หลั ก การและประเภทของการหมั ก จุลิ น ทรี ย ที่ สํ า คั ญ และป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งใน
กระบวนการหมัก กรรมวิธี เครื่องมือ และเทคนิคการควบคุมที่ใชในอุตสาหกรรมหมักและ
การผลิตกลาเชื้อ ผลิตภัณฑอาหารหมักชนิดตางๆ การควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษา อาหาร
หมักกับสุขภาพ และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
FDST3601 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-4)
Food Plant Sanitation
FDTS3501 จุลชีววิทยาทางอาหาร
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:
สุขลักษณะในการผลิตอาหาร การเก็บรัก ษา และการขนสงอาหาร สุข วิทยาสว น
บุคคลในโรงงาน การควบคุมสัตวนําโรค แมลง และจุลินทรีย การออกแบบโรงงาน และการ
ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณในโรงงานใหถูกหลักสุขาภิบาล การควบคุมคุณ ภาพน้ําใชใ นโรงงาน
หลักการทําความสะอาด การฆาเชื้อในโรงงาน จุลินทรีย ที่เปนตัวบงชี้ดานสุขาภิบาลโรงงาน
การบําบัดของเสียและน้ําทิ้ง และกฎหมาย ขอบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวกับอาหาร โรงงานผลิต
อาหารและสิ่งแวดลอม
FDST3602 หลักการประกันคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร
3(2-3-4)
Principles of Food Industrial Quality Assurance
FFDST2901หลักสถิติและการวางแผน
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:
การจัดการระบบประกันคุณภาพอาหาร หลักการควบคุมคุณภาพของอาหารดานเคมี
กายภาพจุลินทรีย และประสาทสัมผัส ในโรงงานอาหารตั้งแตการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการ
แปรรูป ผลิตภัณฑสุดทาย การเก็บรักษา และการขนสง การสุมตัวอยางอาหาร การตรวจสอบ
กระบวนการทางสถิติที่เกี่ยวของ การประกัน คุณ ภาพระดับสากล GAP GMP HACCP
ISO 9001 ISO 22000 และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
FDST3603 เทคโนโลยีสะอาด
2(1-3-2)
Clean Technology
หลั ก การเทคโนโลยี ส ะอาด การใช ประโยชน จ ากของเหลือ ทางการเกษตรและ
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
และการทํ านายอายุก ารเก็บ รัก ษาอาหารในบรรจุภั ณ ฑ นวัต กรรมบรรจุภัณ ฑ กฎหมายที่
เกี่ยวของบรรจุภัณฑและการบรรจุ
FDST4201 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
Food Product Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอนหรือลงพรอม:

3(2-3-4)

FDST3202 การแปรรูปอาหาร 2
FDST3203 การประเมินคุณภาพฯ
หลั ก การ และประโยชนข องการพั ฒ นาผลิต ภัณ ฑ ปจ จัย ที่มี ผลตอ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ หลักการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ แนวโนมการ
ผลิ ต และการทดสอบ การประเมิน ผล และหลัก การตลาดของผลิต ภั ณ ฑ อ าหารใหม ที่
พัฒนาขึ้น ชองทางการจัดจําหนาย การวางแผนการผลิต การเงิน และปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน

FDST4202 เทคโนโลยีไขมันและน้ํามัน
2(1-3-2)
Fat and Oil Technology
สมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมันและน้ํามัน แหลงของน้ํามันที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ วิธีการแยกน้ํามัน และกระบวนการทําใหน้ํามัน บริสุทธิ์ การแปรรูปเปนผลิตภัณ ฑ
ตางๆ จากไขมัน และน้ํา มัน การเก็ บรัก ษา การเสื่อ มเสีย การควบคุมคุณ ภาพ การพัฒ นา
ผลิตภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

FDST4203 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ
2(1-3-2)
Cereal and Cereal Products Technology
ลักษณะโครงสราง สมบัติ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของธัญชาติ
ระหวางการแปรรูป การนําไปใชประโยชน สมบัติของผลิตภัณฑ การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา
การขนสง เครื่องมือ เครื่องจักร และเทคนิคการควบคุม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
FDST4204 เทคโนโลยีน้ําตาล
2(2-0-4)
Sugar Technology
พืชน้ําตาล เทคนิคและกรรมวิธีในการผลิตน้ําตาล สารเคมี และการฟอกสี เครื่องมือ
เครื่องจัก ร และเทคนิค การควบคุม การควบคุมคุณ ภาพ การเก็บรัก ษา และผลพลอยไดจ าก
อุตสาหกรรมน้ําตาล และการดูงานนอกสถานที่
FDST4401 สารเจือปนในอาหาร
2(2-0-4)
Food Additives
วัตถุเจือปนชนิดตาง ๆ ที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร สมบัติทางดานเคมี กายภาพ
และชี ว ภาพ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ประสิ ท ธิ ภ าพ การเปลี่ ย นแปลงในระหว า งการแปรรู ป
การเก็บรักษา และการนําไปใช กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
FDST4503 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
2(1-3-2)
Industrial Microbiology
จุลิ น ทรี ย เพื่ อ การอุ ต สาหกรรม หลั ก การคั ด เลื อ กและการเก็บ รั ก ษา สายพั น ธุ
กระบวนการตางๆในการผลิตผลิตภัณฑปฐมภูมิ ผลิตภัณฑทุติยภูมิ และผลิตภัณฑอื่นๆที่ไดจาก
จุลินทรียก ลุมตางๆ เชน แบคทีเรีย ยีสต และสาหราย ทั้งในระดับหองปฏิบัติก าร โรงงาน
ตนแบบ และระดับอุตสาหกรรม และปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
FDST4701 การจัดการโรงงานและโลจิสติกส
2(2-0-4)
Food Plant Managemente and Logistic
ระบบการผลิตและรูปแบบที่ใชในการออกแบบ วางแผน และควบคุมการผลิต และ
การดําเนินการบริการโดยมุงเนนการเลือกทําเลที่ถูกตอง การวางผัง และการพัฒนากลยุทธเพื่อ
การดําเนินงานในระดับสากล การพยากรณ การวางแผนเพื่อขยายงาน การบริหารวัตถุดิบ การจัด
ตารางเวลา การควบคุม คุณ ภาพ การจั ด การวั สดุ คลัง สิน ค า ตลอดห ว งโซอุป ทานและ
กระบวนการโลจิสตติกส

FDST4703 การจัดการวิสาหกิจขนาดยอมและการสรางธุรกิจ
2(2-0-4)
SMEs Management and New Venture Creation
การประมวลความรูและประยุกตใชความรูดานการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม และกลยุทธที่เกี่ยวของทั้งหมด มาจัดทําและพัฒนาเปนแผนธุรกิจ และกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจ
FDST4704 การจัดการนวัตกรรมทางอาหาร
2(2-0-4)
Managing SMEs Food Innovation
ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการในการสรางนวัต กรรม การจัดการความคิด
สรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรม ปจจัยที่มีผลตอการจัดการนวัตกรรมในองคการ การจัดการดาน
สิทธิบัตรเพื่อขอรับความคุมครองสําหรับนวัตกรรมใหม การนํานวัตกรรมไปประยุกตใชในการ
ผลิต และการดําเนินงาน
FDST4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ทางวิทยาศาสตรและ
2(90)
เทคโนโลยีการอาหาร
Preparation for Occupational Practicum in
Science and Technology
จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีก ารอาหาร ในดา นเจตคติ แรงจูง ใจ การรับ รู ลัก ษณะและการประกอบอาชี พ
การพัฒนาของผูเรียน ใหมีความรูดานทักษะ ภาษา และคอมพิวเตอร และทักษะทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร ตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําหรือ
สถานการณ หรือ รูปแบบตางๆซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร
FDST4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง วิทยาศาสตรและ
5(350)
เทคโนโลยีการอาหาร
Occupational Practicum in Science and Technology
FDST4801 การเตรียมฝก
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
ประสบการณฯ
ฝก ประสบการณใ นโรงงานอุต สาหกรรมอาหาร หรือ สถานประกอบการที่
เกี่ย วขอ งเพื่อศึก ษากระบวนการผลิต การควบคุม และตรวจสอบคุณ ภาพอาหารในสถาน
ประกอบการ การบริหารจัดการ การเสนอรายงานเปนรูปเลม และจัดกลุมอภิปราย

FDST4803 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาทาง
2(90)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Preparation for Co-operative Education in Science
and Technology
เตรี ย มความพร อ มของผู เ รี ย นด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
จรรยาบรรณวิชาชีพ ลักษณะและการประกอบอาชีพ การพัฒนาของผูเรียน ใหมีความรูดาน
ทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
โดยการฝกทักษะทางวิชาชีพทีเ่ กี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ
อาหาร
FDST4804 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
Co-operative Education in Science and Technology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:

6(600)

FDST4803 การเตรียมฝกสหกิจ
ศึกษา
ระบบการศึกษา ที่เนนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ จัดใหมีการ
เรียนในสถานศึกษา รวมกับการจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานชั่วคราวใน
สถานประกอบการที่ใหความรวมมือ โดยลักษณะการทํางานเต็มเวลาระยะเวลาไมนอยกวา 600
ชั่ว โมง และมีคา ตอบแทนตามสมควร โดยมีก ารกํ าหนดคุณ สมบั ติเบื้ องต น ของนัก ศึก ษา
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
ที่เกี่ยวของกับอาหารและผลิตภัณฑอาหาร รวบรวมและอภิปรายผล สรุปผลและเสนอเปน
รายงาน

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
FINB1101 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Financ
วิชาบังคับกอน : ACCT1101 หลักการบัญชีขั้นตน 1 หรือ
: ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องตน
บทบาทและจุดมุงหมายในการบริหารทางการเงิน การวิเคราะหและวางแผนทาง
การเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด ลูกหนี้ และสินคา
การศึก ษาคาของเงิน ตามเวลา การประเมิน โครงการลงทุน วิธีก ารจั ด หาเงิน ทุน ระยะสั้ น
ระยะปานกลางและระยะยาว จากตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการจายเงินปนผล
FINB1102 การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
Money and Banking
วิวัฒนาการของเงินตรา มาตรฐานเงินตรา หนาที่และความสําคัญของเงิน เครื่องมือ
เครดิต นโยบายการเงินและการคลัง เงินเฟอ เงินฝด และเงินตึง การบริหารการเงินระหวาง
ประเทศ หนาที่และความสําคัญของธนาคารพาณิชย บทบาทและหนาที่ ของธนาคารกลาง
และสถาบันการเงินตางในๆ ตลาดการเงิน
FINB1103 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
Financial Institution and Financial Market
โครงสรางบทบาทและการดําเนิ น งานของสถาบัน การเงิน และตลาดการเงิ น
ประกอบดว ย ธนาคารพาณิชย สถาบัน การเงิน เฉพาะกิจ ของรัฐบาล สหกรณออมทรัพย
โรงรับจํานํา ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสถาบันการเงิน
อื่นๆ บทบาทหนาที่ของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ
ธนาคารโลก
FINB2201 การภาษีอากรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Taxation
วิชาบังคับกอน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องตน
ความรูเกี่ยวกับการภาษีอากรธุรกิจประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลและธุรกิจ
ประกอบดว ย ภาษีเงิน ไดบุค คลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ

FINB2401 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
Financial Management
วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
เทคนิ ค การจั ด การด า นการเงิ น การวิ เ คราะห ส มการทางการเงิ น ของธุ ร กิ จ
การจัด การบริหารสิน ทรัพยหมุน เวียน เทคนิค การจัด หาเงิน ทุน ระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาวในตลาดเงินและตลาดทุน การคิดคาของเงินทุน การจัดทํางบลงทุน
FINB3101 ตราสารอนุพันธ
3(3-0-6)
Derivative Securities
วิชาบังคับกอน : FINB3301 หลักการลงทุน
ความหมายและประเภทของตราสารอนุพัน ธ การประเมิ น มูลคา ของตราสาร
อนุ พั น ธ กลไกการทํ า งานของตลาดอนุ พั น ธ กระบวนการซื้ อ ขายตราสารอนุ พั น ธ
และเทคนิคการลงทุนในตราสารอนุพันธ
FINB3102 การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
Investment Banking
วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ธุรกรรมของการวาณิชธนกิจ ขั้นตอนการดําเนินงานดานวาณิชธนกิจ กระบวนการ
ตรวจสอบสถานะของกิจการ การนําบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การเปนที่ปรึกษา
ทางการเงินและการทําธุรกรรมดานวาณิชธนกิจ
FINB3103 การ บัญชีธนาคาร
3(3-0-6)
Bank Accounting
วิชาบังคับกอน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องตน
หลักและการดําเนินงานของระบบบัญชีของธนาคารพาณิชยทั่วไป และการบัญชี
ที่เกี่ยวของกับธนาคารแหงประเทศไทย วิธีก ารใหเครดิต การควบคุมเงิน ฝากทุก ประเภท
การโอนเงิ น ของสํ า นั ก งานใหญ แ ละสาขา การจั ด เก็ บ เงิ น งบการเงิ น ของธนาคาร
ปรับปรุงและปดบัญชี

FINB3301 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
Principles of Investment
วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ความหมายของการลงทุน กระบวนการลงทุน โครงสรางและบทบาท ของตลาด
การเงิน ประเภทตราสารทางการเงิน รูปแบบของการลงทุน การประมาณการผลตอบแทน
ที่จ ะได รั บ จากการลงทุ น การตั ด สิ น ใจลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลตอบแทนและความเสี่ ย ง
การวิเคราะหคาความเสี่ยง ความสัมพันธร ะหวางผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน
การจัดกลุมสินทรัพยลงทุน
FINB3401 การจัดการธนาคารพาณิชย
3(3-0-6)
Commercial Bank Management
บทบาทหน า ที่ แ ละการดํ า เนิ น งานของธนาคารพาณิ ช ย เครื่ อ งมื อ เครดิ ต
ของธนาคารพาณิชย การบริการของธนาคารพาณิชย ธนาคารอิเล็กทรอนิกส การจัดการสินเชื่อ
วิธีการใหสินเชื่อ การบริหารการตลาด การลงทุนของธนาคารพาณิชย การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบและควบคุมธนาคารพาณิชย การสรางภาพพจนของธนาคารพาณิชย
FINB3402 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Planning and Controlling
วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ความหมาย ปญหาและเทคนิค ตางๆ ในการวางแผนและควบคุมทางการเงิน
โดยเฉพาะเทคนิค การพยากรณยอดขาย การวางแผนกําไร ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน
วิ ธี ต รวจสอบ และการควบคุ ม ของฝ า ยบริ ห าร การตั ด สิ น ใจของนั ก บริ ห าร ตลอดจน
การใชงบประมาณในการวางแผน ควบคุม และการจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนทางการเงิน
FINB3403 การวิเคราะหงบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Statement Analysis
วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
รูปแบบของการจัดทํารายงานการเงินในรูปแบบตางๆ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห
งบการเงิน การวิเคราะหอัตราสวน การจัดทํารายงานผลของการวิเคราะหสถานะทางการเงิน
ของกิจการ เพื่อใชในการตัดสินใจดําเนินงานทางธุรกิจและการลงทุน

FINB3404 การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
ความหมาย ความสํ า คั ญและประเภทของการสิ น เชื่อ การกํ า หนดนโยบาย
การพิจารณาใหสิน เชื่อ การวิเคราะหสิน เชื่อ การจัดการ การควบคุม การกําหนดเงื่อนไข
และวงเงิน สินเชื่อ การค้ําประกัน การพิจารณาโครงการเพื่อการตัดสิน ใจและการติด ตาม
สินเชื่อ แนวปฏิบัติในการเรียกเก็บหนี้ การจัดการสินเชื่อที่มีปญหาและขอปฏิบัติทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสินเชื่อทางการเงิน
FINB3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
Research Methodology in Finance and Banking
วิชาบังคับกอน : APST2105 สถิติธุรกิจ
ความหมาย บทบาท ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการวิ จั ย ทางการเงิ น
การธนาคาร จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย ทางการเงิ น การธนาคาร
ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาการวิจัย การกําหนดจุด มุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย
เครื่องมือและวิธีก ารเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่สอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ ฝก ปฏิบัติ
ในการใช ค อมพิ ว เตอร ใ นการเตรี ย มข อ มู ล และประมวลผลข อ มู ล ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ย น
เคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย
FINB4101 การเงินระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
นโยบายการคาระหวางประเทศ การดําเนินธุรกิจการเงินระหวางประเทศ ดุลการคา
ดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยน 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 การเงินเพื่อการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Finance for Import and Export
ทฤษฎี ก ารค าระหวางประเทศ นโยบายการคา ระหว างประเทศ การชําระเงิ น
และการโอนเงินระหวางประเทศ สถาบันการเงินดานการคาระหวางประเทศ เครื่องมือเครดิต
และตราสารทางการเงินที่ใ ชใ นการคาระหวางประเทศ สินเชื่อเพื่อการคาระหวางประเทศ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
FINB4401 การจัดหาเงินทุนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Financing
วิชาบังคับกอน : FINB1101 การเงินธุรกิจ
เทคนิคและวิธีการจัดหาเงินทุนธุรกิจ การจัดหาเงินทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว โดยการออกตราสารทางการเงิ น ระยะสั้ น หุน กู หุ น สามั ญ หุ น บุ ริ มสิ ท ธิ
และการรวมทุนจากธุรกิจอื่นๆ การคิดคาของทุน ตลอดจนการรวมลงทุนจากองคกรอื่นๆ
FINB4402 การวิเคราะหหลักทรัพย
3(3-0-6)
Security Analysis
วิชาบังคับกอน : FINB 3301 หลักการลงทุน
ปจ จัย และเทคนิค ในการวิ เคราะหห ลั ก ทรัพ ย ทั้ งการวิ เ คราะห ปจ จัย พื้ น ฐาน
และการวิเ คราะหป จ จั ยทางดา นเทคนิค วิ ธีก ารและขั้ น ตอนในการวิ เคราะห หลั ก ทรัพ ย
การคั ด เลื อ กหลั ก ทรั พ ย การบริ ห ารกลุ ม หลั ก ทรั พ ย การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย
ประเภทตางๆ

FINB4403 การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินของโครงการ
3(3-0-6)
Project of Financial Feasibility Analysis
วิชาบังคับกอน : FINB 2401 การจัดการการเงิน
ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการธุรกิจที่มีผลตอเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดลอม โดยวิเคราะหประเมินโครงการในดานการตลาด เทคนิค และขั้นตอน
การผลิ ต การเงิ น บั ญ ชี กฎหมาย การวิ เ คราะห ป ระเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ ดิ น
สิ่งปลูกสราง ศึกษาวิธีการจัดหาเงินทุนมาลงทุนในโครงการ การประเมินคาของโครงการ
ในอนาคต
FINB4404 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Financial Risk Management
ลักษณะความเสี่ยงและความเสียหายทางการเงินที่เกิดกับบุคคลธุรกิจ และองคกร
ประเภทของความเสี่ยง ปจ จัยของความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะหร ะดับความเสี่ยง
ทางการเงิน ความเสี่ยงจากการลงทุนทางการเงิน การควบคุม ติดตาม ประเมินผลความเสี่ยง
ทางการเงิน
FINB4405 การจัดการการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคลการจัดทํางบประมาณ การเงินสวนบุคคล
การวางแผน การประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย การวางแผนทางการเงิน
เพื่อวัยเกษียณ
FINB4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเงินการธนาคาร
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Finance and Banking
การเตรียมความพรอมทางดานการปฏิบัติงาน การใชทักษะ การใชคอมพิ วเตอร
การใช น วั ต กรรมสมั ย ใหม การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ตั ว เข า กั บ สถานการณ
การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

FINB4802 การฝกประสบการณวิชาชีพการเงินการธนาคาร
5(350)
Occupational Practicum Finance and Banking
วิชาบังคับกอน : FINB4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการเงิน
การธนาคาร
นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นการเงิ น และการธนาคารในสถาน
ประกอบการ ในภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารย
นิเทศก และผูบริหารกิจ การเปนผูคอยใหคําแนะนํา ซึ่งอาจจัด ใหฝกประสบการณทั้งหมด
หรื อ ฝ ก ประสบการณ และทํ า โครงการพิ เ ศษ เพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ทั ก ษะเจตคติ
และประสบการณเกี่ยวกับงานทางธุรกิจ
FINB4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Finance and Banking
หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับสหกิจ ศึก ษา กระบวนการและขั้น ตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิค ในการสมัคร
งานอาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ
งานอาชี พ ความรู พื้ น ฐานที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การไปปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ
ระบบบริหารงานคุณ ภาพในสถานประกอบการ เทคนิค การนําเสนอโครงงานหรือผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒ นาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความ
พรอมสูความสําเร็จ
FINB4804 สหกิจศึกษาการเงินการธนาคาร
6(540)
Co- operative Education in Finance and Banking
วิชาบังคับกอน : FINB4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการเงินและการธนาคาร
การฝ ก งานวิ ช าชี พ ที่ เน น การปฏิบั ติ ใ นสถานประกอบการโดยความร ว มมื อ
ของสถานประกอบการและสถานศึก ษาร ว มกัน มีก ารคัด เลื อก นัก ศึก ษาปฏิบั ติง านจริ ง
ณ สถานประกอบเพื่อเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติ ของบัณฑิตตรงตามความ
ตอ งการของสถานประกอบการ ซึ่ ง กอ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก ทุ ก ๆ ฝ ายที่ เ กี่ ย วข อ ง
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนําเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา

FINB4901 สัมมนาทางการเงินการธนาคาร
3(2-2-5)
Seminar in Finance and Banking
วิชาบังคับกอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการเงินการธนาคารไมนอยกวา
18 หนวยกิต
ปญหาและกรณีศึกษาทางดานการเงิน และการธนาคารทั้งในอดีต และปจ จุบัน
รวมทั้งสถานการณทางการเงิน แสดงความคิดเห็น อภิปรายปญหาทางการเงินการธนาคาร
ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการและการจัดสัมมนาทางการเงิน
FINB4902 การวิจัยทางการเงินการธนาคาร
3(0-6-3)
Research studies in Finance and Banking
วิชาบังคับกอน : FINB3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเงินการธนาคาร
ทฤษฎี แ ละประกอบการวิ จั ย ทางการเงิ น และการจั ด วาง การคั ด เลื อ กหั ว ข อ
เพื่อการวิจัย เขียนเคาโครงวิจัย ดําเนินการจัดทําวิจัยทางการเงินการธนาคาร การนําเสนอ
ผลการวิจัยทางการเงินการธนาคาร
FINB4903 ระบบสารสนเทศทางการเงิน
3(2-2-5)
Financial Information Systems
หลัก การและโครงสรา งระบบสารสนเทศทางการเงิน เบื้ องต น การออกแบบ
การนํามาใชของระบบสารสนเทศทางการเงิน การวิเคราะหและการควบคุมการประมวลผล
ในระบบการเงิน การแจกจา ยขอมูลทางการเงิน การรายงานและการวัดผล และแนวโนม
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน การใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการคํานวณ
ในการประเมินคาเครื่องมือทางการเงิน

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2554
FREN1101

รูปแบบและการใชภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
French in Situational Context
ทบทวนและศึก ษาโครงสร างภาษา วิเ คราะห สว นประกอบของประโยคใน
สถานการณตาง ๆ เลือกรูปแบบและการใชภาษาฝรั่งเศสไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับ
สถานการณ

FREN1201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
Conversation 1
ฝกสนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง การทักทาย การ
กลาว ขอบคุณ กลา วคําขอโทษ ถามและใหขอมู ลเกี่ย วกับ วัน เวลา ดิ น ฟาอากาศ
บรรยายรูปรางลักษณะบุคคล การสนทนาทางโทรศัพท

FREN1202

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
Conversation 2
วิชาบังคับกอน: FREN 1201 สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1
ฝกสนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันในสถานการณที่ซับซอนมากขึ้นและ
มีความหลากหลาย บรรยายรูปรางลักษณะของบุคคล สถานที่ สิ่งของและกิจกรรมตาง ๆ
โดยละเอียด ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับทิศทาง ราคาสินคา การเดินทาง การสนทนาทาง
โทรศัพทการใชศัพท สํานวนเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ แสดงความรูสึกและแสดงความ
ตั้งใจ รวมถึงการนําเสนอโครงการตาง ๆ

FREN1301

เทคนิคการอาน
3(3-0-6)
Paragraph Reading Strategies
ศึกษาเอกสารจริงประเภทตาง ๆ บทความ เรื่องสั้นเพื่อจับใจความสําคัญหรือ
รายละเอียด การลําดับเรื่องและการสรุปความ

FREN1401

การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Communicative Writing 1
ศึกษาการเขียนเนื้อเรื่องและเอกสารแบบงาย ๆ ที่ใชสําหรับการติดตอสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน การเขียนไปรษณียบัตร บัตรอวยพร บัตรเชิญ ประกาศ จดหมาย เลา
เรื่องแบบงาย ๆ แบบฟอรมตาง ๆ

FREN1601

สัทศาสตรภาษาฝรั่งเศส
3(3-0-6)
French Phonetic
ศึกษาอวัยวะที่ใชในการออกเสียง การออกเสียงพยัญชนะและสระ ฝกฟงเสียง
และออกเสียงใหถูกตอง สามารถถายทอดเสียงโดยใชสัทอักษร

FREN1701

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
French for Communication 1
วิชาบังคับกอน: None
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในหัวขอที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน การแนะนําตนเอง
การทักทาย การกลาวขอบคุณ กลาวคําขอโทษ ถามและใหขอมูลเกี่ยวกับวัน เวลา ดิน
ฟาอากาศ บรรยายรูปรางลักษณะบุคคล และกิจกรรมในชีวิตประจําวัน

FREN2201

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3
3(3-0-6)
Conversation 3
วิชาบังคับกอน: FREN 1202 สนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
ฝกสนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ โดยการสรางสถานการณสมมุติ ฝกใช
ศัพท สํานวนเฉพาะดานเพื่อการโตตอบทางโทรศัพท การเชื้อเชิญ การตอบรับ-ตอบ
ปฏิเสธคําเชื้อเชิญ การแนะนําและการเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ
รายงานหนาชั้นเรียน

FREN2271

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อนันทนาการ
3(3-0-6)
French for recreation
ศึกษาศิลปะ รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส ในประเด็นตางๆ ที่
กําลังเปนที่นาสนใจ สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน จากบทเพลง วรรณกรรม นว
นิยาย สื่อวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วิดีโอ ซีดีรอม อินเทอรเนต ฝกการใชศัพท สํานวน
จับใจ ความหลัก สรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่ฟงได

FREN2301

การอานเอกสารภาษาฝรั่งเศสทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Reading for French business
ฝกอานเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจประเภทตาง ๆ เขาใจเนื้อหาและรูปแบบของเอกสาร
ทางธุรกิจ สามารถจับใจความ สรุปความและขยายความสิ่งที่อาน

FREN2501

ฝรั่งเศสศึกษา
3(3-0-6)
French Studies
ศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร วรรณคดี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต คานิยม ความเชื่อที่คนฝรั่งเศสยึดถือและปฏิบัติ
รวมถึงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่ใชภาษาฝรั่งเศส

FREN2702

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
French for Comminication 2
วิชาบังคับกอน: FREN 1701 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
หรือ GEFR1101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร
ทั ก ษะสั ม พั น ธ ทั้ ง การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น สํ า หรั บ การติ ด ต อ สื่ อ สารใน
ชีวิตประจําวัน การอานและการเขียนไปรษณียบัตร บัตรอวยพร บัตรเชิญ ประกาศ
จดหมาย แบบฟอรมตาง ๆ เลาเรื่องแบบงาย ๆ

FREN2703

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
3(3-0-6)
French for Communication 3
วิชาบังคับกอน: FREN 2702 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
สนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ โดยการสรางสถานการณสมมุติ ทักษะ
การฟง การพูดในสถานการณจากสื่อวิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วิดีโอ ซีดีรอม อินเทอร
เนต ศัพท สํานวนเฉพาะดานเพื่อการโตตอบทางโทรศัพท การเชื้อเชิญ การตอบรับ-ตอบ
ปฏิเสธคําเชื้อเชิญ การแนะนําและการเสนอแนะ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ
รายงานหนาชั้นเรียน

FREN2721

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0-6)
French for Tourism 1
ศึกษาการใชภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจทองเที่ยวในสวนที่เกี่ยวของกับงาน
การบริการ แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนํามาใชในสถานการณตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งสามารถจัดโปรแกรมการทองเที่ยวได

FREN2731

ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 1
3(3-0-6)
French for the Secretary 1
ศึกษาหนาที่ก ารงานและงานอาชีพของเลขานุการที่เปนคนไทยและคนฝรั่งเศส
เพื่อใหเกิด ความรู ความเขาใจในวิชาชีพเลขานุการ สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองคกรธุรกิจ รูจักเครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณในการทํางาน
อาน จดหมายและสามารถสรุปเนื้อหาได

FREN2771

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
French for Mass Media Communication
ศัพท สํานวนและรูปแบบในการสื่อมวลชนจากสื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเลกทรอนิกส วารสาร
แผน พับ รายการเดินทาง การโฆษณา สารคดี รายการวิทยุ รายการโทรทัศน ขาวและ
โฆษณาทางอินเทอรเนต องคประกอบของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร ประเด็นหลัก
ของสาร บทบาทและหนาที่ของผูสื่อขาว จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูสื่อขาว พัฒนา
ความคิดในการเปนผูสื่อขาวระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการเสาะแสวงหาเรื่องราว
ตาง ๆ ที่นาสนใจมานําเสนอในวงการสื่สารมวลชน

FREN3202

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 4
3(3-0-6)
Conversation 4
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: FREN 2201 สนทนาภาษาฝรั่งเศส 3
ฝกสนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ โดยการสรางสถานการณสมมุติ ฝกใช
ศัพท สํานวนเฉพาะดานเพื่อการโตต อบทางโทรศัพท การเจรจาทางธุร กิจ การแสดง
ความคิดเห็นและการนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน

FREN3203

สนทนาภาษาฝรั่งเศส 5
3(3-0-6)
Conversation 5
วิชาบังคับกอน: FREN 3202 สนทนาภาษาฝรั่งเศส 4
ฝกสนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับอาชีพตาง ๆ โดยการสรางสถานการณสมมุติ ฝกใช
ศัพท สํานวนเฉพาะดานเพื่อการสื่อสารในวงการธุรกิจ การแสดงความคิดเห็นและการ
นําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน

FREN3402 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Communicative Writing 2
วิชาบังคับกอน: FREN 1401 การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ฝก เขียนบรรยายสิ่งตาง ๆ เขียนพรรณนาลัก ษณะบุค คล เขียนเลาเรื่องจาก
เอกสารจริงแบบตาง ๆ ฝกเขียนเลาเรื่องอยางงายจากบทสนทนาและสรุปความจากเนื้อ
เรื่องที่อาน
FREN3503

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย
3(3-0-6)
French for Thai Custom and Culture
เขาใจและสามารถถายทอดศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต
และความเชื่อของคนไทย

FREN3601

การแปลภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
Translation 1
หลักการแปล การใชพจนานุกรม แปลขอความเอกสารและเรื่องราวสั้นๆ จาก
ภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศสและจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทย

FREN3602

การแปลภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
Translation 2
วิชาบังคับกอน: FREN 3601 การแปลภาษาฝรั่งเศส 1
ฝกทักษะการแปลในระดับที่ยากขึ้นจากขอความตาง ๆ รายงาน บทตัดตอนมา
จากความรูในสาขาตาง ๆ สุนทรพจนและบทตัดตอนจากวรรณกรรม เนนการฝกแปล
จากภาษาไทยเปนภาษาฝรั่งเศส และจากภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยในระดับที่ยากขึ้น

FREN3704

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
3(3-0-6)
French for Communication 4
วิชาบังคับกอน: FREN 2703 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3
สนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจ งานบริษัทและ
สํ า นั ก งานต า ง ๆ สามารถนํ า ภาษาฝรั่ ง เศสมาใช ใ นสถานการณ ต า ง ๆ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งสามารถแนะนําบริษัท แผนกตางๆ และกิจการของ
บริษัทได

FREN3711

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1
3(3-0-6)
French for Hotel Management 1
ศึกษาศัพทสํานวนที่ใชในธุรกิจโรงแรมในสวนที่เกี่ยวของกับงานบริการ สามารถ
ตอนรับลูกคา การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การบรรยายลักษณะหองพัก บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงแรม รูจักแนะนําลักษณะเดนเพื่อเพิ่มคุณคาของโรงแรม สามารถ
สนทนาทางโทรศัพทเพื่อใหรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับหองพัก ภัตตาคาร ราคา การจอง
หองพัก ตารางเวลาตาง ๆ รวมทั้งการแกปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับหองพักได

FREN3725

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5
3(3-0-6)
French for Communication 5
วิชาบังคับกอน: FREN 3704 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 4
สนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสในวงการอาชีพธุรกิจทองเที่ยว งานการ
บริการ แหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในสถานการณที่หลากหลาย ซับซอนมากขึ้น ศัพทและ
สํานวนภาษาฝรั่งเศสที่ใชในวงการธุรกิจการทองเที่ยวระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสามารถจัดทํา
เอกสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเปนภาษาฝรั่งเศส

FREN3732

ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 2
3(3-0-6)
French for the Secretary 2
วิชาบังคับกอน: FREN 2731 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานเลขานุการ 1
ศึก ษาศัพ ท สํา นวนที่ใ ชใ นการสื่ อสารด านธุ ร กิ จ มากขึ้ น วิ ช านี้ ฝก ผู เรี ยนให
สามารถรับขาวสารและจัดสงขาวสารในแบบสื่อสารตรงทางโทรศัพทและทางโทรสาร

FREN3761

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business French 1
ศึกษาศัพท สํานวนเกี่ยวกับการดําเนินการดานธุรกิจเบื้องตน องคการธุรกิจ การ
บริหารองคการ ขนาดขององคการ การจัดการองคการธุรกิจประเภทตางๆ กฎหมายธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการองคการธุรกิจ

FREN3762

ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business French 2
วิชาบังคับกอน: FREN 3761 ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 1
มุงเนนใหผูเรียนมีความรูศัพท สํานวนในวงการธุรกิจดานการธนาคาร การลงทุน
การนําเขาและสงออกสินคา การประกัน กฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวของ

FREN3901

วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business French
ศึกษาความรูเบื้องตน เกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนเคาโครงการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมิน
ผลการวิจัยโดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยภาษาฝรั่งเศส

FREN4712

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรมและภัตตาคาร
3(3-0-6)
French for Hotel Management and Restauration
วิชาบังคับกอน: FREN 3711 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 1
พัฒนาขีดความสามารถในการใชภาษาฝรั่งเศสดานการพูดและการเขียนในสาย
งานอาชีพที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการโรงแรมในระดับที่สูงขึ้น สามารถใหรายละเอียด
ตาง ๆเกี่ยวกับโรงแรมได เชน หองพัก ภัตตาคาร เปนตน สามารถอานและเขียนรายการ
เมนูอาหารได สูตรการทําอาหาร รับสั่งอาหารจากลูกคาและสามารถอธิบายหรือแนะนํา
เกี่ยวกับอาหารได สามารถอธิบายสวนประกอบของอาหารเปนภาษาฝรั่งเศสได สามารถ
อานและเขียนจดหมายแบบตาง ๆ ได เมือ่ เผชิญกับสถานการณตาง ๆ สามารถควบคุมและ
แกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได

FREN4716

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 6
3(3-0-6)
French for Communication 6
วิชาบังคับกอน: FREN 3725 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 5
สนทนาในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสที่ใ ชในธุรกิจ โรงแรม งานบริการ การ
ตอนรับลูกคา การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การบรรยายลักษณะหองพัก บอกรายละเอียด
เกี่ยวกับที่ตั้งของโรงแรม รูจักแนะนําลักษณะเดนเพื่อเพิ่มคุณคาของโรงแรม สนทนาทาง
โทรศั พ ทเ พื่ อใหร ายละเอี ยดต า งๆเกี่ ยวกั บห อ งพั ก ภั ต ตาคาร ราคา การจองห องพั ก
ตารางเวลาตาง ๆ รวมทั้งการแกปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับหองพักได

FREN4722

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว 2
3(3-0-6)
French for Tourism 2
วิชาบังคับกอน: FREN 2721 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทองเที่ยว 1
ศึก ษาศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสที่ใ ชในวงการธุร กิจ การทองเที่ยวระดับที่
สูงขึ้ น ทั้ งนี้เ พื่อ ให สามารถนํ ามาใชใ นสถานการณต าง ๆ ได อย างถูก ตองเหมาะสม
รวมทั้งสามารถจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการทองเที่ยวเปนภาษาฝรั่งเศส

FREN4741

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
French for Marketing
ศึกษาศัพทและสํานวนภาษาฝรั่งเศสที่ใชในดานการตลาด องคประกอบของการ
ตลาด กระบวนการผลิ ต การซื้ อ การขาย การวิ จั ย ตลาด เทคนิ ค การตลาด การ
ประชาสัมพันธสินคา

FREN4803

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Business French
กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝก ประสบการณวิชาชีพ ในดานการรับรู
ขอมูลที่เกี่ยวกับโอกาสและลักษณะงานในตลาดแรงงานของภาครัฐและเอกชน สาขาธุรกิจ
การทองเที่ยว การโรงแรมและการเลขานุการ พัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมดาน ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจและมีบุ ค ลิก ภาพที่เหมาะสมกับวิช าชีพ โดยเนน การฝก ปฏิ บัติงาน
สํานักงาน สามารถถายทอดความรูทางวัฒนธรรมและประเพณีไทยใหแกชาวตางประเทศ
อยางถูกตอง รวมทั้งศึกษาคนควาวิจัยทางดานอาชีพที่ผูเรียนตองการฝกประสบการณ

FREN4804

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
5(450)
Occupational Practicum in Business French
ฝ ก การทํ า งานในสถานประกอบการด า นการท อ งเที่ ย ว การโรงแรม การ
เลขานุการและงานธุรกิจเพื่อนําความรูทางทฤษฎีมาสูการปฏิบัติ ใหสามารถแกปญหาที่
อาจเกิดขึ้นไดในการทํางานโดยผูเรียน เปนผูเลือกสถานประกอบการตามความถนัดและ
ความตองการ

FREN4901

สัมมนาทางภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar in Business French
กําหนดใหนัก ศึก ษาสัมมนาในหัว ขอตางๆ ที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส เพื่อพัฒ นา
ทักษะการสื่อสารทางภาษาฝรั่งเศสที่ใชในชีวิตประจําวันและภาษาฝรั่งเศสที่ใชในวิชาชีพ
ธุรกิจ

FREN4902

การวิจัยทางภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3(0-6-3)
Research in Business French
วิชาบังคับกอน: FREN3901 วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ฝกการทําวิจัยเบื้องตนในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ดานหลักการใชภาษา
การประยุกตใชภาษาฝรั่งเศสในสาขาวิชาชีพธุรกิจ การทองเที่ยว การโรงแรม เลขานุการ
งานสํานักงาน และการบริการ

FREN4903

ปญหาพิเศษทางภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
3(0-6-3)
Independent Study
วิชาบังคับกอน: FREN3901 วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
ฝกการทําวิจัยเบื้องตนเพื่อตอบปญหาพิเศษในหัวขอที่เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพหรือ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวงการธุรกิจ โดยใชภาษาฝรั่งเศสเปนเครื่องมือในการสื่อสารและ
การสืบคนขอมูลสารสนเทศ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
GOHI1101 ภูมิศาสตรประเทศไทย
3(3-0-6)
Geography of Thailand
ลักษณะภูมิศาสตรข องประเทศไทยเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด บริเวณแวดลอม พรมแดน
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
GOHI1102

แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตรสําหรับการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Maps and Tools for Geography for Tourism
การใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการสํารวจขอมูล การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อ
การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว องคประกอบที่เหมาะสมกับการทองเที่ยว
สําหรับการประกอบกิจกรรมทางดานนันทนาการเศรษฐกิจ

GOHI1103

ภูมิศาสตรกายภาพ
3(3-0-6)
Physical Geography
สภาวะตามธรรมชาติของโลก ไดแก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ํา หิน ซึ่งเปน
ขอมูลพื้นฐานในการนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

GOHI1104

ภูมิศาสตรวัฒนธรรมและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย
3(3-0-6)
Geography of Cultural and Settlement
องคประกอบทางดานภูมิศาสตร และลักษณะทางดานสังคมวัฒนธรรมของมนุษยที่
สงผลใหเกิดรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษยในภูมิภาคตางๆของโลก ไดแก การปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอม ระดับความกาวหนาทางวิทยาการ การใชที่ดิน ความแตกตางทางเศรษฐกิจ
สังคม และการปกครอง

GOHI1201

ประวัติศาสตรไทย
3(3-0-6)
Thai History
ประวัติศาสตรไทยตั้งแตสมัยกอนสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ทั้งทางดาน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป

GOHI 1202

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai History and Culture
ประวั ติค วามเปน มาของไทย เมือ งสํา คัญ สถานที่สํ าคัญ บุ ค คลสําคั ญของไทย
ประวัติศาสตรและตํานานทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยโดยสวนรวมและของทองถิ่น
การละเลนในทองถิ่นตางๆ ของไทย วิวัฒนาการการดํารงชีวิตของไทย เพื่อใหเกิดความซาบซึ้ง
และเห็นคุณคา รวมทั้งสามารถเปนผูถายทอดความรูดังกลาวได

GOHI1203

การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
3(3-0-6)
Historical Tourism
ประวัติความเปนมาของการเดินทางทองเที่ยว ลักษณะการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทย

GOHI1204

การศึกษาประวัติศาสตรในภาพยนตรไทย
3(3-0-6)
Historical Study in Thai Movie
ประวัติศาสตรที่ปรากฏในภาพยนตรไทย โดยเนนการวิเคราะหเนื้อหาภาพยนตรเพื่อ
เชื่อมโยงความรูทางดานประวัติศาสตรกับเหตุการณในภาพยนตร

GOHI2101

ภูมิศาสตรโลก
3(3-0-6)
World Geography
สภาพทางภู มิ ศ าสตรเ กี่ ย วกั บ การแบ ง ภู มิภ าคของโลก ภู มิ ประเทศ ภู มิ อ ากาศ
ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรีย บเทีย บปจ จัย ทางภู มิศาสตรที่มีผ ลตอการพัฒ นา
เศรษฐกิจสังคมในแตละภูมิภาค

GOHI2102

ภูมิศาสตรประชากร
3(3-0-6)
Geography of Population
การกระจายตัว ความหนาแนนและองคประกอบของประชากร ภาวะการเจริญพันธุ
ภาวะการตาย การยายถิ่น และการเพิ่มประชากรในภูมิภาคตางๆของโลก โดยเนนถึงสาเหตุและ
ผลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากปจจัยตางๆในภูมิภาคนั้นๆ

GOHI2103

ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย
3(3-0-6)
Geography of Thai Tourism
สภาพทางภูมิศาสตรของแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้งการเขาถึงและ
เสนทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกําเนิดของแหลงทองเที่ยว สภาพทางวัฒนธรรม
และประวัติของแหลงทองเที่ยว ประเภทแหลงทองเที่ยว องคประกอบที่เหมาะสมสําหรับการ
ทองเที่ยว สถานบริก ารและหนวยงานที่ดําเนินการทองเที่ยว การวางแผนสําหรับการจัดการ
ทองเที่ยวและฝกปฏิบัติงานภาคสนาม

GOHI2104

ภูมิศาสตรการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Geography of Development and Conservation Tourism Resources
ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาและการอนุรักษ วิธีการอนุรักษมรดกทาง
ธรรมชาติและทางวัฒ นธรรม ประโยชนข องการพิทัก ษทรัพยากรการทองเที่ยว การฟน ฟู
วัฒนธรรม ประเพณีและธรรมชาติ บทบาทของมัคคุเทศกตอการสรางจิตสํานึกของประชาชน
และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง

GOHI 2105

แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2-5)
Maps and Map Interpretation
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม การใชแผนที่ภูมิ
ประเทศมาตราสวน 1 : 250,000 และ 1: 50,000 เพื่อการอาน ตีความ วิเคราะหขอมูล ลักษณะทาง
กายภาพ และทางสังคม วัฒนธรรม และใหมีการปฏิบัติการภาคสนามโดยใชแผนที่ภูมิประเทศ
ประกอบการศึกษา

GOHI 2106

เทคนิคและวิธีการศึกษาทางภูมิศาสตร
3(3-0-6)
Techniques and Methods in Geography
การใชและออกแบบเครื่องมือทางภูมิศาสตร การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลและเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง

GOHI 2107

ภูมิศาสตรทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Geography
สภาพภูมิศาสตรของทองถิ่นทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจประชากร ระบบโครงสราง
พื้นฐานและสถาบันทางสังคม วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขทองถิ่น ใหนักศึกษาฝก
เก็บขอมูลในภาคสนามแลวนํามาวิเคราะหสภาพทองถิ่น

GOHI2201

ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 1
3(3-0-6)
History of Art in Thailand 1
งานศิ ล ปกรรมต า งๆ ในประเทศไทยเบื้ อ งต น ทั้ ง ทางด า นสถาป ต ยกรรม
ประติมากรรม จิตรกรรมและประณีตศิลป ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน

GOHI2202

ประวัติศาสตรโลก
3(3-0-6)
World Civilization
ประวัติความเปนมาของทวีปตางๆ ในโลก อารยธรรมที่สําคัญของมนุษย ตั้งแตสมัย
โบราณ พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ จนกลายเปนประเทศตางๆ ที่มีความสําคัญในปจจุบัน

GOHI2203

ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม
3(3-0-6)
Modern Thai History
ประวั ติศ าสตร ไ ทยสมั ย รั ต นโกสิ น ทร ตั้ ง แตก ารปรับ ตั ว เข า สู ส มัย ใหมใ นสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทั้งทางดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนถึงป พ.ศ. 2475

GOHI2204

ประวัติศาสตรทองถิ่น
3(3-0-6)
Local History
ประวั ติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น สมั ย ต า งๆ หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ใ นท อ งถิ่ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิดความเชื่อของทองถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมตางๆ ที่มีตอ
ทองถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทองถิ่นของสถาบันการศึกษา

GOHI2205

ประวัติศาสตรไทยรวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Thai History
ประวัติศาสตรไทยสมัยรัตนโกสินทร ตั้งแตเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเขา
สูสมัยประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน

GOHI 2206

การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร
3(3-0-6)
Methods of Study in Historical Document and Evidence
ลักษณะและขอจํากัดของเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทตางๆ เพื่อ
เปน พื้น ฐานในการเลือ กใช เอกสารและหลัก ฐานทางประวัติ ศาสตร ตามกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร โดยจะเนนการฝกปฏิบัติควบคูกับการเรียนภาคทฤษฎี

GOHI2207

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
Thai Economic History
ประวัติศาสตรทางเศรษฐกิจของไทย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและผลที่เกิดขึ้น
ตั้งแตสมัยโบราณจนกระทั่งถึงชวงการทําสนธิสัญญาเบาวริงในป พ.ศ. 2398

GOHI2208

ประวัติศาสตรสังคมไทย
3(3-0-6)
Thai Social History
ประวัติศาสตรทางสังคมไทย สภาพวิถีชีวิตและความเปนอยูของคนไทย รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจนถึงปจจุบัน

GOHI2209

พิพิธภัณฑศึกษาเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Museum for Tourism
พัฒนาการของพิพิธภัณฑในประเทศไทย ลักษณะพิพิธภัณฑรูปแบบตาง ๆ รวมทั้ง
ขั้นตอนการจัดการพิพิธภัณฑ และกระบวนการจัดนิทรรศการ

GOHI3101

ภูมิศาสตรการตลาดและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Geographical Marketing and Industry
ปจจัยตางๆ ทางภูมิศาสตรทีมีผลตอเศรษฐกิจดานการตลาดและอุตสาหกรรม โดยเนน
การวิเคราะหการกําหนดที่ตั้งและบริเวณของการตลาดและอุตสาหกรรม
GOHI3102 ภูมิศาสตรประชากรกับการพัฒนาดานการทองเที่ยว
3(3-0-6)

Population Geography and Tourism Development
ลักษณะประชากรในภูมิภาคตางๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตรที่
เกี่ยวของหรือมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคนั้นๆ เชน จํานวน การกระจาย
ความหนาแนน การยายถิ่น คุณภาพ และปญหาของประชากร ซึ่งใชเปนขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาดานการทองเที่ยว
GOHI3103

การวางแผนและพัฒนาพื้นที่การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Planning and Tourism Spatial Development
ความหมายและประเภทของทรัพยากรแหลงทองเที่ยว ทั้งทางกายภาพ และวัฒนธรรม
ในแตละทองถิ่นทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ ประชากร ระบบโครงสรางพื้นฐาน การจัดการ
ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไทยรวมถึงปญหา โดยใหนักศึกษาฝกเก็บขอมูลในภาคสนามแลวนํามา
วิเคราะหวางแผนและพัฒนาพืน้ ที่และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง

GOHI3104

ภูมิศาสตรเมือง
3(3-0-6)
Urban Geography
องคประกอบของเมือง รูปแบบการตั้งฐานประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม การใช
ที่ดิน ลักษณะภูมิศาสตรที่มีผลกระทบตอการพัฒนาเมือง เพื่อวิเคราะหปญหาและการแกไขและ
ฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง

GOHI3105

การสํารวจขอมูลระยะไกลและระบบกําหนดพิกัดตําแหนงบนพื้นโลกดวยดาวเทียม3 (2-2-5)
Remote Sensing and Global Positioning System
ความหมายของการสํารวจขอมู ลระยะไกล หลั ก การพลังงานคลื่น แมเหล็ก ไฟฟ า
หลัก การแปลความหมายและการวิเคราะหภาพถายทางอากาศและภาพถายจากดาวเทียม การ
สํารวจภาคสนามในพื้นที่ศึกษาจริง โดยศึกษาระบบกําหนดตําแหนงพื้นโลกดวยดาวเทียม และมี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

GOHI3106

ความรูเบื้องตนระบบภูมิสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3(2-2-5)
Fundamental of Geo-informatics and Geographic Information System
ความรูเบื้องตนเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การสํารวจจากขอมูลระยะไกล
และระบบกํ า หนดตํ า แหน ง พื้ น โลกด ว ยดาวเที ย ม และการศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการประมวลผลขอมูล
ระบบการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล โครงสรางฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ตัวอยางการประยุกตใชงานของระบบภูมิสารสนเทศในดานตางๆ ทั้งกรณีศึกษาของไทยและ
ตางประเทศ และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

GOHI3107

ภูมิศาสตรเอเชีย
3(3-0-6)
Geography of Asia
สภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคในเอเชียโดยภาพรวม และใหการศึกษาลักษณะทาง
ภูมิศาสตรของประเทศตางๆ ที่เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ 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 เกี่ยวกับลัก ษณะทางดานอื่น ๆ เชน กายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง เปนตน

GOHI3110

ภูมิศาสตรชายฝงทะเล
3(3-0-6)
Coastal Geography
ธรรมชาติข องลัก ษณะชายฝงทะเลที่เกี่ยวกับการกําเนิด และการเปลี่ยนแปลงของ
ชายฝงทะเล กระแสน้ํา ระดับน้ําขึ้น -ลง ความสัมพันธร ะหวางมนุษ ยกับชายฝงทะเล โดย
มุงเนนการใชประโยชนจากชายฝงทะเลไทยเพื่อการประกอบกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและการ
ลดมลภาวะสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการใชประโยชนจากชายฝงทะเล

GOHI3201

ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Thai History for Tourism
ความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรไทย
รวมถึงขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญในประเทศไทย

GOHI3202

ประวัติศาสตรในวรรณกรรมสําหรับการทองเที่ยว
3(3-0-6)
History in Literature for Tourism
ประวั ติ ศ าสตร แ ละเนื้ อ หาวรรณกรรมที่ ป รากฏตามแหล ง ท อ งเที่ ย วต า งๆ โดย
แสดงออกในรูปแบบของงานประติมากรรมและจิตรกรรม

GOHI3203

ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 2
3(3-0-6)
History of Art in Thailand 2
งานศิลปกรรมไทยดานตางๆ และศิลปะอื่นที่เกี่ยวของ ซึ่งไดมีการคนพบตามแหลง
ประวัติศาสตรและแหลงโบราณคดีในประเทศไทยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนกระทั่งถึง
สมัยปจจุบันโดยละเอียด โดยเนนการวิเคราะห และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง

GOHI3204

ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
History of Thai Politics
พัฒ นาการและความสัมพัน ธข องบานเมืองและอาณาจักรในดิน แดนประเทศไทย
ตั้งแตเริ่มแรกจนถึงสมัยรัตนโกสินทร ลักษณะสําคัญของการวางรูปแบบการปกครองและการ
ปรับปรุงการปกครองในชวงสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทรตอนตน การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลตอการรับแนวความคิดทางการเมืองตามแนวตะวันตก จนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การปกครอง พ.ศ. 2475 เหตุการณสําคัญทางดานการเมืองการปกครองไทยจนถึงปจจุบัน

GOHI3205

ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย
3(3-0-6)
Thai Intellectual History
ความหมายของภูมิปญญาไทย มรดกไทย วรรณคดีไทยที่สะทอนใหเห็นวิถีชีวิตและ
สภาพความเปนอยูข องสังคมไทย การใชค วามรู และภูมิปญญาในทองถิ่น ตั้งแตสมัยอดีต ถึง
ปจจุบัน

GOHI3206

ประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
History and Archaeology in Local for Tourism
ความสําคัญของแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี โบราณวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑ
ในทองถิ่นของไทย โดยเนนการศึกษาจากแหลงทองเที่ยวในสถานที่จริง

GOHI3207

เหตุการณโลกปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
เหตุการณสําคัญที่เกิด ขึ้นตั้งแตชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเกิดวิกฤตการณ
ตางๆ ในโลกยุค ปจจุบัน บทบาทชาติมหาอํานาจในการแสวงหาความรวมมือและการแกไข
ปญหาทีเ่ กิดขึ้น

GOHI3208

ประวัติศาสตรเอเชีย
3(3-0-6)
History of Asia
ภูมิภ าคเอเชี ยสมัย โบราณโดยสัง เขป เนน ความสํา คัญ ตั้ง แต ก ารแผอิ ทธิ พลของ
จักรวรรดินิยมตะวันตก การเรียกรองเอกราช ปญหาของเอเชียภายหลังไดรับเอกราช บทบาท
นโยบายตางประเทศ และองคการระหวางประเทศของกลุมเอเชียในปจจุบัน

GOHI3209

ประวัติศาสตรยุโรป
3(3-0-6)
History of Europe
ประวัติ ศาสตร ข องยุ โ รปตั้ง แต สมั ยฟน ฟูศิ ลปวิทยาการ การปฏิ รูป ศาสนา และ
อิทธิพลอื่นที่ทําใหสังคมยุโรปเปลี่ยนแปลง การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลตอการเปลี่ยนแปลง
ดานตางๆ ศึกษาสภาพของประเทศสําคัญในยุโรป อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมทําใหเกิดการรวม
ประเทศอิ ต าลี แ ละเยอรมนี บทบาทของประเทศทั้ ง สองหลั ง การรวมประเทศจนนํ า ไปสู
วิกฤติก ารณตางๆ กอนสงครามโลกครั้งที่ 1 ความสําคัญของสงครามโลกครั้งที่1 ที่มีตอการ
เปลี่ยนแปลงของยุโรป กําเนิดลัทธิฟาสซิสตและนาซี ความสัมพันธของประเทศตางๆ กอนการ
เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และความรวมมือของนานาประเทศกอนยุติสงคราม

GOHI3210

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
History of Southeast Asia
ลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสัง คม ขบวนการชาติ นิย ม การเรีย กร องเอกราช การยึ ด ครองของญี่ปุ น ในระหว า ง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งแตไดรับเอกราชจนถึง
ปจจุบัน ความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค

GOHI3901

ระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Geography and History
ลักษณะระเบียบวิธีวิจัย และวิธีการใชหลักฐาน การวิเคราะหทางภูมิศาสตรและ/หรือ
ทางประวัติศาสตร ตลอดจนการเขียนบทความเพื่อพัฒนาทางวิชาการในเชิงภูมิศาสตรและ/หรือ
ทางประวัติศาสตร

GOHI4101

ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Geography of Thailand
สภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ทั้งทางดานที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะทางดานกายภาพ
ลักษณะเศรษฐกิจ ประชากรวิเคราะหความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม การ
คมนาคมขนสง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันใหปฏิบัติการ
ภาคสนาม เพื่อศึกษาและวิเคราะหตามสภาพที่เปนจริง

GOHI4102

การจัดการฐานขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Geo-informatics Databases Management for Tourism
ระบบขอมูลในภูมิสารสนเทศ ประเภทของขอมูล การจัดเก็บ ระบบฐานขอมูล รูปแบบ
ความสัมพันธในฐานขอมูล มาตรฐานขอมูลระบบสารสนเทศ การปองกันฐานขอมูล รวมไปถึง
การใชโปรแกรมประยุกตเพื่อจัด การฐานขอมูลระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว และมี
การศึกษาดูงานนอกสถานที่

GOHI4201

ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Thai History of Thailand
ประเด็นทางประวัติศาสตรไทย ทั้งทางดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงปจจุบัน

GOHI4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและ ประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว
2(90)
Preparation for Field Experience in Geography and History for Tourism
การเตรียมความพรอมเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตร
เพื่อการทองเที่ยว โดยจะเนนทั้งการฝกดูงานและการทดสอบในภาคทฤษฎี เพื่อใหมีความพรอม
สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวตอไป

GOHI4802

การฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและ ประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว
5(450)
Field Experience in Geography and History for Tourism
การฝกประสบการณวิชาชีพดานการทองเที่ยว ในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ธุรกิจเอกชนทั้งในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา รวมถึงศึกษาดู
งานและปฏิบัติงานดานภูมิศาสตรและประวัติศาสตร โดยนําความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง

GOHI4901

สัมมนาทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว
3(2-2-5)
Seminar Geography and History for Tourism
ความหมาย องค ป ระกอบของการสั มมนา รวมถึง การจัด สั มมนาในประเด็ น ที่
เกี่ยวของกับทางดานภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
อยางสรางสรรค

GOHI4902

การวิจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว
3(0-6-3)
Research in Geography and History
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตรและ/หรือทางประวัติศาสตร
ไทย เพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจอย า งละเอี ย ดมากขึ้ น ในการศึ ก ษาทางภู มิ ศ าสตร แ ละ
ประวัติศาสตร

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
HESC1111

กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
3(2-2-5)
Anatomy and Physiology
ความหมายและความสําคัญของกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา คําศัพททเี่ กี่ยวของ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสราง รูปราง ลักษณะตําแหนงที่ตั้งของอวัยวะในระบบตางๆ
ของมนุษย และการทําหนาที่เมื่อประกอบกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกายและการเลน
กีฬา

HESC1103

ความปลอดภัยในชีวิต
2(2-0-4)
Safety Education
ความหมาย ความสําคัญและขอบขายของการศึกษาเรื่องความปลอดภัย วิเคราะห
แนวทางการปองกันจากปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยง หลีกเลี่ยงจากอันตรายจากอุบัติเหตุ
และอุบัติภัย ทั้งในดานกิจกรรมประจําวันสวนบุคคล ในชุมชนและสังคม รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อการงานอาชีพและการดําเนินชีวิต

HESC2107

เพศศึกษาและสุขภาพในครอบครัว
2(2-0-4)
Sex Education and Family Health
ความสําคัญ องคประกอบ ทัศนคติ บทบาทของครอบครัวและหนวยงานที่
เกี่ ยวขอ ง การรูจั ก ตนเอง ทัก ษะชีวิ ต พฤติ ก รรมสุข ภาพจิต ตามเพศและวัย การจั ด
ประสบการณดานอุปกรณเพศศึกษา การมีเพศสัมพันธโดยไมรับผิดชอบ อนามัยการเจริญ
พันธุ การมีครอบครัวอบอุนตามวัฒนธรรมไทย ตามความเหมาะสม เจตคติ ทัศนคติ และ
ความพรอ มทางวุฒิภ าวะ ป ญหาสุข ภาพสว นบุค คลและครอบครั ว ปญหาทางเพศ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธและการปรับตัวทางสังคม กฎหมายคุมครองดานสุขภาพ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
HOME1102

อาหารและอนามัยสําหรับแมและเด็กปฐมวัย
3(2-2-5)
Nutrition and Hygiene for Mother and Early Childhood
ความหมาย ความสําคั ญ แนวคิด หลัก การ และทฤษฎีที่ เกี่ ยวของกับ สุข ภาพ
อนามัยของแมและเด็กปฐมวัย ภาวะทางโภชนาการเด็กปฐมวัย อาหารและสารอาหาร
สําหรับเด็กปฐมวัย การดูและการสงเสริมโภชนาการที่ดีใ หกับเด็กปฐมวัย ปญหาทาง
โภชนาการ ปญหาสุขภาพและการใหบริการการแกไขปญหาสุขภาพ บทบาทครู ในการ
ดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน และการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแกมารดา
การปองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องตน

HOME1103

วิทยาศาสตรอาหารและการประกอบอาหาร
3(2-3-4)
Food Sciences and Preparation
องคประกอบ คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของอาหาร ศัพทการประกอบอาหาร
หลักการและเทคนิคการประกอบอาหาร อาหารหลัก 5 หมู เครื่องปรุงรส และสารปรุง
แตงอาหาร การเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร ฝก ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของ
อาหารและการประกอบอาหารหลัก 5 หมู

HOME1301

ดอกไมสดและใบตอง
3(2-3-4)
Thai Traditional Floral Arrangement
คุณคาของดอกไมสดและใบตอง หลักการเลือก การเตรียม การใช และการดูแล
รัก ษาวัส ดุอุป กรณก ารประดิ ษ ฐง านใบตอง ดอกไมส ด และการจัด พานเบื้อ งตน ฝ ก
ปฏิบัติการเพื่อใชในงานประเพณีนิยม

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 หนวยงานทั้งในและนอกประเทศที่มีบทบาทใน
การแกปญหาโภชนาการ การติดตามและประเมินผลภาวะโภชนาการ การวางแผนงาน
โภชนาการในชุมชน การใหความรูทางโภชนาการ ฝกปฏิบัติการสํารวจภาวะโภชนาการ
ในชุมชน

HOME2105

โภชนศาสตร
3(3-0-6)
Nutrition
โภชนาการเบื้องตน ความสําคัญของโภชนาการที่มีตอสุ ข ภาพ หลัก การจั ด
อาหารสมสวน ประเภทของสารอาหาร หนาที่และปริมาณที่พึงไดรับสารอาหาร การยอย
การดูดซึม การขับถาย และเมแทบอลิซึมของสารอาหาร การคํานวณปริมาณสารอาหาร
และพลังงานจากอาหารตลอดจนการใชพลังงานของรางกาย ความตองการสารอาหารและ
ปริมาณที่แนะนําใหบริโภคสําหรับบุคคล เพศ วัย และสภาวะตางๆ

HOME2106

อาหารเพื่อสุขภาพ
3(2-3-4)
Food for Health
ความสําคัญของอาหารตอสุขภาพ อาหารธรรมชาติ อาหารฟงกชั่น ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร การประกอบอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ

HOME2203

ผาและการแตงกาย
3(2-3-4)
Clothing and Costume
ความหมายและความสําคัญของผาและการแตงกาย ประเภทของวัสดุที่นํามาทํา
เปนผืนผาเพื่อใชในการแตงกาย การแตงกายใหเหมาะสมกับบุคลิกลักษณะโอกาส สถานที่
สมัยนิยม การปลูกฝงเจตคติ คานิยม การซอมแซม แกไข ดัดแปลง และดูแลเสื้อผา
เครื่องแตงกาย การวางแผนจัดการเรื่องเสื้อผาและเครื่องแตงกายสําหรับบุคคลใน
ครอบครัว

HOME2301

การแกะสลักผักและผลไม
3(2-3-4)
Vegetable and Fruit Carving
ประวัติ คุณคาและโอกาสในการใชงานแกะสลัก ความรูเกี่ยวกับผัก และผลไมที่
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 ปจ จัยที่มีผลกระทบตอการใชทรัพยากร
ครอบครัว คุ ณ สมบัติ ที่ จํา เป น ตอ การจัด การ และการบริห ารงานบ าน การจั ด การ
ทรัพยากรครอบครัวในดานเศรษฐกิจ เวลาและแรงงาน การจัดการดานการบริโภคของ
ครอบครัว การเลือกซื้อเครื่องบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ

HOME3103

การถนอมอาหาร
3(2-3-4)
Food Preservation
ประวัติ ความสําคัญของการถนอมอาหาร สาเหตุที่ทําใหอาหารเสีย หลักและวิธี
ถนอมอาหารแบบตางๆ คุณสมบัติและปริมาณสารปรุงแตงที่ใชในการถนอมอาหาร บรรจุ
ภัณฑ และการเก็บรักษาอาหารที่ถนอมแลว

HOME3104

โภชนาการเด็กและผูสูงอายุ
3(2-3-4)
Child and Elderly Nutrition
ความสําคัญของอาหาร การเจริญเติบโตของเด็ก และสุขภาพของผูสูงอายุ
สารอาหารที่จําเปนสําหรับเด็กและผูสูงอายุ กระบวนการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยาของเด็ก
และผูอายุ สาเหตุและภาวะทุพโภชนาการในเด็กและผูสูงอายุ การแกไขและการปองกัน
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กและผูสูงอายุ วิธีการใหอาหารและการปรุงอาหารสําหรับเด็ก
การจัดอาหารและวิธีการปรุงอาหารสําหรับผูสูงอายุ

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 ความสําคัญของอาหารเพื่อการบําบัดโรค รายการอาหารแลกเปลี่ยน
และการคํานวณอาหาร การบริการอาหารในโรงพยาบาล และอาหารสําหรับผูปวย อาหาร
เฉพาะโรค ฝกปฏิบัติอาหารสําหรับผูปวยและการดัดแปลงอาหาร

HOME3108

อาหารมังสวิรัติและอาหารเจ
3(2-3-4)
Vegetarian Food Cookery
ความหมายและความสําคัญของอาหารมังสวิรัติและอาหารเจเบื้องตน ประเภท
ของอาหารมั งสวิรัติ วัต ถุดิบที่ใ ชใ นการประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ การ
ประกอบอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ ตลอดจนการจัดเสิรฟและวิธีการรับประทานอาหาร
ตามขอกําหนด ปฏิบัติการ

HOME3109

เครื่องดื่ม
3(2-3-4)
Beverage
ความสําคัญของเครื่องดื่ม ประเภทของเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่มชนิดที่มีแอลกอฮอล และไมมีแอลกอฮอล การจัดเครื่องดื่มใหเหมาะสมกับรายการอาหาร เครื่องมือ
เครื่องใชและการใหบริการเครื่องดื่ม มารยาทในการบริการของพนักงานบริการเครื่องดื่ม

HOME3112

ความรูเกี่ยวกับอาหารไทย
3(2-3-4)
Knowledge of Thai Cuisine
รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นที่ตองมาเรียน
ความสําคัญ และคุณ คา ของอาหารไทย เอกลักษณข องอาหารไทยวัตถุดิบและ
กรรมวิธีในการปรุง การจัดรายการอาหารไทย อาหารประจําภาค หลักการจัดอาหารให
สอดคลองกับวัฒนธรรมไทย การตกแตงและจัดเสิรฟ

HOME3114

โภชนศาสตรการกีฬา
3(3-0-6)
Nutrition for Sports Science
รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหหลักสูตรอื่นที่ตองมาเรียน
ความสําคัญของอาหารและสารอาหาร การแปรสภาพเปนพลังงานในรางกายและ
กลามเนื้อ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีพื้นฐานของอาหารชนิดตางๆ อาหารเพื่อเสริมสราง
กําลังและความอดทนของนักกีฬา

HOME3115

ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร
3(2-3-4)
Food Safety and Sanitation
ความสําคัญและแนวโนมอาหารปลอดภัย พืชอาหารปลอดภัย และการผลิ ต
อาหาร ปลอดภัย งานชีวอนามัย และการควบคุมตามมาตรฐานของงานสุขาภิบาลอาหาร
ฝกปฏิบัตกิ าร ศึกษาสภาพการของผูประกอบการอาหาร

HOME3201

หลักการตัดเย็บเสื้อผา
3(2-3-4)
Principles of Clothing Construction
ความรูเกี่ยวกับการตัดเย็บเสื้อผา การใชจักรเย็บผา อุปกรณการตัดเย็บเสื้อผา การ
วัดตัว การสรางแบบเสื้อ และกระโปรงเบื้องตน การเตรียมผา การกลิ้งรอย การตัด การ
เย็บกันยืด การเย็บกันลุย การเย็บตะเข็บตางๆ การประกอบตัวเสื้อ แขนเสื้อ กระโปรง
การลองตัวและการแกไข

HOME3301

การจัดดอกไม
3(2-3-4)
Floral Arrangement
รูปแบบและการออกแบบจัด ดอกไมแบบไทย และแบบสากล การเลือก การ
เตรียม การใช และการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณการจัดดอกไม การฝกปฏิบัติการจัดดอกไม
แบบไทย และแบบสากล ตามลักษณะธรรมชาติ

HOME3315

งานประดิษฐจากวัสดุ
3(2-3-4)
Craft from Material
ประเภท และคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใชในการประดิษฐ สิ่งของเครื่องใชเพื่อ
ตกแตงบาน และเพื่อเปน ของขวัญ ของชํารว ยและของที่ร ะลึก การออกแบบและการ
ประดิษฐ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใชงาน

HOME3401

การอบรมเลี้ยงดูเด็กกอนวัยเรียน
3(2-3-4)
Preschool Child Rearing
ความหมายและความสําคัญของเด็ก กอนวัยเรียน การเตรียมตัวการเปนพอแม
ทฤษฎีแ ละ หลั ก การอบรมเลี้ยงดู เด็ก กอ นวัยเรียน พัฒ นาการความตอ งการและการ
ตอบสนองความตองการของเด็กกอนวัยเรียน สภาพปญหาปจจุบัน การวิเคราะหและการ
แกปญหา

HOME4101

เบเกอรี
Bakery

3(2-3-4)

คุณสมบัติของวัตถุดิบและสารปรุงแตงในเบเกอรี การเลือกซื้อ วิธีใช และ การเก็บ
รักษา หลักการและอุปกรณในการผลิตผลิตภัณฑตางๆ การคิดตนทุนและกําหนดราคาขาย
ฝกปฏิบัตกิ าร
HOME4102

การจัดเลี้ยงอาหาร
3(2-3-4)
Catering Management
หลักการจัดเลี้ยงอาหาร ประเภทของการจัดเลี้ยง การกําหนดรายการอาหารเพื่อ
การจัดเลี้ยง การพับผาเช็ด มือ การจับจีบระบายผาปูโ ตะ การตกแตงโตะอาหาร การ
วางแผนดําเนินงานจัดเลี้ยง จัดเลี้ยงอาหารในโอกาสตาง 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 สื่อเพื่องานสงเสริม การสงเสริมคหกรรมศาสตรแขนงตางๆ ฝกปฏิบัติ
การเขียนโครงการสงเสริมการประชาสัมพันธ การผลิตและการใชสื่อประเภทตาง ๆ การ
จัดนิทรรศการ การสาธิตบริการวิชาการ เผยแพรความรูทางคหกรรมศาสตร

HOME4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Home Economics
การจัด กิจ กรรมเตรียมความพรอมกอนฝก ประสบการณวิชาชีพในการพัฒ นา
ความรู เจตคติ และทักษะดานคหกรรมศาสตร โดยปฏิบัติในสถานการณ หรือรูปแบบ
ตางๆที่เกี่ยว ของกับวิชาชีพ

HOME4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางคหกรรมศาสตร
5(450)
Occupational Practicum in Home Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : HOME4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
คหกรรมศาสตร
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยว
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
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงาน ดานคหกรรมศาสตร นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

HOME4901

สัมมนาทางคหกรรมศาสตร
1(0-2-1)
Seminar in Home Economics
การคนควารวบรวมขอมูลเอกสาร และงานวิจัย การอภิปรายปญหาเกี่ยวกับการ
เขี ย นโครงการ และรายงานการสั ม มนา การนํ า เสนอผลงาน และแลกเปลี่ ย น
ประสบการณดาน คหกรรมศาสตร

HOME4902

การวิจัยทางคหกรรมศาสตร
3(0-6-3)
Research Studies in Home Economics
ความหมายและความสําคัญของงานวิจัย หลักพื้นฐานในการวิจัย การวางแผนวิจัย
การเลือกปญหา การสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล การวิเคราะห การเขียนรายงาน และ
เสนอผลการวิจัยภายใตความควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management
ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขาย หนาที่
ความรับ ผิด ชอบ และขั้น ตอนในการบริ หารทรัพ ยากรมนุ ษ ย นโยบายและแผนการ
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล การบริหาร
คาตอบแทน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การบริหารทรัพยากรมนุษย จรรยาบรรณการบริหารทรัพยากรมนุษย
HRDM2101

นโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Management Planning and Policy
แนวคิด หลัก การ กระบวนการในการวิเคราะหน โยบายและแผนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย นโยบายการเสริมสรางขวัญกําลังใจ วิเคราะหองคประกอบ ปจจัยตางๆ
ที่ค วรคํานึงถึงในการวางแผนการพัฒ นาทรัพยากรมนุษ ยใ หสอดคล อง เหมาะสมกั บ
นโยบายสภาพการณข ององคก ารและลัก ษณะของแผนการพั ฒ นาแต ละรูปแบบ เช น
แผนการฝกอบรม แผนการสรรหาและคัดเลือก แผนการปรับตําแหนงงาน แผนพัฒนา
อาชีพ แผนการบริหารความเสี่ยงในการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนตน

HRDM2102

การวิเคราะหงาน
3(3-0-6)
Job Analysis
หลักการ องคประกอบที่เกี่ยวของกับองคการ งาน และการวิเคราะหงาน เกี่ยวกับ
การจัดแบงโครงสราง ตําแหนง หนาที่งาน การวิเคราะหสภาพปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอ
ลักษณะงานที่แตกตางกันทั้งปจจัยภายในและภายนอก ตลอดจนกําหนดสมรรถนะ ขีด
ความสามารถ คุณลักษณะของบุคคลที่เหมาะสมกับงาน การจําแนกตําแหนงงาน การ
ออกแบบงาน การเพิ่มคุณคาและขยายขอบเขตงาน การประเมินงานเพื่อการสรางคุณภาพ
งาน มาตรฐานงานและคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน

HRDM2103

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
3(3-0-6)
Employee Recruitment and Selection
แนวคิดทฤษฎี ขั้น ตอนและกระบวนการที่เกี่ยวของกับการสรรหาและคัด เลือก
พนักงาน วิเคราะหนโยบายและการกําหนดนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
การพยากรณความตองการกําลังคน การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก
บุคคลเขาทํางานตามความสามารถของบุคคล กลยุทธในการทดสอบและการสัมภาษณ
บุคคลเขาทํางาน หลักพฤติกรรมศาสตรที่ใชในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การทดลอง
ปฏิบัติงาน การบรรจุพนักงาน การปฐมนิเทศ การสอนแนะนํางาน และกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การสรรหาและการบรรจุพนักงาน

HRDM2104

การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม
3(3-0-6)
Personnal Development and Training
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาบุคคลและฝกอบรม บทบาท
หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารและเจาหนาที่บริหารทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะ
ดานการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล การหาความจําเปนในการฝกอบรม การสรางหลักสูตร
และการวางแผนการฝก อบรมและการพัฒ นาบุค ลากรขององคก ร ศึก ษาปญ หาและ
อุปสรรค การกําหนดวัตถุประสงคในการฝกอบรม การจัดโปรแกรมการฝกอบรม เทคนิค
และวิธีการพัฒนาบุคคลแบบตาง ๆ การบริหารจัดการองคความรู รวมทั้งการประเมินผล
การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรอยางครบวงจร

HRDM3101 การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล
3(3-0-6)
Compensation and Benefit Management
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการขั้น ตอนการบริหารคาตอบแทนและผลประโยชน
เกื้อกูล วิเคราะหหลักการจายคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล การกําหนดนโยบาย
โครงสรางเงินเดือนวิธีการและหลักการจายคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล ใหกับ
พนั ก งานประเภทต า งๆในทั ศ นะของนั ก บริ ห าร การวิ เ คราะห ค า ตอบแทนและ
ผลประโยชนเกื้อกูล ในองคก ารทางธุรกิจและองคการภาครัฐ สอดคลองกับสภาวะ
เศรษฐกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เกิดความพึงพอใจรวมกัน

HRDM3102

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
Performance Appraisal
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการขั้ น ตอนการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน วิธี ก าร
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนัก งาน การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทํา
เครื่องมือเพื่อใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในประเด็นตาง ๆ เพื่อ
นําผลการประเมินไปเปนขอมูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย อาทิ การวางแผนกําลังคน
การจายคาตอบแทน การฝกอบรมการกําหนดตําแหนงที่เหมาะสมใหกับพนักงาน รวมถึง
การพัฒนาองคการ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

HRDM3103

ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Safety and Labor Relations
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม สาเหตุ การปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ ความ
ปลอดภัยจากการทํางาน กระบวนการ ขั้น ตอน การบริหารความปลอดภัย อาชีว
อนามัย รวมถึงการศึก ษาความสัมพันธร ะหวางลูก จางกับนายจาง ทฤษฎีกระบวนการ
แรงงาน ประวัติ วิวัฒนาการ สหภาพแรงงานในประเทศและตางประเทศปญหาแรงงาน
สัมพัน ธ กระบวนการเจรจาตอรอง การนัด หยุดงาน ตลอดจนนโยบายแรงงานและ
สวัสดิการ เทคนิคการใหคําปรึกษา การสรางแรงจูงใจ กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ

HRDM 3203 การสรางมนุษยสัมพันธ และทีมงานในองคกร
3(3-0-6)
Human Relationship and Team Building in Organization
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนการสรางมนุษยสัมพันธและการทํางานเปน
ทีม โดยเนน การฝก ทัก ษะในการจัด กิจ กรรมการสรางทีมที่มีประสิทธิ ภ าพวิเคราะห
ขอบเขตและปจจัยพื้นฐานของการมีมนุษยสัมพันธทั้งตัวบุคคลและองคกรเพื่อนําไปสูการ
ปรั บพฤติ ก รรมตนเอง และก อ ให เกิ ด มุ มมองแนวคิ ด เชิง สรา งสรรครู จัก และเขา ใจ
พฤติกรรม ของผูอื่นที่แตกตาง เพื่อเปนแนวทางในการสรางภาวะผูนําที่มีผลตอการพัฒนา
ทีมงาน เพื่อนําไปสูการสรางและการพัฒนาความสัมพันธ โดยใชเทคนิคการสื่อสาร การ
ประสานงาน รวมถึงการวิเคราะหก รณีศึกษาทั้งที่ประสบความสําเร็จ และลมเหลวใน
องคกร

HRDM3204 จิตวิทยาองคการและการบริหารความขัดแยง
3(3-0-6)
Organizational Psychology and Conflict Management
ทฤษฎี กระบวนการขั้ น ตอน ความหมาย ความสํ า คั ญ ของจิ ต วิ ท ยาองค ก าร
วิวัฒนาการของจิตวิทยาองคการ คานิยม ความพึงพอใจในงานความผูกพันตอองคการ การ
เรียนรู การรับรู การเสริมแรง และ ความหมายความสําคัญความขัดแยง ตัวแบบของความ
ขัดแยง ความสัมพันธระหวางความขัดแยงและประสิทธิผลขององคกร กลยุทธการจัดการ
กับความขัด แยง ความขัด แยงและการเจรจาตอรอง ตลอดจนการวิเคราะหกรณีศึก ษาที่
สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน
HRDM3205

ภาวะผูนํากับการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Leadership and Personality Development
ทฤษฎีภาวะผูนํา วิเคราะหบทบาทผูนํา ในสถานการณตางๆอีกทั้งทฤษฎี เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพเทคนิคการนําเสนอและ
การเปนวิทยากรฝก อบรม มารยาททางสังคม การมีวินัยในตนเอง รูจัก กาลเทศะ การ
พัฒ นาบุค ลิก ภาพทางดา นรางกาย อารมณและจิต ใจ การฝก ปฏิบัติและรูจัก วิ เคราะห
ประเมินตนเองใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข

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 สถิติที่สอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ ฝก
ปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรในการเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล ฝกปฏิบัติการเขียน
เคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย

HRDM4103

นวัตกรรมและเครื่องมือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Innovation and Tool for Human Resource Management
นวัตกรรม และเครื่องมือทางการบริหารงานสมัยใหม เพื่อชวยใหกระบวนการ
บริหารทรัพยากรมนุษ ยในองคการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบดวย เทคนิค /
เครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ เ หมาะสมกั บ ยุ ค สมั ย และจํ า เป น ต อ
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย

HRDM4201

การบริหารโครงการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Training and Human Resource Development
ปจ จัยนําเขาที่องคก ารจัด ใหกับพนัก งานเพื่อเพิ่มความรู ทัก ษะ ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ เพื่อใหพนักงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การเลื่อนตําแหนง และการ
บริหารงานในอนาคต รวมทั้งสามารถวางแผนและบริหารโครงการฝกอบรม และพัฒนา
พนักงานในองคการ โดยจัดฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกองคการ เลือกใชเทคนิคการ
พัฒนาพนักงานไดอยางเหมาะสม พรอมทั้งการประเมินผลโครงการฝกอบรม

HRDM4206

ภูมิปญญาไทยกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Thai Wisdom for Human Resource Development
แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอน หลักการสําคัญของภูมิปญญาไทยกับการ
พัฒ นาทรัพยากรมนุษ ย ตลอดจนวิเคราะหภูมิปญญาไทยในรูปแบบ ลัก ษณะตาง ๆ
ประกอบด ว ยวรรณกรรม สุ ภ าษิ ต คํ า พั ง เพย วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ ท อ งถิ่ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประชา การปฏิบัติข องปราชญชาวบาน ที่มีสว นสัมพัน ธ
เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆ

HRDM4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย
2(90)
Preparation for Occopation Practicum in Human Resource Development
การประยุก ตห ลั ก การและทฤษฎี ทางการบริ ห ารทรั พยากรมนุ ษ ย การศึก ษา
แนวโนม สภาพการเปลี่ยนแปลงในหนวยงานทางการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยการใช
กรณีศึกษา สถานการณจําลอง การเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใช
คอมพิ ว เตอร การใช เ ทคโนโลยี การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตั ว เข า กั บ
สภาพแวดลอม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

HRDM4802 ฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย
5(350)
Occupational Practicum in Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : HRDM 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
ฝกประสบการณวิชาชีพดานการบริหารทรัพยากรมนุษย. ในสถานประกอบการ
ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในหรื อ ต า งประเทศไม น อ ยกว า 350 ชั่ ว โมง ภายใต ก าร
ควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก และผูบริหารสถานประกอบการเปนผูคอยใหคําแนะนํา
ซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือฝกประสบการณ และทําโครงการพิเศษ เพื่อให
เกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย
HRDM4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Human Resource Management
หลัก การและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจ ศึก ษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ เชน การเลือ กสถานประกอบการ วิธี ก ารเขียนจดหมายสมัค รงานและการ
สัมภาษณงานอาชีพ ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฎิบัติงานในสถานประกอบการ
ระบบการบริหารงานคุณ ภาพในสถานประกอบการ เทคนิค การนําเสนอโครงการหรือ
ผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม การทํางาน การเตรียม
ความพรอมสูความสําเร็จ

HRDM4804

สหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย
6(540)
Co-operative Education in Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : HRDM4803การเตรียมสหกิจศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย
การฝกงานวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความรวมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบ เพื่อเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติข องบัณฑิต ตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ 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 องคประกอบที่เกี่ยวของกับการจัดการ
สัมมนา วิเคราะหขอมูล สภาพการณ แนวคิดตางๆที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากร
มนุษยในยุคปจจุบัน นําไปสูการสัมมนา อภิปราย วิเคราะหกรณีศึกษา บูรณาการสราง
องคความรูที่เปนประโยชนตอการแกปญหา พัฒนาทรัพยากรมนุษยในดานตางๆทั้งภายใน
และภายนอกองคกรใหดียิ่งขึ้น

HRDM4902

การวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
3(0-6-3)
Research Studies in Human Resource Management
วิชาบังคับกอน : HRDM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบริหารทรัพยากรมนุษย
ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการบริหารทรัพยากรมนุษย เลือกหัว ขอที่จะทํา
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
และการทําธุร กรรมการสั่งซื้ อ การประยุ ก ตใ ชเ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒ นา
ทรัพยากรสารสนเทศ

INFO1205

การบริการสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Services
แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ ประเภทของบริก ารสารสนเทศ
วิธีการจัดบริการ สถาบันบริการสารสนเทศรูปแบบตางๆ และการประเมินผลบริการ
สารสนเทศ

INFO1206

สารสนเทศลักษณะพิเศษ
3(3-0-6)
Special Information
ความหมาย ประเภท ลักษณะ รูปแบบของสารสนเทศลักษณะพิเศษประเภทตางๆ
การจัดหา การจัดเก็บ การใหบริการ การดูแลรักษา และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสารสนเทศลักษณะพิเศษ

INFO1305

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronic Information
ความหมาย ประเภทของสารสนเทศอิเล็ ก ทรอนิ ก ส การจั ด ทํ าสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกสโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดทํา การเขาถึง รวบรวม และการ
นําเสนอสารสนเทศ

INFO1401

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Introduction to Information Management
แนวคิด และทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู
ในองคกร ทฤษฎีระบบสารสนเทศ บทบาทของสารสนเทศในองคกร ระบบขาวสาร และ
ทฤษฎีในการตัด สิน ใจ วัฏจักรพัฒ นาระบบงานสารสนเทศ และการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ การประยุกตใชของระบบสารสนเทศ
ดรรชนีและสาระสังเขป
3(3-0-6)
Index and Abstract
ความหมาย ประเภท ความสําคัญของการอาน และการประเมินคา เทคนิคการอาน
การส งเสริ มการอ านและการเรี ย นรู บรรณานุก รม ดรรชนี แ ละสาระสั งเขปเพื่ องาน
สารสนเทศ

INFO2102

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
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหสารสนเทศ แหลงขอมูลของวัสดุสารสนเทศ
การจัดหมวดหมูสารสนเทศในระบบทศนิยมดิ้วอี้ และระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน

INFO2207

แหลงสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Sources
ความหมายและความสําคัญของแหลงสารสนเทศ แหลงผลิต แหลงเผยแพร และ
บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

INFO2306

การเผยแพรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Dissemination
รู ป แบบการเผยแพร แ ละการถ า ยทอดสารสนเทศการดํ า เนิ น งานเผยแพร
สารสนเทศในรูปแบบตางๆ รวมทั้งหลักการประชาสัมพันธสําหรับงานสารสนเทศ การ
วางนโยบาย การใชวิธีการและเทคนิครูปแบบการประชาสัมพันธในหนวยงาน

INFO2307

การออกแบบและพัฒนาสารสนเทศบนเว็บไซต
3(2-2-5)
Information Design and Development on Websites
การดําเนิน งานบริก ารอินเทอรเน็ต การประยุกตใ ชงาน Internet เพื่อบริก าร
สารสนเทศเชิงธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบเว็บไซต การวิเคราะหเนื้อหาและการ
ออกแบบเว็บไซต การประเมิน เว็บไซต และโปรแกรมสําเร็จ รูปที่ใ ชใ นการออกแบบ
เว็บไซต

INFO2308

การสรางและพัฒนาสื่อประสม
3(2-2-5)
Multimedia Production and Development
แนวคิด หลักการ ความสําคัญ และบทบาทของสื่อประสม องคประกอบและ
ขั้นตอนการผลิตสื่อประสม การเลือกฮารดแวร และซอฟตแวรสําหรับการผลิตและพัฒนา
สื่อประสมใหเหมาะสมในรูปแบบตาง ๆ

INFO2309

การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ
3(2-2-5)
Printed Media Design and Development
แนวคิด หลัก การ ความสําคัญ และบทบาทของสื่อสิ่งพิมพ องคประกอบและ
ขั้น ตอนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ การนําเสนอ การออกแบบและพัฒ นาสื่อสิ่งพิมพใ น
รูปแบบตางๆ อุปกรณและวิธีใ ชอุปกรณ โปรแกรมประยุก ตหรือโปรแกรมภาษาที่ใ ช
ออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ

INFO2402

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกอบธุรกิจ
3(3-0-6)
Information Technology for Business
ความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา
รวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูลและใชงานฐานขอมูล การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูล
บนระบบและเครือขายคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําไปประกอบธุรกิจ

INFO3103

ทักษะการสื่อสารเพื่อนักสารสนเทศ
3(3-0-6)
Communication Skills for Information Specialist
ฝก ทั ก ษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอัง กฤษ ซึ่ง ใชกั น ทั่ว ไปในวงการ
สารสนเทศ และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชเพื่อการติดตอสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของงานและการเพื่อการพัฒนาตนเองในการประกอบวิชาชีพ
การจัดการองคความรู
3(3-0-6)
Knowledge Management
การสรา งความรู การประมวล การแลกเปลี่ย นและเผยแพร การสนั บสนุ น
กระบวนการเรียนรู การสรางนวัตกรรมใหมใหเกิดขึ้นในหนวยงาน

INFO3104

INFO3204

จริยธรรมวิชาชีพและจิตวิทยาดานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Ethics and Psychology for Information Profession
แนวคิ ด ความหมายของจริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สารสนเทศและ
บรรณารัก ษศาสตรและสารสนเทศศาสตร กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพสารสนเทศ
ศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรณารักษศาสตร การศึกษาเฉพาะกรณีในวิชาชีพ
รวมทั้งสรางความเขาใจตนเองและบุคคลรอบขางในงานสารสนเทศ การนําหลักจิตวิทยา
มาประยุก ตใ ชใ นการทํางาน ชุมชน ผูใ ชสารสนเทศในหนว ยงานบริก ารสารสนเทศ
พฤติกรรมและระบบการสื่อสาร พฤติกรรมผูบริโภค แรงจูงใจและบุคลิกภาพ

INFO3208

การศึกษาผูใชสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information User Study
ความหมาย ประเภท พฤติกรรมผูใชสารสนเทศ การสื่อสาร ทฤษฎีความตองการ
การใชสารสนเทศ การแสวงหา และการประเมินผล ปฏิสัมพันธระหวางผูใชกับระบบ
คอมพิวเตอร และลักษณะการตอประสานผูใชบนเว็บ

INFO3209

การปรับแตงสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Repackaging
แนวคิดเกี่ยวกับการปรับแตงสารสนเทศ กระบวนการปรับแตงสารสนเทศ ไดแก
การศึกษากลุมเปาหมาย การคัดเลือก และประเมินคาสารสนเทศ การออกแบบสารสนเทศ
ที่ปรับแตง แลว ทั้งเนื้ อหาและรูปแบบในสื่อรูปแบบตางๆ การนํ าเสนอสารสนเทศที่
ปรับแตงแลว และการประเมินผลการใชสารสนเทศที่ปรับแตงแลว การจัดการการปรับแตง
สารสนเทศของหนวยงานบริการสารสนเทศ และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การปรับแตงสารสนเทศ

INFO3210

การใหคําปรึกษาสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Consultancy
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางงานบริการ การกําหนดนโยบายและคุณภาพ
การใหบริการใหคําปรึกษาและชวยการคนควาดานสารสนเทศแกผูใชบริการทั้งภายในและ
นอกสถานที่โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

INFO3301

การจัดการเครือขายสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Network Management
แนวคิด เกี่ยวกับการจัดการระบบเครือขายสารสนเทศ การเชื่อมโยงเครือขาย
ภายในและภายนอกแหลงสารสนเทศ มาตรฐานการจัดทําเครือขาย รวมถึงการแบงปน
ทรัพยากรในเครือขายสารสนเทศและศูนยสารสนเทศ

INFO3302

การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
3(2-2-5)
Organizing Information Resource
วิชาที่ตองเรียนมากอน INFO2203 การวิเคราะหหมวดหมูส ารสนเทศ
หลักการวิเคราะหเพื่อสรางตัวแทนเนื้อหาของสารสนเทศ การกําหนดหัวเรื่อง
และศั พ ท สั ม พั น ธ การนํ า คอมพิ ว เตอร ม าประยุ ก ต แ ละพั ฒ นาระบบงานวิ เ คราะห
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
แนวคิดและทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับขอมูล เพื่อประยุกตกับการจัดการขอมูลเบื้องตน
ได ความรูเกี่ยวกับฐานขอมูล บทบาทของฐานขอมูลในงานสารสนเทศ การสรางฐานขอมูล
ตางๆ กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบและการสรางฐานขอมูล

INFO3403

การตลาดสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Marketing
ความรูทั่ว เกี่ยวกับการตลาด แนวความคิด ทางการตลาดและกลยุทธก ารตลาด
การกําหนดตลาดเปาหมาย กลยุทธสวนประสมทางการตลาด การตลาดบริการ คุณภาพ
การบริการการตลาดใน บริการสารสนเทศ กรณีศึกษา : การตลาดใน บริการสารสนเทศ

INFO3404

การบริหารโครงการงานสารสนเทศ
3(3-0-6)
Project Management for Information Work
แนวความคิด ของการบริหารโครงการงานสารสนเทศ โดยเฉพาะขั้น ตอนการ
ดําเนินงานตามโครงการ การจัดรูปองคการ บทบาทและอํานาจหนาที่ของผูจัดการโครงการ

INFO3405

การจัดการศูนยสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Center Management
หลัก การดําเนิน งานของศูนยสารสนเทศในดานการวางแผน การจัด หนวยงาน
บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ รายงานและสถิติ และมาตรฐาน
คุณภาพ

INFO3406

การจัดการสํานักงานอัตโนมัติ
3(3-0-6)
Office Automation Management
ลักษณะของงานสํานักงาน หลักการจัดการสํานักงานอัตโนมัติ โครงสราง ขั้นตอน
การทํางานและการพัฒ นาระบบสํานัก งานอัต โนมัติ วัฏจัก รเอกสาร การจัด พื้น ที่และ
อุปกรณสํานักงาน การปรับเปลี่ยนและผลกระทบในการใชสํานักงานอัตโนมัติ ศึกษา
โปรแกรมคอมพิวเตอรประเภทตาง ๆ ที่ใชในสํานักงานอัตโนมัติ

INFO3501

สารสนเทศในการประกันคุณภาพ
3(3-0-6)
Information in Quality Assurance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ และประเภทของการประกันคุณภาพ ประโยชน
ของการประกันคุณ ภาพ และการจัด ทําสารสนเทศเพื่อรองรับการประกันคุณ ภาพ และ
ศึกษากรณีตัวอยางในศูนยสารสนเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

INFO3502

สารสนเทศดานกฎหมาย
3(3-0-6)
Legal-Related Information
ความสําคัญ ประเภทของสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย แหลงสารสนเทศ
และการสืบคนทั้งที่อยูในรูปของสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส

INFO3503

สารสนเทศดานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Cultural and Tourism Information
ความสําคัญ ประเภทของสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
แหลงสารสนเทศและการสืบคนทั้งที่อยูในรูปของสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส

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 ประเภทของสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทยและสุขภาพ แหลง
สารสนเทศและการสืบคนทั้งที่อยูในรูปของสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส

INFO3506

สารสนเทศสําหรับเด็กและเยาวชน
3(3-0-6)
Information for Children and Juveniles
ความตองการ ความสนใจในการอานของเด็กและเยาวชน ลักษณะวรรณกรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน วรรณกรรมแบบฉบับ วรรณกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กและเยาวชน
เชน วรรณกรรมที่ ได รับ รางวั ล รวมทั้ งสื่ อสมัย ใหม นัก เขี ยน นั ก แปล นั ก วาดภาพ
หนวยงานที่ผลิต และการประเมินคุณคา

INFO3507

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Information for Local Development
ความสําคัญ ประเภทของสารสนเทศและแหลงสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการ
พัฒนาทองถิ่นของภาครัฐและเอกชน นโยบายภาครัฐเพื่อการพัฒนาทองถิ่น การดําเนิน
โครงการพั ฒ นาท อ งถิ่ น การบริ ก ารและการเผยแพร ส ารสนเทศท อ งถิ่ น โดยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส

INFO3901

ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Information Science
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนเคาโครงการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือทีใ่ ชในการรวบรวมขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมิน
ผลการวิจัย โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร

INFO4407

ยุทธศาสตรเพื่อการจัดการสารสนเทศ
3(3-0-6)
Strategy for Information Management
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร การวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของ
องคกร และการเขียนแผนยุทธศาสตรเพื่อการจัดการสารสนเทศ

INFO4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Information Science
การเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทางสารสนเทศ
ศาสตร ในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติแรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

INFO4802

การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร
5(450)
Occupational Practicum in Information Science
วิชาที่ตองเรียนมากอน INFO4801การ เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางสารสนเทศศาสตรสูภาคปฏิบัติ จรรยาวิชาชีพ
สารสนเทศศาสตร การใชกรณีศึกษาสถานการณจําลองเพื่อวิเคราะหและตัดสินใจ กิจกรรม
กลุ ม สั ม พั น ธ เ พื่ อ พั ฒ นาให เ ป น ผู มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและภาวการณ เ ป น ผู นํ า ที่ มี
ประสิทธิภาพ

INFO4901

การสัมมนาทางสารสนเทศศาสตร
3(2-2-5)
Seminar in Information Science
วิธีการจัดสัมมนา สัมมนาปญหา กรณีศึกษา และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพทางดานสารสนเทศศาสตร

INFO4902

การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร
Research Studies in Information Science
วิชาที่ตองเรียนมากอน INFO3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร
วิจัยทางสารสนเทศศาสตร ในประเด็นหัวขอที่นาสนใจ

INFO4903

การศึกษาเอกเทศทางสารสนเทศศาสตร
3(0-6-3)
Independent Studies in Information Science
วิชาที่ตองเรียนมากอน INFO3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศาสตร
การศึก ษาคน ควาเกี่ยวกับสารสนเทศศาสตร ภายใตก ารควบคุมของอาจารยที่
ปรึกษา

3(0-6-3)

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
IPDC1101

ประวัติการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2(2-0-4)
History of Industrial Product Design
ปร ะวั ติ ค ว าม เป น มา และ วิ วั ฒน า กา รข อง ศิ ลป ะสา กลของ แต ละ ยุ ค
และการปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมในยุ โ รปและอเมริ ก า วิ วั ฒ นาการการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรม กลุมยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมทั้ง
ประเทศไทยตลอดจนปรัชญาแนวคิด และผลงานนักออกแบบผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียง ใน
อดีต และปจจุบัน

IPDC1102

วาดเสน
3(2-2-5)
Drawing
การเขียนภาพลายเสน ภาพเหมือนจริงจากสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย
สรางขึ้น หุนจําลอง คน สัตว สิ่งของ ใหไดสัดสวนแสง เงาและองคประกอบของ
ศิ ล ปะ ที่ ถู ก ต อ งเหมื อ นจริ ง เน น เทคนิ ค การเขี ย นภาพ การใช ดิ น สอ ปากกา
ปากกาลูก ลื่น เครยอง ชาร โคล รวมถึงการใชสีประเภทตางๆ การ สรางภาพแบบ
สื่อผสม การประยุกตใชหลักการวาดภาพใหเกิดเทคนิคใหม ในการ สรางงานเฉพาะ
ตน

IPDC1201

พื้นฐานการออกแบบ
3(2-2-5)
Fundamental Design
หลักการออกแบบองคประกอบของศิลปะและทฤษฎีสี เพื่อใชเปนแนวทาง
พื้นฐานในการสรางสรรคงานออกแบบการออกแบบ งานประเภท 2 มิติ และ มิติ3
โดยเนนการใชหลักการออกแบบการจัดองคประกอบของศิลปะ การวิเคราะห และ
ใหอธิบายเปรียบเทียบเรื่องความงามไดมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในเชิงออกแบบ

IPDC1202

เขียนแบบเทคนิค
3(2-2-5)
Technical Drawing
ความหมาย ความสํ า คั ญ ประโยชน ก ารเขี ย นแบบ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช
วัสดุอุปกรณตางๆ ในการเขียนแบบ หลักการเขียนแบบเบื้องตน และปฏิบัติการเขียน
ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริก ภาพออบลิก ภาพไดเมตริก ภาพไตรเมตริก ภาพคลี่ ตาม
ระบบการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล

IPDC1203

การออกแบบระบบกลไกล
2(1-2-3)
Mechanic Design
ระบบการทํางานของระบบกลไกชนิดตางๆ ระบบเครื่องผอนแรง ระบบคานงัด
คานดีด ระบบเฟ อ งต างๆ ระบบกลไกอัต โนมัติ ระบบกลไกเกี่ยวกับไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส การออกแบบระบบกลไกอยางงาย ๆ เพื่อนําไปเปนสวนประกอบใน
การออกแบบผลิตภัณฑชิ้นใหม

IPDC1204

เทคนิคการทําหุนจําลอง
3(2-2-5)
Model Making Technique
ศึก ษาถึ ง ลั ก ษณะเทคนิค วิ ธีก ารและวั สดุ ที่ ใ ช ส ร างหุ น จํ า ลองชนิด ต า งๆ ฝ ก
ปฏิบัติการสรางหุนจําลองจากวัสดุตา งๆ เชน โฟม ดินน้ํามัน ปูนปลาสเตอร กระดาษ
ไม พลาสติก โลหะ และวิธีการตกแตงภายใน รายละเอียดและผิวหนาใหดูเหมือนจริง

IPDC1301

หลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Principle of Industrial Product Design
หลั ก การและขั้ น ตอนการออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมตามระบบ
มาตรฐานสากล เชน อิทธิพลของสี วัสดุ องคประกอบของศิลปะและสิ่งที่มีอิทธิพลตอ
ผลิตภัณฑ เพื่อนําไปพัฒนาความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑในสถานการณจริง ฝก
ปฏิบัติวิธีการนําความคิดสรางสรรค พัฒนาแนวความคิดในการออกแบบวิเคราะหและ
เปรียบเทียบ สิ่งที่มีอิทธิพลตอผลิต ภัณ ฑต างๆ สี วัสดุ องค ประกอบของศิลปะ การ
ออกแบบผลิตภัณฑ อย างงายๆไมมีร ะบบกลไกโดยเนนเฉพาะความงามของรูปทรง
ประโยชนใชสอย และความเปนไปไดในเชิงการผลิต

IPDC1401

วัสดุเฟอรนิเจอร
3(2-2-5)
Furniture Material
วัสดุทางดานที่เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตเฟอรนิเจอร โดยมุงเนน การเลือกใช
วัสดุ ใ หสอดคล องกับกระบวนการออกแบบ สร างแบบ และผลิต เชิงอุต สาหกรรม
วิธีการทดสอบ วัสดุคุณคาที่เหมาะสมของวัสดุในการสรางหุนจําลอง โครงสรางของ
หุนตนแบบ โครงสรางการผลิต เชิงอุต สาหกรรม วัสดุตกแต งในงานเฟอร นิเจอร
ตลอดจนเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุเพื่อฝกปฏิบัติการนําวัสดุเฟอร นิเจอรนี้มาใชกับการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรไดเหมาะสม

IPDC1601

ออกแบบกราฟกดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Graphic Design
หลั ก การใช ค อมพิ ว เตอร เ พื่ อ การออกแบบกราฟ ก พื้ น ฐาน เทคนิ ค การจั ด
องคประกอบงานกราฟกประเภทตางๆ การจัดภาพ การกําหนดสี การเลือกใชวัสดุ
การพิมพเบื้องตน การใชคอมพิวเตอรออกแบบสัญลักษณ การออกแบบตัวอักษร การ
ออกแบบเครื่องหมายการคา การออกแบบลวดลาย การทําอารทเวิรคและอื่นๆ

IPDC1602

เขียนแบบเทคนิคดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Technical Drawing
วิชาที่ตอ งเรียนกอน : IPDC1202 เขียนแบบเทคนิค
การนําเครื่องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการเขียนแบบผลิตภัณฑ การ
ใชคอมพิวเตอรเขียนแบบภาพฉายผลิตภัณฑแบบตางๆ การเขียนแบบผลิตภัณฑที่ใช
วัสดุตางชนิดกันและสามารถแยกชิ้นสวนของชิ้นงานนั้นๆ สําหรับนําไปใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม

IPDC1603

คอมพิวเตอรสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2-5)
Computer for Product Design
โครงสรางขอมูลสําหรับการออกแบบดวยคอมพิวเตอร เครื่องมือและเทคนิคของ
การสรางภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เทคนิค ในการยอ ขยาย และยายตําแหนง การทํา
ภาพเคลื่อนไหว หมุนตัดภาพ หลักทั่วไปของการออกแบบ เขียนแบบทางผลิตภัณฑ
เนนการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบเขียนแบบ

IPDC2101

การยศาสตรในงานออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2-5 )
Ergonomics in Product Design
สัดสวนและสรีระรางกายมนุษย สัดสวนผลิตภัณฑตางๆ การทํางานของรางกาย
มนุษยที่มีความสัมพันธ กับผลิตภัณฑ อุปกรณ และหนาที่ใชสอย การนําขอมูลการวัด
ขนาดสัดสวนรางกายมนุษย ไปใชงาน ความสําคัญของสภาพแวดลอม และปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํางานและสัดสวนผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับผูใชงาน เพื่อเปน
ขอมูลในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

IPDC2201

เทคนิคการนําเสนอผลงาน
2(1-2-3)
Presentation Technique
เทคนิคการนําเสนองานดวยวิธีการตางๆการเขียนทัศนียภาพ การเขียนภาพเหมือน
จริงที่เปนชิ้นงานผลิตภัณฑ การนําเสนอเพลตผลงานดวยรูปภาพ และตัวอักษร การจัด
องคประกอบของการนําเสนองาน การสื่อความหมายดวยภาพและภาษา เทคนิควิธีการ
นําเสนองาน การเขียนแนวคิดในการออกแบบ รวมทั้งเทคนิคการสื่อความหมายด วย
ภาษาพูดอยางมีศิลปะ และใชเทคนิคของคอมพิวเตอรในการนําเสนอ

IPDC2202

ออกแบบบรรจุภัณฑ
3(2-2-5)
Packaging Design
ความหมายของบรรจุภัณฑ วิวัฒนาการของมนุษย ความสําคัญ หนาที่ หลักการ
รูปทรง และโครงสรางบรรจุภัณฑชนิดตางๆ ศึกษาชนิดและคุณสมบัติของวัสดุหลัก
ที่นํามาทําบรรจุภัณฑได เชน กระดาษ พลาสติก โลหะ แกว ฯลฯ โดยคํานึงถึงปริมาตร
ในการบรรจุ ศิลปะการออกแบบ โครงสราง กราฟก และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ฝก
ปฏิบัติออกแบบบรรจุภัณ ฑอุปโภคบริโ ภคอยางง าย ที่ทําจากวัสดุหลัก ชนิด ตางๆ
พรอมจัดทําหุนจําลองและบรรจุภัณฑตนแบบ

IPDC2301

ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย
3(2-2-5)
Product Design in Thai Style
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมพื้ น บ า นของไทยในภาคต า งๆ ตลอดจนศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมยุครวมสมัยของไทย วิเคราะหเอกลักษณเดนๆ และแนวโนมดานรูปแบบ
แนวคิด รวมทั้งวัสดุทใี่ ชในการฝกปฏิบัติ การออกแบบ การทําผลิตภัณฑเอกลักษณ
ไทยโดยใช แนวคิด และวิ ธีก ารออกแบบผลิต ภั ณ ฑ ร ะบบสากลเน น การผลิ ต แบบ
อุตสาหกรรม

IPDC2401

ออกแบบเฟอรนิเจอร 1
3(2-2-5)
Furniture Design 1
ประวัติและแนวคิดในการออกแบบเฟอรนิเจอรในยุคสมัยตางๆ หนาที่ และการ
ใชงานของเฟอรนิเจอรชนิดตางๆ เครื่องมือเครื่องจักรเบื้องตนที่ใชในงานเฟอรนิเจอร
ชิ้นสวนประกอบตางๆ ของเฟอรนิเจอร โครงการฝกปฏิบัติการออกแบบและการเขียน
แบบ การแสดงแบบรายละเอียดเทคนิค การทําหุนจําลอง และการทําตนแบบ

IPDC2501

ออกแบบตกแตงภายใน 1
3(2-2-5)
Interior Design 1
หลักการ และทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ กลุมสี วัสดุ
และครุภัณ ฑ รู ปแบบงานสถาป ต ยกรรม และรูปแบบงานสถาปต ยกรรมภายใน
ลวดลาย คติ และแนวคิดในการออกแบบของไทยและสากล และนํามาประยุก ต
สําหรับปฏิบัติการออกแบบตกแตงภายใน ให เกิดรูปแบบของอาคารประเภทตางๆ
หรืออาคารที่ไดรับการปรับปรุงหนาที่ใชสอยที่สอดคลองกับกิจกรรมในยุคปจจุบัน
การกําหนดแนวคิดการออกแบบเขียนแบบ การเขียนรายการประกอบแบบ การเขียน
ทัศนียภาพ และทําแบบจําลอง

IPDC2601

การออกแบบดวยคอมพิวเตอรขั้นสูง
3(2-2-5)
Advance of Computer Aid Design
หลัก การและฝก ปฏิบัติก ารใช โ ปรแกรมสํา เร็จ รูป ที่ใ ช ใ นการสร างภาพด ว ย
คอมพิวเตอรเทคนิคการสรางภาพ 2 มิติ 3มิติ ภาพลายเสน ภาพประกอบรายละเอียด
ภาพทางการออกแบบกราฟก ภาพทางการออกแบบผลิตภัณฑ

IPDC2701

หลักการออกแบบเครื่องประดับ
3 (2-2-5)
Principle Jewelry Design
ความหมายและหลักการออกแบบเครื่องประดับ หลักการออกแบบเขียนแบบ
เบื้ อ งต น และเทคนิ ค การวาดเส น เพื่ อ สื่อ ความหมาย ศึ ก ษาข อ มู ล ประเภทของ
เครื่ อ งประดั บ ชนิ ด และวั ส ดุ ที่ ใ ช ทํ า เครื่ อ งประดั บ กระบวนการออกแบบ
เครื่องประดับในเชิงศิลปะ โดยใชหลักการขั้นพื้นฐาน

IPDC3301

ออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก
3(2-2-5)
Souvenir and Gift Product Design
ลักษณะและรูปแบบของที่ระลึกที่ผลิตในประเทศที่มีรูปแบบดีกําลังไดรับความ
นิยม และมีจําหนายทั่วไป ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช วิธีใชเครื่องมือ
อุปกรณและกระบวนการขึ้นรูปชนิดตางๆ การออกแบบและปฏิบัติการทําผลิตภัณฑ
ของที่ระลึก ที่มีรูปแบบและแนวความคิดแปลกใหมอยางสากล โดยมุงเนนการสงออก
ไปตางประเทศ

IPDC3302

ออกแบบผลิตภัณฑชุมชน
3(2-2-5)
Community Product Design
ลั ก ษณะและรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ผ ลิ ต ในประเทศและต า งประเทศ ที่ มี ก าร
ออกแบบที่ดี กําลังไดรับ ความนิยมและมีจําหนายทั่ว ไป ชนิด และประเภทและ
คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใช วิธีใชเครื่องมือ อุปกรณและกระบวนการขึ้น รูปชนิด
ตางๆปฏิบัติการ การออกแบบ การทําผลิ ตภัณฑที่มีรูปแบบและแนวความคิดแปลก
ใหมมีลักษณะสากล โดยมุงเนนการสงออกตางประเทศ

IPDC3401

ออกแบบเฟอรนิเจอร 2
3(2-2-5)
Furniture Design 2
หลัก การออกแบบเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก ขอมูลเกี่ยวกับแผน ไมวิทยาศาสตร
กระบวนการขึ้นรูป การตกแตงรูปแบบและโครงสรางเกาอี้ตางๆ วัสดุเครื่องมือที่ใชใน
ระบบอุตสาหกรรม อุปกรณและเครื่องจักรที่ประกอบการผลิต กระบวนการบุนวมแบบ
ตางๆ การออกแบบเขียนแบบและการทําหุนจําลองหรือผลิตภัณฑตนแบบ

IPDC3501

ออกแบบตกแตงภายใน 2
3(2-2-5)
Interior Design 2
หลักการและทฤษฎีการออกแบบตกแตงภายใน การจัดวางผังบริเวณ กลุมสี วัสดุ
และครุภัณฑ ให เหมาะสมกับลักษณะ และสภาพแวดล อมภายในอาคารสาธารณะ
รานคา สํานั ก งาน การออกแบบเขีย นแบบ เขียนรายงานประกอบแบบ การเขีย น
ทัศนียภาพ และการทําแบบจําลอง

IPDC3601

การออกแบบกราฟก 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer 3 D Graphic Design
การนําคอมพิวเตอรมาประยุกต ใชในงานออกแบบเขียนแบบทางดานงานกราฟก
ผลิตภัณฑ เฟอรนิเจอร สถาปตยกรรมภายใน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ การ
สร า งงาน 3 มิ ติ ขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ก ารออกแบบกราฟ ก งาน
สถาปตยกรรมภายใน งานเฟอรนิเจอรและอื่นๆ

IPDC3602

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer 3 D Animation Design
การนําคอมพิวเตอร มาประยุกตใชในการออกแบบงานภาพเคลื่อนไหว 3 มิติโดย
คําสั่งพื้นฐานเบื้องตนและการใชคําสั่งโปรแกรมสําเร็จรูป ที่เกี่ยวของในการสรางงาน
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ โดยสามารถนําชิ้นงานออกแบบทางดานกราฟก งานออกแบบ
ผลิตภัณฑและอื่นๆ นําเสนอในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ได

IPDC3701

วัสดุและอุปกรณเครื่องประดับ
3 (2-2-5)
Instruments and Materials Gems and Jewelry
วัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานเครื่องประดับ ชนิด ประเภท ลักษณะคุณสมบัติของอัญมณี
ที่ใชทําเครื่องประดับและวัสดุที่ใชทําเครื่องประดับสามารถกําหนดวัสดุและอุปกรณใน
การออกแบบเครื่องประดับได

IPDC3702

เทคนิคการออกแบบเครื่องประดับ
3 (2-2-5)
Jewelry Design Technique
ศึกษาเทคนิควิธีการออกแบบ-เขียนแบบเพื่อการผลิต ฝกปฏิบัติการลงสีและ
เขียนชิ้นงานใหเหมือนจริง เทคนิคการเขียนและการขึ้นรูปที่ซับซอน การนําวัสดุและ
วิธีการประยุกตใชในการออกแบบเครื่องประดับไดอยางเหมาะสม

IPDC3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Research Methodology In Industrial Product Design
หลักการ ระเบียบวิธีวิจัย การหาหัวของานวิจัย การเขียนวัตถุประสงค ขอบเขต
การวิจัย สถิติ การเขียนรายงานการวิจัยผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวกับทางดานการ
ออกแบบผลิต ภัณ ฑ ปฏิบัติก ารเขียนเคาโครงในหัว ขอที่สนใจ การดําเนิน การวิจัย
สรุปเปนผลงานออกแบบ การเขียนรายงานทางการวิจัยที่เปนมาตรฐาน

IPDC4401

ออกแบบเฟอรนิเจอรและการประมาณราคา
3(2-2-5)
Furniture Design and Cost Estimating
การออกแบบเฟอร นิเจอร ลอยตัว และเฟอร นิเจอร ติด ตาย ภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร รายละเอียดของเฟอรนิเจอร การอานแบบ วิธีการแยกรายการแบบและ
วัสดุ การคํานวณคิด ราคาจากแบบ การคํานวณปริมาตรของวัสดุประเภทต างๆ ที่
ปรากฏในแบบการเสนอราคา การคิด คํานวณราคาแรงงาน 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
การเขียนแบบด วยคอมพิว เตอร การนํา คอมพิว เตอร ไปใช ใ นการออกแบบเขียน
สถาปตยกรรมภายใน

IPDC4701

คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Computer Aids Gems Jewelry Design
การออกแบบเครื่องประดับดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของในการ
สรางเครื่องประดับ การจัด แตงภาพเครื่องประดับ การทําพื้น หลังดว ยคอมพิว เตอร
กราฟก

IPDC4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Industrial Product Design
การจัด กิจกรรมเตรียมความพรอมก อนฝก ประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนา
ความรู เจตคติ และทั ก ษะด า นออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม โดยปฏิ บั ติ ใ น
สถานการณหรือ รูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ

IPDC4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5(450)
Field Occupational Practicum in Industrial Product Design
การฝ ก ประสบการณ วิชาชี พในหน ว ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่
เกีย่ วของกับงานดานการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

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
การปฏิบัติงานสหกิจ ศึก ษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงาน ทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุต สาหกรรม นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการ
และคณาจารยของสาขาวิชาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

IPDC4901

สัมมนาทางการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
1( 0-2-1 )
Seminar in Industrial Product Design
ลักษณะและชนิดของการสัมมนา การตั้งหัวขอการสัมมนา การอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสาระสําคัญตางๆ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ และสาขาวิชาชีพ ตลอดจนสอดคลองกับสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อ
สรางศรัทธาและจิตสํานึกที่ดีตอวิชาชีพ ดําเนินการจัดสัมมนาและมีสวนรวม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของตนเองภายใตการควบคุมของอาจารย
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