รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
JPAN1101

ภาษาญี่ปุน 1
3(3-0-6)
Japanese 1
ศึกษาไวยากรณรูปประโยคภาษาญี่ปุนระดับตน ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ โดยฝก
ทักษะการฟง การออกเสียง และการพูด ขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิต ประจําวัน ฝก ทักษะการเขียน
ประโยคงาย ๆ ฝกทักษะการอานขอความสั้น ๆ และศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน รวมทั้งศึกษาและ
ฝกฝนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิ ระดับตน ประมาณ 150 ตัว

JPAN1102

ภาษาญี่ปุน 2
3(3-0-6)
Japanese 2
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : JPAN1101
ภาษาญี่ปุน 1
ศึกษาไวยากรณรูปประโยคภาษาญี่ปุน ระดับตนและฝก ทัก ษะทั้ง 4 อยางตอเนื่องจาก
ภาษาญี่ปุน 1 โดยศึก ษารูปประโยคและคําศัพทที่ใชในแวดวงชีวิต ที่ก วางขวางขึ้น ศึก ษาและ
ฝกฝนอักษรคันจิเพิ่มเติมอีกประมาณ 200 ตัว ซึ่งเมื่อเรียนจบแลวผูเรียนจะมีความรูในอักษรคันจิ
ในระดับเบื้องตน อันจะเปนพื้นฐานในการศึกษาตัวอักษรคันจิในระดับที่สูงขึ้นตอไป

JPAN1201

การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 1
3(3-0-6)
Japanese Listening and Speaking 1
ฝกทักษะการฟงและการพูด เนนการฟงเพื่อจับใจความและบทสนทนาพื้นฐานที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน โดยใชความรูภาษาญี่ปุนที่เรียนมาในระดับตน

JPAN1202

การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 2
3(3-0-6)
Japanese Listening and Speaking 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN1201
การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 1
ฝกทักษะการฟงและการพูดตอจากวิชาการฟงและพูดภาษาญี่ปุน 1 เนนการสนทนา
ในสถานการณสมมติตางๆที่หลากหลายมากขึ้น โดยใชความรูภาษาญี่ปุนที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น

JPAN1301

การอานภาษาญี่ปุน 1
3(3-0-6)
Japanese Reading 1
ฝกทักษะการอานเพื่อจับใจความสําคัญ โดยใชบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
เนนคําศัพท สํานวน และไวยากรณรูปประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุนที่เรียนมา

JPAN1501

ญี่ปุนศึกษา
3(3-0-6)
Japanese Studies
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุนในแงตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร
การเมือง เศรษฐกิจ ระบบการศึกษา สังคม วัฒนธรรม แนวคิดของคนญี่ปุน และเหตุการณตางๆ
ในยุคปจจุบัน

JPAN2103

ภาษาญี่ปุน 3
3(3-0-6)
Japanese 3
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : JPAN1102
ภาษาญี่ปุน 2
เพิ่มพูนทักษะทั้ง 4 ตอจากภาษาญี่ปุน 2 โดยเนนหนักการฝกทักษะทั้งในดานการฟง พูด
อาน เขียน ในสถานการณตางๆ ศึกษาไวยากรณรูปประโยคในระดับที่สูงขึ้น ศึกษาและฝกฝน
ตัวอักษรคันจิเพิ่มเติมอีกประมาณ 250 ตัว

JPAN2104

ภาษาญี่ปุน 4
3(3-0-6)
Japanese 4
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : JPAN2103
ภาษาญี่ปุน 3
เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน เขียนตอจากภาษาญี่ปุน 3 โดยฝกทักษะการ
อานการเขียนตัวอักษรคันจิเพิ่มเติมจากภาษาญี่ปุน 3 อีกประมาณ 300 ตัว ฝกทักษะการอาน เขียน
ประโยค ที่ซับซอนขึ้น ฝกทัก ษะการอานขอความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิต ปะจําวัน เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการฟงและการพูดในสถานการณตาง ๆ ศึกษาไวยากรณที่ซับซอนจนจบเนื้อหา
ความรูภาษาญี่ปุนระดับตน

JPAN2203

การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 3
3(3-0-6)
Japanese Listening and Speaking 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN1202
การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 2
ฝกทักษะการฟงและการพูดตอจากวิชาการฟงและพูดภาษาญี่ปุน 2 เนนการสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝกพูดถายทอดเรื่องราวตางๆ และฝกการฟงเพื่อจับประเด็นโดยใชความรู
ภาษาญี่ปุนที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น

JPAN2204

การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 4
3(3-0-6)
Japanese Listening and Speaking 4
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN2203
การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 3
ฝกทักษะการฟงและการพูดตอจากวิชาการฟงและพูดภาษาญี่ปุน 3 เนนการนําเสนอขอมูลใน
การอภิปรายกลุม การรายงานปากเปลา การพูดสุนทรพจน และฝกการฟงเพื่อจับประเด็นโดยใชความรู
ภาษาญี่ปุนที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น

JPAN2302

การอานภาษาญี่ปุน 2
3(3-0-6)
Japanese Reading 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN1301
การอานภาษาญี่ปุน 1
ฝก ทัก ษะการอานเพื่อจับ ใจความสํา คัญและสามารถวิเคราะหเรื่องที่อา นได โดยใช
บทความที่มีเนื้อหาหลากหลาย มีคําศัพท สํานวน และไวยากรณรูปประโยคภาษาญี่ปุนในระดับที่
ยากขึ้นกวาวิชาการอานภาษาญี่ปุน 1

JPAN2303

การอานภาษาญี่ปุน 3
3(3-0-6)
Japanese Reading 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN2302
การอานภาษาญี่ปุน 2
ฝกทักษะการอานจับใจความ การคิดวิเคราะห และสามารถแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่
อานได โดยใชบทความที่มีเนื้ อหาหลากหลาย มีคําศัพท สํา นวน และไวยากรณรูปประโยค
ภาษาญี่ปุนในระดับที่ยากขึ้นกวาวิชาการอานภาษาญี่ปุน 2

JPAN2401

การเขียนภาษาญี่ปุน 1
3(3-0-6)
Japanese Writing 1
ฝกทักษะการเขียนประโยคภาษาญี่ปุนที่เรียนมาแลว ในระดับตน โดยเนนความถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ

JPAN2402

การเขียนภาษาญี่ปุน 2
3(3-0-6)
Japanese Writing 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN2401
การเขียนภาษาญี่ปุน 1
ฝก ทั ก ษะการเขี ยนเรี ย งความภาษาญี่ ปุ น สั้ น ๆ ที่มี รู ป ประโยคซั บซ อ นขึ้ น โดยใช
ภาษาญี่ปุนที่ไดเรียนมาไดดีกวาการเขียนภาษาญี่ปุน 1

JPAN3105

ภาษาญี่ปุน 5
3(3-0-6)
Japanese 5
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : JPAN2104
ภาษาญี่ปุน 4
เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน เขียนตอจากภาษาญี่ปุน 4 โดยฝกทักษะการ
อานการเขียนตัว อัก ษรคันจิเพิ่มเติมจากภาษาญี่ปุน 4 อีกประมาณ 350 ตัว ศึกษาไวยากรณรูป
ประโยคภาษาญี่ปุนระดับกลาง ฝกทักษะการอาน เขียนประโยค ที่ซับซอนมากขึ้น

JPAN3106

ภาษาญี่ปุน 6
3(3-0-6)
Japanese 6
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : JPAN3105
ภาษาญี่ปุน 5
เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน เขียนตอจากภาษาญี่ปุน 5 โดยฝกทักษะการ
อานการเขียนตัว อัก ษรคันจิเพิ่มเติมจากภาษาญี่ปุน 5 อีกประมาณ 400 ตัว ศึกษาไวยากรณรูป
ประโยคภาษาญี่ปุนระดับกลางตอจากวิชาภาษาญี่ปุน 5 ฝก ทัก ษะการอาน เขียนประโยค ที่
ซับซอนมากขึ้น

JPAN3205

ภาษาญี่ปุนจากสื่อโสตทัศน
3(3-0-6)
Japanese from Audio-Visual Media
ศึกษาภาษาญี่ปุนปจจุบันที่ใชในสื่อตางๆ ไดแก ภาพยนตร โทรทัศน และอินเทอรเน็ต ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษา สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณปจจุบัน

JPAN3403

การเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อธุรกิจ
3(3-0-6)
Japanese Writing for Business
ฝกทักษะการเขียนจดหมาย การโตตอบทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจการคา ขอความเนื้อหาตาง ๆ
ที่ใชในวงการธุรกิจ

JPAN3601

การแปลภาษาญี่ปุน 1
3(3-0-6)
Japanese Translation 1
ศึกษาหลักการแปล ปญหาและวิธีการแกปญหา ฝกแปลประโยคที่มีโครงสรางงาย ๆ ไป
จนถึงประโยคที่ซับซอนขึ้น ทั้งจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน

JPAN3602

การแปลภาษาญี่ปุน 2
3(3-0-6)
Japanese Translation 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN3601
การแปลภาษาญี่ปุน 1
ฝก แปลบทความจากภาษาญี่ ปุน เป น ภาษาไทย และจากภาษาไทยเปน ภาษาญี่ ปุน ที่
ซับซอนขึ้นตอจากการแปลภาษาญี่ปุน 1 รวมทั้งศึก ษาสํานวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของและใชอยูเปน
ประจําในการแปล

JPAN3711

ภาษาญี่ปุนเพื่อการโรงแรม 1
3(3-0-6)
Japanese for Hotel 1
ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาที่ใชในการบริการในโรงแรม ใชสถานการณ
จําลองและฝกปฏิบัติในโรงแรม เชน งานสวนหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของที่ระลึก เปนตน

JPAN3712

ภาษาญี่ปุนเพื่อการโรงแรม 2
3(3-0-6)
Japanese for Hotel 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN3711
ภาษาญี่ปุนเพื่อการโรงแรม 1
ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาที่ใชในการบริการในโรงแรม ใชสถานการณ
จําลองในโรงแรมทั้งสวนหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของที่ระลึก การจอง การยกเลิก และอื่น ๆที่
ซับซอนกวาวิชาภาษาญี่ปุนโรงแรม 1

JPAN3721

ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0-6)
Japanese for Tourism 1
ฝก ทัก ษะในดา นการฟ งและพู ด ในภาษาสํานวนที่ ใ ช ใ นการบริก าร และสนทนากั บ
นัก ทองเที่ยว โดยจัด สถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน โรงแรม ภัต ตาคาร
รานคา เปนตน

JPAN3722

ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 2
3(3-0-6)
Japanese for Tourism 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN3721
ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 1
ศึก ษาและฝกการใชภ าษาตอจากภาษาญี่ปุน เพื่อการทองเที่ยว 1 ในการปฏิบัติงานใน
สถานที่ตาง ๆ เชนสถานบริการ สถานที่ทองเที่ยว บริษัทนําเที่ยว ตลอดจนฝก พูดโทรศัพทใ น
ธุรกิจทองเที่ยว

JPAN3723

ภาษาญี่ปุนเพื่องานมัคคุเทศก 1
3(3-0-6)
Japanese for Guide 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชในงานมัคคุเทศกผานสถานการณจําลองตางๆ เชน
การออกรับนักทองเที่ยว การวางแผนการเดินทาง การแจงกําหนดการเดินทาง การสงนักทองเที่ยว
กลับประเทศ เปนตน

JPAN3731

ภาษาญี่ปุนเพื่องานเลขานุการ
3(3-0-6)
Japanese for the Secretary
ศึกษาภาษาญี่ปุนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาในการติดตอสื่อสาร เชน บันทึก
ขอความ โทรศัพทที่ติดตอภายในและภายนอกบริษัท พรอมทั้งศึกษาศัพทเทคนิคและสํานวนที่
จําเปนในงานเลขานุการ

JPAN3751

ลามภาษาญี่ปุน 1
3(3-0-6)
Japanese Interpretation 1
ศึก ษาหลักการและเทคนิค ตางๆในการแปลแบบลาม พรอมทั้งฝก ทัก ษะการเป นลาม
ภาษาญี่ปุนในสถานการณที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน

JPAN3761

ภาษาญี่ปุนธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Japanese
ศึกษาภาษาญี่ปุนที่จําเปนในวงการธุรกิจ เชน คําศัพทเกี่ยวกับโครงสรางองคกรในบริษัท
ญี่ปุน สํานวนที่ใชในการติดตอธุรกิจกับชาวญี่ปุนโดยผานสถานการณจําลองตางๆ

JPAN3901

วิธีวิจัยวิทยาทางดานญี่ปุนศึกษา
3(3-0-6)
Research Methodology in Japanese Studies
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย การศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนเคาโครงการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเลือกกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การ
อภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย โดยเนนศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยดานญี่ปุนศึกษา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ภาษา วัฒนธรรม สถานการณปจจุบัน
และดานอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ

JPAN4107

ภาษาญี่ปุนเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
Japanese for Career Application
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาญี่ปุน เพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงาน
เชน การอานเอกสารประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การสมมติสถานการณเมื่อสัมภาษณงาน รวมถึงการเตรียมเอกสารที่จําเปนในการ
สมัครงาน การเตรียมการสําหรับสัมภาษณงานและการติดตามผลการสมัครงาน

JPAN4724

ภาษาญี่ปุนเพื่องานมัคคุเทศก 2
3(3-0-6)
Japanese for Guide 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN3723
ภาษาญี่ปุนเพื่องานมัคคุเทศก 1
ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุนในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกเมื่อนําชมสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ โดยเนนคําศัพทและสํานวนที่เกี่ยวของกับประวัติความเปนมา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึง
รายละเอียดของสถานที่ทองเที่ยวสําคัญในประเทศไทย

JPAN4741

ภาษาญี่ปุนเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
Japanese for Marketing
ฝกทักษะเกี่ยวกับภาษาที่ใชในวงการตลาด พื้นฐานทั่วไปสินคาชนิดตาง ๆ เครื่องหมาย
การคา การติดตอการคา การคาปลีก การบรรจุ การคาสง โรงงานผลิตสินคา ตัวแทนการคา การ
โฆษณา และอื่น ๆ

JPAN4752

ลามภาษาญี่ปุน 2
3(3-0-6)
Japanese Interpretation 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : JPAN3751
ลามภาษาญี่ปุน 1
ฝกทักษะการเปนลามภาษาญี่ปุนตอเนื่องจากวิชาลามภาษาญี่ปุน 1 โดยเนนสถานการณที่
ซับซอนขึ้น เชน ลามในโรงงานอุตสาหกรรม ลามในแวดวงธุรกิจการคา เปนตน

JPAN4771

ภาษาญี่ปุนสําหรับการบริการทางสุขภาพ
3(3-0-6)
Japanese for Health Service
ศึกษาคําศัพทและสํานวนที่จําเปนในการทํางานบริการดานสุขภาพ ในสถานการณสมมติ
ตางๆ

JPAN4803

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญี่ปุนธุรกิจ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business Japanese
การจัดเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในดานบุคลิกภาพการทํางานรวมกับผูอื่น การแตง
กาย ความรับผิด ชอบ การตรงตอเวลา การปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงาน การใช
เหตุผล และการตัดสินใจ

JPAN4804

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญี่ปุนธุรกิจ
5(450)
Field Experience in Business Japanese
จั ด ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นภาษาญี่ ปุ น ในหน ว ยงาน สถาน
ประกอบการที่มีการใชภาษาญี่ปุน ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศและผูบริหารกิจการ โดย
จัด ใหมีก ารปฐมนิเทศกอนฝก และมีก ารอภิปราย วิเคราะหและสรุปผลการฝกประสบการณ
วิชาชีพ

JPAN4901

การสัมมนาดานญี่ปุนศึกษา
3(2-2-5)
Seminar in Japanese Studies
จัดการสัมมนาประเด็นตางๆดานภาษาญี่ปุนศึกษา เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษา
วัฒนธรรม สถานการณปจจุบัน และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

JPAN4902

การวิจัยทางดานญี่ปุนศึกษา
3(2-2-5)
Research in Japanese Studies
ทําวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวกับญี่ปุนศึกษา ไดแก การทําวิจัยดา นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ภาษา วัฒนธรรม สถานการณปจจุบัน และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
LAWP1101

หลักกฎหมายเอกชน
2(2-0-4)
Principle of Private Law
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวคิดพื้นฐานและ
บทบาทความสําคัญของกฎหมายเอกชน บอเกิดของกฎหมาย การแบงประเภทของ
กฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย การอุดชองวางกฎหมาย หลักผูทรงสิทธิ
ในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใชสิทธิ ที่มาของสิทธิ การเปลี่ยนแปลง การ
โอนและการระงับซึ่งสิทธิ และสาระสําคัญของกฎหมายแพงตามที่ปรากฏใน
ลักษณะ 1-2 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 1

LAWP1102

กฎหมายวาดวยทรัพยสินและที่ดิน
3(3-0-6)
Property and Land Law
ศึกษาความหมายและลักษณะของทรัพย ประเภททรัพยสิน รวมทั้งอุปกรณ
สวนควบ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 1 ลักษณะ 3 และ
ศึกษาถึงหลักทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยสิทธิ กรรมสิทธิ์ สาธารณสมบัติของแผนดิน การ
ได ม าซึ่ ง กรรมสิ ท ธิ์ แดนแห ง กรรมสิ ท ธิ์ การใช ก รรมสิ ท ธิ์ กรรมสิ ท ธิ์ ร วม
ครอบครอง ภารจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกินและภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพยตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 4 รวมทั้งหลักเกณฑ
ของกฎหมายที่ดินตามประมวลกฎหมายทีด่ ินที่สําคัญ

LAWP1103

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code: Juristic Acts and Contracts
ศึก ษาความหมายและลักษณะของนิติกรรม การแสดงเจตนา ผลของการ
แสดงเจตนา การตีความเจตนา ระยะอายุความ เงื่อนไขและเงื่อนเวลา ระยะเวลา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6 และลักษณะของสัญญา
ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญา การกอใหเกิดและผลของสัญญา การตีความสัญญา มัดจําและ
เบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 2 ลักษณะ 2
และการศึกษากฎหมายเกีย่ วกับขอสัญญาอันไมเปนธรรม

LAWP1104

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะหนี้
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code: Obligation
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหนี้ ทฤษฎีเกี่ยวกับหนี้ บอเกิดแหงหนี้ วัต ถุ
แหงหนี้ ผลแหงหนี้ การโอนสิทธิเรียกรอง ลูกหนี้รว ม เจาหนาที่รวมและการระงับ
แหงหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 2

LAWP1201

กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Law 1
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของ
กฎหมายอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผูสนับสนุน การกระทําความผิด
หลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา การกําหนดโทษ
ในทางอาญา ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

LAWP1301

หลักกฎหมายมหาชน
2(2-0-4)
Principle of Public Law
ศึกษาวิวัฒนาการ บอเกิด ปรัชญา ความหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภท
ของกฎหมายมหาชน แนวคิดและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน ความแตกตางระหวาง
กฎหมายมหาชนกั บ กฎหมายเอกชน ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การเกิ ด รั ฐ ทฤษฎี อํ า นาจ
อธิปไตย การจัดองคกรของรัฐ การควบคุมและตรวจสอบอํานาจรัฐและระบบศาล

LAWP2101

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด
จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code: Wrongful Acts, Management of
Affairs without Mandate and Undue Enrichment
ศึก ษากฎหมายเกี่ยวกับประวัติกฎหมายละเมิด ความรับผิด ในทางละเมิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดในทางละเมิด คาสินไหมทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงาน
นอกสั่ง และลาภมิควรไดตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ
3, 4 และ 5 และกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

LAWP2102

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให

เชาทรัพย เชาซื้อ
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code: Sale, Exchange, Gift,
Hire of Property, Hire Purchase
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให เชาทรัพย เชาซื้อ ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3
LAWP2103

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะยืม ฝากทรัพย
เก็บของในคลังสินคา ค้ําประกัน จํานอง จํานํา
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code: Loan Deposit, Warehousing,
Compromise, Suretyship, Mortgate, Pladge
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ ยืม ฝากทรัพย เก็บของในคลังสินคา ค้ําประกัน จํานอง
จํานํา ประนีประนอมยอมความและการพนันขันตอ ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยบรรพ 3

LAWP2104

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะตัวแทน นายหนา ประกันภัย
2(2-0-4)
Civil and Commercial Code: Agency, Brokerage, Insurance
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตัวแทน นายหนาและ การประกันภัย ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3

LAWP2105

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
2(2-0-4)
Civil and Commercial Code: Bills, Current Account
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 3

LAWP2106

นิติปรัชญา
Legal Philosophy

2(2-0-4)

ศึกษาเชิงวิเคราะหถึงแนวความคิดดานปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดตาง ๆ
ที่สําคัญในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนปญหารากฐานสําคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมายรวมถึง
ความสัมพันธ หรือความขัดแยงระหวางกฎหมายกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม หลักนิติ
ธรรม ความสัมพันธร ะหวางกฎหมายกับอํานาจรัฐ บทบาทของกฎหมายในการสราง
ความเปนธรรมของสังคม ขอถกเถียงเรื่องความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักเรื่องความ
เสมอภาค และหลักอรรถประโยชน ปญหาเรื่องการปฏิวัติและความตอเนื่องของระบบ
กฎหมาย พันธะหนาที่ในการเคารพเชื่อฟงกฎหมาย และปญหาเรื่องการตอตานหรือฝาฝน
กฎหมายโดยสันติวิธี
LAWP2107

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Principles of Jurisprudence (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึกษาความหมายและลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ที่มา วิวัฒนาการ และระบบ
กฎหมาย ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย การจัดทํา การยกเลิก การตีความ แนวคิดตางๆ
ทางกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญเบื้องตน กฎหมายแพงและพาณิชยเบื้องตน และ
กฎหมายอาญาเบื้องตน

LAWP2108

กฎหมายและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication Law Code of Ethics (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย
ปรัชญากฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับสื่อสารมวลชน และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน

LAWP2201

กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law 2
วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWP 1201 กฎหมายอาญา 1
ศึกษาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิด เกี่ยวกับความมั่นคง
แหง-ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิด
เกี่ยวกับศาสนา ความผิด เกี่ยวกับความสงบสุข ของประชาชน ความผิด เกี่ยวกับการ
กอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง ความผิดเกี่ยวกับ

การคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยการวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาล
ฎีกา

LAWP2202

กฎหมายอาญา 3
3(3-0-6)
Criminal Law 3
วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWP1201 กฎหมายอาญา 1
ศึก ษาความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญาลัก ษณะความผิด เกี่ย วกับ ชีวิต และ
รางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย ตลอดจนความผิด
ลหุโทษ โดยการวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา

LAWP2301

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
3(3-0-6)
Constitutional Law and Political Institution
วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWP1301 : หลักกฎหมายมหาชน
ศึกษาถึงประวัติ ความหมาย ประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐระบบการปกครอง ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ หลักนิติรัฐ สิทธิเสรีภาพของ
บุคคล สถาบันทางการเมือง ความเกี่ยวพันของสถาบันทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญ การ
ควบคุมไมใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่สําคัญ

LAWP2501

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมและ
สัญญา ในสวนที่เปนพื้นฐานธุรกิจและเอกเทศสัญญา อันไดแก ซื้อขาย ขายฝาก
เชาทรัพยเชาซื้อ จางแรงงาน จางทําของ ยืม ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา หุนสวน
บริษัท ประกันภัย ตั๋วเงินและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเบื้องตน

LAWP3101

กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะหางหุนสวน บริษัท และสมาคม
2(2-0-4)
Civil and Commercial Code :Partnerships, Companies, Association
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับหุนสวน บริษัท และสมาคม ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 และ 23

LAWP3102

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code : Family
ศึ ก ษากฎหมายเกี่ ย วกั บ ครอบครั ว ว า ด ว ยการหมั้ น เงื่ อ นไขการสมรส
ความสัมพัน ธระหวางสามีภริยา ทรัพยสินระหวางสามีภริยา ความเปนโมฆะของ
การสมรส การสิ้นสุดการสมรส บิดามารดา สิทธิหนาที่บิดามารดากับบุตร ความ
ปกครองบุตรบุญธรรม คา-อุปการะเลี้ยงดู ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5

LAWP3103

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก
3(3-0-6)
Civil and Commercial Code : Succession
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับมรดก วาดวยบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการ
รับมรดก พินัยกรรม วิ ธีจัด การและแบ งมรดก มรดกไมมีผูรับ อายุค วาม ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 6

LAWP3201

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไปและลหุโทษ
3(3-0-6)
Criminal Law : General and petty offences (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของ
กฎหมายอาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผูสนับสนุน การกระทําความผิด
หลายบทหรือหลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา การกําหนดโทษ
ในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาคทั่วไปและความผิดทางอาญาลหุโทษ
กฎหมายอาญา ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law : Offence(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)

LAWP3202

ศึก ษาความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาลัก ษณะความผิด เกี่ยวกับความ
มั่น คงแหง -ราชอาณาจัก ร ความผิ ด เกี่ ยวกั บการปกครอง ความผิ ด เกี่ ยวกั บการ
ยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิด เกี่ยวกั บความสงบสุข ของประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และแปลง ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพยโดย
การวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา
LAWP3301

กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Law
ศึกษาความหมาย ที่มาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางปกครอง
การจัด ระเบียบบริหารราชการแผนดิน กิจการทางปกครอง การบริก ารสาธารณะ
การกระทําทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐและการควบคุมฝาย
ปกครอง

LAWP3302 กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation Law
ศึกษาประมวลรัษฎากรในสวนวาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงิน
ไดนิติ-บุคคล ภาษีมูลคาเพิ่มและขอตกลงเกี่ยวกับการปองกันการเสียภาษีซอน
LAWP3303

กฎหมายการศึกษา
3(3-0-6)
Education Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึก ษากฎหมายเกี่ยวกับการศึก ษา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและวิธี
ปฏิบัติที่ครู และผูบริหารตองทราบและปฏิบัติตาม

LAWP3401

ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
2(2-0-4)
Judicial System and Constitution of Courts
ศึกษาโครงสรางของการจัดระบบศาลตาง ๆ ของไทยไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและศาลทหาร โดยใหความสําคัญแกศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครองเปนการเฉพาะ รวมทั้งกระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดขอขัด แยงในเรื่อง
อํานาจหนาที่ระหวางศาลตาง ๆ ดวย แตไมรวมถึงวิธีพิจารณาดังกลาว เพื่อใหสามา
มารถใชเปนหลักในการเสนอคดีตอศาลไดอยางถูกตอง

LAWP3402

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law 1
ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแตมาตรา
1 ถึงมาตรา 156 โดยวิเคราะหหลักกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกา เพื่อใหสามารถ
ใชบทบัญญัติทางกฎหมายในทางปฏิบัติได

LAWP3403

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law 2
ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแตมาตรา
157 ถึงมาตรา 267 ยกเวนสวนที่วาดวยพยานหลักฐาน โดยวิเคราะหหลักกฎหมาย
และคํา-พิพากษาศาลฎีกา เพื่อใหสามารถใชบทบัญญัติทางกฎหมายในทางปฏิบัติได

LAWP3404

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1
3(3-0-6)
Civil Procedure Law 1
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยบททั่วไปและวิธีพิจารณาใน
ศาล-ชั้นตนตามประมวลกฎหมายพิจ ารณาความแพงภาค 1 และภาค 2 ยกเวน
ลักษณะ 5พยานหลักฐาน

LAWP3405

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2
3(3-0-6)
Civil Procedure Law 2
ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง วาดวยอุทธรณ ฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 3 และวิธีก ารชั่ว คราวกอนพิพากษาและการ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 4

LAWP3406 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึก ษาหลัก กฎหมายในประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญาที่สํ าคั ญ
เกี่ยวกับหลักทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวน การฟองคดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวกับ
คดีอาญา หมายเรียกหมายอาญา การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณ
และฎีกา การบังคับตามคํา-พิพากษา คาธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปน
เบาและลดโทษ

LAWP3501

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
3(3-0-6)
Introduction to Investment Law in China (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึกษากฎหมาย ขอบังคับ นโยบายการคา การลงทุน อัตราภาษีศุลกากร และ
ระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน

LAWP3701

กฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ
3(3-0-6)
Bankruptcy Law
ศึกษาวิวัฒนาการ ลักษณะและวัตถุประสงคของกฎหมายลมละลาย วิธีการ
จัดการทรั พย สิน ของลูก หนี้ บทบาทของเจา พนั ก งานพิ ทั ก ษ ทรั พ ย อํ า นาจศาล
พิจารณาคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ

LAWP3702

กฎหมายแรงงาน และการประกันสังคม
3(3-0-6)
Labor and Social Security Law
ศึก ษาหลัก กฎหมายแรงงาน ตามกฎหมายแพงและพาณิช ย ลัก ษณะจา ง
แรงงานจางทําของ กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายเงิน
ทดแทนกฎหมายประกันสังคม รวมถึงกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาใน
ศาลแรงงาน

LAWP3703

กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึก ษากฎหมายที่เ กี่ ย วกั บ อุต สาหกรรมการท อ งเที่ ย วที่ สํ าคั ญ โดยเฉพาะ
กฎหมายวา-ดว ยธุร กิจ นําเที่ยวและมัค คุเทศก กฎหมายวาดว ยการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กฎหมายวา -ดว ยสภาอุต สาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมาย-วาดวยสถานบริการ กฎหมายวาดวยโรงแรม
กฎหมายวาดวยการทํางานหรือประกอบธุรกิจของคนตางดาวและสัญญาทางธุรกิจ
เกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว

LAWP 3704 กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Labor Law and Labor Relations Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)

ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุมครองแรงงานรวมถึงประวัติและ
วิวัฒนาการสหภาพแรงงานหรือองคกรทางแรงงาน โดยใหความสําคัญกับกฎหมาย
แรงงานสัมพั น ธโ ดยเฉพาะในสว นที่เกี่ ยวกับความสั มพัน ธร ะหวา งลูก จางและ
นายจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน การปดงาน การระงับขอพิพาท
แรงงานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ

LAWP3705

กฎหมายความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึกษาความสําคัญ เจตนารมณ และรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวของกับความ
ปลอดภัยในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายตางๆ ที่จะนํามาใช
ปองกันและแกไขอุบัติภัย

LAWP 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Law
ศึกษาความสําคัญของการวิจัย ความหมายการวิจัยทางนิติศาสตร ประเภทการ
วิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร ไดแก หลักและวิธีการ
วิจัย ลําดับขั้น ในการวิจัย การเสนอรายงานการวิจัย การเขียนขอเสนอวิจัยทาง
นิติศาสตร
LAWP4101

การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย
3(3-0-6)
Lawyer Practice and Legal Profession
ศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการปฏิบัติดานการรางนิติกรรมสัญญา การทํา
รายงานความเห็ น ทางกฎหมาย การประกอบวิ ช าชีพ ทนายความ การซั ก ถาม
ขอเท็จจริง การใหคําปรึกษา การใหความเห็น การวาความและการจัดทําเอกสารทาง
กฎหมาย ตลอดจนหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณนักกฎหมาย

LAWP4102

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว
Juvenile Delinquency and Procedure of Court Law

3(3-0-6)

ศึกษาถึงปญหาแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในแงกฎหมาย สังคม
และจิตวิทยา ศึกษาวิธีปองกันและแกไขเด็กผูกระทําผิด การคุมครองเด็กและศึกษา
ระบบของศาลเยาวชนและครอบครัว
LAWP4103

กฎหมายเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Laws for Life(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของชนชาวไทยที่สําคัญ ประกอบดวยสิทธิและหนาที่
ของบุคคล หลักกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับบุคคล หนี้ นิติกรรม สัญญาและ
เอกเทศสัญญาที่สําคัญในการดําเนินชีวิต ทรัพยสิน ครอบครัวและมรดก

LAWP4301

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Court and Procedure
ศึกษาที่มาของระบบของศาลปกครองการควบคุมการใชอํานาจของรัฐฝาย
ปกครอง โดยองคกรตุลาการ เขตอํานาจของศาลปกครอง องคกรปกครอง วิธีคดี
ปกครองและการบังคับคดีปกครอง

LAWP4302

กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3(3-0-6)
Fiscal Law and Taxation of Local Authorities
ศึก ษาความรู พื้น ฐานเกี่ ยวกั บการคลัง และภาษีข ององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น รวมทั้งเนื้อหาและปญหาของกฎหมายคลังและภาษีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นประเภทตาง ๆ นอกจากนี้ยังศึกษาแนวโนมของกฎหมายการคลังและ
ภาษีขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นในอนาคต

LAWP4303

กฎหมายอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Law
ศึกษาประวัติความเปนมา หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ความตก
ลงวาดวยเขตการคาอาเซียนและความสัมพันธระหวางประเทศอาเซียนกับประเทศ
นอกกลุมอาเซียน

LAWP4401

กฎหมายลักษณะพยาน
Evidence Law

3(3-0-6)

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะและหลักเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาลยุติธรรม
ทั้งคดีแพงและคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

LAWP4501

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
3(3-0-6)
Intellectual Property Law
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ประเภทตางๆ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการ
คา กฎหมายคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ตลอดทั้ง
ศึกษาถึงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญา

LAWP4502

กฎหมายการคาระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Law
ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับหลักทั่วไปของธุรกิจและการคาระหวางประเทศ การ
ซื้อขายและการชําระคาสินคาระหวางประเทศ การปริวรรตเงินตราตางประเทศ การ
รับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การระงับขอพิพาทในสัญญาการคาระหวาง
ประเทศ การขัดกันแหงกฎหมาย ตลอดจนศัพทเฉพาะตาง ๆ

LAWP4601 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง
2(2-0-4)
Public International Law
ศึก ษาที่มาและหลัก เบื้องตน ของกฎหมายระหวางประเทศ สิ่งที่อยูภ ายใต
บังคับแหงกฎหมายระหวางประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องคการของรัฐใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ กิจการระหวางประเทศ การระงับขอพิพาทระหวาง
ประเทศ สงครามและความเปนกลาง
LAWP4602 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและอาญา

2(2-0-4)

Private International Law
ศึก ษาที่มาและหลัก เบื้องตน ของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุค คล
การจําแนกบุคคลตามสภาพภูมิศาสตร การจําแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร
การไดสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว การขัดกันแหงกฎหมาย อํานาจหนาที่ และ
อํานาจศาล อํานาจเด็ดขาดของรัฐในคดีอาญา การรวมมือระหวางประเทศเพื่อปราบ
อาชญากรรม การสงผูรายขามแดน ผลของคําพิพากษาทางอาญาตางประเทศ

LAWP4701 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Law
ศึกษาถึงกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรและขอมูลขาวสาร
ผานคอมพิว เตอร โดยจะเนนศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดแกกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายควบคุมดูแลธุรกิจบริก ารการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิก ส
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามความจําเปน
LAWP4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย
2(90)
Preparation for Legal Professional Practice
ศึกษาการเตรียมตัวเพื่อฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย โดยเนนทั้งการ
ฝก ดู งานและการทดสอบในภาคทฤษฎี เพื่ อ ให มี ค วามพร อ มสํ าหรั บ การฝ ก
ประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย

LAWP4802 การฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย
5(225)
Legal Professional Practice
วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWP4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
นักกฎหมาย
ศึกษาดูงานและทดลองปฏิบัติงานดานวิชาชีพนักกฎหมายในสถานที่จริง โดย
เนนการฝกประสบการณจากการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
วิชาชีพนักกฎหมายเปนสําคัญตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
LAWP4901 การสัมมนาทางนิติศาสตร

1(0-2-1)

Seminar in Law
ศึกษาและอภิปรายปญหาเกี่ยวกับประเด็นขอกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม คําพิพากษาของศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาล
รัฐธรรมนูญหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการชี้ขาดอํานาจหนาที่ระหวางศาล หรือ
ปญหาขอกฎหมายที่เปนที่สนใจของประชาชน และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ความรูทางกฎหมายในลักษณะองครวม เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรูทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ

LAWP4902 การวิจัยทางนิติศาสตร
3(0-6-3)
Research in Law
วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWP 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร
วิจัยทางกฎหมาย ในหัวขอที่ไดอนุมัติต ามหลัก เกณฑที่กําหนดพรอมเสนอ
รายงานการวิจัยตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
LAWS2501

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดว ยบุค คล นิติก รรมและสัญญาในสวนที่เปน
พื้นฐานธุรกิจ และเอกเทศสัญญา อันไดแก ซื้อขาย ขายฝาก เชาทรัพย เชาซื้อจางแรงงานจางทํา
ของ ยืม ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา ตัวแทน นายหนา ประกันภัย ตั๋ว เงิน และ
กฎหมายอื่นที่จําเปนเบื้องตน กับการทําธุรกิจ ไดแก เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัต ร
กฎหมายโรงงาน และสถานประกอบการ เปนตน

LAWS2108 กฎหมายและจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Mass Communication Law Code of Ethics
สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของมนุษย ปรัชญา
กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับสื่อสาร มวลชน และจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน
LAWS2109

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป
3(3-0-6)
Criminal Law 1 : General Principles
ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมาย
อาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุค วามอาญา การกําหนดโทษในทางอาญา และ
ความผิดลหุโทษ

LAWS2110

กฎหมายอาญา2 : ภาคความผิด
3(3-0-6)
Criminal Law : Offence
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : LAWS2109 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป )
ลักษณะของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาในสวนของภาคความผิด
ยกเวนความผิดลหุโทษ

LAWS2511

กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย

3(3-0-6)

Business and Commercial Laws
หลั ก กฎหมายแพง และพาณิช ย บรรพ 3 หลั ก การทั่ ว ไปของเอกเทศสัญ ญา
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท พระราชบัญญัติ กําหนดความรับผิดของหางหุนสวน
จํ า กั ด บ ริ ษั ท จํ า กั ด บ ริ ษั ท ม หา ช น สม าค ม และ มู ลนิ ธิ ก ฎ หม า ย ว า ด ว ย
ทะเบี ย นพาณิ ช ย กฎหมายเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม การประกอบธุ ร กิ จ ของคนต า งด า ว
พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี กฎหมายวาดวยการบัญชีอื่นๆและ
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
LAWS2601

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Law
หลักปรัชญา ขอบขาย ระบบ และลักษณะสําคัญของกฎหมาย การจัดแบง ประเภท
กฎหมาย วิธีการในการจัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม
เบื้องตน โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏิสัมพัน ธซึ่ งกฎหมายมีตอการเมืองการปกครอง การ
ดําเนินงานของภาครัฐ ของไทย

LAWS3112

กฎหมายลักษณะพยาน
3(3-0-6)
Law of Evidence
ลักษณะและหลักเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาลทั้งคดีแพงและคดีอาญา หลัก
ในการรับฟงและไมรับฟงพยานหลัก ฐาน หลัก กฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

LAWS3601

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน
Introduction to Investment Laws in China
ศึกษากฎหมาย ขอบังคับ นโยบายการคา การลงทุน อัตราภาษี
ศุลกากร และระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศจีน

3(3-0-6)

LAWS3609

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3(3-0-6)
Criminal Procedure Law
หลัก กฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญาที่สําคัญเกี่ยวกับหลัก
ทั่วไป อํานาจพนักงานสอบสวน การฟองคดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวกับคดีอาญา หมายเรียก
หมายอาญา การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคําพิพากษา คาธรรมเนียม อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ

LAWS3702

กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว
Tourism Law
กฎหมายที่ เกี่ยวกับ อุต สาหกรรมการท องเที่ยวที่ สําคัญ โดยเฉพาะ
กฎหมายวาดวยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกฎหมายวาดวยการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กฎหมายวาดว ยสภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยสถานบริก าร กฎหมายวา
ดวยโรงแรมกฎหมายวาดวยการทํางานหรือประกอบธุรกิจของคนตางด าว
และสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว

LAWS3703

กฎหมายแรงงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Labor Relations Law
หลั ก กฎหมายแรงงานที่ สํ า คั ญ ได แ ก กฎหมายคุ ม ครองแรงงาน กฎหมาย
ประกัน สังคม กฎหมายเงิน ทดแทน กฎหมายเกี่ย วกับศาลแรงงานและวิ ธีพิจ ารณาคดี
แรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ โดยเฉพาะในสว นที่เกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ลูก จางและนายจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การนัด หยุด งาน การปด งาน นโยบาย
แรงงานและสถานการณแรงงานในปจจุบัน ตลอดจนองคกรระงับขอพิพาทแรงงาน

LAWS4202

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
3(2-2-5)
Criminology and Penology
สาเหตุของอาชญากรรมปจจัยตางๆอันมีสวนสําคัญกับอาชญากรรมและการปองกัน
อาชญากรรม วิธีการตางๆในอันที่จะปฏิบัติตอผูกระทําความผิดและแกไขผูกระทําผิดตอ
กฎหมายใหกลับเปนคนดี

3(3-0-6)

LAWS4203

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Crimes
ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ความผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
มาตรการและกลไกของรัฐในการปองปราบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งศึก ษา
กฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน

LAWS4204

การสืบสวน การสอบสวนและการฟองคดีอาญา
3(3-0-6)
Criminal Process
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในชั้นพนักงานสอบสวน การสืบสวนและการ
สอบสวนการกระทําความผิดอาญา สิทธิของผูตองหา ผูเสียหายและพยานตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

LAWS4301

กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด
3(3-0-6)
ของเจาหนาที่
Law on Administrative Procedure and Liability for the Wrongful Acts of Officials
หลัก ทั่ว ไปทางสารบัญญัติชั้น เจาหนาที่ฝายปกครอง คําสั่งทางปกครองการ
พิจารณาเรื่องทางปกครอง อํานาจดุลพินิจ การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอน
คําสั่งทางปกครอง การขอใหพิจารณาใหม การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่

LAWS4302

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3(3-0-6)
Administrative Court and Procedure
ที่มาของระบบของศาลปกครองการควบคุมการใชอํานาจของรัฐฝายปกครอง โดย
องคกรตุลาการ เขตอํานาจของศาลปกครอง องคกรปกครอง วิธีคดีปกครองและการบังคับ
คดีปกครอง

LAWS4501

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
2(2-0-4)
Intellectual Property Law
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ประเภท
ตางๆ ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา กฎหมายคุมครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ตลอดทั้งศึกษาถึงการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

LAWS4516

กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Law
กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรและขอมูลขาวสารผานคอมพิวเตอรโดย
จะเนนศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต โครงสรางทั่วไปเกี่ยวกับเครือขายอินเตอรเน็ต
เทคโนโลยี ก ารเข า รหั ส และป ญ หาต า งๆ ที่ เ กิ ด จากการใช อิ น เตอร เ น็ ต อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร การละเมิดลิขสิทธิ์ คุมครองฐานขอมูล การคุมครองความเปนสวนตัว การหมิ่น
ประมาท ตลอดจนศึกษาถึงปญหาระหวางนโยบายของรัฐในการควบคุมการติดตอสื่อสารและ
เสรีภาพในการติดตอสื่อสาร

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
MATH1102

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
เมตริกซและดีเทอรมิแนนต การแกสมการ โดยใชเมตริกซและดีเทอรมิแนนต
ลิมิตความตอเนื่อง การหาอนุพันธแบบตาง ๆ คาสูงสุด และคาต่ําสุด และการอินทิเกรต
แบบตาง ๆ

MATH1201

หลักการคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร ตรรกศาสตรสัญลักษณและวิธีการพิสูจน
โดยใชตัวแบบจากหัวขอตอไปนี้ เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน

MATH1202

พีชคณิตระดับวิทยาลัย
3(3-0-6)
College Algebra
เศษสวนยอย ฟงกชันเลขชี้กําลัง ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันพหุนาม ฟงกชันตรรก
ยะ ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันไฮเพอรโบลิก สมการพหุนาม ลําดับและอนุกรม ทฤษฎี
บททวินาม เมทริกซ ตัวกําหนด และการประยุกตในการแกสมการเชิงเสน

MATH1203

ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
Set Theory
การสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน สัจพจนของการเลือก เซต อันดับ
จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับที่

MATH1401

แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบวาดวย เสนตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตและ
ความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว การประยุกต
อนุพันธ ปริพันธไมจํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขต และการ
ประยุกต

MATH1601

คณิตศาสตรวิศวกรรม 1

3(3-0-6)

Engineering Mathematics 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว
และการประยุกต กฎของโลปตาล ปริพันธไมจํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธ
จํากัดเขตและการประยุกต อินทิกรัลไมตรงแบบ
MATH1602

คณิตศาสตรวิศวกรรม 2

3(3-0-6)

Engineering Mathematics 2
วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH 1601 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัว
แปร

อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร

อนุพันธยอยอันดับสูงและการประยุกต

อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้น ลําดับและอนุกรม
MATH1604

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematics for Science 1
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว
การประยุกตอนุพันธ ปริพันธไมจํากัดเขต ปริพันธจํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ และ
การประยุกต

MATH1605

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematics for Science 2
เทคนิคการอินทิเกรตแบบตางๆ การอินทิเกรตหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธอันดับ
หนึ่งและอันดับ n เทคนิคการแกสมการเชิงอนุพันธ การแปลงลาปลาซและสมบัติตางๆ

MATH1606

คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Mathematics for Computer
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบเลขฐานตางๆ
โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซและดีเทอรมิแนนต พีชคณิตบูลีน

MATH1609

คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา
3(3-0-6)
Mathematics for Elementary School Teachers
ระบบคณิตศาสตร ตรรกศาสตรเบื้องตน เซตเบื้องตน ระบบเลขฐาน แนวคิด
(concept) คณิตศาสตรตามเนื้อหาระดับประถมศึกษาใหสมบูรณ

MATH1610

คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 3
3(3-0-6)
Mathematics for Science 3
อนุกรมไมรูจบ เวคเตอรและการวิเคราะหเวคเตอร เมทริกซ จํานวนเชิงซอน และ
การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน

MATH1611

คณิตศาสตรธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Mathematics
แนวคิดและนิยาม สมการและกราฟ ความชันของสวนโคง สูตรการหาอนุพันธ
ของฟงกชัน การหาคาสูงสุด และคาต่ําสุดของฟงกชันที่สัมพันธกับทางธุรกิจ อนุพันธ
บางสว น อินทิเกรชัน และการประยุก ตใ นทางธุร กิจ อนุกรมและการนําความรูเรื่อง
อนุก รมไปใชทางธุร กิจ เมตริก ซ สมการเชิงเสน และพื้น ฐานการวิเคราะหปญหาทาง
เศรษฐกิจ

MATH2201

ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
Theory of Numbers
การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบทสวนตกคางกําลังสอง สมการ
ไดโอแฟนไทน ฟงกชันของออยเลอร สัญลักษณของเลอจองค บทตั้งของเกาส สัญลักษณ
ของยาโคบี

MATH2202

การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Mathematical Modeling
ขั้นตอนและเทคนิคในการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการแกปญหาดานตางๆ
โดยกลาวถึงการวิเคราะหปญหา การกําหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุป
เปนตัวแบบ การแปลความหมายของคําตอบ

MATH2301

พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
Abstract Algebra 1
กลุม กลุมยอย กลุมวัฎจักร กลุมวิธีเรียงสับเปลี่ยน สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน
อัตสัณฐาน กลุมยอยปกติ ทฤษฎีบทเคยเลย กลุมผลหาร วง อินทิกรัลโดเมน สนาม และ
การประยุกต

MATH2302

พีชคณิตเชิงเสน
Linear Algebra

3(3-0-6)

เวตเตอรและปริภูมิเวคเตอร เมตริกซและการแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ เวคเตอรเฉพาะ รูปแบบ
เชิงเสนคู รูปแบบกําลังสอง ผลคูณสเกลาร ออโทโกนัลลิตี

MATH2401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry 2
วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH1401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน อนุกรมอนันต ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ
ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย

MATH2501

เรขาคณิตเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Geometry
ระบบสัจพจน เรขาคณิตของยุคลิค พัฒนาเรขาคณิตของยุคลิค โดยใช
แนวทางอื่น วิเคราะหเนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิค โดยใชระบบสัจพจน การคนพบ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค

MATH2605

คณิตศาสตรวิศวกรรม 3

3(3-0-6)

Engineering Mathematics 3
วิชาทีเ่ รียนกอน: MATH 1602 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเวกเตอรและคุณสมบัติตาง ๆ อนุพันธและอินทิกรัลของ
ฟงกชันเชิงเวกเตอร เกรเดียนท เคิรลและไดเวอรเจนซ อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตาม
พื้นผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีไดเวอรเจนซ ทฤษฎีของสโตกส

MATH2606

เศรษฐคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
Economics Mathematics 1
การใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตรเพื่อนําไปประยุกตในทฤษฎีเศรษฐศาสตร ไดแก
เซต การจัดลําดับ ระบบจํานวนและอนุกรม อัตราสวน สัดสวนและรอยละ การคิดคา
เสื่อมราคา ดอกเบี้ยและสวนลด สมการและกราฟ พีชคณิตเชิงเสน ลอการิทึม
แคลคูลัสของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชัน เมตริกซ ดีเทอรมิแนนท สมการเชิง
เสน และการประยุกตในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

MATH2701

โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Programming Package for Mathematics
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในดานคณิตศาสตร โดยยกตัวอยางเชิงคณิตศาสตรใน
การบรรยายการฝกปฏิบัติ

MATH3301

พีชคณิตเชิงเสน 1
3(3-0-6)
Linear Algebra 1
เมตริกซและการดําเนินการบนเมตริก ซ ตัวกําหนด ระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิ
เวคเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิงเสนของปริภูมิเวคเตอร คาเจาะจงและเวคเตอร
เจาะจง การประยุกต

MATH3302

การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ
3(3-0-6)
Modelling and Simulation
การสรางและการวิเคราะหตนแบบเชิงคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับปญหาตอเนื่อง
และไมตอเนื่อง การสรางรูปแบบและตนแบบของปญหา การหาคําตอบของปญหา การ
จําลองสถานการณ การวิเคราะหผลลัพธ

MATH3303

คณิตศาสตรเต็มหนวย
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟดวยเมตริกซ
ตนไมและการแยกจําพวกขายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู ออโตมาตา
ไวยกรณและภาษา ระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช

MATH3801

การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรมัธยมศึกษา
Analysis of Secondary School Mathematics

3(3-0-6)

วิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา เนนแนวคิดทางคณิตศาสตร และ
การเขาสูเนื้อหาคณิตศาสตรพรอมทั้งการใชสื่อประกอบ
MATH3401

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 3
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry 3
วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH2401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
ปริภูมิยูค ลิดและเวคเตอร เรขาคณิต วิเคราะหใ นปริภูมิสามมิติวาดว ย เสน ตรง
ระนาบ เสนโคงและผิว ฟงกชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร
อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้นและ
การประยุกต

MATH3402

สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH2401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสองและอันดับ n
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผล
การแปลงลาปลาซและการประยุกต ปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน

MATH3403 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 4
3(3-0-6)
Calculus and Analytic Geometry 4
วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH3401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 3
อนุกรมของฟงกชัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธในระบบตาง ๆ
ปริพันธตาม เสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบทเกี่ยวกับปริพันธ

MATH3501

รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
Foundation of Geometry
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค พัฒนาเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา พัฒนาการเรขาคณิต
เชิงวงรี พัฒนาการเรขาคณิตทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ในแงระบบสัจพจน

MATH3604

กําหนดการเชิงเสน
3(3-0-6)
Linear Programming
พื้นฐานทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสน ปญหากําหนดการเชิงเสน
ผลเฉลยโดยกราฟ ระเบี ย บวิ ธี ซิ ม เพลกซ ป ญ หาคู เ สมอกั น สภาพเสื่ อ มคลาย
กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม การประยุกตของกําหนดการเชิงเสนกับปญหาตาง ๆ เนนการ
แกปญหาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

MATH3605

คณิตศาสตรประกันภัย
3(3-0-6)
Actuarial Mathematics
ทฤษฎีและหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีความนาจะเปนของการ
ประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันภัย การประกันและการประกันภัย
อื่นๆ ความนาจะเปนของการมีชีวิตและการตาย การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ คารายป
การคํานวณคาประกันแบบตาง ๆ เงินสํารองประกันชีวิต

MATH3606

ทฤษฎีเกม
3(3-0-6)
Game Theory
นิยาม ยุทธวิธี สมดุล เกมผลบวกเปนศูนย รูปแบบปกติ ทฤษฎีมินิแมกซ ยุทธวิธี
ที่ดีที่สุด เกมสมมาตร การใชโปรแกรมเชิงเสน ทฤษฎียูทิลิตี้ เกม n - คน เกมในรูปแบบที่
กวางขึ้น

MATH3608

ทฤษฎีดอกเบี้ย
3(3-0-6)
Theory of Interests
ดอกเบี้ ย คงต น ดอกเบี้ ย ทบต น ส ว นลดและดอกเบี้ย คา รายป ค า รายงวด
สวนประกอบคารายป ตารางเงินผอนและกองทุนสะสม อัตราดอกเบี้ยที่เปนจริง อัตรา
สวนลดที่เปนจริง อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน หุน พันธบัตร หลักทรัพย การชําระ
หนี้แบบตาง ๆ การใชคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหดานการเงิน

MATH3701

คณิตศาสตรคณนา
3(2-2-5)
Computational Mathematics
ศึกษาหัวขอทางคณิตศาสตรคณนาทั้งตัวแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การคํานวณ
และการหาผลเฉลยทางวิทยาการคณนาโดยใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร เชน
การแปลงของฟูเรียร วิธีการเชิงสัญลักษณ การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริธึม การ
แปลงเวฟเล็ต วิธีการสโตแคสติก และการจําลอง

MATH3901

วิธีวิจัยวิทยาทางคณิตศาสตร

3(3-0-6)

Research Methodology in Mathematics
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย ประเภทการวิจัยทางคณิตศาสตร การกําหนดปญหา
การวิจัย ตัวแปร สมมุติฐานการวิจัย การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดาน
คณิตศาสตร การวางแผนการทดลอง สถิติในการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
ประมวลผล การเขียนเคาโครง และรายงานการวิจัย และการสรุปผลการวิจัย
MATH4202

ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Mathematical Logic
โครงสรางคณิตศาสตร กฏแหงการอางอิง ความสมเหตุสมผล การพิสูจน

MATH4303

ทฤษฎีสมการ
3(3-0-6)
Theory of Equations
วิชาที่ตองเรียนกอน : MATH2401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 2
สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ สมการกําลังสอง
สมการกําลังสาม สมการกําลังสี่ การประมาณรากสมการ

MATH4401

สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0-6)
Partial Differential Equations
วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH3401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 3
และ MATH3402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง สมการเชิง
อนุพันธยอยเชิงวงรี สมการเชิงอนุพันธยอยเชิงไฮเพอรโบลา สมการเชิงอนุพันธยอยเชิง
พาราโบลา อินทิกรัลของอนุพันธ

MATH4402 แคลคูลัสชั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Calculus
วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH 3403 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 4
อนุกรมฟูเรียร ฟงกชันแกมมา ฟงกชั่นเบตา ปริพันธไมตรงแบบ การทดสอบการ
ลูเขาของปริพันธไมตรงแบบ ฟงกชันที่นิยามโดยปริพันธไมตรงแบบ ฟงกชันของกรีน
MATH4403

การวิเคราะหเวคเตอร
3(3-0-6)
Vector Analysis
พีชคณิตของเวคเตอร อนุพันธของเวคเตอร อินทิกรัลของเวคเตอร พิกัดเชิงเสน
โคง และการวิเคราะหเทนเซอร

MATH4404

การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH 2401 แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 2
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับของจํานวนจริง ลิมิต
และความตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธเชิงรีมันน อนุกรมของจํานวนจริง

MATH4407

การวิเคราะหเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Analysis
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสองนอยที่สุด อนุพันธและ
ปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ

MATH4410

ตัวแปรเชิงซอน 1
3(3-0-6)
Complex Variable 1
วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH 3403 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 4
จํานวนเชิงซอน การหาอนุพัน ธ การอินทิเกรต ทฤษฎีบทของโคชี สูต ร
อินทิกรัลของโคชี อนุกรมของเทเลอร และอนุกรมของโลรองต สวนตกคาง การสงคง
แบบและการประยุกต

MATH4501

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค
3(3-0-6)
Non-Euclidean Geometry
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา เรขาคณิตเชิงวงรี เรขาคณิต
ทรงกลม ความคลองจองของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิค

MATH4504

ทฤษฎีกราฟเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Graph Theory
บทนิยามของกราฟ ความไมขาดตอนของกราฟ วิถี ตนไม กราฟแบบออยเลอร
และแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคูกัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ และการ
ไหลของขายงาน

MATH4505

ทอพอโลยีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Topology
แนวคิด เบื้องตน เกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเสน จํานวนจริง ปริภูมิอิ ง
ระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับและความเชื่อมโยง

MATH4603

ทฤษฎีรหัส
3(3-0-6)
Coding Theory
รหัส ความคลาดเคลื่อนและอัตราเร็วของขาวสาร ความเชื่อถือได พีชคณิตบนรหัส
รหัสเชิงเสน การใชเมทริกซในรหัสเชิงเสน แมกซิมัมไลลิฮูดสําหรับรหัสเชิงเสน ขอบเขต
ของรหัส รหัสสมบูรณ รหัสชามมิง รหัสขยาย รหัสโกเลย รหัสไซคลิก

MATH4604

ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต
3(3-0-6)
Optimization Theory and Applications
วิธีพื้น ฐานในออพทิไมเซชัน ของฟง กชัน ตั ว แปรตัว เดี ยวและตัว แปรหลายตั ว
ทฤษฎี และเทคนิคการแกปญหาในโปรแกรมเชิงเสน และโปรแกรมไมเชิงเสน ตัวอยาง
ออพทิไมเซชันและการประยุกต

MATH4607

การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
กระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ
เพื่อการตัด สิน ใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัด สิน ใจ ตัว แบบสินคาคงคลัง
โปรแกรมเชิงเสนตรง เทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบมาคอฟ
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย การจําลองเหตุการณ

MATH4701

วิธีการเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Methods
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเสนและไมเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสองนอยที่สุด
อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขโดยการคํานวณเชิงคอมพิวเตอร

MATH4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางคณิตศาสตร
2(90)
Preparation for Professional experience in Mathematics
การจัด กิจ กรรมเตรียมความพรอม กอนออกฝก ประสบการณวิชาชีพ ใน การ
พัฒนาความรู เจตคติ และทักษะดานคณิตศาสตรโดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ

MATH4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางคณิตศาสตร
Field Experience in Mathematics

5(450)

วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางคณิตศาสตร
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่
เกี่ยวของกับงานดานคณิตศาสตร
MATH4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร
Preparation for Co-operative Education in Mathematics

2(90)

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฎิบัติงานสหกิจศึกษาดานคณิตศาสตร
MATH4804

สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร
Co-operative Education in Mathematics

6(540)

วิชาทีเ่ รียนกอน : MATH4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการณ

ที่เกี่ยวของกับงานดาน

คณิตศาสตร นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของ
สาขาวิชาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

MATH4901

สัมมนาทางคณิตศาสตร
1(0-2-1)
Seminar in Mathematics
การคน ควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียน
โครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดาน
คณิตศาสตร

MATH4902

การวิจัยทางคณิตศาสตร

3(0-6-3)

Research Studies in Mathematics
การคนควาและวิจัยดานคณิตศาสตร การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
ภายใตความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
MKRT1101 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
อยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึก ษา แนวความคิด หรือปรัชญาทางการตลาด สว น
ประสมทางการตลาด ระบบการตลาดและตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจ
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด
MKRT1102 พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
Consumer Behavior
บทบาทและความสํ า คั ญ ของผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อความสํ าเร็ จ ทางการตลาด การ
แบงกลุมผูบริโ ภค การเรียนรูทฤษฎีและแนวคิดที่ก ระทบพฤติกรรมผูบริโ ภคในดานการ
ตัดสินใจซื้อสินคาโดยพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคล และปจจัยภายนอก ตลอดจนสิ่งกระตุน
ตาง ๆที่มีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ ศึกษาทฤษฎีก ารเรียนรู ทัศนคติและการ
เปลี่ยนทัศนคติของผูบริโภค ปญหาและแรงจูงใจของผูบริโภคที่มีตอสินคาและบริการ การ
ประเมินทางเลือกตาง ๆ เพื่อใชในการตัดสินใจซื้อ
MKRT2102 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Management
วิชาบังคับกอน : MKRT1101 หลักการตลาด
ความสําคัญและแนวคิด ของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ข องผูบริหาร
การตลาด กระบวนการบริ ห ารการตลาด การจั ด องค ก รทางการตลาดการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมทางการตลาด โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวัด
และการพยากรณทางการตลาด การแบงสวนตลาด การวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดเพื่อการแขงขัน ตลอดจนแนวโนมของตลาดในอนาคต

MKRT2104 การจัดการการจัดจําหนาย
3(3-0-6)
Distribution Management
ระบบการจัดการจําหนายทางการตลาด กระบวนการเลือกชองทางการจัด
จําหนาย สภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับการจัดจําหนาย ปญหาและแนวทางแกไข การ
ปรับปรุงชองทางการจัดจําหนาย ความรวมมือ และความขัดแยงกันของชองทางการจัด
จําหนาย บทบาทความสําคัญของการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ องคประกอบของการสงกําลัง
บํารุง ความสัมพันธระหวางการขนสงกับคลังสินคา การบริหารสินคาคงคลัง
MKRT3101 การจัดการผลิตภัณฑและราคา
3(3-0-6)
Product and Price Management
ความหมายและความสําคัญของผลิตภัณฑและราคาที่มีตอความสําเร็จทาง
การตลาด แนวความคิดตางๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและ
ราคา ประเภทตางๆของผลิตภัณฑ การกําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ บทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ การพัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
ราคาใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ และนโยบายตราสินคา
เพื่อความไดเปรียบในการแขงขัน การวางตําแหนงผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม
MKRT3102 การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
Marketing for Service Business
ความหมาย และความสําคัญของธุร กิจ บริการ ลักษณะและขอบเขตของตลาด
ธุร กิจ บริก ารการจําแนก ประเภทของตลาดธุร กิจ บริก าร วิธี วิเคราะหสถานการณ และ
สภาพแวดลอมของตลาดธุรกิจบริการประเภทตางๆ พฤติกรรมของผูใชบริการ สวนประสม
การตลาดของสินคาบริการ การวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับตลาดธุรกิจ
บริการ วิเคราะหปญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพื่อกําหนดแนวทางแกไข
MKRT3103 การจัดการการคาปลีกและการคาสง
3(3-0-6)
Retail and Wholesale Management
ความหมาย วัตถุประสงค ความสําคัญของ ปจจัยประเภทตาง ๆ ประเภท และ
รูปแบบ หลักเกณฑในการขายปลีกและการขายสง การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดรูปองคกร
การจัดการสินคา การกําหนดราคาและ การสงเสริมการตลาด เทคนิคการขายและบริการ
ของกิจการคาปลีกและการคาสง ตลอดจนแนวโนมการคาสงและการคาปลีกในอนาคต

MKRT3105 การตลาดสินคาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Goods Marketing
ปจจัยทางการตลาดที่เปนตัวกําหนดการดําเนินงานอุตสาหกรรม พฤติกรรมของ
ผูบริโภคตอการเติบโตของตลาดสินคาอุตสาหกรรม การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ ที่มี
ผลกระทบตอการเติบโตของตลาดสินคาอุตสาหกรรม การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน ที่มี
ตอการกําหนดแผนการผลิต และขยายกําลังการผลิต การพยากรณอุปสงคและราคาสินคา
อุตสาหกรรมในอนาคต
MKRT3106 การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
3(3-0-6)
Marketing for Medium and Small Business
ลักษณะโครงสรางของตลาดและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การบริหารงานและปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนิน ธุร กิจ ขนาดกลางและขนาดยอม การ
เริ่มตนประกอบธุรกิจ และการดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ เสียเปรียบของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพื่อโอกาส
ทางธุรกิจ การพัฒ นาแผนการตลาดสําหรับธุรกิจ แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
MKRT3201 การตลาดระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Marketing
วิชาบังคับกอน: MKRT1101 หลักการตลาด
ลัก ษณะและความสําคัญของการตลาดระหวางประเทศ เรียนรูหลัก การและ
แนวความคิดในการจัดการการตลาดระหวางประเทศสําหรับสินคาและบริการ ซึ่งครอบคลุม
ถึงระบบธุรกิจและปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ ภาพรวมของการจัดการ
ตลาดระหวางประเทศ ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ สภาพแวดลอมและสถาบันสําคัญของ
ตลาดระหวางประเทศ โครงสรางและขอมูลประชากรของตลาดระหวางประเทศ วัฒนธรรม
และพฤติกรรมของผูบริโ ภคในตลาดตางประเทศ การวางแผนกลยุทธการตลาดระหวาง
ประเทศ และการควบคุมกิจกรรมการตลาด

MKRT3301

การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Sale and Advertising in Tourism
ระบบงานในสํานักงานขาย การขายประเภทตางๆ เชน การขายตรง การขายทางโทรศัพท
การขายภายในสํานักงาน การขายนอกสถานที่ การโฆษณา การติดตอทางไปรษณีย การ
กระจายเสียง การประชาสัมพันธสวนแบงการตลาด ดานธุรกิจ ตัวแทนการทองเที่ยว การ
วางแผนการประชุมและการตลาด

MKRT3303 การสื่อสารทางการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Communication
แนวความคิด และความหมายของการสื่อสารและการตลาด ความสําคัญของกล
ยุทธทางการตลาดที่จะนํามาใชในการสื่อสารมวลชน สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด
พฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหปญหาทางการตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การกําหนด
สวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพื่อประโยชนใชในการ
ประยุกตในการสื่อสาร
MKRT3305 การตลาดเพื่อเครือขายสังคม
3(3-0-6)
Marketing for Social Network
การตลาดเพื่อเครือขายสังคม หรือเว็บไซต ในเครือขายสังคม การเนนไปที่กลยุทธ
การตลาดชุ ม ชนออนไลน ซึ่ ง ผู ค นสามารถที่ จ ะแลกเปลี่ ย น การสื่ อ สาร แบ ง ป น ตาม
ผลประโยชน กิจ กรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่อง ซึ่งอาศัยระบบขอมูล พื้น ฐานของ
เว็บไซตที่ทําใหมีการโตตอบกันระหวางผูคน
MKRT3401 การจัดการดานการขาย
3(3-0-6)
Sales Management
บทบาทหนาที่และขอบขายงานการขายโดยบุคคล ศิลปะการขาย(Salesmanship)
หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารการขาย ลักษณะความสําคัญและขอบขายงานบริหารการ
ขาย และการบริหารหนวยงานขาย การจัดองคการขาย การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขาย
การประเมินผลและควบคุมการขาย ตลอดจนงานในการพัฒนาประสิทธิภาพการขายของ
หนวยงานทั้งในดาน การฝกอบรม การเสริมสรางขวัญและการ จูงใจ บุคลากรในหนวยงาน
ขาย เทคนิคการขายเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย

MKRT 3402 การจัดการลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
Customer Relationship Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และกลยุทธของการบริหารความสัมพันธ
กับกลุมผูบริโภค ผานสื่อบุคคล สื่อมวลชนและสื่อพื้นบาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของ
องคกร โดยมีลักษณะและวิธีการในการจัดการและสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกร
และผูบริโภคเพื่อการโนมนาวใจ โดยใชองคประกอบทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา อันจะ
เปนประโยชนตองานทางดานการตลาด
MKRT3403 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
Marketing for Logistics and Supply Chain Management
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน การกําหนดที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ การจัดการความตองการซื้อ การวางแผนทรัพยากร การควบคุมการไหลของ
วัตถุดิบ การจัดหา การควบคุมสินคา คลังสินคาและการเคลื่อนยายวัตถุดิบ ระบบการกระจาย
สินคา ระบบการขนสง การไหลของสารสนเทศในโซอุปทาน และการออกแบบโซอุปทาน
แบบบูรณาการ
MKRT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการตลาด
3(3-0-6)
Research Methodology in Marketing
วิชาบังคับกอน : APST2105 สถิติธุรกิจ
ความหมาย บทบาท ความสํา คัญ และประโยชน ข องการวิ จั ยทางการตลาด
จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหา
การวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร
และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่สอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ ฝกปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรในการเตรียม
ขอมูลและประมวลผลขอมูล ฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
และการประเมินผลการวิจัย

MKRT4103 การตลาดสีเขียว
3(3-0-6)
Green Marketing
ปญหาดานสังคม และสิ่งแวดลอมอันเปนผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจ
แนวคิดการประกอบธุรกิจที่ยั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ การผสมผสาน
หลัก การจัด การสิ่งแวดลอมและปรัชญาทางการตลาดสีเขียวที่มุงเนน สังคม ศึก ษาการ
พัฒนาการของตลาดและกลุมผูบริโภคสีเขียว และจรรยาบรรณทางการตลาด การวิเคราะห
ปญหาและแนวทางในการแกปญ หาจากกรณีศึก ษา การพัฒ นากลยุทธ ก ารตลาดที่ล ด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม
MKRT4302 การจัดการออรกาไนเซอร
3(2-2-5)
Organizer Management
ทฤษฎี วิธีการและรูปแบบการจัดการงานออรกาไนเซอร การเปนผูประสานงาน
กิจกรรมตางๆทางการตลาด ศึกษาขั้นตอนความตองการของลูกคา การออกแบบแนวคิดการ
จัดงาน การกําหนดตารางเวลาตางๆของงาน ศึกษาสถานที่การในจัดงาน กลยุทธการเลือก
รูปแบบอุปกรณ อาหาร ดนตรี ในการจัด งานที่เหมะสม ตลอดจนการนําเสนอเพื่อสราง
กระแสความสนใจของผูบริโภคตอสินคาและบริการที่เหมาะสมในแตละสถานการณทาง
การตลาด
MKRT4501 การตลาดอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
Electronic Marketing
การวางแผนและกลยุ ท ธ ก ารตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กลยุ ท ธ ก ารวิ เ คราะห
สภาพแวดลอม พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และการ
กําหนดตําแหนงทางการตลาด การจัดผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจําหนายผานอินเตอรเน็ต
การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส และการจัดการลูกคาสัมพันธ

MKRT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Marketing
การประยุก ตหลัก การและทฤษฎีทางการตลาด การศึกษาแนวโนม สภาพการ
เปลี่ยนแปลงในหนวยงานทางการตลาด โดยการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การเตรียม
ความพรอมเกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนา
บุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ ม สามารถทํ า งานเป น ที ม ได อ ย า งมี
ประสิทธิภ าพ การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ
MKRT4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
5(350)
Occupational Practicum in Marketing
วิชาบังคับกอน : MKRT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการตลาด ในสถานประกอบการใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก และ
ผูบ ริห ารกิจ การเป น ผู ค อยให คํา แนะนํา ซึ่ง อาจจั ด ให ฝก ประสบการณ ทั้ง หมด หรือ ฝ ก
ประสบการณ และทําโครงการพิเศษ เพื่อใหเกิด ความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณ
เกี่ยวกับงานทางธุร กิจ
MKRT4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาด
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Marketing
หลัก การและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจ ศึก ษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษาระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ
งานอาชีพ ความรูพื้น ฐานที่จําเปน สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสู
ความสําเร็จ

MKRT4804 สหกิจศึกษาทางการตลาด
6(540)
Co- operative Education in Marketing
วิชาบังคับกอน : MKRT4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาด
การฝกงานวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความรวมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบ เพื่อเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความตองการ
ของสถานประกอบการ ซึ่งกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนําเสนอรายงานสหกิจ
ศึกษา
MKRT4901

สัมมนากลยุทธทางการตลาดเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Seminar in Integrated Marketing Strategies
วิชาที่บังคับกอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการตลาดไมนอยกวา 18 หนวยกิต
การบูรณาการองคประกอบสําคัญทางการตลาด ปญหาและประเด็นสําคัญของ
การจัด การและกลยุทธดานการตลาดในปจ จุบัน โดยศึก ษาปจ จัยตาง ๆ ที่ทําใหประสบ
ความสําเร็จ และความลมเหลวในการดําเนินงานดานการตลาด เนนกิจการในประเทศไทย
และกิจ การของตางประเทศที่เขามาดําเนิน ธุร กิจในประเทศไทย เพื่อฝก ใหนัก ศึกษานํา
ความรูทางดานการตลาดมาประยุกตใ ชเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหา หรือศึก ษา
วิเคราะหเรื่องการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดในปจจุบันที่นักศึกษาสนใจ โดยใชวิธกี าร
จัดสัมมนา และอภิปรายเรื่องที่นาสนใจ

MKRT4902

การวิจัยทางการตลาด
3(2-2-5)
Research studies in Marketing
วิชาบังคับกอน: MKRT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการตลาด
ลั ก ษณะรู ป แบบและวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ใ ช ข องการวิ จั ย ตลาด ขั้ น ตอนในการ
ดําเนิน การวิจัยการตลาดการเลือกแบบและวิธีก ารวิจัยใหเหมาะสมกับสถานการณและ
ทรัพยากร การสรางแบบเก็บขอมูลการเก็บตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การเสนอรายงาน การนําการวิจัยไปใชกับกิจกรรมทางการตลาด การนําผลการวิจัยไป
ใชเพื่อประโยชนในการตัดสินใจทางการตลาด หลักจริยธรรมของการวิจัย

MKRT4903 แผนการตลาด
3(3-0-6)
Marketing Plan
แนวคิดในการสรางธุรกิจใหม องคประกอบที่สําคัญของแผนการตลาด ขั้นตอน
และกระบวนการวางแผนทางการตลาด วิธีการเขียนแผนการตลาด การแขงขัน และกลยุทธ
การแขงขันทางกรตลาด การคาดคะเนทางการเงิน จุดออน จุดแข็งและขอควรระวังตลอดจน
แนวโนมทางการตลาดในอนาคต การประยุกตใ ชเทคนิคตาง ๆเพื่อในการประเมินความ
เปนไปไดของธุรกิจ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
MNGT1101

องคการและการจัดการธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization and Business Management
แนวคิด องคก ารและการจัด การ วิวั ฒ นาการทฤษฎี องคก ารและการจัด การ
แนวคิดการจัดการสมัยใหม หนาที่ก ารจัดการ การวางแผน การจัดองคก าร การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การสั่งการ และการควบคุม ทักษะการจัดการ แนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ในองคก าร เครื่องมือการบริหารจัดการองคก ารธุร กิจ การจัดการตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง และกรณีศึกษาการจัดการองคการธุรกิจประเภทตางๆ

MNGT1102

การจัดองคการและจริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Organization Management and Business Ethics
แนวคิดองคการและการจัดการ วิวัฒนาการทฤษฎีองคการและการจัดการ แนวคิด
การจัดการสมัยใหม หนาที่การจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากร
มนุษย การสั่งการ และการควบคุม การสรางจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ
ศึก ษาความเปน มาและหลัก การธรรมาภิบาลในองคก รธุร กิจ การใชหลักธรรมาภิบาล
ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลกับจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ

MNGT1402

หลักธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Principles of Agricultural Business
ความหมายและความสําคัญ องคประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร สินเชื่อ
เพื่อการเกษตร ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร ปญหาธุรกิจเกษตร

MNGT2101 ทฤษฎีองคการ
3(3-0-6)
Organization Theory
วิชาบังคับกอน : MNGT1102 การจัดองคการและจริยธรรมทางธุรกิจ
วิวัฒ นาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองคก าร การวิเ คราะหโ ครงสร างขององคก าร
รูปแบบตางๆ ทั้งองคการรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองคการ องคประกอบพื้นฐาน
ของการออกแบบองค ก าร จุด มุ งหมายขององคก าร หนา ที่ อํ า นาจและอิ ทธิ พ ล การ
ติดตอสื่อสาร กระบวนการวินิจฉัยสั่งการสายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแยงและ
การศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงองคการ ไดแก การปรับรื้อระบบ

MNGT2102 การจัดองคการในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Organization
การบริหารขั้นพื้นฐาน การกําหนดนโยบาย และการวางแผน การสรรหาและการ
จัด บุค คลเขาทํางาน การอํานวยการ การจูงใจ การบังคับบัญชา และ
การ
ติด ตอ สื่อ สารภายในองค ก ร การควบคุม ตลอดจนศึก ษาหนา ที่ค วามรั บ ผิด ชอบและ
ความสัมพันธของหนวยงาน แตละหนวยงานที่ประกอบกัน ภายในองคกร ศึกษารูปแบบ
และประเภทการจัดโครงสรางองคการ ศึก ษาการประยุก ตก ารจัดโครงสรางองคกร ให
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
MNGT2103 การบริหารจัดการยุคใหม
3(3-0-6)
Modern Management
แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาที่พื้นฐานของการจัดการ พฤติกรรมองคการ
ระบบการจัดการสมัยใหม การจัด การทรัพยากรมนุษย การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
จริยธรรมทางธุรกิจ และธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคม และประเด็นนาสนใจใน
ปจจุบันเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตลอดจนการประยุกตใชสถานการณตางๆ
MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
ความสําคัญ ความหมายของธุรกิจระหวางประเทศรูปแบบธุรกรรมกิจกรรมและ
หลักการของธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงปจจัยและสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอธุรกิจ
ระหวางประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสําหรับธุรกิจระหวางประเทศในดานการ
จัดการตลาด การจัดการดานงานบุคคล การจัดการดานการเงิน การจัดการขามวัฒนธรรม
การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารองคกร รวมถึงปญหาและวิธีการแกไข
ปญหาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และปจจัยตาง ๆ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ
MNGT2401

การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Farm Business Management
หลักการบริหารจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร ปจจัยการผลิตการวางแผนการผลิต
การคาดการณต ลาด การซื้อขายตลาดลว งหนา ลัก ษณะของธุร กิจ เกษตร การสรา ง
เครือขายธุรกิจ กลไกการตลาดเกษตร แหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรที่สําคัญ

MNGT2402

การจัดการธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Management
บทบาทของธุ ร กิ จ เกษตรกั บ การพั ฒ นาประเทศ ประเภทของธุ ร กิ จ เกษตร
โครงสรางธุรกิจและการบริหารงานแนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหมในดาน
ตางๆ ทั้งการผลิต การตลาดและพฤติกรรมสภาพแวดลอมที่มีผลตอธุรกิจ การขยายและ
รักษาฐานการตลาดเกษตร สถาบันการเงินและแหลงทุนที่เกี่ยวของจริยธรรมในการจัดการ
ธุรกิจเกษตร

MNGT3101 พฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
Organization Behavior
พฤติกรรมมนุษยในองคการในรูปของปจเจกชนและกลุมซึ่งมีผลกระทบตอการ
บริหารตลอดอิทธิพลตางๆ อันเกิดจากสภาพแวดลอม ศึกษาถึงการใชพลังงานของกลุมให
เปนประโยชนตอองคการ การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคการถึงการพัฒนา
พฤติกรรมของมนุษยในองคการ
MNGT3102

การพัฒนาองคการ
3(3-0-6)
Organization Development
วิชาบังคับกอน : MNGT1101 องคการและการจัดการธุรกิจ
แนวคิด องคประกอบ หลักการ ตลอดจนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคการ อีกทั้ง
นําหลักพฤติกรรมศาสตร การทํางานเปนทีมมาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาองคการ เรียนรู
เทคนิคในการพัฒนาองคการในรูปแบบ วิธีการตางๆ ปรับประยุกตใหสอดคลองกับสภาพ
การ นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

MNGT3103

การจัดการการเปลีย่ นแปลงและนวัตกรรม
3(3-0-6)
Change and Innovation Management
ภาพรวมของมิติในการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงโครงสราง วัฒนธรรมและ
กระบวนการความคิด ขององคกรที่มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการสราง
ความมั่นใจของการเปลี่ยนแปลง การดําเนินการเปลี่ยนแปลง ป จจัยทางดานสังคม และ
มนุ ษ ยที่ มี ส ว นในการเปลี่ ยนแปลง การปรับ ตั ว ให เ ขา กั บ การเปลี่ ย นแปลง และการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง การประยุกตนวัตกรรมการจัดการรูปแบบใหมๆ เพื่อเสริมสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน

MNGT3104 การจัดการการผลิตและดําเนินงาน
3(3-0-6)
Production and Operation Management
แนวคิดและวิวัฒนาการของการจัดการการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในการ
ผลิต ไดแก การจัด องคก ารเพื่อการผลิต และการบริก าร การออกแบบผลิต ภัณ ฑ การ
วางแผนกําลังการผลิต กระบวนการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การจัดลําดับการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณ การบํารุงรักษา การบริหารสินคาคงคลัง การจัดการหวงโซ
อุปทาน และการจัดสงกําลังบํารุงในการกระจายสินคา
MNGT3105 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและยอม
3(3-0-6)
Small and Medium Business Management
ปญหาเกี่ยวของในการดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม คุณลักษณะของธุรกิจขนาดยอม
ในดานการจัดองคการ การปฏิบัติงาน การเริ่มตนประกอบธุรกิจขนาดยอม การลงทุน
เงินทุน การควบคุม การบริหารตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหาร
การติดตอประสานงานในวงการธุรกิจ และความสัมพันธดานกฎหมาย ตอหนวยงานของ
รัฐบาล การประเมินผลการดําเนินและการจัดทํากลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดยอม แนวโนม
และบทบาทของธุรกิจขนาดยอมที่มีตอเศรษฐกิจในประเทศไทย
MNGT3106

จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
Business Ethics and Good Governance
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมธุรกิจ แนวคิดและที่มาของจริยธรรม
เหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรม การสรางจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ศึกษา
ความเป น มาและหลั ก การธรรมาภิ บ าลในองค ก รธุ ร กิ จ การใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล
ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลกับจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ

MNGT3107

การจัดการโครงการ
3(3-0-6)
Project Management
ลั ก ษณะและความหมายของการวางแผน กระบวนการในการวางแผน
ประเภทของแผน ขอดีและขอจํากัดของการวางแผน บุคคลที่เกี่ยวของกับการวางแผน
ลั ก ษณะของแผนที่ ดี การวางแผนภายใต ภ าวการณ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมที่มี ผลตองานการวางแผนปฏิ บัติงาน การจัด ทําโครงการเทคนิค การ
วางแผนปฏิบัติงาน และการเลือกใชการประเมินผลโครงการเกณฑการตัดสินใจตางๆ เพื่อ
การลงทุนในโครงการ การวิเคราะหคาใชจายและผลตอบแทน การลงทุนในโครงการ

MNGT3108

การจัดการความรู
3(3-0-6)
Knowledge Management
ภาพรวมของการจัดการความรู แนวคิด หลักการ และทฤษฎีการจัดการความรู
และองคการ แหงการเรียนรู การเรียนรูในระดับองคการ ระดับทีมงานและระดับบุคคล
ความหมายและรูปแบบ ของการจัดการความรู แหลงความรู องคประกอบและขั้นตอนใน
การจัดความรู กระบวนการสราง และแลกเปลี่ยนความรู กลวิธี เทคนิค และเครื่องมือการ
พัฒนาจัดการความรู กลยุทธในการวางแผน และปฏิบัติการจัดการความรูในองคการ รวมทั้ง
กรณีศึกษาจากองคการตางๆ ทั้งในและตางประเทศ

MNGT3201

การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง

3(3-0-6)

Conflict Management and Negotiation

สาเหตุและธรรมชาติของความขัดแยงในองคการ ปญหาและผลของความขัดแยง
ในองคการ กระบวนการแกปญหาความขัดแยงในองคการ บทบาทของผูบริหารในการ
จัดการความขัดแยง เทคนิคและกระบวนการเจรจาตอรองในสถานการณตาง ๆ การวางกล
ยุทธในการเจรจาตอรองใหบรรลุเปาหมายที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
MNGT3202 การสือ่ สารทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Communication
พื้นฐานการสื่อสารทางธุรกิจที่ทันสมัย เพื่อสรางเสริมความเขาใจและฝกทักษะใน
5 ดานหลัก ประกอบดวย การเรียนรูและสื่อสารอยางมืออาชีพดานการทํางานและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การนําเสนองาน การสื่อสารสวนบุคคลดวยวาจาดวยสื่ออื่นๆ
ทัก ษะการฟงที่ ดี การสื่อสารระหวา งบุค คล หลั ก การเขีย นรายงาน การสื่ อสารดว ย
จดหมายและดวยเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ ตลอดจนการสื่อสารในกลุมคน โดยเนนการเรียนรู
และทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะเกี่ยวกับการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพ

MNGT3401 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
ลักษณะ และคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการ
จัดการ ธุรกิจของตนเอง เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ แนวทางการ
จัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงินการจัดรูปแบบ
องคการ การวาจางและประโยชนข องธุรกิจของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ ที่ มีต อระบบเศรษฐกิจ ลั ก ษณะของธุร กิจ ของประเทศไทยโดยมี ก ารสอดแทรก
จริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของธุรกิจตอสิ่งแวดลอม
และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพื่อเกิดความคิดริเริ่ม
ของตนเอง
MNGT3402 การจัดทําแผนธุรกิจ
3(3 -0-6)
Business planning
หลักการ แนวคิด และความสําคัญของแผนธุรกิจ การจัดทําแผนธุรกิจ ที่ รูปแบบ
และประเภทของแผนธุรกิจตางๆ การกําหนดเปาหมายธุรกิจ การวางโครงสรางแผนธุรกิจ
การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ เสนอแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ การหาขอมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนธุรกิจเพื่อใชในการประกอบการ โดยการ
นําเสนอโครงการและฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ
MNGT3501

การจัดการการผลิตทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Production Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต และตนทุนการผลิต การบริหารจัดการ การ
ผลิตและตนทุนการผลิต การวางแผน การจัดองคกร การออกแบบขั้นตอน- การผลิต
การควบคุมการผลิตและตนทุนการผลิต ปจจัยที่มีผลตอการผลิต การจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม และปญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการผลิต

MNGT3502

การจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Products Supply Chain and Logistic
การจัดระบบหวงโซอุปทานผลผลิตทางการเกษตร การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ การ
วางแผนการผลิต การบริหารคลังสินคา การกระจายสินคาโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
การขนสง คุณภาพของสินคา การบริการ การลดตนทุน และระบบสารสนเทศที่ใชในการ
บริหารจัดการ

MNGT3901

วิธีวิจัยวิทยาทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business
วิชาบังคับกอน : APST2105 สถิติธุรกิจ
ความหมาย บทบาท ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการวิ จั ย ทางธุ ร กิ จ
จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหา
การวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัว
แปร และเทคนิค การตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีก ารเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่สอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ ฝกปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรใน
การเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล ฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย

MNGT4101 การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
วิชาบังคับกอน : MNGT1101 องคการและการจัดการธุรกิจ
หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพ ตลอดจน
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพทั้งองคการ โดยคํานึงถึงตนทุนคุณภาพ และวิธีปฏิบัติใน
การควบคุมคุณภาพในการผลิตสินคาและบริการ โดยเนนใหเห็นถึงวิธีปฏิบัติในกิจการ
ลักษณะตางๆ กับศึกษาถึงเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ทางสถิติที่นํามาใชในการควบคุม
คุณภาพของการผลิตสินคาและบริการ
MNGT4102 การจัดการขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Management
วิชาบังคับกอน : MNGT1101 องคการและการจัดการธุรกิจ
การบริหารการจัดการของบริษัทขามชาติ ที่มีลักษณะการบริหารงานภายใตความ
แตกตางของปรัชญาในการบริหาร การพัฒนาขีดความสามารถสมรรถวิสัยใน ความรวมมือ
ทางธุรกิจรวมทั้งธุรกิจ สาขาตางประเทศ วิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น จากความแตกตางของ
วัฒ นธรรม ระดั บนานาประเทศ ตลอดจนการนํ ากลยุท ธ มาใช ใ นการแกป ญ หาเพื่ อ
กอใหเกิดการสงเสริมและการสนับสนุนธุรกิจขามชาติ

MNGT4103 อุตสาหกรรมสัมพันธ
3(3-0-6)
Industrial Relation
วิชาบังคับกอน : HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย
ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม ระหวางองคการตางๆใน
ธุรกิจ กระบวนการเจรจาตอรอง การสรางความสัมพันธระหวางลูกจางกับฝายบริหาร และ
องคการตางๆ ปญหาขอพิพาทดานแรงงาน กฎหมายแรงงาน นโยบายดานแรงงานระหวาง
องคการในอุตสาหกรรม การสรางความสัมพันธและ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
ธุรกิจกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม
MNGT4104 การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Management
แนวคิดและวิวัฒนาการการจัดการเชิงกลยุทธ องคประกอบของการวางแผนกล
ยุทธ การวางนโยบายธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการแขงขันทางธุร กิจ การ
กําหนดกลยุทธ กลยุทธในการควบคุมและ ประเมินผลการดําเนินงาน กรณีศึกษากลยุทธ
ขององคการธุรกิจประเภทตางๆ ที่ประสบผลสําเร็จ
MNGT 4105 การจัดการและการบริหารโครงการ
3(3-0-6)
Organization and Management Project
โครงการและการบริหารโครงการ การริเริ่มโครงการคัดเลือกโครงการ ผูบริหาร
โครงการ การจัดองคการโครงการ การวางแผนโครงการ การวางแผนงบประมาณ เทคนิค
การทําผังขายงาน การจัดสรรทรัพยากรโครงการการประสานงานการควบคุมดูแลติดตาม
โครงการ การประเมินผลและการยุติโครงการ
MNGT 4106 การดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Business Operation
ธุร กิ จ อุ ต สาหกรรม รู ป แบบการดํ าเนิ น งานของธุ ร กิ จ ประเภทอุ ต สาหกรรม
ประเภทตางๆ ตลาดสินคาอุตสาหกรรมและงบการเงินเบื้องตน การบริหารหนวยงานและ
บุคคล จริยธรรมในการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษาความเปนไปไดในการ
ลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะหการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรม

MNGT 4107 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Efficiency Development
ความหมายขอบเขตปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและ
การสํารวจ บุคลิกภาพ การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเอง และผูอื่นตามความตองการของ
มนุษ ยคานิย มการสํารวจและการแลกเปลี่ ยนคานิยม คานิยมที่ สัมพัน ธกับ การทํางาน
วัฒนธรรมในการทํางาน การตั้งเปาประสงคข องชีวิตและการสํารวจความรูสึก ปญหา
อุ ป สรรคและวิ ธี ก าร อุ ป สรรคในการทํ า งานการสร า งความเชื่ อ มั่ น ในงานตนเอง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน
MNGT 4108 กลยุทธการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management Strategy
หลักการบริหารเชิงกลยุทธ การกําหนดกลยุทธในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม
การนํากลยุทธมาสูการปฏิบัติ การตัดสินใจในการบริหาร ความเปนผูนําวัฒนธรรมและ
จรรยาบรรณของนักบริหาร
MNGT 4109 การจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
หลักการจัดการ การวางแผน การจัดการโครงการและองคการ การจัด บุคลากร
การควบคุมคุณภาพงาน การจัดระบบการติดตอการสื่อสาร การจัดสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การจัดการดานการตลาด การจัดการดานการเงินการจัดการดานสิ่งแวดลอม การ
จัดการดานความปลอดภัย การจัดการเชิงกลยุทธเบื้องตน
MNGT4110

การจัดการพนักงานสัมพันธ
3(3-0-6)
Employee Relations Management
กรอบแนวคิ ด ทฤษฎีที่ เ กี่ย วขอ งกั บ การจัด การพนั ก งานสัม พัน ธ ทั้ง ในและ
ตางประเทศ ปจจัยตางๆ ที่สงผลตอความสัมพันธอันดีระหวางฝายนายจางและฝายลูกจาง
การกําหนดนโยบายพนักงานสัมพันธในสถานประกอบการ การจัดการสหภาพแรงงาน
กระบวนการเจรจาตอรองระหวางนายจางและลูกจาง การระงับขอพิพาท ศึกษาถึงบทบาท
ของรัฐที่มีตอการพนักงานสัมพันธ โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
จางงานของประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะหประเด็นปญหาดานแรงงานที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และบทบาทขององคการระหวางประเทศที่มีผลตอการจัดการพนักงานสัมพัน ธ
ของไทย

MNGT4301

การจัดการโลจิสติกส
3(3-0-6)
Logistics Management
วิชาบังคับกอน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
แนวคิดและหลัก การในการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ ในทุกกิจกรรมที่
เกี่ยวกับโลจิสติกส การวางแผนโลจิสติกส การเลือกทําเลที่ตั้ง การพยากรณ การจัดซื้อ จัด
จาง การบริหารสินคาคงคลัง การผลิต การจัดเก็บ และการขนสง

MNGT4302

สถานการณปจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Current Issues in International Business Management
วิชาบังคับกอน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
ประเด็นสําคัญทางการจัดการ โดยใชการบรรยายและการอภิปราย กรณีศึกษา
รวมทั้งทําการคนควารายบุคคล เพือ่ ใหเขาใจในประเด็นปญหาปจจุบันทาง การจัดการ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับสาระสําคัญทางการจัดการ

MNGT4402 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการเกษตร
3(3-0-6)
Project Planning and Evaluation
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผน การ
จัดทําโครงการสงเสริมและธุรกิจเกษตร หลักการพิจารณาเลือกโครงการ หลักการเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการประเมินโครงการ รูปแบบของการประเมินโครงการสงเสริมและธุรกิจเกษตร
MNGT4501 การจัดการธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Management of Service in Tourism Industry
การจัดการธุรกิจการบริการตางๆ วิธีการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว มัคคุเทศก พนักงานโรงแรม ผูประกอบการและพนักงานรานอาหาร ราน
ขายของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ

MNGT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Management
การประยุกตหลักการ และทฤษฎีทางการจัด การ การศึกษาแนวโนมสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในหนว ยงาน โดยการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การเตรียมความ
พรอ มเกี่ยวกับ ทัก ษะ การใช ภ าษา การใชค อมพิ ว เตอร การใชเ ทคโนโลยี การพั ฒ นา
บุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ ม สามารถทํ า งานเป น ที ม ได อ ย า งมี
ประสิท ธิ ภ าพ การเสริ ม สรา งจรรยาบรรณในวิ ชาชี พ เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มกอ นฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ
MNGT4802 การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ
5(350)
Occupational Practicum in Management
วิชาบังคับกอน : MNGT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ
นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการ ในสถานประกอบการ ใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก และ
ผูบริหารกิจการเปน ผูค อยใหคําแนะนํา ซึ่งอาจจัด ใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือฝก
ประสบการณ และทําโครงการพิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณ
เกี่ยวกับงานทางธุรกิจ
MNGT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Management
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษา ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีก ารเขียนจดหมายสมัค รงานและการ
สัมภาษณงานอาชีพ ความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความ
พรอมสูความสําเร็จ

MNGT4804

สหกิจศึกษาการจัดการ
6(540)
Co- operative Education in Management
วิชาบังคับกอน : MNGT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ
การฝกงานวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติในสถานประกอบการโดยความรว มมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีก ารคัดเลือก นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ
สถานประกอบเพื่อเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติ ของบัณฑิตตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ ซึ่ง กอให เกิด ประโยชนสู งสุด แกทุก ๆ ฝายที่
เกี่ยวของ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผล
และนําเสนอรายงานสหกิจศึกษาโดยมีการพิจารณาประเมินผลรวมกับสถานประกอบการ

MNGT4901

สัมมนาทางการจัดการ
3(2-2-5)
Seminar in Management
วิชาบังคับกอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการจัดการไมนอยกวา 18 หนวยกิต
ปญหาการจัดการจาก กรณีศึกษา เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในองคการ บทความหรือ
เอกสาร สิ่งพิมพตางๆโดยการประมวลความรูใ นทฤษฎีก ารจัด การ นํามาผสมผสาน
ประยุกตใชในการวิเคราะหปญหาหลัก ปญหารอง และแนวทางการแกไขที่เหมาะสม
ตลอดจนอภิปรายประเด็นปญหาดานจริยธรรมในการจัดการ โดยใหนักศึกษารวมกันระดม
พลังสมอง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

MNGT4902

การวิจัยทางการจัดการ
3(0-6-3)
Research studies in Management
วิชาบังคับกอน : MNGT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางธุรกิจ
ทฤษฎี แ ละรู ป แบบวิ จั ย ทางการจั ด การ เลื อ กหั ว ข อ ที่ จ ะทํ า วิ จั ย เสนอเค า
โครงการวิจัย ดําเนินการวิจัย และเสนอผลงานการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
MULT1101

หลักการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Principle of Multimedia Technology
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมัลติมีเดีย การประยุกตใ ชมัลติมีเดียและความตองการ การ
โตต อบดว ยมัลติมีเดีย การใชค อมพิว เตอรใ นการชว ยออกแบบการโตต อบ คอรสแวร
ไฮเปอรมีเดี ย เวิร ลไวด เว็บ อิ น เทอรเน็ต เทคโนโลยี และทํา การศึ ก ษาคน ควาเกี่ยวกั บ
อินเทอรเน็ตเทคโนโลยี

MULT1102

การวาดเสนพื้นฐานสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Fundamental of Drawing for Multimedia
แนวคิด หลัก การวิธีการวาดเสน การวิเคราะหโ ครงสร างรูปทรงของวัตถุ แสงเงา
ระยะใกลไกล รวมถึงน้ําหนัก การพัฒ นาไปสูรูปรางที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น กาย
วิภาคของคน สัตว ทิวทัศน อาคาร และการประยุกตเพื่อใชในการสรางสรรคผลงานดาน
ออก

MULT1103

องคประกอบศิลป สําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Composition Art for Multimedia
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับองคประกอบศิลป หลักการประมวลความคิดในเชิง
สรางสรรคดานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลป การปฏิบัติงานสรางสรรคผลงานศิลปะ
และการออกแบบ การวิเคราะห การตรวจสอบ ผลงานในภาคปฏิบัติ

MULT1104

คณิตศาสตรสําหรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Mathematics for Multimedia
พื้นฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชัน การคํานวณขนาดของ
ขอมูลภาพ ความคมชัดของภาพ ความสวางของภาพ ตัวดําเนินการเชิงเสน การบวก ลบ
คูณ เวคเตอรและเมทริก ขั้นตอนการทําฮิสโตแกรม สมการหาผลตางของภาพ

MULT1105

ดิจิตอลเบื้องตนสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Introduction to Digital for Multimedia
ทบทวนเกี่ยวกับระบบตัวเลข เลขฐานตางๆ การเปลี่ยนฐานเลข ทฤษฎีลอจิก วงจร
พื้นฐานทางลอจิก วงจรลําดับ วงจรลอจิกตางๆ วงจรฟลิปฟลอป ระบบดิจิตอล พื้นฐาน
ไมโครคอมพิวเตอร ภาษาเครื่อง และการนําไมโครโปรเซสเซอรมาใชงาน

MULT1106

การเขียนโปรแกรมสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Programming
หลัก การเขียนโปรแกรมเบื้องตน การเขียนโปรแกรมแบบเชิงโครงสราง การใช
เงื่อนไข เสนทางเลือก และการวนซ้ํา โครงสรางขอมูลพื้นฐานตางๆ การทําขบวนการทาง
คณิตศาสตรและตรรกศาสตร เพื่อการเขาถึงขอมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใชภาษาที่
สามารถเขาถึงขอมูลของงานมัลติมีเดีย

MULT2101

ประวัติศาสตรศิลปและการออกแบบสําหรับงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
History of Art and Design for Multimedia
รูปแบบผลงานทางด านศิ ลปะกรรม ศิ ลปทางดา นออกแบบ รู ปแบบ ลัก ษณะ
แนวความคิดแรงบันดาลใจ ในการสรางสรรคผลงานทั้งในศิปปะตะวันตก ศิลปะตะวันออก
ตลอดจนอิทธิพลที่ไดรับการพัฒนาการของการสรางสรรคผลงานในแตละยุค สมัย ฝก
ปฏิบัติการออกแบบศิลปะรวมสมัย

MULT2201

การวิเคราะหและออกแบบระบบมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Analysis and Design
แนวคิดในการวิเคราะหและออกแบบดานมัลติมีเดีย การกําหนดความตองการของ
ระบบ กระบวนการของการวิเคราะหและออกแบบระบบมัลติมีเดีย วิธีก ารพัฒนาระบบ
มัลติมีเดีย แนวคิดหลักของวงจรชีวิตของการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ กรณีศึกษาการ
พัฒ นาระบบมัลติมีเดีย การทดสอบและประเมินผลงาน การบํารุงรัก ษา และการจัด ทํา
เอกสาร

MULT2202

การออกแบบปฏิสัมพันธดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Interactive Design
ทฤษฎีเบื้องตนของการออกแบบปฏิสัมพันธ ดิจิตอล หลักการออกแบบปฏิสัมพันธ
และหลักการขั้นพื้นฐาน การประยุกตใชงานปฏิสัมพันธเชน โปรแกรม Macromedia Flash
เพื่อสรางงานออกแบบเว็บไซตทั้งแบบไดนามิกและปฏิสัมพันธ ผานสื่อซีดีรอม หรือ ดีวีดี
เทคนิคการออกแบบปฏิสัมพันธดิจิ ตอลดวยภาษา Action script เพื่อประสิทธิภาพในการ
สรางผลงาน

MULT2301

การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก
3(2-2-5)
Computer Graphic Design
วิธีการออกแบบทางคอมพิวเตอรทั้งระบบแบบเวคเตอรและแรสเตอรกระบวนการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อผลิตผลงานรวมกับโปรแกรมกราฟกตางๆ

MULT2401

การออกแบบและพัฒนาสื่อบนเว็บ
3(2-2-5)
Web Design and Development
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสาร การวิเคราะหรูปแบบ
การนําเสนอ การใชโปรแกรมประยุกต การเชื่อมโยงกับฐานขอมูล การทําเทคนิคพิเศษ การ
นําเสนอภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน

MULT2402

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Media Construction
หลักการผลิตสื่อดาน การสรางองคประกอบตางๆ ของงานออกแบบสื่อ ทั้งดาน
ศิลปะและเทคโนโลยีชวยในการออกแบบและการผลิตผลงาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาการในการสรางจินตนาการ โดยเขาถึงอารมณของผลงานนั้นวา จะใหความรูสึกที่
โดดเดนอยางสรางสรรค เพื่อใหงานออกแบบมีคุณภาพและเปนเอกลักษณ

MULT3101

การพัฒนาและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Development and Multimedia Equipment Maintenance
การใชงานอุปกรณมัลติมีเดีย การอินเตอรเฟสหนวยความจํา อุปกรณนําเขา อุปกรณ
แสดงผล อุปกรณประกอบอื่นๆ หลักการซอมและบํารุงรัก ษาอุปกรณทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย และหลักการพัฒนาอุปกรณมัลติมีเดีย

MULT3201

การเขียนบทดําเนินเรื่องสําหรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Script Writing for Multimedia
การเขียนบทดําเนินเรื่องและบทละคร การพัฒนาแนวคิด และถายทอดจินตนาการ
การดําเนินเรื่องอยางเปนลําดับขั้นตอน การเขียนเพื่อการจัดทําบทดําเนินเรื่อง ฝกปฏิบัติการ
เขียนบทเพื่อพัฒนางานดานมัลติมีเดีย

MULT3202

การออกแบบภาพจําลอง 3 มิติ
3(2-2-5)
3D Model Design
หลักการการออกแบบภาพ 3 มิติ โดยใชหลักพื้นฐานจากรูปทรงเลขาคณิตแบบตางๆ
การสรางพื้น ผิว การกําหนดแสง การกําหนดมุมกลอง และหลัก การเบื้องตน ในการสราง
ภาพเคลื่อนไหว โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่องานออกแบบและสรางภาพ 3 มิติ

MULT3203

การออกแบบตัวละครในงานแอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Character Design for Animation
แนวคิด เกี่ยวกับตัวละครในงานแอนิเมชั่น อิริยาบถตางๆ ของตัวละคร การแสดง
อารมณ การขยับริมฝปากใหเขากับคําพูดและทาทางการเคลื่อนที่ การใชเทคนิค การบีบและ
ยืด ลักษณะความมีชีวิตในตัวละคร และการวางโครงรางของตัวละคร

MULT3301

การสรางพื้นผิวและการออกแบบเบื้องตน
3(2-2-5)
Basic Texturing and Rendering
หลักและวิธีการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในการสรางพื้นผิวของวัตถุ การนําภาพถายมา
สรางเปนพื้นผิว การแปะพื้นผิวลงบนวัตถุ การจัดรูปแบบของแสง เชน วิธีการกําหนดแสง
สามจุด วิธีการสรางเงาใหกับวัตถุ

MULT3302

การถายภาพดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Camera for Digital Image
ระบบภาพดิจิตอล ความละเอียดของภาพ สื่อแสดงผล การพิมพภาพ ประเภทไฟล
ภาพ หนวยบันทึกขอมูล การทํางานของกลอง ทางยาวโฟกัสเลนส ปรับสมดุลแสงสีขาว
(White Balance) ระบบบัน ทึก ภาพ พลั งงานที่ ใ ช เทคนิค การถา ยภาพดิจิ ต อล และ
กรณีศึกษาการถายภาพดิจิตอลและการนําไปประยุกตใชงาน

MULT3303

การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกชั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Computer Graphic Design
การวิเคราะหภาพมาตรฐานของกราฟก เรขาคณิต และหลักการออกแบบกราฟกที่ไม
ขึ้นกับอุปกรณการแสดงผล ไดแก การสรางกราฟกไลบรารี GKS-เวคเตอรสเตชั่น การ
วิเคราะหเชิงเวคเตอร 3 มิติ ไดแก ระบบระนาบ หลักการพื้นฐานของการแทนรูปทรงวัตถุ
การแปรเปลี่ยนในสามมิติ เปนตน

MULT3304

ระบบเสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Reality
แนวคิด รูปแบบ และวิธีการจําลองโดยอาศัยวัตถุตาง ๆ เปนตนแบบ การจําลองวัตถุ
โดยใชวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตรเพื่อการสรางโครงงานรูปแบบ 3 มิติ

MULT3401

ระบบเสียงดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Sound System
ออกแบบระบบเสี ย งด ว ยคอมพิ ว เตอร การดํ าเนิ น งานห อ งสตู ดิ โ อเสี ย ง การ
บันทึกเสียงในระบบดิจิตอล กรณีศึกษาในการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ

MULT3402

การตัดตอวีดิทัศนดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Video Editing and Composing
หลักการและกระบวนการนําเสนองานทางดานการจัดลําดับและการตัดตอภาพ โดย
ใชโ ปรแกรมคอมพิว เตอร เนน การใชเทคนิค พิเศษและใหผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชกับระบบการทํางานจริงได

MULT3403

อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดียแพลตฟอรม
3(2-2-5)
Internet and Multimedia Platform
เทคโนโลยี เ ครื อ ข า ย มาตรฐานโพรโตคอลที่ ใ ช กั บ เว็ บ ไซต เ ทคโนโลยี บน
อินเทอรเน็ต สตรีมมิ่งมีเดีย โปรเกรสซีฟดาวนโ หลด วีดีโ อออนดีมานด การถายทอดสด
มัลติมีเดียเฟรมเวิรค ออกแบบและสรางงานกราฟกภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียงแสดงผล
บนเว็บ ในลักษณะ Video Streaming การจับสื่อประสมและการเขารหัส การจัดการเครื่อง
บริการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน Streaming Server เปนตน

MULT3501

ระบบการจัดการสารสนเทศมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Information Management System
ระบบการจัดการสารสนเทศ เทคนิคการบีบอัดขอมูล การออกแบบฐานขอมูลให
เหมาะสมกับการจัดเก็บและใชงานขอมูล ความปลอดภัยของสารสนเทศ การทําดัชนี การ
คนคืน มาตรฐานตาง ๆ ของ การจัดเก็บในสื่อประเภทตาง ๆ แนวทางและความเหมาะสม
ของรูปแบบในการนําเสนอในแตละประเภทของงาน

MULT3502

การสรางภาพเคลื่อนไหวสําหรับงานมัลติมเี ดีย
3(2-2-5)
Animation for Multimedia
แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใชมัลติมีเดีย
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระบบปฏิ บั ติ ก ารกั บ มั ล ติ มี เ ดี ย การประมวลภาพ การทํ า
ภาพเคลื่อนไหว การนําอุปกรณหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ มาประกอบกัน หรือการ
แลกเปลี่ยนขาวสารและการนําเสนอขอมูล ฐานขอมูลมัลติมีเดีย

MULT3503

ภาพยนตรดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Movies
หลักการและเทคโนโลยีของภาพเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอล ตั้งแตกระบวนการใน
การถายทํา การตัดตอ การปรับปรุงภาพ และการบีบอัดภาพ ดวยคอมพิวเตอร โดยศึกษา
จากโปรแกรมสําเร็จรูป ตลอดจนเทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของ

MULT3601

การออกแบบและพัฒนาเกม
3(2-2-5)
Computer Development and Game Design
แนวคิดการออกแบบเกมความคิดเชิงสรางสรรค วิธีการนําความรูและประสบการณ
จากศาสตรแ ขนงต าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือที่ใ ช ใ นการออกแบบ และสร างสรรคเกม
คอมพิวเตอรอยางเปนลําดับขั้นตอน

MULT3602

การเขียนโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Game Programming
แนวความคิดและระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมเกม การออกแบบเกมเชิงวัตถุ การ
ออกแบบเกมดั้งเดิมเทียบกับการออกแบบเกมเชิงวัตถุ รูปแบบการเขียนโปรแกรมเกม ขอ
ไดเปรียบของซอฟตแวรเชิงวัตถุ ภาษาเชิงวัตถุและการนํามาใชพัฒนาเกมคอมพิวเตอร

MULT3701

การประมวลผลภาพระบบดิจิตอล
3(2-2-5)
Digital Image Processing
การใชโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอรสําหรับการบันทึก การตัดตอภาพ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอล เนนขั้นตอน วิธีการประมวลผลภาพ
การจําแนกสัญญาณภาพการเขารหัสดวยคอมพิวเตอรและการบีบอัดขอมูล รวมทั้งการประ
ยุกตใชงานการสราง การบันทึก การตัดตอเสียงภาพเคลื่อนไหว

MULT3702

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
Application Program for Image Processing
การประมวลภาพในระบบ 2 มิติ ในแบบตางๆ โดยเนนการนําภาพมาทําการคํานวณ
เพื่อใหภาพนั้นมีผลลัพธที่ดีขึ้น หรือทําใหขอมูลภาพอยูในรูปแบบที่ทําใหการรูจํางายขึ้น
หรือทนทานตอสัญญาณรบกวนมากขึ้น เชน ระบบการรับภาพ การปรับปรุงภาพ การลด
สัญญาณรบกวนภายในภาพ การกรองขอมู ลที่ไม ตองการทิ้ ง การหาขอบภาพ การหา
แกนกลางของภาพ การแยกวัตถุออกจากภาพ การทําใหภาพนุม การทําใหภาพคมชัด การ
แปลงขอมูลภาพในรูปแบบตางๆ เปนตน

MULT3703

เทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ
3(2-2-5)
Creating Interactive Multimedia Technique
หลัก การออกแบบและผลิต สื่อ เชิงปฏิสัม พัน ธใ นงานโดยใช โ ปรแกรมสําเร็จ รู ป
หลักการออกแบบการใชงานในลักษณะของ GUI เพื่อใชงานดาน วิธีการปฏิสัมพันธใ น
ระบบ และการประยุกตใชงานในการติดตอโตตอบกับผูใ ชงานในรูปแบบตางๆ โดยใช
สคริปตในการควบคุมการปฏิสัมพันธแบบยืดหยุน

MULT3704

เทคนิคการพัฒนาสื่อวีดิทัศน
3(2-2-5)
Video Development Technique
พั ฒ นาการเทคโนโลยี ข องเทคนิ ค พิ เ ศษ ความสํ า คั ญ ของเทคนิ ค พิ เ ศษในงาน
สื่อสารมวลชน บทบาทและผลกระทบของเทคนิคพิเศษตอสื่อศึกษาโปรแกรมประยุกตที่ใช
ในการสรางภาพเทคนิคพิเศษของภาพเคลื่อนไหว การประมวลผลภาพขั้นสูง เทคนิคพิเศษ
สําหรับงานดานภาพยนตร โทรทัศน แอนิเมชั่นและสือ่ ใหม

MULT3901

วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3 (3-0-6)
Research Methodology in Multimedia Technology
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย ความหมายของการวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ประเภท
การวิจัย เจตคติ การกําหนดปญหาการวิจัย การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัว
แปรและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย การวางแผนการทดลอง
สถิติในการวิจัย การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การสรุปผลและการนําผลการวิจัย
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปใช

MULT3903

หัวขอเรื่องทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย
2(2-0-4)
Topics in Multimedia Technology
ความกาวหนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เชน สื่อประสม ซอฟทแวร ทฤษฎี
ระเบียบวิธีการ การประยุกตใชงาน เทคโนโลยีฮารดแวรที่ทันสมัย

MULT4501

การถายทําภาพยนตรแอนิเมชั่น
3(2-2-5)
Animation Movie Production
แนวคิด ทฤษฏีและภาคปฏิ บัติ วิธี ก ารสรางภาพยนตรแอนิเ มชั่ น ดว ยการสรา ง
ภาพเคลื่อนไหวดวยวิธีการถายภาพการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการปน, หรือ การเคลื่อนไหว
วัสดุตางๆ หรือหุนที่สรางขึ้น แบบเฟรมตอเฟรม การตัดตดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และ
ศึกษากระบวนการสรางสรรคบทภาพยนตสั้น

MULT4601

การพัฒนาเกมสําหรับอุปกรณพกพา
3(2-2-5)
Games Development for Mobile Devices
หลักการพัฒนาเกมสําหรับอุปกรณพกพา เชน โทรศัพทมือถือ PDA ระบบปฏิบัติการ
ของอุปกรณพกพา และ ฝกปฏิบัติการสรางเกมสําหรับอุปกรณพกพา

MULT4602

เกมเอ็นจิน
3(2-2-5)
Game Engine
หลักการออกแบบกลไกเกม 3 มิติ เทคนิคการใชซอฟตแวร การสราง เกมเอ็นจิน
(Game Engine) อาทิ ระดับ, โครงสรางและการเชื่อมตอ(Construct an Interface), การสราง
อารมณ(Establish Moods), จํานวนผูเลน, เทคนิคพิเศษเกี่ยวกับเสียง(Sound Effects), แสง
(Lighting), มุมกลอง(Camera Angles) และการสรางตัวอักษรที่ซับซอนตอการทํางานของ
เกม เปนตน

MULT4701

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงาน 3 มิติ
3(2-2-5)
Application for 3D
หลักการ วิธีการ ใชงานโปรแกรมประยุกตตาง ๆ เชน 3Dmax, Maya, Lightwav หรือ
งานประเภท CAD 3D โดยเนนพื้นฐานในการขึ้นรูป ขยาย(Extude), ล็อฟท(Loft), หมุน
(Spin), สวีพ(Sweep) หลักพื้นฐานเกี่ยวกับรูป ตรรกะ(Boolean), ตัดแตง(Trim Surface),
ผสานรูปทรง(Combine Shape) เพื่อพัฒนาสําหรับงานในดานสื่อบันเทิง งานอุตสาหกรรม
และงานประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

MULT4702

มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Multimedia for Education
ความหมาย หลัก การ ประเภทและองคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย ทฤษฎีก าร
เรียนรู ทฤษฎีการออกแบบ ทฤษฎีการสื่อสาร สื่อปฏิสัมพันธ การออกแบบและพัฒนาสื่อ
ประสม ฝกการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

MULT4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Multimedia Technology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู
เจตคติ และทักษะทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยปฏิบัติงานในสถานการณหรือรูปแบบตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ

MULT4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
5(450)
Occupational Practicum in Multimedia Technology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : MULT4801การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ
กับดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

MULT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
2(90)
Preparation for Co-operation Education in Multimedia Technology
การจัด กิ จ กรรมเตรี ย มความพรอ มกอ นปฏิ บั ติง านสหกิจ ศึ ก ษาดา นเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย

MULT4804

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
6(540)
Co-operative Education in Multimedia Technology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : MULT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงาน ดานเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชาที่
เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

MULT4901

สัมมนาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1(0-2-1)
Seminar in Multimedia Technology
ประเด็นการสัมมนาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย โดยเนนการทํางานกลุม การ
จัดประชุม การอภิปราย การโตแยงแสดงเหตุผล การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการ
ประชุมการเขียนโครงการ การจัดกิจกรรม การนําเสนอ และการประเมินผลกิจกรรมการ
สัมมนา

MULT4902

การวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
3(0-6-3)
Research Studies in Multimedia Technology
วิชาที่ตองเรียนมากอน : MULT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
การคน คว าและวิจั ย ดา นเทคโนโลยี มัล ติ มี เดี ย การเขี ย นรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

MULT4904

เครื่องมือนิพนธสําหรับมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Authoring Tool for Multimedia
หลักการทํางานและลักษณะคุณสมบัติของเครื่องมือในการสรางสรรคงานมัลติมีเดีย
และไฮเปอรเท็กซ วิธีการและขั้นตอนการออกแบบการเชื่อมโยงโดยใชเครื่องมือนิพนธ การ
ใชงานโปรแกรมประยุกตที่ถูกออกแบบมาเพื่อสรางงานมัลติมีเดีย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
PHED1101

ประวัติและหลักการพลศึกษา
2(2-0-4)
Physical Education Hitory and Principle
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของพลศึกษา ปรัชญา และแนวความคิดที่มีอิทธิพลตอ
การพลศึก ษา วิวัฒนาการและความเปน มาของการพลศึก ษาและการกีฬาในประเทศไทย
ปญหาและการแกไข การพัฒนาการพลศึกษา แนวโนมของการพลศึกษา

PHED1102

การจัดการสุขภาพในสถานศึกษา
2(2-0-4)
Health Management in School
ศึกษาความสําคัญ ความหมาย วัตถุประสงค วิธีจัดและดําเนินการสุขภาพใน
สถานศึกษา การจัดตั้งคณะกรรมการ บทบาทและหนาที่รับผิดชอบ การแนะนําดานสุขภาพ
และการปองกัน เพื่อแกไขปญหาสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพนักเรียน ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา การประเมินผลสุขภาพ การจัดเก็บขอมูลดานกิจกรรมทางสุขภาพ หนวยงานที่
เกี่ยวของในการประสานงานและใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ

PHED1201

กรีฑา
2(1–2-3)
Track and Field
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกรีฑาประเภทลูและประเภทลาน การฝก
ทักษะกรีฑาลูและลาน การใชและดูแลรักษาอุปกรณกรีฑา หลักความปลอดภัยในการฝกกฎ
กติกา ในการเลนกรีฑา

PHED1202

วายน้ํา
2(1-2-3)
Swimming
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาวายน้ํา การฝกวายน้ําทาตางๆ ความ
ปลอดภัยในการวายน้ํา การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณที่ใชในการวายน้ํา กฎ กติกา ใน
การวายน้ํา

PHED1203

ยิมนาสติก
2(1-2-3)
Gymnastics
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬายิมนาสติก การฝกทักษะเบื้องตน
กฎ กติกา ในการเลนยิมนาสติก ความปลอดภัยในการใชอุปกรณและการฝกทักษะกีฬา
ยิมนาสติก

PHED1204

บาสเกตบอล
2(1-2-3)
Basketball
ศึก ษาประวัติค วามเปน มาและประโยชนข องกีฬาบาสเกตบอล การฝกทักษะกีฬา
บาสเกตบอล การฝกทักษะการเลนทีม การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล กฎ
กติกาการเลนบาสเกตบอล

PHED1205

เกมเบ็ดเตล็ด
2(1-2-3)
Minor Games
ศึก ษาบทบาทและประโยชนของเกมเบ็ด เตล็ด ประเภทของเกม วิธีก ารสอนเกม
เทคนิคในการเปนผูนําเกม ความปลอดภัยในการเลนเกม

PHED1206

การบริหารกาย
2(1-2-3)
Calisthenics
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนการบริหารกาย ความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับกาย
วิภ าคศาสตร ขอบขายของการบริหารกายและการฝก ชนิด องคประกอบ กิจกรรมการ
ทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย การเลือกแบบและกิจกรรมการฝกที่เหมาะสม
การจัดโปรแกรมการฝกการบริหารกาย

PHED1207

กิจกรรมเขาจังหวะ
2(1-2-3)
Rhythmic Activities
ศึก ษาประวัติ ค วามเป น มาและประโยชน ข องกิ จ กรรมเข าจั งหวะ ขอบข ายของ
กิจกรรมเขาจังหวะ การฝกทักษะการเคลื่อนไหวเปนตน การจับคูและการเตนรํา หลักการคิด
และการออกแบบการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ อุปกรณที่เกี่ยวของ

PHED2101

การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย
2(1-2-3)
Physical Fitness
ศึกษาความสําคัญองคประกอบของสุขภาพทางกาย ความสําคัญ และองคประกอบ
ของสมรรถภาพทางกาย ชนิดของสมรรถภาพทางกายสําหรับการออกกําลังกาย ตามหลัก
วิทยาศาสตรก ารกีฬ า การทดสอบ การเลือกใชแ บบทดสอบการสรา งเสริ ม และการจั ด
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ การประเมินผลสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย

PHED2102

การจัดกิจกรรมนันทนาการ
2(1-2-3)
Recreational Activity Arrangement
ศึกษาความรูเบื้องตนของนันทนาการ ขอบขาย ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม
นันทนาการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประเภทตางๆ ความสําคัญและบทบาทหนาที่ของผูนํา
กิจกรรม เทคนิคในการเปนผูนํากิจกรรม การฝกปฏิบัติการเปนผูนํากิจกรรมดานตางๆ การ
จัดโปรแกรมกิจกรรมตางๆ การวัดและประเมินผลกิจกรรม

PHED2201

แบดมินตัน
2(1-2-3)
Badminton
ศึก ษาประวัติค วามเปน มาและประโยชนข องกีฬาแบดมินตัน การฝก ทัก ษะกีฬา
แบดมินตัน การฝกทักษะการเลนประเภทเดี่ยว ประเภทคู และประเภทคูผสม การใชและ
ดูแลอุปกรณกีฬาแบดมินตัน กฎ กติกาในการเลนแบดมินตัน

PHED2202

เทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของการเลนเทเบิลเทนนิส การฝกทักษะกีฬา
เทเบิ ล เทนนิ ส การฝ ก ทั ก ษะการเล น ประเภทเดี่ ย ว ประเภทคู และประเภทที ม
การใชและดูแลอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส กฎ กติกาการเลนเทเบิลเทนนิส

PHED2203

วอลเลยบอล
2(1-2-3)
Volleyball
ศึก ษาประวัติค วามเปนมาและประโยชนข องกีฬาวอลเลยบอล การฝก ทัก ษะกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะการเลนทีม การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาวอลเลยบอล กฎ
กติกาในการเลนกีฬาวอลเลยบอล

PHED2204

การเตนแอโรบิค
2(1-2-3)
Aerobic Dance
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาและประโยชน ข องแอโรบิ ค ด า นซ ลั ก ษณะของ
แอโรบิคดานซ ลําดับขั้นตอน การเตนแอโรบิคดานซ การฝกทักษะเบื้องตนของทาตางๆ ใน
การเตน แอโรบิค ดานซ การเลือกเพลงที่ใ ชใ นแอโรบิค ดานซ การประยุก ตและความคิ ด
สรางสรรคในการใชทาตางๆในการเตนแอโรบิคดานซ เทคนิคการเปนผูนํา แอโรบิคดานซ

PHED2205

ฟุตซอล
Futsal

2(1-2-3)

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาฟุตซอล การฝกทักษะกีฬา ฟุตซอล
การฝกทักษะการเลนทีม การใชและดูแลรักษาอุปกรณกีฬาฟุตซอล กฎ กติกาการเลนฟุตซอล
PHED2206

มวย
Boxing

2(1-2-3)

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของมวยไทยและมวยสากล การฝกทักษะ
ตางๆของมวยไทยและมวยสากล การใชและดูแลอุปกรณกีฬามวย กฎ กติกาการแขงขันทั้ง
กีฬามวยไทยและมวยสากล
PHED2207

แฮนดบอล
2(1-2-3)
Handball
ศึก ษาประวัติค วามเปน มาและประโยชนข องกีฬาแฮนดบอล การฝก ทัก ษะกีฬา
แฮนดบอล การฝกทักษะการเลนทีม การใชและดูแลรักษาอุปกรณกีฬาแฮนดบอล กฎ กติกา
ในการเลนแฮนดบอล

PHED2208

ยูโด
Judo

2(1-2-3)

ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาและประโยชน ข องกี ฬ ายู โ ด การฝ ก ทั ก ษะท า ต า งๆ
ในการเลนยูโด การใชและการดูแลอุปกรณกีฬายูโด กฎ กติกาในการเลนกีฬายูโด
PHED2209

ลีลาศ
2(1-2-3)
Social Dance
ศึก ษาประวั ติ ค วามเป น มาและประโยชนข องลี ล าศ ความรู เ บื้อ งต น ของลี ล าศ
ประเภทของการลีลาศ การฝกทักษะตางๆของการลีลาศ

PHED2210

ไอคิโด
Aikido

2(1-2-3)

ศึกษาประวัติ และประโยชนของไอคิโด มารยาทและความปลอดภัยในการเลนการฝก
ทักษะเบื้องตน เทคนิคและกลวิธีของไอคิโด การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับไอคิโด
การดูแลรักษาอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก กฎ กติกา การแขงขัน การเปนผูตัดสินและ
เจาหนาที่เทคนิค การจัดและดําเนินการแขงขัน
PHED3101

การเรียนรูทางกลไก
2(2-0-4)
Motor Learning
ศึกษาประวัติความเปนมา ความหมาย และประโยชนของทักษะทางกลไก เรียนรู
พัฒนาการทางดานรางกาย ในวัยทารก และวัยเด็ก การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของทารก
และวัยเด็ก การเคลื่อนไหวรางกายเบื้องตน ทฤษฏีการเรียนรู การควบคุมตนเอง กลไกการ
เคลื่อนไหว การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะทางกลไก

PHED3102

การบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา
2(2-0-4)
Management of Physical Education Program in School
ศึก ษาขอบขายและทฤษฎีใ นการจัด และบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา
หลักการสอนพลศึกษาในชั้นเรียน หลักการจัดแขงขันกีฬา หลักการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
พิเศษ หลักการจัดนันทนาการในสถานศึก ษา หลัก การบริหารวัสดุอุปกรณและสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางพลศึกษา

PHED3103

โภชนศาสตรเพื่อการพลศึกษา
2(2-0-4)
Nutrition for Physical Education
การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีพื้นฐานของอาหารชนิดตางๆ ความสําคัญของสารอาหาร
ตอ การเลน กีฬ า การแปรสภาพเปน พลั งงานในรา งกาย โดยเฉพาะอย างยิ่ง ที่ก ลา มเนื้ อ
ประโยชนที่ไดจ ากอาหารชนิด ตางๆ เมื่อเขาสูรางกายและปริมาณอาหารชนิดตางๆ เพื่อ
เสริมสรางกําลังและความอดทน ใหแกนักกีฬาและบุคคลทั่วไปในการที่จะทําใหมีสุขภาพ
สมบูรณและแข็งแรง

PHED3104

พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
2(2-0-4)
Physical Education for Exceptional Children
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของการจัดกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ
ชนิดของเด็กพิเศษ กิจ กรรมพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ การสอน และการประเมิน ผลพล
ศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ การวิเคราะหและศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมพลศึก ษาสําหรับเด็ก
พิเศษ

PHED3105

การจัดและการบริหารนันทนาการ
2(2-0-4)
Organization and Administration in Recreation
ศึกษาทฤษฎีและหลักการจัดและการบริหารนันทนาการ การวางแผนการจัดโครงการ
นัน ทนาการ ลั ก ษณะการจั ด นั น ทนาการรู ปแบบต า งๆในองค ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
องคประกอบที่เกี่ยวของในการจัดและการบริหารงานนันทนาการปจจัยตางๆที่มีผลตอการจัด
และการบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน

PHED3201 ฟุตบอล
Football

2(1-2-3)

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาฟุตบอล การฝกทักษะกีฬาฟุตบอล
การฝกทักษะการเลนทีม การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาฟุตบอล กฎ กติกาการเลนกีฬา
ฟุตบอล

PHED3202

ตะกรอ
Takraw

2(1-2-3)

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาตะกรอไทยและสากล การฝกทักษะ
ตะกรอ การฝกทักษะการเลนทีม การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาตะกรอ กฎ กติกาการ
เลนตะกรอ
PHED3203

ผูกํากับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scout Basic Unit Leader Traning Course
ศึก ษาประวั ติค วามเปน มาและประโยชน ข องลู ก เสือ โครงสร างการลูก เสือไทย
หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน หลักสูตรลูกเสือ
สามัญ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ

PHED3204

กระบี่กระบอง
2(1-2-3)
Swords and Poles
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬากระบี่กระบอง การฝกทักษะการเลน
กระบี่กระบอง ประเภทของอาวุธในกีฬากระบี่กระบอง ประเพณีการแสดงการใชและการดูแล
อุปกรณกีฬากระบี่กระบอง กฎ กติกาที่ใชในการเลนกระบี่กระบอง

PHED3205

เทนนิส
Tennis

2(1 2-3)

ศึก ษาประวั ติค วามเปน มาและประโยชนข องกี ฬาเทนนิส การฝก ทัก ษะการเล น
เทนนิส การฝกทักษะการเลน ประเภทเดี่ยวและคู การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณกีฬา
เทนนิส กฎ กติกาในการเลนเทนนิส
PHED3206

เปตอง
2(1-2-3)
Petanque
ศึก ษาประวัติค วามเปน มาและประโยชนข องกีฬาเปตอง การฝก ทัก ษะกีฬาเปตอง
การฝกทักษะการเลนทีม การใชและบํารุงอุปกรณกีฬาเปตอง กฎ กติกาการเลน เปตอง

PHED3207

เทควันโด
2(1-2-3)
Taekwondo
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเทควันโด การฝกทักษะตาง ๆ ที่
ใชในการตอสูและการปองกัน การใชและดูแลรักษาอุปกรณกีฬาเทควันโด กฎ กติกาในการ
เลนกีฬา เทควันโด

PHED3208

การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
2(1-2-3)
Life Saving and Aquatic Safety
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของการชวยชีวิตและความปลอดภัย ทางน้ํา
การฝกทักษะการวายน้ําเพื่อชวยชีวิต วิธีการปองกันแกไข และชวยเหลือคนจมน้ํา วิธีการพา
ผูปวยเขาสูที่ปลอดภัย การปฐมพยาบาลผูไดรับอุบัติเหตุจากการจมน้ํา การจัดระเบียบการใช
สระวายน้ําเพื่อความปลอดภัย

PHED3224

ผูกํากับลูกเสือ - เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2-3)
Scout Basic Unit Leader Training Course
ศึกษาประวัติและกิจการขององคการลูกเสือโลก วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง
โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขั้นความรู
เบื้องตน หลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงที่ 2 กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสือสํารอง พิธีการลูกเสือสํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยูคาย
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน

PHED3301

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กรีฑา
2(1-2-3)
Athletics Coaching Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED 1201 กรีฑา
ศึ ก ษาบทบาทหน า ที่ ข องการเป น ผู ฝ ก สอน เทคนิ ค และกลวิ ธี การวางแผน
การฝ ก เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะกรี ฑ า การสร า งสมรรถภาพทางกาย การคั ด เลื อ กนั ก กี ฬ า
การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิค
การเลนกรีฑา การวางแผนฝกซอม วิธีการทําสนามกรีฑาลู - ลาน การเปนเจาหนาที่และการ
จัดการแขงขันกรีฑา

PHED3302

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล
2(1-2-3)
Football Coaching and Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED 3201 ฟุตบอล
ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน เทคนิคและกลวิธีการฝกฟุตบอลเพื่อการแขงขัน
การคัด เลือกนัก กีฬา จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการเลน
ฟุตบอล การวางแผนการฝกซอม การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล

PHED3303

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล
2(1-2-3)
Volleyball Coaching and Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED 2203 วอลเลยบอล
ศึก ษาบทบาทหนาที่ ข องผูฝก สอนเทคนิค และกลวิธีก ารฝ ก วอลเลยบอลเพื่ อการ
แขงขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ
เลนวอลเลยบอล การวางแผนการฝกซอม การเปนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล

PHED3304

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาบาสเกตบอล
2(1-2-3)
Basketball Coaching and Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED 1204 บาสเกตบอล
ศึก ษาบทบาทหน าที่ข องผูฝก สอนเทคนิค และกลวิธีก ารฝ ก บาสเกตบอลเพื่อการ
แขงขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ
เลนบาสเกตบอล การวางแผนการฝกซอม การเปนเจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล

PHED3305

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวายน้ํา
2(1-2-3)
Swimming Coaching and Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED 1202 วายน้ํา
ศึกษาบทบาทและหนาที่ของผูฝกสอน เทคนิคและกลวิธีการฝกวายน้ําเพื่อการแขงขัน
การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการวายน้ํา
การวางแผนการฝกซอม การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขัน วายน้ํา

PHED3306

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทเบิลเทนนิส
2(1-2-3)
Table Tennis Coaching and Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED 2202 เทเบิลเทนนิส
ศึก ษาบทบาทหนาที่ข องผูฝก สอนเทคนิค และกลวิธีก ารฝกเทเบิลเทนนิสเพื่อการ
แขงขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ
เลนเทเบิลเทนนิส การวางแผนการฝกซอม การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬาเท
เบิลเทนนิส

PHED3307

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทนนิส
2(1-2-3)
Tennis Coaching and Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED 3205 เทนนิส
ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน เทคนิคและกลวิธีการฝกเทนนิสเพื่อการแขงขัน
การคัด เลือกนัก กีฬา จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการเลน
เทนนิส การวางแผนการฝกซอม การเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิส

PHED3310

การจัดประสบการณการเรียนรูวิชาพลศึกษา
3(2-2-5)
Learning Experiences Management in Physical Education
การศึกษาจุดประสงค เนื้อหา อัตราเวลาเรียน และเอกสารหลักสูตรพลศึกษา การวิเคราะห
หลักสูตรวิธีการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู ทางพลศึกษา
การวางแผนการจัดการเรียนรูสื่อการเรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรูทางพลศึกษา
การเขียนแผน การจัดการเรียนรูการฝกปฏิบัติการสอน

PHED4101

การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา
2(2-0-4)
Assessment in Physical Education
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา หลักการวัดผล
และประเมินผลทางพลศึกษา แบบทดสอบทางพลศึกษาประเภทตางๆ การเลือกแบบทดสอบ
วิธีการดําเนินการทดสอบ การแปลความหมายจากผลการทดสอบ

PHED4102

การบาดเจ็บทางการกีฬา
2(2-0-4)
Sport Injury
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเวชศาสตร ความรูเบื้องตนของกีฬา
เวชศาสตร สาเหตุของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเลนกีฬา ปจจัยที่มีผลตอการบาดเจ็บจาก
การออกกําลังกายและเลนกีฬา ทฤษฎีและหลักการในการปองกันการบาดเจ็บ การรักษาและ
การปฐมพยาบาลโดยวิธีตางๆ วิธีการและหลักการบําบัดการบาดเจ็บ การฟนฟูการบาดเจ็บ
จากการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อใหรางกายกลับสูสภาพปกติ

PHED4201

การจัดนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน
2(1-2-3)
Recreation Arrangement in school and community
ศึกษาทฤษฎีและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนันทนาการ การจัดบริหารนันทนาการและ
การดําเนิน งานนัน ทนาการในสถานศึก ษา ปญหาและความตองการทางนัน ทนาการของ
นักเรียนและชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชน
อุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมนันทนาการ การฝกการจัดกิจกรรม
นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน

PHED4202

โบวลิ่ง
2(1-2-3)
Bowling
ศึกษาประวัติค วามเปนมาและประโยชนของกีฬาโบวลิ่ง การฝกทัก ษะกีฬาโบวลิ่ง
การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาโบวลิ่ง กฎ กติกาการเลนโบวลิ่ง

PHED4203

กอลฟ
Golf

2(1-2-3)

ศึก ษาประวัติค วามเปน มาและประโยชนข องกีฬากอลฟ การฝกทักษะกีฬากอลฟ
การใชและการดูแลอุปกรณกีฬากอลฟ กฎ กติกาการเลนกอลฟ
PHED4204

สนุกเกอร
2(1-2-3)
Snooker
ศึก ษาประวั ติค วามเปน มาและประโยชนข องกีฬ าสนุ ก เกอร การฝ ก ทั ก ษะกี ฬ า
สนุกเกอรการใชและดูแลอุปกรณกีฬาสนุก เกอร กฎ กติกาการเลนกีฬาสนุก เกอร

PHED4251

นันทนาการเพื่อการฝกอบรม
3(3-0-6)
Recreation for Training
ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ หลัก การ รูปแบบของการจัดทัศนศึกษาและ
นัน ทนาการ ขั้น ตอนและการจั ด ระบบขอ มู ลสารสนเทศแหล งทั ศนศึก ษา ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพลง เกมเพื่อนันทนาการ ผูนําทัศนศึกษาและนันทนาการ
การประเมินผลการจัดทัศนศึกษาและกิจกรรมนันทนาการฝกปฏิบัติจัดทัศนศึกษาและกิจกรรม
นันทนาการ

PHED4301

การสอนกีฬาประเภททีม
2(1-2-3)
Team Sport Teaching
วิชาที่ตองเรียนมากอน : กีฬาประเภททีมไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนกีฬาประเภททีม ทฤษฎีการเรียนรู วิธีการ
สอนแบบตาง ๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การสรางแบบฝก การฝกปฏิบัติการ
สอน

PHED4302

การสอนกีฬาประเภทบุคคล
2(1-2-3)
Individual Sport Teaching
วิชาที่ตองเรียนมากอน : กีฬาประเภทบุคคลไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ศึก ษาทฤษฎี แ ละความสํ าคั ญ ของการสอนกี ฬาประเภทบุ ค คลทฤษฎี ก ารเรี ย นรู
วิธีก ารสอนแบบต างๆ เทคนิ ค การสอน การวางแผนการสอน การสรา งแบบฝก การฝ ก
ปฏิบัติการสอน

PHED4303

การสอนสุขศึกษา
2(1-2-3)
Health Education Teaching
วิชาที่ตองเรียนมากอน : วิชาในหมวดสุขศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนสุขศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู วิธีการสอนแบบ
ตางๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การฝกปฏิบัติการ สอน

PHED4304

การสอนกีฬาทางน้ํา
Methods of Teaching Aquatic Sport
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED1202 วายน้ํา

2(1-2-3)

ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนกีฬาทางน้ํา ทฤษฎีการเรียนรู วิธีการสอน
แบบตาง ๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การสรางแบบฝก การฝกปฏิบัติการสอน
PHED4305

PHED4306

การสอนกิจกรรมเขาจังหวะ
2(1-2-3)
Methods of Teaching Rhythmic Activity
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED1207 กิจกรรมเขาจังหวะ
ศึก ษาทฤษฎีแ ละความสํา คัญ ของการสอนกิจ กรรมเข าจั งหวะ ทฤษฎีก ารเรี ยนรู
วิธีก ารสอนแบบตางๆ เทคนิค การสอน การวางแผนการสอน การสร างแบบฝก การฝ ก
ปฏิบัติการสอน
การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาแบดมินตัน
2(1-2-3)
Badminton Coaching and Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED2201 แบดมินตัน
ศึก ษาบทบาทหนา ที่ข องผูฝก สอน เทคนิค และกลวิ ธีก ารฝก แบดมิน ตัน เพื่ อการ
แขงขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ
เลน แบดมิน ตัน การวางแผนการฝก ซอม การเปน เจาหน าที่และการจัด การแข งขัน กีฬ า
แบดมินตัน

PHED4307

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬามวย
2(1-2-3)
Boxing Coaching and Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED 2206 มวย
ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน เทคนิคและกลวิธีการฝก มวยไทยและมวยสากล
เพื่อการแขงขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิต วิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไข
เทคนิคการเลนมวยไทยและมวยสากล การวางแผนการฝกซอม การเปนเจาหนาที่และการ
จัดการแขงขันกีฬามวยไทยและมวยสากล

PHED4308

การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาตะกรอ
2(1-2-3)
Takraw Coaching and Officiating
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED 3202 ตะกรอ
ศึกษาบทบาทหนาที่ของผูฝกสอน เทคนิคและกลวิธีการฝกตะกรอเพื่อ
การแขงขัน การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิค
การเลนตะกรอ การวางแผนการฝกซอมการเปนเจาหนาที่และการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอ

PHED4901

สัมมนาทางพลศึกษา
1(0-2-1)
Seminars Physical Education
ศึกษาแนวคิด หลักการ นโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ สภาพการจัดการ
พลศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน การอภิปราย วิเคราะหเพื่อหาแนวทางปรับปรุงทางพลศึกษา
การฝกการจัดดําเนินการสัมมนาเพื่อสงเสริมและพัฒนาการพลศึกษา

PHED4902

การวิจัยทางพลศึกษา
3(0-6-3)
Research Studies in Physical Education
แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ ความสําคัญ ความจําเปนของการวิจัยที่มี
ตอการพัฒนาการเรียนการสอนทางพลศึกษา การศึกษาผลงานวิจัยทางการศึกษาทางพล
ศึก ษา กระบวนการวิจัย ปฏิบั ติก ารในชั้ น เรียน ปฏิบัติก ารทําวิจัย ปฏิบัติก ารในชั้น เรีย น
ทางการพลศึกษา การวิจัยเพื่อรูและแกปญหาเฉพาะเรื่อง การเผยแพรสูสาธารณะชน

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
PHYS1301

ฟสิกสเบื้องตน
3(2-3-4)
Introduction to Physics
การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร จลนพลศาสตรของอนุภาค
โมเมนตัม พลังงานกล คลื่น สถิตศาสตรของของไหลและการประยุกตใช ความรอนและ
อุณหพลศาสตร ทฤษฎีพื้นฐานทางไฟฟา กัมมันตภาพรังสี

PHYS1303

ฟสิกสพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Physics
การวัด และหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร กฎการเคลื่อนที่ งานและ
พลังงาน คลื่นกล สถิตศาสตรของของไหล ปรากฏการณทางความรอนและหลักการ
เบื้องตนทางอุณหพลศาสตร สนามไฟฟา งานและพลังงานศักยไฟฟา ฟลักซแมเหล็ก
สนามแมเหล็ก แรงเนื่องจากสนามแมเหล็ก แรงลอเรนตซ การเหนี่ยวนํา ความจุไฟฟา
ทฤษฎีวงจรไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรเชิงฟสิกส กัมมันตภาพรังสีและการ
สลายตัวของนิวเคลียส

PHYS1304

ปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐาน
Fundamental Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาฟสิกสพื้นฐาน

PHYS1305

ฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physics 1
การวัดและความแมนยําในการวัด สเกลารและเวกเตอร การเคลื่อนที่ในลักษณะ
ตาง ๆ โมเมนตัมและกฎการเคลื่อนที่ แรงและผลของแรง งาน กําลังและพลังงานกลศาสตร
ของวัตถุแบบอนุภาคและแบบแข็งเกร็ง การสั่น การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก การเคลื่อนที่
แบบคลื่น คลื่นกล สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ปรากฏการณ ความรอน อุณหพล
ศาสตร

1(0-3-0)

PHYS1306 ปฏิบัติการฟสิกส 1
Physics Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาฟสิกส 1
PHYS1307

1(0-3-0)

ฟสิกส 2
3(3-0-6)
Physics 2
กฎ ข อง คู ล อม ป สน า ม ไ ฟ ฟ า ก ฎ ข อง เก า ส ศั ก ย ไ ฟฟ า ก ฎ ของ โ อห ม
กฏของคี ร ช ฮอฟฟ แรงลอเรนตซ สนามแม เ หล็ ก อั น เนื่ อ งจากกระแสไฟฟ า
แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎี
สัมพั ทธภาพพิเ ศษ ฟสิ ก สอ ะตอม กัม มัน ตภาพรั งสี ฟสิ ก ส นิว เคลี ยรเ บื้อ งตน ฟ สิก ส
สมัยใหม อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน กฎของเลนซ

PHYS1308 ปฏิบัติการฟสิกส 2
Physics Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาฟสิกส 2

1(0-3-0)

PHYS2401

กลศาสตร 1
3(3-0-6)
Mechanics 1
ปริภูมิและเวลา กฎของนิวตัน มวลและแรง การเคลื่อนที่เชิงเสน การแกวงกวัด
แบบฮารมอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษแบบมีศูนยกลาง กรอบอางอิง
แบบหมุน กรอบอางอิงแบบจุดศูนยก ลางมวล การเคลื่อนที่รอบแกนหมุน หลักเบื้องตน
กลศาสตรแบบลากรอง และแบบแฮมิลตัน

PHYS2402

ปฏิบัติการกลศาสตร
Mechanics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชากลศาสตร

1(0-3-0)

PHYS2406

ไฟฟาเบื้องตน
3(2-2-5)
Introuction to Electricity
ประจุไฟฟา ตัวนําและฉนวนไฟฟา แรงคูลอมบ สนามไฟฟา งานทางไฟฟาและ
ศัก ยไฟฟา ความจุไฟฟาและตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟา ตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา การ
เหนี่ยวนํ าไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟ ากระแสสลับ กํา ลังไฟฟา และการ
คํานวณคาไฟฟา รวมทั้งปฏิบัติการทางไฟฟาที่เหมาะสม

PHYS3102

ธรณีวิทยา
Geology

3(2-3-4)

สมบัติทั่วไปและการกอเกิดโลก ลักษณะภายในและกิจกรรมของเปลือกโลกใน
วาระตางๆ การกรอน ทําลายของลมฟาอากาศ การสลายตัว การสะสมตัว การตกตะกอน
การระเหย ภาวะแหงแลง การแปรสภาพของดิน หิน แร และทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ
และเหตุการณตาง ๆ ของธรณีวิทยาไทยและขอมูลเกีย่ วกับธรณีวิทยาโลก
PHYS3103

อุตุนิยมวิทยา
3(2-3-4)
Meteorology
คุ ณ ลั ก ษณะของบรรยากาศชั้ น ต า งๆ กิ จ กรรมของลมฟ า อากาศเกี่ ย วกั บ
การดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย การทะลวงผาน การแลกเปลี่ยนความรอนในบรรยากาศ
และผลที่ทําใหยานตาง ๆ แตกตางกันในดานความชื้น อุณหภูมิ และ
ความดัน
กิจกรรมเชิงคอริออลิสของมวลอากาศ กระบวนการพยากรณอากาศ

PHYS3104

ดาราศาสตรและอวกาศ
2(1-3-2)
Astronomy and Space
ธรรมชาติ แ ละสมบั ติ ข องแสงบางประการที่ จ ะนํ า ไปสู ค วามเขา ใจ ลั ก ษณะ
บางประการของวัตถุทองฟา ระบบพิกัดทางดาราศาสตร ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ ทัศน
อุปกรณทางดาราศาสตร ศึก ษาลัก ษณะและปรากฏการณตาง ๆ ของวัตถุในท องฟาเริ่ม
ตั้งแตวัตถุทองฟาที่อยูใกลที่สุด ไปยังจุดที่กวางไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพ ยานอวกาศ กับ
ความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน

PHYS3105

ฟสิกสดาราศาสตร
2(1-3-2)
Astrophysics
ฟสิกสของดวงดาว กําเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ ตําแหนงและโชติมาตร
ของดาว ปฏิกิริยานิวเคลียรที่เปนแหลงพลังงานของดาวฤกษ สเปกตรัมของดาว ฟสิกสของ
ดวงอาทิตย รังสีคอสมิกและสภาพอวกาศ

PHYS3508

พลังงาน
3(3-0-6)
Energy
ความหมายและความสําคัญของพลังงาน พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงาน
เคมี พลังงานจากชีวมวล พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนิวเคลียร
พลังงานทางเลือกอื่น ๆ คุณคาและการอนุรักษพลังงาน

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
PLSC2101 มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Product Standards, Laws and Regulations
มาตรฐาน ขอบังคับและกฎหมายสินคาเกษตร มาตรฐานและการรับรองผลิตผลทางการ
เกษตรของไทยและตางประเทศ ระเบียบ ขั้นตอนการสงออกและนําเขาผลิตผลทางการเกษตร
กรณีศึกษาเกี่ยวกับมาตรการกีดกันสินคาเกษตรทางการเกษตร
PLSC2102 งานชางเกษตรเบื้องตน
3(2-3-4)
Basic Farm Mechanics
ศึกษาพื้นฐานงานชางที่มีความจําเปนตองใชในฟารม ไดแก ชางไม ชางปูน ชางไฟ ชาง
ประปา ฯลฯ การใชเครื่องมือชาง การบํารุงดูแลรักษา และความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน
PLSC2103 การผลิตเห็ด
3(2-3-4)
Mushroom Production
ลักษณะทางชีววิทยาและประเภทของเห็ด คุณคาทางโภชนาการและสรรพคุณทางยา เห็ดที่
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด วัสดุเพาะ
วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ด ศัตรูเห็ด ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC2104 อนุกรมวิธานพืช
3(2-3-4)
Plant Taxonomy
หลักและวิธีการปฏิบัติในการจัดหมวดหมูพืช เนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพททาง
อนุกรมวิธานพืชการใชไดโคโตมัสคีย ในการระบุชนิดพืชและพืชวงศสําคัญของประเทศไทยและ
ของโลก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC2201 การผลิตและการจัดการพืชผัก
3(2-3-4)
Vegetable Production and Management
ประเภทของพืชผัก ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเจริญเติบโต วิธีปลูก การปองกันกําจัดศัตรูพืช
และการดูแลรักษา การวางแผนการผลิตและการตลาดพืชผัก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

PLSC2501 การขยายพันธุพืช
3(2-3-4)
Plant Propagation
ชีววิทยาของการขยายพันธุพืช สภาพแวดลอมและปจจัยที่เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช
หลักการและเทคนิคการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ
เทคโนโลยีชีวภาพที่
เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3201 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
3(2-3-4)
Post-harvest Technology
สรีรวิทยาและการเปลี่ยนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ปจจัยที่เกี่ยวของและการควบคุม การ
ประเมินการสูญเสีย การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การบรรจุ บรรจุภัณฑและหีบหอ
การกระจายสินคาและการขนสง ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3202 การผลิตพืชอินทรีย
3(2-3-4)
Organic Plant Production
ความสําคัญ หลักการผลิตพืชแบบอินทรีย พืชสําหรับใชบริโภค เชน พืชผัก ไมผลและพืช
ประดับ มาตรฐานและขอกําหนดสําหรับเกษตรอินทรีย ปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการผลิตพืชอินทรีย
การใชธรรมชาติในการผลิต การตลาดและธุรกิจพืชอินทรีย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3203 การปลูกพืชไรดิน
3(2-3-4)
Soilless Culture
เทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบการปลูกแบบไมใชดิน การจําแนกชนิดและคุณสมบัติของ
วัสดุปลูก การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร การจัดการโรงเรือน การเก็บเกี่ยวและการขนสง
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3301 การออกแบบจัดสวน
3(2-3-4)
Landscape Design
ทฤษฎีและหลักการของการออกแบบ
รูปแบบและประเภทการจัดสวน
การวาง
องคประกอบการจัดสวน ประเภทของพืชที่ใชในการจัดสวน การเลือกใชวัสดุ ระบบน้ําและการ
จัดการ การจัดวางระบบไฟฟา ระบบการเคลื่อนยายและขนสง การดูแลรักษา การประเมินราคา
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

PLSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช
3(2-3-4)
Pest Management
ประเภทและการจําแนกศัตรูพืช เชน โรค แมลงและวัชพืช แนวทางการควบคุม รูปแบบการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช แนวทางการบูรณาการจัดการศัตรูพืชความปลอดภัยและผลกระทบของสาร
กําจัดศัตรูพืชตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3501 การปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-4)
Plant Breeding
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL2401 พันธุศาสตร
หลักการปรับปรุงพันธุพืช การถายทอดลักษณะและอิทธิพลของสภาพแวดลอม พันธุกรรม
ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุพืช การอนุรักษพันธุกรรมพืช การปรับปรุงพันธุพืชรูปแบบ
ตางๆ เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุพืช ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC3601 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช
3(2-3-4)
Plant Tissue Culture and Biotechnology
หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนและเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจากสวนตางๆ
เชน การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ การเพาะเลี้ยงอับเรณูโพรโตพลาสตและยายปลูก การประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พันธุกรรมพืช ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC4101 พรรณไมน้ําและการเลี้ยงปลาสวยงาม
3(2-3-4)
Aquatic Plant and Ornamental Fish
ชีววิทยาของปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา คุณภาพน้ํา ชนิดปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา
เทคนิคการจัดตูปลาและตูพรรณไมน้ํา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
PLSC4201 การผลิตไมผล
3(2-3-4)
Fruit Crop Production
ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตไมผล การจําแนกประเภทของไมผล ปจจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตไม
ผล การวางแผนการผลิตไมผล การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการผลิตไมผล
นอกฤดู การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการสงเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาของ
ผลผลิต ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

PLSC4202 การผลิตพืชภายใตปจจัยควบคุม
3(2-3-4)
Plant Production under Controlled Conditions
ปจจัยที่เกี่ยวของทางสรีรวิทยาที่มีตอการเจริญเติบโตของพืช
หลักการผลิตพืชภายใต
สภาวะควบคุม การควบคุมขนาดและรูปทรงของตนพืช การบังคับการออกดอกและติดผล การ
ดูแลรักษา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
POLS1101

ความรูเกี่ยวกับรัฐศาสตร
Introduction to Political Science
แนวคิดทฤษฎี วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร แนวทาง
ตาง ๆ ในการศึกษาทางรัฐศาสตร การเมืองและอํานาจ ความสัมพันธระหวาง
รัฐกับประชาชน กระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ตลอดจน
เนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

3(3-0-6)

POLS1102

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Introduction to Public Administration
แนวคิด และทฤษฎี ขอบขายของการศึก ษารั ฐประศาสนศาสตร ที่เกี่ ยวขอ งกั บ
กระบวนการทางการบริหาร การนํานโยบาย แผน และโครงการไปปฏิบัติ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานคลังสาธารณะ การจัด การระบบราชการ รัฐประศาสนศาสตรใ น
ประเทศไทย

POLS1103

จริยธรรมสําหรับนักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Ethics for Politicians
แนวคิด ทฤษฎีข องจริยธรรม จริยศาสตร ศีลธรรม คุณ ธรรมและความสัมพัน ธ
ระหวางจริยธรรมกับการเมือง แนวคิดและจริยธรรมของปรัชญาทางการเมืองที่สําคัญและ
ในมุมมองของสํานักคิดตางๆ ปญหาจริยธรรมทางการเมืองในสังคมไทย

POLS1104

ความสัมพันธระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Relations
แนวคิดพื้นฐานของการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติและโครงสรางของระบบ
การระหวางประเทศ อุด มการณที่มีผลตอแนวพฤติก รรมของรัฐ เครื่องมือที่ใ ชใ นการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐ ตลอดจนพัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศในรูป
ตางๆ เชน ระเบียบปฏิ บัติก ฏหมายและสถาบัน ระหวา งประเทศ อัน เปน ผลจากปจ จั ย
ดังกลาว

POLS1105

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
3(3-0-6)
Introduction to Constitution
แนวคิด ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรัฐธรรมนูญ ปรัชญา
แนวความคิด หลักการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยกับรัฐธรรมนูญ ความสัมพันธของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง

POLS2101

การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
แนวความคิ ด ทางการเมื อ ง โครงสร า งอํ า นาจ และสถาบั น ทางการเมื อ งไทย
กระบวนการทางการเมือง ความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองไทย ที่มีผลตอการมีสวน
รวมและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย

POLS2102

ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง
3(3-0-6)
Political Philosophy and Theory
แนวความคิ ด ของนั ก ปรั ช ญาและนัก ทฤษฎี ใ นทางการเมื อ งที่ สํ าคั ญ ตั้ ง แต ยุ ค
คลาสสิคจนถึงสมัยปจจุบันในกลุมแนวคิดเรื่องทฤษฎีระบบโลกและการพึ่งพิง และกลุม
หลังโครงสรางนิยม

POLS2103

ระบบบริหารราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Bureaucracy System
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ คานิยม ระบบ และวิวัฒนาการของการ
บริหารราชการไทย ปจจัยแวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีอิทธิพลตอ
การบริหารราชการไทย การจัดสวนราชการและการบริหารราชการไทยในปจจุบัน ปญหา
อุปสรรค และแนวทางแกไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ
ตลอดจนการจัดการภาครัฐแนวใหม

POLS2104

นโยบายสาธารณะและการวางแผน
3(3-0-6)
Public Policy and Planning
แนวคิด หลักการ และกระบวนการนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับการกําหนด
นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย รวมทั้งการวิเคราะหนโยบาย
และการวางแผนในภาครัฐ ปญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับโยบายสาธารณะและการวางแผน
ในประเทศไทย

POLS2105

การปกครองทองถิ่นไทย
3(3-0-6)
Thai Local Government
แนวคิด ทฤษฏี และพัฒนาการของการปกครองทองถิ่นจากแนวคิดตะวันตกที่เปน
รากฐานของการปกครองและการพั ฒ นาระบอบประชาธิป ไตยของไทย ประวัติ และ
ความสัมพันธระหวางการปกครองทองถิ่นกับการปกครองสวนกลาง รูปแบบ ปญหาและ
ผลกระทบตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยปจจุบัน

POLS2301

องคการและการจัดการภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Organization and Management
ความรูเบื้องตน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองคก ารและการจัดการ สภาพแวดลอม
องคประกอบ และ รูปแบบขององคการ ลักษณะขององคการสมัยใหม การปรับตัวของ
องคการและการจัดการภาครัฐภายใตบริบทในปจจุบัน

POLS2302

การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Management
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย
การบริหารทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ รวมทั้งปญหาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐในปจจุบัน

POLS3301

การบริหารแรงงาน
3(3-0-6)
Labour Administration
แนวคิด หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวกับการบริหารแรงงาน ความสัมพันธระหวางลูกจาง
กับฝายบริหารและรัฐบาล สภาพขอขัดแยงระหวาง นายจางกับลูกจาง องคกรที่เกี่ยวของกับ
การบริหารแรงงาน บทบาทของรัฐบาลในดานแรงงาน สภาพการจางและกระบวนการ
เจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหาอุปสรรคที่
เกี่ยวของกับการบริหารแรงงานไทย

POLS3302

การบริหารโครงการและการลงทุนสาธารณะ
3(3-0-6)
Project Management and Public Investment
แนวคิด หลักการที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการ และวงจรการบริหารโครงการ
ขององคกรภาครัฐ นโยบายและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ ประเภทของโครงการสาธารณะ
การกอรูปเชิงนโยบายและการตัดสินใจลงทุนในโครงการสาธารณะขององคการภาครัฐ
แนวคิดในการประเมิน ผลโครงการสาธารณะ ตลอดจนการกําหนดอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูบริหารโครงการของรัฐ ผลกระทบจากโครงการและการลงทุนสาธารณะที่
มีตอเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเนนสถานการณ แนวนโยบาย กระบวนการ และ
ปญหาหารบริหารโครงการสาธารณะของประเทศไทย

POLS3303

เทคนิคการบริหาร
3(3-0-6)
Administrative Techniques
แนวคิด ทางการบริหาร และเทคนิค ทางการบริหารที่นําไปสูประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลขององคการ รวมทั้งสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการที่ดี

POLS3304

การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3(3-0-6)
Fiscal Administration and Budgeting
เป า หมายและหน า ที่ ด า นเศรษฐกิ จ ของรั ฐ แนวคิ ด ทฤษฎี ท างการคลั ง และ
งบประมาณ องคประกอบในการบริหารงานคลัง กระบวนการงบประมาณ ลักษณะของ
นโยบาย มาตรการในการดําเนินการตามนโยบาย และความสัมพันธระหวางนโยบายกับ
การพัฒนาประเทศ ของนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายงบประมาณ

POLS3305

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Management Information Systems
แนวคิดที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การนําระบบสารสนเทศมาใช ความสัมพัน ธ
ระหว างองค ก ารและสารสนเทศ จริ ย ธรรมในการใช ขอ มู ล และสารสนเทศ รวมทั้ ง
ผลกระทบของสารสนเทศที่มีตอการบริหารงานขององคการในปจจุบัน

POLS3306

การประเมินผลโครงการสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Project Evaluation
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS3302 การบริหารโครงการและการลงทุนสาธารณะ)
หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการสาธารณะในฐานะที่เปนเครื่องมือ
นักบริหารภาครัฐ ศึก ษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑใ นการประเมินผล เทคนิค การ
ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลกอน ระหวาง และหลังการนําโครงการไปปฏิบัติ
ศึก ษาบทบาทของสถาบัน ตางๆในการประเมิน ผลโครงการสาธารณะขององคก ารใน
ทองถิ่น

POLS3307

การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Readings in Public Administration
ตํารา บทความ ผลการวิจัย และเอกสารวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตร เพื่อ
พัฒ นาทัก ษะในการอา น การเขีย น การตีค วามหมาย การจับประเด็น สําคั ญ และสรุ ป
ใจความสําคัญของเอกสารดังกลาวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

POLS3321

นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Policy and Planning
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ )
แนวคิด หลักการในการวางนโยบาย และแผนทรัพยากรกําลังคนภาครัฐ ปจ จัย
องคประกอบที่จําเปน สําหรับการวางแผนกําลังคน เทคนิค และวิธีการในการวางแผน
กําลังคน องคก รเกี่ยวกับการวางแผนกําลัง ระบบขอมูลทรัพยากรกําลังคนภาครัฐ การ
ดําเนิน การติดตามและการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย และ
แผน แนวโนมการกําหนดนโยบายและการวางแผนกําลังคนภาครัฐภายใตสภาวการณที่
เปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน

POLS3322

การสรรหา คัดเลือก และการวาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
Recruitment Selection and Procurement into Public Organization
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ )
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก วาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ
กระบวนการ และเทคนิคในการสรรหา คัดเลือก วาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ
รวมทั้งการสรรหา คัดเลือก วาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ

POLS3323

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Human Resource Development
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ )
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ กระบวนการ และเทคนิค
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ รวมทั้งปญหาและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐในปจจุบัน

POLS3324

พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
Behavior and Human Relations in Public Organization
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ปจจัย และปรากฏการณตางๆ ที่
เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษยในองคการ

POLS3325

การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูลในองคการภาครัฐ
3(3-0-6)
Compensation and Fringe Benefit Management in Public Organization
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ )
ทฤษฎี พัฒนาการของระบบเงินเดือนและคาตอบแทนสวัสดิการ และผลประโยชน
เกื้อกูลในองคก ารภาครัฐ หลัก การ กระบวนการ และวิธีก ารจัด ทํานโยบาย โครงสราง
เงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตางๆ ศึกษาการออกแบบและการ
บริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิก าร และการใหร างวัลที่เหมาะสมกับองคก ารภาครัฐ
โครงสรางและวิธีการจายคาตอบแทน หลักการจายคาตอบแทนภาครัฐ

POLS3326

นโยบายคุณภาพชีวิตและสวัสดิการภาครัฐ
3(3-0-6)
Quality of life and Public Welfare Policy
แนวคิดและพัฒนาการของคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการ นโยบายที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพชีวิตและสวัสดิการของรัฐ รวมถึงปญหาการจัดการคุณภาพชีวิตและสวัสดิการใน
ภาครัฐ

POLS3341

สิทธิมนุษยชน
3(3-0-6)
Human Rights
ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคําและปรัชญาที่เกี่ยวของกับสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษ ย กฎบัต รสหประชาชาติ กฎหมายสากล และหลัก กฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการ
รับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

POLS3342

การบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
Justice Administration
การบริหารกระบวนการยุติธรรม บทบาทของฝายตางๆในกระบวนการยุติธรรม
ไดแก ฝายตุลาการ ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ ทนายความ นิติกร ศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของ
ศึกษาปญหาและผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมที่มีตอสังคม รวมถึงแนวคิดในการ
แกไขปญ หา การปรับปรุงประสิ ทธิภ าพในการบริหารงานเพื่อ เปน การสงเสริมความ
ยุติธรรมในสังคม

POLS3343

นิติวิทยาศาสตรในการบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
Forensic Science in Justice Administration
ลัก ษณะของนิติวิทยาศาสตร ไดแก การนําความรูทางวิทยาศาสตรทุกสาขามา
ประยุก ตใ ช เพื่อพิสูจ นขอเท็จ จริงในคดีค วามเพื่อผลในการบังคับใชก ฎหมายและการ
ลงโทษ บทบาทของงานนิติวิทยาศาสตรที่มีตอการบริหารงานยุติธ รรม บทบาทของนัก
บริหารงานยุติธรรมในการพัฒนางานและการสืบสวนสอบสวนในกระบวนการยุติธรรม
โดยใชศาสตรข องนิติวิทยาศาสตร อัน เปน สิ่งสําคัญตอหลัก นิติธรรมและการใหค วาม
ชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

POLS3344

นวัตกรรมในการบริหารงานยุติธรรม
3(3-0-6)
Innovation in Justice Administration
แนวคิด ทางการบริหารที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสูก ารพัฒ นา
รูปแบบของการบริหารงานยุติธรรม ขอดีของการมีนวัตกรรม การสรางนวัตกรรม ปญหา
และอุ ป สรรคที่ มี ต อ การสร า งนวั ต กรรมและการเปลี่ ย นแปลง แนวทางและกลยุ ท ธ
ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอการสรางนวัตกรรมในการบริหารงานยุติธรรม

POLS3901

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Public Administration
แนวความคิด ประเภท และกระบวนการในการวิจัย เพื่อเชื่อมโยงเขากับประเด็นที่
เกี่ยวขอ งทางรัฐ ประศาสนศาสตร โดยครอบคลุมทั้ งปรัชญาการแสวงหาความรู การ
กําหนดปญหาของการวิจัย การสรางสมมติฐาน การออกแบบการทําวิจัย การเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการอภิปรายผล

POLS4301

การบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
Development Administration
กระบวนการบริหาร การบริหารการพัฒนาของไทย หลักการและทฤษฎีการบริหาร
การพัฒนา การพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวมถึง
ความสัมพันธและปจจัยแวดลอมตางๆ ที่มีอิทธิผลตอการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ

POLS4321

กฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ
3(3-0-6)
Regulations in Public Human Resource Management
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ)
ที่มา หลักการ แนวคิดและรายละเอียดของกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ไดแก พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน ระเบียบการลาใน
ลักษณะตางๆ ระเบียบการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ระเบียบขอบังคับดานงานวินัย อุทธรณ
รองทุกข และสามารถวิเคราะห ประยุกต ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแกไขการใช
กฎระเบียบที่เกี่ยวของดังกลาวไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป

POLS4322

การพัฒนาองคการภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Public Organization Development and Change Management
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2301 องคการและการจัดการภาครัฐ)
แนวคิด ความรูเบื้องตน และธรรมชาติของการพัฒนาองคการ แนวคิดและหลักการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง เทคนิควิธีการในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแนวโนมการบริหารการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ

POLS4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Public Administration
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับรูลักษณะและโอกาสการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

POLS4802

การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร
5(450)
Occupational Practicum in Public Administration
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร)
การฝกงานในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเนนการรวบรวมขอมูล
การวิ เ คราะห ก ารบริห ารในองค ก ารตลอดจนการวางโครงการในการแก ปญ หาการ
บริหารงานในองคการ และการรวมกิจกรรมทางการบริหารในองคการ การประชุม การ
ฝกอบรมการสรางทีมงาน และการประเมินผล

POLS4901

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร
3(2-2-5)
Seminar in Public Administration
กรณีศึกษาทางดานรัฐประศาสนศาสตร โดยเนนสภาพปญหาและภูมิปญญาทองถิ่น
นําขอคนพบมาปฏิบัติการสัมมนา ทั้งนี้อยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน

POLS4902

วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
3(0-6-3)
Research Studies in Public Administration
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร)
วิธีการและเทคนิคในการดําเนินการวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตรทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวม การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล โดยใช
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอางอิง การตีความ และการรายงานผล

POLS4903

การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร
3(0-6-3)
Independent Study in Public Administration
การศึก ษาประเด็นตางๆ ที่สําคัญและนาสนใจทางดานรัฐประศาสนศาสตร โดย
นําเสนอในลักษณะโครงการ ดําเนินการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอยาง
เปนระบบ ทั้งนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลและคําแนะนําของอาจารยผูสอนประจํากลุม

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
PSYC1101

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ความหมาย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พันธุกรรม และสิ่งแวดลอม ผลและวิธี
การศึกษาใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับพัฒนาการของมนุษ ย การรู สึก และการรับรู เชาวน
ปญญาความฉลาดทางอารมณ การเรียนรู กระบวนการคิด การจํา และลืม การจูงใจ
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม

PSYC1102

จิตวิทยาพัฒนาการ
3(3-0-6)
Developmental of Psychology
การเจริญเติบโตและลัก ษณะพัฒ นาการมนุษ ย อิทธิพลตาง ๆ ที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการของบุคคล ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของกับจิตวิทยาพัฒ นาการ พัฒ นาการดานตางๆ ของมนุษ ยตั้งแตปฏิสนธิ
จนกระทั่งเขาสูวัยชรา ตลอดจนการชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของบุคคล

PSYC1103

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
3(3-0-6)
Psychology of Personality and Adjustment
ความหมาย ความสําคัญของบุคลิก ภาพและการปรับตัว ความสัมพันธข อง
บุค ลิก ภาพกับสังคมและวัฒนธรรม การจําแนกบุคลิกภาพ การวัดและประเมิน
บุค ลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิก ภาพที่สําคัญ ลักษณะบุค ลิก ภาพที่เปน ปญหา วิธีก าร
ปรับตัวของมนุษย การปองกันและการแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา การวิเคราะห
เพื่อหารูปแบบบุคลิกภาพที่เหมาะสม การปรับปรุงและเสริมสรางบุคลิกภาพ

PSYC1104

การรับรูและการจูงใจ
3(3-0-6)
Perception and Motivation
ความหมายของการรับรูและการจูงใจ ความแตกตางของการรับสัมผัสและ
การรับรู องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการรับรู รูปแบบการรับสัมผัส ทฤษฎี
การรับรู ปรากฏการณการรับรู ทฤษฎีและหลักการจูงใจ องคประกอบทางสรีระ
สิ่งแวดลอม และทางจิตใจที่สงผลตอการเกิดพฤติกรรม การประยุกตแนวคิดและ
ทฤษฎีมาใชใ นการสงเสริมพฤติก รรมที่พึงประสงคและสรางขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน

PSYC1105

จิตวิทยาการเรียนรู
3(3-0-6)
Psychology of Learning
ความหมาย ธรรมชาติของการเรียนรู ความสําคัญของสมองตอการเรียนรูชนิด
ของการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู ลีลาการเรียนรู การจัด
สภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ การประยุกตใชหลักการเรียนรูใน
การแกไขปญหาการเรียนและปญหาอื่นๆ

PSYC1206

มนุษยสัมพันธ
3(2-2-5)
Human Relations
ความสําคัญและหลักการมนุษยสัมพันธ
ธรรมชาติและความตองการของ
มนุษยทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม ปจจัยที่มี
ผลตอการสรางมนุษยสัมพันธ เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสารเพื่อสราง
มนุษ ยสัมพัน ธที่ดี การวิเคราะหระดับความสัมพัน ธของบุค คล ฝกปฏิบัติก าร
ปรับปรุงทักษะในการสรางมนุษยสัมพันธ

PSYC2101

เครื่องมือวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
Tools and Psychological Testing
หลักการและวิธีการในการวัด การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา
การวัดคุณลักษณะ ประเภทของแบบทดสอบที่ใชทางจิตวิทยา คุณสมบัติที่จําเปน
สําหรับแบบทดสอบที่ดี แหลงขอมูลที่เกี่ยวกับแบบทดสอบและเครื่องมือวัดทาง
จิตวิทยาชนิดตาง ๆ จรรยาบรรณของผูใชแบบทดสอบ ฝกการใชเครื่องมือวัดและ
วิเคราะหผลการใชแบบทดสอบทางจิตวิทยา

PSYC2202

จิตวิทยาการแนะแนว
3(3-0-6)
Guidance Psychology
ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน จุดมุงหมาย ปรัชญา หลักการ และประเภท
ของการแนะแนว ประวัติของการแนะแนว บริการตาง ๆ ทางการแนะแนว เทคนิค
และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายบุคคล การศึกษารายกรณี การบริหาร
การแนะแนว บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานแนะแนว และจรรยาบรรณของนักแนะแนว

PSYC2203

การติดตอสื่อสารและการชักชวน
3(3-0-6)
Communication and Persuasion
ความหมาย ความสําคัญของการติด ตอสื่อสาร กระบวนการติด ตอสื่อสาร
หลัก การสื่อ สารระหวา งบุ ค คล ปญ หาที่เกิ ด ขึ้น ในการสื่อ สาร รูป แบบในการ
ติดตอสื่อสาร การประชาสัมพันธ การชักชวน ขาวลือ วิเคราะหการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคล และประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาเพื่อการสื่อสารและการโนมนาว
ใจที่มีประสิทธิภาพ

PSYC2204

การปรึกษาเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Counseling
ความสําคัญของการปรึกษา หลักการเบื้องตนและวิธีใหการปรึกษา ทฤษฎี
และแนวคิดในการใหการปรึกษาดานตางๆ กระบวนการและเทคนิคในการให การ
ปรึกษา จรรยาบรรณของผูใหการปรึกษา ฝกทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน

PSYC2205

คอมพิวเตอรสําหรับนักจิตวิทยา
3(3-0-6)
Computer for Psychology
ศึก ษาการใช โ ปรแกรมทางคอมพิ ว เตอร โ ดยประยุ ก ตก ารใช เ ทคโนโลยี สื่ อ
สมัยใหมนํามาใชเก็บรวบรวมขอมูลทางจิตวิทยา การวิเคราะหขอมูล การทําแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยา ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลทางจิตวิทยาเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธไดอยาง
เหมาะสม

PSYC2206

การวางแผนชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
Life and Career Planning
พัฒนาการทางอาชีพ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ การวางแผนชีวิต
และการเลื อ กอาชี พ ด ว ยการทํ า ความเข า ใจตนเอง การสํ า รวจความถนั ด
ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความตองการ คานิยม แรงจูงใจ
และการสํารวจคนควาขอมูลทางอาชีพ การตัดสินใจอยางฉลาดในการวางแผนชีวิต
และอาชีพ การตั้งเปาประสงคเพื่อบรรลุความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ ฝกการ
วางแผนชีวิตและอาชีพโดยเสนอโครงการเปนรายบุคคล

PSYC2207

จริยธรรมทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
Ethics in Psychology
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในวิ ชาชีพจิต วิ ทยา ทฤษฎีและ
หลัก การทางจริยธรรม เกณฑการตัดสินจริยธรรมทางจิตวิทยา มาตรฐานทาง
จริยธรรม เครื่องมือ และการประเมิน จริยธรรมในวิชาชีพจิต วิทยา จริยธรรมใน
การใหคําปรึกษาและการทําวิจัยดานพฤติกรรมศาสตร ฝกการประเมินจริยธรรมโดย
ศึกษาจากกรณีตัวอยาง

PSYC2308

จิตวิทยาเด็กพิเศษ
3(2-2-5)
Psychology for Exceptional Children
ความหมาย พื้ น ฐานทางสัง คมและจิ ต วิ ทยา ลัก ษณะความบกพร องที่มี ต อ
พัฒนาการทางจิตใจของเด็ก เกณฑและประเภทของเด็กพิเศษ การจัดกลุมเด็กพิเศษ
สาเหตุของพฤติกรรมองคประกอบทางกายภาพ ชีวภาพ และสังคมที่มีตอกลุมเด็ก
พิเศษ การดูแลสุข ภาพของเด็ก พิเศษ ทราบถึง องคการและหนวยงานที่ใ หความ
ชวยเหลือเด็กพิเศษเพื่อติดตอ ประสานงานในการสงตอในการดูแลรักษาตอไป

PSYC2309

จิตวิทยาชุมชน
3(3-0-6)
Community Psychology
ความหมาย และความสําคัญของจิตวิทยาชุมชน ทฤษฎีและวิธีการทางจิตวิทยา
ในการศึกษาพฤติกรรมชุมชน การประยุกตจิตวิทยาในการแกไขปญหาของชุมชน
ในประเด็นสําคัญ ปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด ปญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การควบคุมทางสังคม การใหการปรึกษาครอบครัว การพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู ศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนจากสภาพจริง

PSYC2310

จิตวิทยาฝกอบรม
3(3-0-6)
Psychology of Training
ความหมายและความสําคัญของการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การประยุกต
หลักการเรียนรูไปใชในการฝกอบรม การวางแผน เทคนิค และการจัดการฝกอบรม
การประชุมแบบตาง ๆ บทบาทหนาที่ของบุค ลากรในการพัฒ นาการฝก อบรม การ
กําหนดวัตถุประสงค การจัดโปรแกรมการฝกอบรม และกรประเมินผลการฝกอบรม

PSYC2311

จิตวิทยาสําหรับครู
3(3-0-6)
Psychology for Teacher
ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย ทฤษฏีการเรียนรู ปจจัยและอิทธิพล
ที่มี ตอ การเรีย นรู วิ ธีป ระยุก ตจิ ต วิ ทยาในการจั ด การเรี ยนรู ความรูแ ละหลั ก การ
เบื้ อ งต น ในการแนะแนว และให ก ารปรึ ก ษาผู เ รี ย น ว ิธี ก ารส ง เสริ ม พั ฒ นาการ
องคประกอบที่สงเสริมการเรียนรู

PSYC2312

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน
3(3-0-6)
Work Efficiency Development
ธรรมชาติและลัก ษณะของงาน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่
สงผลกระทบตอการทํางาน บุคลิกภาพพื้นฐานและการแสดงออกที่เหมาะสมใน ที่
ทํางาน การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ การ
เสริมสรางความเชื่อมั่นในตนเอง การพัฒนาทักษะในการติดตอสื่อสารกับผูอื่น การ
จัดการกับความเครียดที่เกิดจากการทํางาน

PSYC3101

พลวัตกลุม
3(3-0-6)
Group Dynamics
ศึก ษาทฤษฎีธรรมชาติและองคประกอบตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกลุมและการ
รวมกลุมการพัฒนากลุม โครงสรางของกลุม และการปฏิสัมพันธของสมาชิกภายใน
กลุม ฝกปฏิบัติกระบวนการกลุมสัมพันธ เนนทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นอยาง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนนําความรูจากการฝกไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อ
เขาใจตนเองและผูอื่น

PSYC3202

จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
Social Psychology
การศึกษาเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม และอิทธิพลของสังคม
ที่มีตอพฤติกรรม การระบุสาเหตุของพฤติกรรม ทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับ
การรับรูร ะหวางบุค คล เจตคติและการยอมรับนวัต กรรม แรงจูงใจทางสังคม
การเอื้ออาทรผูอื่น การชักจูง การคลอยตามและการเชื่อฟงคําสั่ง ภาพพจน อคติ
การรว มมือและการแขงขัน การขัดแยง ผลของวัฒ นธรรมและการขัด เกลาทาง
สังคมที่มีตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

PSYC3203

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
Industrial and Organizational Psychology
ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการศึกษาดานจิตวิทยา
อุต สาหกรรมและองคก าร พฤติ ก รรมของบุค คลในองคก าร บทบาทหน าที่ข อง
นัก จิต วิทยาอุต สาหกรรมและองคก าร สภาวะในการทํางานและสุขภาพจิต ของ
บุค ลากรในองคก าร การนํ าหลัก การและวิ ธีก ารทางจิ ต วิ ท ยามาประยุ ก ต ใ ช ใ น
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล การฝกอบรมและการสอนงานเพื่อพัฒนาบุคคล

PSYC3204

จิตวิทยาธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Psychology
การประยุกตแนวคิด และทฤษฎีทางจิต วิทยาในการบริหารจัดการธุรกิจ การ
พัฒนาภาวะผูนําในองคการธุรกิจ การเสริมสรางบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ การบริหารคนที่
มีพลังสรางสรรค ศิลปะในการวิพากษวิจารณเชิงสรางสรรค การจูงใจพนักงาน
การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การเสริมสรางความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง
การรวมมือและการแขงขันในเชิงธุรกิจ การปรึกษาเชิงธุรกิจ

PSYC3205

จิตวิทยาบริการ
3(3-0-6)
Servicing Psychology
ศึก ษาธรรมชาติแ ละความตอ งการของมนุ ษ ย ความแตกต างระหวา งบุค คล
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของงานบริการ คุณสมบัติของผูทํางานบริการ
หลักการใหบริการ การชักชวน การจูงใจ และการสรางมนุษยสัมพันธกับผูรับบริการ
การแกไขปญหาเฉพาะหนาและความขัด แยง การประยุก ตแนวคิด และทฤษฏีทาง
จิตวิทยามาใชในการใหบริการแกบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ

PSYC3206

จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ
3(3-0-6)
Psychology of Adulthood and Aging
พฤติ ก รรมของบุ ค คลวั ย ผู ใ หญ แ ละผู สู ง อายุ ทฤษฎี พั ฒ นาการ การ
เปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา การประกอบอาชีพ
การปรับตัว ปญหาและการดูแลสุขภาพวัยผูใหญและผูสูงอายุ ศึกษาพฤติกรรมและ
ปญหาของผูสูงอายุจากสภาพจริง

PSYC3307

จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค
3(3-0-6)
Psychology of Marketing and Consumer
การประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาในการสงเสริมการขายและการจูงใจผูบริโภค
เทคนิคการโฆษณา เทคนิคการควบคุมพนักงาน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินคาของผูบริโภคทั้งดานสว นบุค คล และดานสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับวัฒ นธรรม
ครอบครัวและสังคม ตลอดจนกระบวนการใหขอมูลแกผูบริโภค

PSYC3308

สุขภาพจิต
3(3-0-6)
Mental Health
แนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การของสุ ข ภาพจิ ต ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ มี
สุขภาพจิตดี ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพจิต ปญหาทางสุขภาพจิต โรคจิต โรคประสาท
การปองกัน การแกไขพฤติกรรมที่เปนปญหา และการสงเสริมสุขภาพจิต

PSYC3801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา
2(90)
Preparation Practicum in Psychology
ทดลองปฏิบัติงานในสถานประกอบการ องคการ หนวยงานที่สอดรับกับความรู
ดา นจิ ต วิท ยา ศึ ก ษาโครงสรา งการปฏิ บัติ งาน การวางแผน การจั ด แผนกลยุ ท ธ
กระบวนการพัฒนาบุคคลในองคกรตาง ๆ

PSYC3909

วิธีวิจัยทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
Research Methodology in Psychology
หลักเกณฑและวิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิจัย เพื่อพัฒนาพฤติกรรมมนุษย
และสั ง คม กระบวนการในการทํ า วิ จั ย การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง การวิ จั ย เชิ ง
ความสัมพันธและการวิจัยเชิงคุณภาพ

PSYC 3910

สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา
3(2-2-5)
Statistics for Psychology Research
ลักษณะขั้นตอนที่สําคัญของการวิจัยทางจิตวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย สถิติ ที่ใชใน
การวัดพฤติกรรมทางจิตวิทยา และฝกการวัดและแปรผลจากการวิจัยทางจิตวิทยา

PSYC4301

การฝกบริหารความเครียดและความขัดแยง
3(2-2-5)
Stress and Conflict Management Training
ความหมาย ธรรมชาติ ประเภท และกระบวนการของความเครียด สาเหตุ
ของความเครียดและความขัดแยง ผลของความเครียดและความขัดแยงที่มีตอสภาพ
ทางกาย จิตใจ และทางสังคม ทฤษฎีและเทคนิคตาง ๆ ในการผอนคลายความเครียด
การจัด การกับความขัด แยง ฝกทัก ษะในการคลี่ค ลายความขัด แยงและฝก บริหาร
จัดการความเครียด

PSYC4303

การประยุกตจิตวิทยาในโลกสมัยใหม
3(3-0-6)
Applied Psychology in Modern World
แนวคิดและผลการวิจัยของนักจิตวิทยารวมสมัย ในหัวขอเกี่ยวกับ ความ
ทันสมัยที่มีตอสังคมไทยและพฤติกรรมทางสังคม แนวโนมการพัฒนาสังคมไทยไปสู
โลกสมั ยใหม กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยาและบทบาทของนั ก จิต วิ ท ยาต อ การ
เปลี่ยนแปลงไปสูการจัดระเบียบโลกใหม รวมทั้งเทคนิคใหม ๆ ในการเพิ่มผลผลิต
และประสิทธิภาพในการทํางาน

PSYC4304

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
3(3-0-6)
Human Relations for Teachers
ความหมาย และความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู หลั ก การ
องคประกอบ กระบวนการ และเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาท
ของครูใ นการเสริมสรางมนุษ ยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมิน มนุษ ย
สัมพันธสําหรับครู ฝกทักษะการสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมสรา งบรรยากาศการ
เรียนรูที่ดี และสัมพันธภาพเพื่อการพัฒนานักเรียน

PSYC4305

จิตวิทยาการกีฬา
3(3-0-6)
Psychology of Sport
จิตวิทยาเพื่อนํามาประยุกตในการเรียนการสอน การฝกซอมการแขงขัน
อิทธิพลของสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอจิตใจขณะฝกซอมหรือการแขงขันกีฬาอัน
เปนผลทําใหประสิทธิภาพการแขงขันลดนอยลง

PSYC4306

แรงจูงใจและขวัญในการทํางาน

3(3-0-6)

Motive and Work Morale

ศึก ษาทฤษฏี และองค ประกอบทางสรีร ะ สภาวะแวดล อ มและปจ จัย ทาง
จิตวิทยาที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมในมนุษย การประยุกตใชหลักการและทฤษฏีการจูง
ใจมาใชในการจูงใจ การสรางขวัญและกําลังใจ เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
PSYC4307

การพัฒนาสมรรถนะของมนุษย
3(3-0-6)
Developing Human Competency
ความหมาย ความเปนมา และความสําคัญของสมรรถนะ แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะของบุคคลดานการตระหนักรูในตนเอง การกํากับตนเอง และการจูงใจ
ตนเอง ประเภทของสมรรถนะ การเรียนรูสมรรถนะทางสังคมดานตางๆ เพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน การสรางภาวะผูนํา การสรางทีมงาน การบริหารอารมณ การผูกมิตร
และจูงใจคน ฝกการเขียน วิเคราะหและประเมินสมรรถนะ

PSYC4308

จิตวิทยาพุทธศาสตร
3(3-0-6)
Buddhist Psychology
ความสัมพันธระหวางจิตวิทยาและพุทธศาสนาในดานจุดมุงหมายและแนวคิด
ในแงค วามเป น ศาสตร ความเป น มาและแนวคิ ด ต าง ๆ เกี่ ยวกั บพุ ทธจิ ต วิ ทยา
ลักษณะของจิต องคประกอบของจิตประเภทของจิต อารมณและการรับรู ไตรลักษณ
ภาวะของจิตที่เปนปญหาและการคลี่คลายปญหา การนําหลักธรรม ในศาสนาพุทธ

PSYC4309

จิตวิทยาองคการ
3(3-0-6)
Organizational Psychology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขององคการ อิทธิพลของสังคมและองคการ
ที่มีตอมนุษยในฐานะสมาชิกขององคการ การเรียนรูองคการ ความพึงพอใจใน การ
ทํางาน ความคาดหวังขององคการที่มีตอสมาชิกและพฤติกรรมของสมาชิกที่มีตอความ
คาดหวังขององคการ ภาวะผูนําผูตาม บรรยากาศตาง ๆ ขององคการ ความขัดแยง
และการขจัดความขัดแยง

PSYC4310

เพศศึกษารอบดานสําหรับครู
3(2-2-5)
Comprehensive Sexuality Education for Teacher
ความหมายและขอบขายของเพศศึ กษา ความสําคัญและความจําเปนในการเรียน
เพศศึก ษา ความรูเรื่องเพศวิถี และองคประกอบเรื่องเพศ ไดแก พัฒ นาการของมนุษ ย
สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ และ การแสดงออก สุขภาพ
ทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมที่มีบทบาทในกาหลอหลอมวิถีทางเพศ กระบวนการสงเสริม
การเรีย นรูเรื่องเพศ กระบวนการจัดการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึก ษา การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพศศึกษา

PSYC4311

การปรึกษาแบบกลุม
3(2-2-5)
Group Counseling
หลักการเบื้องตนและทฤษฎีการใหการปรึกษาแบบกลุม หลักการจัดการให
การปรึกษาแบบกลุม กระบวนการกลุม ประเภทของการใหการปรึกษาแบบกลุม
บทบาทของผูนําและสมาชิกในกลุม สภาพปญหาภายในกลุม เทคนิคตาง ๆ ใน
การใหการปรึกษาแบบกลุม เนนฝกปฏิบัติการปรึกษาแบบกลุม

PSYC4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา
5(450)
Occupation Practicum in Psychology
(วิชาที่ตองเรียนมากอน : PSYC 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
จิตวิทยา )ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทางดานจิตวิทยา โครงสรางหนวยงาน ลักษณะงานดานพัฒนาทรัยกรบุคคล และ
ประยุกตกระบวนการทางจิตวิทยาในการทํางาน ฝกเขียนโครงการพัฒนาบุคลากรใน
องคการโดยเนนการจัดฝกอบรมใหความรูดานกระบวนการทางจิตวิทยาในการพัฒนา
คุณภาพมนุษย

PSYC4901

สัมมนาทางจิตวิทยา
3(3-0-6)
Seminar in Psychology
หัวขอที่สนใจเกี่ยวกับจิตวิทยา ศึกษาดูงานการจัดบริการทางจิตวิทยา และการ
ปรึกษารายบุคคลและกลุมในหนวยงานที่เกี่ยวของ ประมวลความรู และขอมูล
วิเคราะห ประชุม อภิปรายเพื่อหาขอสรุป และเสนอขอคิดเห็นในรูปแบบรายงาน

PSYC4902

การวิจัยทางจิตวิทยา
3(0-6-3)
Research for Psychology
ศึ ก ษา พฤติ ก ร รม มนุ ษย โด ย ใช กร ะบ วน ก าร ทา งวิ ทย า ศา สต ร แ ละ
กระบวนการวิจัยโดยศึก ษาเกี่ยวกับจุด ประสงค และความหมายของการวิจัยทาง
จิตวิทยา วิธีการตาง ๆ ในการวิจัย การดําเนินการวิจัย แหลงขอมูล เทคนิค การ
เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การประเมินผล และการแปลผลการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
SCED3302

การพัฒนาสื่อในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
3(2-4-3)
Construction of Science Instructional Media
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ หลั ก การออกแบบอุ ป กรณ เ พื่ อ การสอน การทดลอง
การสาธิตการผลิตอุปกรณทดแทน การเลือกวัสดุและวัสดุทดแทน การผลิตอุปกรณโสต
ทัศนศึกษา เชน การทําสไลดเพื่อใชกับกลองจุลทรรศน การเก็บและรักษาตัวอยางทาง
ชีววิทยา การผลิตอุปกรณอื่น ๆ

SCED3303

ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร
3(2-4-3)
Skills for Science Teachers
วิเคราะหคุณลัก ษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญและจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัด
กิจ กรรมโดยใช ก ระบวนการทางวิ ทยาศาสตร กิจ กรรมวิ ท ยาศาสตร เ ชิง เทคโนโลยี
โครงงานวิทยาศาสตรการออกแบบและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรม
คายวิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน
ทั ก ษะอื่ น ๆที่ จํ า เป น การประเมิ น ทั ก ษะและแนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะสํ า หรั บ ครู
วิทยาศาสตร

SCED3403

ทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร
3(2-3-4)
Scientific Field Trip
วางแผนศึกษาจากแหลงเรียนรู หอดูด าว หอพรรณพืช พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
สวนสัตว สวนพฤกษศาสตร และแหลงเรียนรูอื่นๆ อภิปรายและนําเสนอการเรียนรู

SCED3901

วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Science
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย ความหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร ประเภทการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร เจตคติเชิงวิทยาศาสตร การกําหนดปญหาการวิจัยทางวิทยาศาสตร
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ประชากรและกลุ มตัว อย างในการวิจั ย การวางแผนการทดลอง สถิ ติใ นการวิจัย ทาง
วิทยาศาสตร การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การสรุปผลและการนําผลการวิจัย ทาง
วิทยาศาสตรไปใช

SCED4204

การจัดประสบการณการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Learning Experience Management in Sciences
มาตรฐานการเรียนรู ตัว ชี้วัด จุด ประสงค เนื้อหาวิชาของหลัก สูต รกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคนิคการจัด การเรียนรู
วิธีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบตางๆ การจัดหองปฏิบัติการ และความปลอดภัยใน
การใชหองปฏิบัติการ การเลือกและสรางสื่อการเรียนรูวิทยาศาสตร หนังสื่ออานเพิ่มเติม
และการใชคูมือครู การทําแผนการจัดการเรียนรู การสรางขอสอบ และ
เกณฑการ
ประเมินผลงานเพื่อการประเมินผลการเรียนรู และการฝกปฏิบัติการสอนหนาชั้นเรียน

SCED4901

สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร
1(0-2-1)
Seminar in Science Teaching
ความหมาย ขอบขาย และสรุปแผนการสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร คน ควา
วิทยาการ ความกาวหนาสารสนเทศทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตามความสนใจ และ
นํามาอภิปรายผลรวมกัน สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
SOAN1102

จริยธรรมเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Ethics for Development
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการทางจริยธรรม แนวทางในการสรางความรู
และศักยภาพในการคิดปลู กผั งค านิ ยมที่ ดี งาม การใช คุ ณธรรม จริ ยธรรม และค านิ ยมเป นตั ว
กําหนดการแสดงพฤติกรรม และใชศาสตรแหงวิชาชีพอยางถูกตองเหมาะสมกับการเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคาตอสังคมและการพัฒนา

SOAN1103

สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Society and Culture
ศึกษาพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย โครงสรางของสังคมไทยในอดีตและ
ปจ จุบัน สถาบัน ที่สํ าคัญของสังคมไทยและ ระบบวัฒ นธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทยวัฒนธรรมพื้นบาน เอกลักษณไทย วิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย

SOAN1201

หลักสังคมวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Sociology
ศึกษาเกี่ยวกับนิยามความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปนแขนงหนึ่งของ วิชา
สังคมศาสตร ขอบเขต ประวัติ ความเปนมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษา
สังคมวิทยา ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม การจัดชวงชั้นทางสังคม
กลุ มสั งคม สถาบัน สัง คม วั ฒ นธรรม การขัด เกลาทางสั งคม กระบวนการทางสัง คม
พฤติกรรมรวมหมู พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมเนนการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห

SOAN1205

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน
3(3-0-6)
Diversity of Community Cultures
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทางวัฒนธรรม รูปแบบ ลักษณะ ปญหา ความเชื่อ
ตลอดจนภูมิปญญาตาง ๆ ในชุมชน รวมทั้งวิธีการในการบริหารและจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมสาขาตาง ๆ ในระดับทองถิ่น โดยมีการวางแผนเพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

SOAN1301

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Theories and Principles of Community Development
ศึกษาโครงสรางและลักษณะของชุมชน ความหมาย ปรัชญา หลักการและเปาหมาย
ของการพัฒ นาชุมชน กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนาชุมชนโดยมุงพิจารณา
ความสัมพันธ ทางดานวัฒนธรรมสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เปนหลัก

SOAN1302

กระบวนการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Process of Community Development
ศึกษาความหมายขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน วิเคราะหกระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบตางๆ ที่ใชอยูในปจจุบัน การสรางรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนที่เหมาะสม
กับชุมชน

SOAN1601

ทักษะการสื่อสารสําหรับนักพัฒนา 1
3(3-0-6)
Communication Skills for Development Workers 1
ฝกทักษะการใชภาษาไทยที่มีความจําเปนสําหรับนักพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้ง
ในแงการฟง การอาน และการเขียนเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการฝกฝนความสามารถในดาน
การพูดใหสัมฤทธิ์ผลในงานดานการพัฒนาชุมชน

SOAN1602

ทักษะการสื่อสารสําหรับนักพัฒนา 2
3(3-0-6)
Communication Skills for Development Workers 2
ฝ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก พั ฒ นา โดยมุ ง เน น ทั ก ษะและ
ความสามารถในการอาน เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับความรูทางดานสังคมศาสตร โดยศึกษา
จากตําราทางวิชาการ ผลงานการวิจัย บทความและขาวสารตางๆในปจจุบัน เพื่อฝกใหนักศึกษา
ไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในดานการพัฒนาอยางมีระบบ

SOAN1603

การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Information System Management for Community Development
ศึ ก ษาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การติ ด ต อ สื่ อ สารและการรั บ ส ง จดมาย
อิเลคทรอนิกส การสืบคนฐานขอมูล รวมทั้งการสรางโฮมเพจและเว็บไซตเพื่อใชในงาน
พัฒ นา อาทิเชน ใชเปน ขอมูลประกอบการตัด สิน ใจ ในการจัด การงานพัฒ นาองคกร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน การนําใชขอมูลเพื่อประเมินสถานการณ การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตางๆ
ดวยการวิเคราะหประเภทขอมูลที่ตองการเพื่อประโยชนใ นการสื่อสารในองคกรชุมชนและ
การสรางเครือขายชุมชน

SOAN2101

หลักมานุษยวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Anthropology
ศึก ษา ความหมาย ลัก ษณะขอบขาย และประวัติค วามเปน มาของมานุ ษ ยวิทยา
มานุษยวิทยากับ การศึกษาวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมมนุษย ระบบความเชื่อ ศาสนา
พิธีกรรม การสมรส ครอบครัว เครือญาติ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มานุษยวิทยาประยุกต

SOAN2104

วัฒนธรรม ศาสนา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Culture, Religion and Sustainable Development
ศึกษาแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญา และศาสนธรรมของศาสนาเพื่อการพัฒนา
วัฒนธรรม ความคิดความเชื่อ ประเพณี และคานิยมที่สงเสริม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ตลอดจนการนํามาประยุกตใชในกระบวนการพัฒนา

SOAN2105

ทฤษฎีสังคมวิทยาและการพัฒนา
3(3-0-6)
Theories of Sociology and Development
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา และทฤษฎีการพัฒนา กําเนิด วิวัฒนาการ และ
บริบททางสังคมที่มีผลตอการเกิดและพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีนั้นๆ ผลกระทบของการ
ใชแนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา และการพัฒนาในประเทศตางๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย
แนวโนมของทฤษฎีสังคมวิทยา และการพัฒนาในอนาคต

SOAN2202

สังคมวิทยาชนบทและเมือง
3(3-0-6)
Rural and Urban Sociology
ศึ ก ษาความหมาย และความแตกต า งของคํ า ว า สั ง คมวิ ท ยาชนบทและเมื อ ง
ความหมายของชุมชน แบบชนบทและเมือง ดานนิเวศวิทยา ประชากร การอาชีพ และ
เศรษฐกิจ สถาบันสังคม กลุมและองคการทางสังคม ลักษณะคานิยม การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมชนบทเปนสังคมเมือง ปญหาและการแกไขปญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง การ
วางผังเมือง

SOAN2203

เมืองศึกษา
3(3-0-6)
Urban Studies
ศึก ษาประวัติศาสตรการเกิด เมือง วิวัฒ นาการของเมืองทั้งในตางประเทศและใน
สังคมไทย ความหมายของเมือง การขยายของเมือง การวางแผนเมือง วิถีชีวิตเมือง ทฤษฎีและ
แนวคิด ที่อธิบายการกอเกิด และการพัฒ นาของเมือง ปญหาของเมือง โดยเฉพาะปญหาที่
เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย ปญหาชุมชนแออัด และคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง

SOAN2204

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Societal and Cultural Changes
ศึก ษาความหมาย ความคิด ทฤษฎีแ ละรู ป แบบการเปลี่ ย นแปลงทางสัง คมและ
วัฒนธรรม วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย วิเคราะหปญหาครอบครัวไทย การ
ลม สลายของสถาบั น ครอบครั ว หลั ก การและแนวคิ ด การสรา งชุ มชนเข ม แข็ง โดยเน น
โครงสรางสังคมและระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

SOAN2205

ประชากรศึกษาประยุกตในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Applied Population Education in Community Development Work
ศึก ษาความหมาย ขอบเขต วิธีการการทางประชากรศึกษา ทฤษฎีและนโยบาย
ประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรและผลกระทบ ปญหาประชากร การพัฒนาโดยเนนคน
เปน ศูน ยกลางของการพัฒ นา การใชเทคนิคและกระบวนการทางประชากรศึกษาในงาน
พัฒนาชุมชน

SOAN2206

ชนบทศึกษา
3(3-0-6)
Rural Studies
ศึกษาความหมายของชนบท ความแตกตางระหวางชนบทกับเมือง ลักษณะของสังคม
ชนบทในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษของชุมชนหมูบานไทย อิทธิพล
ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลตอชนบทและการปรับตัว ของชุมชนชนบทในยุโรป
เอเชีย ละตินอเมริกา และประเทศไทย

SOAN2208

สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
Social Welfare
ศึกษาความหมาย องคประกอบของงานสวัสดิการสังคม วิวัฒนาการงานสวัสดิการ
สังคมของไทยและตางประเทศ สวัสดิการชุมชนรูปแบบใหมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่เขมแข็ง
ตลอดจนกระบวนการในการกําหนดและวิเคราะหนโยบายทางสังคม รวมถึงการนําแนวทาง
สวัสดิการสังคมไปประยุกตใชกับงานพัฒนาชุมชน

SOAN2211

การบริหารงบประมาณเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Financial Administration for Local Development
ศึ ก ษาความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี กระบวนจั ด การงบประมาณของท อ งถิ่ น
ความสัมพัน ธข องหนว ยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการงบประมาณทองถิ่น ระเบียบและ
ขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะในการปฏิบัติการบริหารงบประมาณทองถิ่น ตลอดจนการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงบประมาณ

SOAN2307

การบริหารวิสาหกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Enterprise Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ แนวคิดของการดําเนินงาน การบริหาร
วิสาหกิจชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน การดําเนินงานขององคกรชุมชนในประเทศไทย

SOAN2309

การบริหารเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Administration for Community Development
ศึกษาแนวคิดทั่วไปและวิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา หลักการ กลวิธีในการ
บริหารงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดงบประมาณ การบุคลากร การฝกอบรมผูนําชุมชน การ
บริหารงานสนาม การติดตามผลงาน ผลกระทบตางๆ ของการบริหารงานพัฒนาชุมชน การ
ประเมินผลงานการบริหารโครงการพัฒนาตามภาคสวน เงื่อนไขและปญหาของการบริหาร
การพัฒนา เนนการศึกษาเพื่อวิเคราะหปญหาโดยใชความรูแบบสหสาขาวิชา การทํางานเปน
ทีม กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ ที่นําไปสูการกําหนดทางเลือกในการแกปญหา
อยางเหมาะสม การนําทางเลือกนั้นไปติดตามและประเมินผล การประสานงานกับองคการ
อื่นๆ และบทบาทขององคกรการบริหารงานพัฒนาในระดับตางๆ

SOAN2317

การบริหารทองถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Local Administration for Community Development
ศึกษารูปแบบของการจัดองคกรปกครองทองถิ่น ในแงที่เปนเครื่องมือหรือกลไกใน
การบริหารจัดการงานพัฒนา ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทและหนาที่ขององคกรปกครองทองถิ่น
ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

SOAN3103

มานุษยวิทยาประยุกตในการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Applied Anthropology in Community Development
ศึกษาความเปนมา แนวคิด ทฤษฎี หลักการของมานุษยวิทยาประยุกต การนําทฤษฎี
และวิธีการทางมานุษยวิทยาไปประยุกตใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

SOAN3105

มานุษยวิทยาการแพทย
3(3-0-6)
Medical Anthropology
ศึกษารูปแบบของการรักษาพยาบาลของชาวบานในชนบท บริโภคนิสัย และการ
รักษาตนเอง ตลอดจนความสัมพันธระหวางความเชื่อ วัฒนธรรมทองถิ่น กับปญหาทางการแพทย
การรักษาแบบพื้นบาน

SOAN3210

สตรีศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Woman Studies and Community Development
ศึกษาที่มาและความหมายของการพัฒนาสตรีและสตรีกับการพัฒนา ศึกษาโครงสราง
ทางสังคม โครงสรางทางเศรษฐกิจและโครงสรางทางการปกครองที่เกี่ยวเนื่องกับการมีสวน
และไมมีสวนรวมในการพัฒนา แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีผลกระทบตอ
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสตรี บทบาทชายหญิงในการพัฒนา และสตรีกับการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

SOAN3211

ปญหาสังคม
3(3-0-6)
Social Problems
ศึกษา ความหมาย และขอบเขตของปญหาสังคม หลักการ ทฤษฎีและวิธีการ
วิเคราะหปญหาสังคม สาเหตุของปญหาสังคม ปญหาสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไปสังคม
ชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปญหาสังคมที่มีตอบุคคล กลุมคนและสังคม วิธีดําเนินการ
แกไขปญหาของสังคม

SOAN3213

การบริหารการทองเที่ยวในชุมชน
3(3-0-6)
Community Tourism Administration
ความหมายของการบริหาร แหลงทองเที่ยว และชุมชน บทบาทของชุมชนตอการ
ทองเที่ยว การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในชุมชนอยางยั่งยืน การมีสวนรวมของชาวชุมชนตอการ
บริหารแหลงทองเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวตางๆในชุมชน กลุมตางๆในชุมชน ประเภทของการ
ทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงนิเวศน การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยวเชิงเกษตร
การบริหารเศรษฐกิจ ชุ มชน การผลิต สิน คาและของที่ร ะลึก ชุมชน การสรางแรงจูงใจให
นักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ํา รูปแบบที่พัก โฮมสเตย เกสตเฮาส และกิจกรรมตางๆในชุมชน
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

SOAN3214

การจัดการความรูเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Knowledge Management for Community Development
ศึก ษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและแนวคิด ในการจัด การความรู เพื่อการพัฒ นา
ชุมชน การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การสอนทักษะ การถายทอดความรู การนําทุนทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนโดยมีการใช
ทุนทางปญญาเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชน

SOAN3305

การพัฒนากลุมและเครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Development of Group and Network Learning in Community Development
ศึกษา ขอบขาย ความสําคัญ องคประกอบ หลักการและเทคนิคการรวมกลุม การ
พัฒนากลุม ปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม การสรางเครือขาย แนวคิด
องคประกอบ ในการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน ศึกษาเครือขายการพัฒนาชุมชนที่
ประสบความสําเร็จในดานตางๆ

SOAN3308

การพัฒนาแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Development
ศึกษาที่มา ความหมายและความสําคัญของแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาแนวคิด
ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
สถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับที่ 1-11 สถานการณของประเทศ
ไทยในปจจุบันกับการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาบทบาทของภาครัฐ ตลาด ประชาสังคมตอการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในชุมชน เพื่อเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพือ่ ใหเกิดระบบการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนในชุมชนตามวิถีไทย โดยเนนศึกษาโครงการพระราชดําริ

SOAN3310

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
Human Resource Development
ศึก ษาความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลัก การและวิธีก าร ในการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แบบยั่งยืน

SOAN3311

ภาวะผูนําในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Leadership in Community Development
ศึก ษาและวิ เคราะหถึง ความหมายและคุณ ลัก ษณะของผูนํ า ภาวะความเปน ผูนํ า
คุ ณ ลั ก ษณะของผู นํ า การสรรหาผู นํ า แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ ผู นํ า บทบาทหน า ที่ แ ละ
ความสามารถของผูนํา ประเภทที่มาของผูนํา แรงผลักดัน ที่ทําใหเกิดภาวะผูนําแบบตางๆ
องคประกอบที่มีตอความสําเร็จของการใชภาวะผูนํา ผูนํากับกลุม ผูนํากับงานพัฒนาชุมชน
เทคนิคในการอบรมผูนําในชุมชน รวมทั้งการใชเครื่องมือสําหรับประเมินผล ความเปนผูนํา
และการมีสวนรวมเขามาอยูในกลุมและองคการในชุมชน

SOAN3316

การบริหารทรัพยากรชุมชน
3(3-0-6)
Community Resources Management
ศึกษาความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ การจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน เทคนิคการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรวัฒนธรรม ทรัพยากร
มนุษย ในชุมชนโดยชุมชนในลักษณะสหวิทยาการเนนแนวคิดการจัดการพัฒนาอยางยั่งยืน
รวมทั้งปลูก ฝงการสรางจิต สํานึก ใหกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรตางๆใน
ชุมชน

SOAN3319

เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Community Economic for Development
ศึกษา แนวคิด ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจ ชุมชน รวมทั้งทฤษฎีทาง
เศรษฐกิจ และสังคม ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและทฤษฎีใหม องคก ร
ชุมชนดานเศรษฐกิจ และวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา ที่ยั่งยืน ศึกษางานพัฒ นาวิสาหกิจ
ชุมชนที่ประสบความสําเร็จ

SOAN3325

การวิเคราะหนโยบายสาธารณะในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Analysis of Public Policy in Community Development
ศึกษาหลักการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ เทคนิคการ
วิเคราะห ทั้งการใชทฤษฏี ตัวแบบในการกําหนดนโยบายสาธารณะ และการนํานโยบาย
สาธารณะไปสูการปฏิบัติ ตลอดจนการประเมินผลนโยบายสาธารณะในงานพัฒนาชุมชน

SOAN3901

วิธีวิจัยวิทยาทางสังคมศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ศึกษา เกี่ยวกับจุดประสงคและความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการตางๆ
ในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน การ
อานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน ฝก
ปฏิบัติงานการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุกขั้นตอน

SOAN3902

สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร
3(3-0-6)
Statistics for Social Sciences Research
ศึก ษาเกี่ย วกับ แนวคิด วิ ธี ก ารทางสถิ ติ สถิ ติ พรรณนา สถิติ วิเ คราะหเ บื้ องต น
กระบวนการและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร

SOAN4214

สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Sociology
ความรู เ บื้ อ งต น แนวคิ ด ความเป น มา หลั ก การกั บ สั ง คมวิ ท ยาอุ ต สาหกรรม
โครงสรางอุตสาหกรรม กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม การจัดองคการอุตสาหกรรม
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม แรงงาน การรวมตัวกันและพฤติกรรมองคการ กระบวนการ
ทางสังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สถาบันทางศาสนากับ
สังคมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการจัดระเบียบสังคม การจัดระดับชว งชั้นทางสังคม
อุตสาหกรรม สถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคมอุตสาหกรรม

SOAN4216

การอนุรักษและการพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชน
3(3-0-6)
Environmental Conservation and Development in Community
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ แนวคิด หลัก การ วิธีก ารการปลูก ฝงการสรา ง
จิตสํานึกของชุมชนในการอนุรัก ษและพัฒ นาสิ่งแวดลอมในชุมชน การพัฒ นาสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืนที่เกิดประโยชนตอชุมชน

SOAN4306

ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา
3(3-0-6)
Local Wisdom and Development
ศึกษา แนวคิด ความหมาย หลักการ ความเปนมาและความสําคัญของภูมิปญญาไทย
ประเภทของภู มิ ป ญญาท องถิ่ น วิ วั ฒ นาการ และกระบวนการเรี ยนรู ข องภู มิ ป ญญาไทย
ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม กระบวนการ
ถายทอดภูมิปญญา ภูมิปญญากับการแกปญหาทางสังคมไทย

SOAN4315

การพัฒนาประชาสังคม
3(3-0-6)
The Development of Civil Society
ศึกษาความหมายของประชาสังคม การกอเกิดและพัฒนาการของประชาสังคมใน
บริบทของสังคมตะวันตก แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประชาสังคม การนําแนวคิดประชา
สังคมมาใชในประเทศไทย การพัฒนาประชาสังคมใหสอดคลองกับบริบททางประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมของสังคมไทย

SOAN4316

การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Study in Community Development
ศึกษา วิเคราะห ความเปนมา แนวคิด รูปแบบวิธีการดําเนินงานของการพัฒนาชุมชน
ในประเทศ และตางประเทศ การจัดตั้งองคการ การวางแผนและกระบวนการการบริหารงาน
พัฒนาชุมชนของประเทศตางๆ เปรียบเทียบกับประเทศไทย

SOAN4318

เทคนิคการใหการศึกษาแกชุมชน
3(3-0-6)
Educational Transfering Technique
ศึกษาแนวทาง ปรัชญา หลักการและแนวคิดในการศึกษาเพื่อการดํารงชีวิตในชุมชน
การฝกอบรม การสาธิต นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การสอนทักษะ รูปแบบการถายทอด
ความรู การจัดรูปแบบกลุมของการเรียนรูในรูปแบบตางๆ โดยเนนคนในชุมชนเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู การเปลี่ยนแปลง เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม การเลือกใชเทคนิคการให
การศึกษาชุมชน

SOAN4322

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น
3(3-0-6)
Appropriate Technology for Local Living
ศึกษา ความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิต ประเภท
ของเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ การเลือกใชเทคโนโลยี การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับทองถิ่น ความคิดสรางสรรคในการนําพลังงานทดแทนมาใชในทองถิ่นเพื่อการ
ดํารงชีวิตที่มีคุณภาพ รวมถึงการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาเทคโนโลยี

SOAN4325

การบริหารความเสี่ยงในงานพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Risk Management in Community Development
ศึกษากระบวนการ หลักการ การดําเนินงานดานบริหารจัดการ และการใชทรัพยากร
ของชุมชน โดยอาศัยการวางแผน ควบคุม และประเมินความเสี่ยง เพื่อใหการดําเนินงาน และ
การปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

SOAN4326

การบริหารความขัดแยงในชุมชน
Community Conflict Management

3(3-0-6)

ศึกษาความหมาย ขอบเขตการบริหาร และความขัดแยง ทฤษฎีความขัดแยง การ
วิเคราะหปญหาและการจัดการความขัดแยงในระดับชุมชน การจัดการความขัดแยงดานการ
จัดการทรัพยากร ความขัดแยงดานจิตใจ ความขัดแยงทางสังคมวัฒนธรรม ความขัดแยง
ทางการบริหารจัดการ ชุมชน
SOAN4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและการพัฒนาชุมชน
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Administration and Community
Development
จัดนักศึกษาไดเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดาน
การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐาน
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน

SOAN4802

การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและการพัฒนาชุมชน
5(450)
Occupational Practicum in Administration and Community Development
จั ด นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก ประสบการณ วิ ช าชี พ ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชนในองค ก ารหรื อ
หนวยงาน เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพพัฒนาชุมชนโดยให
นักศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชน เพื่อศึก ษาชุมชน การดําเนินชีวิตตลอดจนการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนของเจาหนาที่ระดับตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน

SOAN4901

สัมมนาทางการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Seminar in Community Development
สัมมนาปญหาการพัฒ นาชุมชนในเชิงทฤษฎี หลัก การและการปฏิบัติงานพัฒ นา
ชุมชนในประเทศไทย เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห ศึกษาหมูบานตัวอยางเรื่องชุมชนตัวอยางเพื่อ
การแสวงหาแนวทางในการนําวิธีการพัฒนาชุมชนไปใชกับชุมชน

SOAN4902

การวิจัยทางการพัฒนาชุมชน
Research Studies in Community Development
ฝกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามตามโครงการวิจัยที่ผานการอนุมัติแลว

3(0-3-6)

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
SPSC2102

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
2(2-0-4)
Physiology of Exercise
โครงสรางและการทําหนาที่ข องระบบในรางกายทั้งในขณะพัก และขณะออก
กําลังกาย ผลของการออกกําลังกายที่เกิดขึ้นกับระบบกระดูก การทํางานของกลามเนื้อ
ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบยอยอาหาร ระบบตอมไรทอ
การสรางพลังงานของรางกาย การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบตาง ๆ เมื่อออกกําลังกาย
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการปรับตัวของรางกาย

SPSC2104

วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
2(2-0-4)
Kinesiology
กลไกการเคลื่อนไหวของรางกายตามหลักวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการออก
กําลังกาย
กฎการเคลื่อนไหว การทํางานของกลามเนื้อ การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับการเลนกีฬา โดย
นําพื้นฐานความรูดาน กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา และจิตวิทยา มาประกอบการเรียนรู ให
สามารถนําความรูไปใชในการเรียนการสอนทักษะทางกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
SPSS1101

กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 1
2 (1-2-3)
Fundamental Anatomy and Physiology in Sports Science 1
ความสํ าคัญของวิชากายวิภ าคศาสตรและสรีร วิท ยาตอ วิชาชีพ วิทยาศาสตรก ารกีฬ า
คําศัพทเฉพาะทาง ชนิดของเนื้อเยื่อโครงรางของรางกาย รูปแบบการเคลื่อนไหวของขอตอ
คุณสมบัติของกลามเนื้อลายและระบบประสาท ตําแหนงและหนาที่ของมัดกลามเนื้อที่สําคัญ
ของรางกาย ความสัมพันธในการทํางานระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท

SPSS1102

กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 2
2 (1-2-3)
Fundamental Anatomy and Physiology in Sports Science 2
รูปราง ลักษณะ ตําแหนง และหนาที่ ของอวัยวะในระบบไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ
ระบบยอยอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบตอมไรทอ และระบบ สืบพันธุ ความสัมพันธ
ในการทํางานของแตล ะระบบ ความผิด ปกติที่ เกิด ขึ้ น ในแตละระบบ ผลกระทบตอการ
ตอบสนองจากการออกกําลังกาย

SPSS1103 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว
2 (1-2-3)
Motor Learning
ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู การเรียนรูทัก ษะทางกลไก สวนประกอบของ
ระบบประสาทที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว การถายโยงการเรียนรู ผลยอนกลับ การจํา
แรงจู งใจ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ ร ะหว า ง อายุ เพศ บุค ลิ ก ภาพ กั บการเรี ย นรู ทัก ษะ การ
เคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางจิตใจ ความคิด และกระบวนการทางสังคมที่มีผลตอการ
พัฒ นาความสามารถในการเลน กีฬา และนํามาประยุก ตในการเรียนการสอน
การ
ฝกซอม ตลอดจนการแขงขันกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพสูงสุดใหแกนักกีฬา
SPSS1104 วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
2 (2-0-4)
Kinesiology
กลไก การเคลื่อนไหวของรางกายตามหลักวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย
กฎการเคลื่อนไหว การทํางานของกลามเนื้อ การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวของกับการเลนกีฬา โดย
นําพื้นฐานความรูดานกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา และจิตวิทยา
มาประกอบการเรียนรู
ใหสามารถนําความรูไปใชในการเรียนการสอนทักษะทางกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ

SPSS2101

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
3 (3-0-6)
Physiology of Exercise
วิชาที่ตองเรียนกอน :
SPSS1101 กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 1
SPSS1102 กายวิภาคและสรีรวิทยาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 2
โครงสราง หนาที่การทํางานและการตอบสนองของระบบการสรางพลังงาน
ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท และระบบฮอรโมนใน
รางกาย ในสภาวะพัก สภาวะออกกําลังกายในแตละรูปแบบ และสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน
การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงในโครงสราง หนาที่การทํางานและ การตอบสนองของ
ระบบตางๆตอโปรแกรมการฝกรูปแบบตางๆทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ความสัมพันธในการ
ทําหนาทีร่ วมกันของระบบตางๆ ในการตอบสนองตอการออกกําลังกายที่สภาวะแวดลอมและ
รูปแบบตางๆ

SPSS2102 ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกาย
Physiology of Exercise Laboratory
วิชาที่ตองเรียนกอน : SPSS2102 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย
SPSS2103

1 (0-3-0)

โภชนศาสตรทางการกีฬาและการออกกําลังกาย
2 (2-0-4)
Nutrition For Sports and Exercises
ความสําคัญของสารอาหารตอการเลนกีฬาและออกกําลังกาย การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
ของอาหารชนิดตางๆ การแปรสภาพของสารอาหารเปนพลังงานในรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ที่กลามเนื้อและตับ หลักการรับประทานอาหารในนักกีฬาและผูที่ออกกําลังกาย ประโยชนที่
ไดรับจากอาหารชนิดตางๆ ชนิดและปริมาณอาหารที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางกําลัง ความ
อดทนในนักกีฬา อาหารลดน้ําหนัก

SPSS2104

จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย
3 (2-2-5)
Psychology of Sports and Exercises
ศึก ษาจิต วิทยาเพื่อนํามาประยุก ตใ ชใ นสถานการณก ารกีฬา ในการฝกซอม การ
แขงขันและการออกกําลังกาย อิทธิพลของสังคม และสิ่งแวดลอมที่มีผลตอจิตใจขณะฝกซอม
หรือแขงขัน อันเปนผลใหประสิทธิภาพการแขงลดนอยลง รวมถึง
การเรียนรูและการฝก
ปฎิบัตทิ ักษะทางจิตวิทยาการกีฬา เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาความสามารถทางการกีฬาทั้งใน
การฝกซอม การแขงขันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณตางๆ กัน

SPSS2201

แอโรบิคดานซพื้นฐาน
2 (1-2-3)
Basic Aerobic Dances
ประวั ติ ความหมาย ประเภท และประโยชนข องแอโรบิค ดานซ
รวมทั้งอันตรายที่เกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ ลักษณะสําคัญของแอโรบิค
ดานซ ลําดับขั้นตอน การปฏิบัติกิจกรรมแอโรบิคดานซประเภทตาง ๆ การคํานวณความ
หนักของงานในการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซการประยุกต ทาทางเพื่อประกอบกิจกรรม
แอโรบิคดานซแตละประเภท การเลือกเพลง และเทคนิคตาง ๆ ของการเปนผูนําแอโรบิค
ดานซ

SPSS2301

การฝกดวยน้ําหนักขั้นพื้นฐาน
2 (1-2-3)
Basic Weight training
หลักการและความสําคัญของการฝกโดยใชน้ําหนัก ประโยชนที่ไดจากการฝกโดยใช
น้ําหนักที่มีตอสมรรถภาพทางกาย ทาทางการฝกที่สําคัญสําหรับกลามเนื้อแตละกลุม การจัด
โปรแกรมการฝกโดยใชน้ําหนักสําหรับจุดมุงหมายตาง ๆ ขอควรระวังและผลเสียที่เกิดขึ้นจาก
การฝกโดยใชน้ําหนักที่ไมถูกตอง

SPSS2501

ทักษะการเคลื่อนไหวในกรีฑา
2(1-2-3)
Skill of Movement in Track and Field
การวิเคราะหและการฝก ปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬากรีฑาประเภท ลูและลาน
ประเภทลู ไดแก การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล วิ่งขามรั้วและวิ่งผลัด ประเภทลาน
ไดแก การทุมน้ําหนัก ขวางจักร พุงแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ํา เขยงกาว
กระโดด ตามหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา ศึกษาประวัติ ประโยชน รวมทั้งกติกาการ
แข ง ขั น กรี ฑ าแต ล ะประเภท เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะต า งๆในกรี ฑ าประเภทลู แ ละลาน ให มี
ประสิทธิภาพสูงสุด

SPSS2502

ทักษะการเคลื่อนไหวในเทนนิส
2 (1-2-3)
Skill of Movement in Tennis
การวิเคราะหและการฝกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาเทนนิส
การจับไม
การตีลูกแบบตาง ๆ การรับลูก ตามหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา ศึกษาประวัติ ประโยชน
กติกาการแขงขัน วิธีการเลน ประเภทเดี่ยวและคู เพื่อพัฒนาทักษะตางๆในกีฬาเทนนิสใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

SPSS2503

ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาแบดมินตัน
2 (1-2-3)
Skill of Movement in Badminton
การวิเคราะหและการฝกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาแบดมินตัน เชน การจับแร็ก
เก็ต การตีลูกมือบนและลาง การตบ การรับ การสงลูก ตามหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ศึกษาประวัติ ประโยชน กติกาการแขงขันและวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและคู เพื่อพัฒนาทักษะ
ตางๆในกีฬาแบดมินตัน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

SPSS2504 ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอล
2 (1-2-3)
Skill of Movement in Football
การวิเคราะหและการฝกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอล การรับ-สงบอล การ
โมง การยิงประตู การเลี้ยง การครอบครองบอล เปนตน ตามหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา
ศึกษาประวัติ ประโยชน กติกา ของกีฬาฟุตบอล เพื่อพัฒนาทักษะตางๆในกีฬาฟุตบอล ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
SPSS2505

ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตซอล
2 (1-2-3)
Skill of Movement in Futsal
การวิเคราะหและการฝกปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตซอล เชนการรับลูก การ
ส ง ลู ก การยิ ง ประตู รู ป แบบต า งๆ ตามหลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ าศึ ก ษาประวั ติ
ประโยชน กติกา ของกีฬาฟุตซอล เพื่อพัฒนาทักษะตางๆในกีฬาฟุตซอล ใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

SPSS3101

ชีวกลศาสตร
2 (1-2-3)
Biomechanics
ความหมาย ขอบขายของชีวกลศาสตรและจลนศาสตร การใชหลักกลศาสตร
กาย
วิภาคศาสตร และสรีรวิทยาของกลามเนื้อ กระดูกและขอตอ มาประยุกตกับ การเคลื่อนไหว
ของมนุ ษ ย การวิ เ คราะห ท า ทางการเคลื่ อ นไหวทางการกีฬ า เพื่ อ ช ว ยในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในทักษะประเภทตาง ๆ ใหถูกตอง และเหมาะสมเพื่อการไดเปรียบเชิงกล

SPSS3102

เวชศาสตรการกีฬา
3 (3-0-6)
Sports Medicine
ความหมายและขอบขายของเวชศาสตรการกีฬา ชนิดของอันตรายสาเหตุของการบาดเจ็บ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บทางกีฬา การปองกันการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลโดยวิธี
ตาง ๆ วิธีการและหลักการบําบัดภาวะบาดเจ็บ วิธีการสรางเสริมและฟนฟูสมรรถภาพทางกาย

SPSS3103

ปฏิบัติการทางเวชศาสตรการกีฬา
Sports Medicine Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเวชศาสตรการกีฬา

SPSS3104

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2 (1-2-3)
Physical Fitness Testing
การใชเครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพของรางกาย เครื่องมือวัด ความดัน โลหิ ต
วิธีการวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความจุปอด ความออนตัว ปริมาณไขมันใตผิวหนัง
สมรรถภาพของหัวใจขณะออกกําลังกาย การประเมินผลสมรรถภาพของรางกาย เพื่อสามารถ
จัดโปรแกรม การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับแตละบุคคล

SPSS3201

การออกกําลังกายเพื่อการบําบัดรักษา
2 (2-0-4)
Therapeutic Exercises
ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและการนําความรูทางวิทยาศาสตรการกีฬา ในสาขา
ตางๆมาประยุกตใชในการ วางแผน ออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อบําบัดรักษาได
อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด

1 (0-3-0)

SPSS3202

การออกกําลังกายสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ
2 (1-2-3)
Exercises Prescription for Special Populations
วัตถุประสงค และความจําเปนของการออกกําลังสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ ไดแกกลุมเด็ก
สมองพิการ กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง และกลุมผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด

SPSS3203

การออกกําลังกายและการฟนฟูในผูสูงอายุ
2 (1-2-3)
Exercises and Rehabilitation for Elderly
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในผูสูงอายุ การเสื่อมของระบบตางๆในรางกาย รูปแบบ
การออกกําลังกายและการจัด กิจกรรมเพื่อฟนฟูสมรรถภาพทางกายที่ถูกตองและเหมาะสม
สําหรับผูสูงอายุ

SPSS3301

หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา
2 (1-2-3)
Scientific Principles of Sports Training
การประยุก ตใ ชค วามรูทางกายวิภ าคศาสตร สรีร วิทยา วิทยาศาสตรก ารเคลื่อนไหว
โภชนาการ จิตวิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี กีฬาเวชศาสตร และ วิทยาศาสตรในสาขาตางๆ ที่ใช
ในการออกกําลังกาย การฝกซอมและการกีฬา ตั้งแตขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการ
แขงขัน

SPSS3302

การออกแบบโปรแกรมการฝก
2 (1-2-3)
Training Program Design
แนวความคิด หลักการ วัต ถุประสงค การวางแผน รวมทั้งการ จัด รูปแบบการฝก
สมรรถภาพทางรางกายและทางกลไก ใหสอดคลองและเหมาะสมกับเพศและวัยของผูรับการ
ฝก

SPSS3303

การกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย
2 (1-2-3)
Exercises Program Prescription
ขั้นตอนตางๆ ของการประเมินสภาพรางกาย ขอควรพิจารณา กอนกําหนดโปรแกรมการ
ออกกําลังกาย รูปแบบ เทคนิควิธีการในการฝกเพื่อพัฒนา ระบบหายใจไหลเวียนเลือด ระบบ
กลามเนื้อ ความออนตัว หลักการพิจารณาความหนัก ความถี่ และระยะเวลาในการออกกําลัง
กายใหสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการ

SPSS3304

กีฬาสําหรับคนพิการ
2 (1-2-3)
Sports for the Disabled
ชนิดของความผิดปกติของรางกาย การฝกเฉพาะตามลักษณะความพิการและประเภทกีฬา
การเลือกกิจ กรรมสําหรับผูที่ผิด ปกติ โดยอาศัยพื้น ฐานทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา
จิตวิทยา ชีวกลศาสตร กีฬาเวชศาสตร

SPSS3305

การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก
3 (2-2-5)
Biomotor Ability Development
ความหมาย องค ประกอบ รู ปแบบ วิธีก าร ในการพัฒ นาสมรรถภาพทางกลไก การ
ประเมินสมรรถภาพทางกลไกดานตางๆ การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกที่เหมาะสมกับกีฬา
ชนิดตางๆ

SPSS3306

การเปนผูฝกสอนสวนบุคคล
2 (2-0-4)
Professional personal trainer
ศึกษาบทบาท หนาที่ จรรยาบรรณ กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สุขภาพ ทักษะ
การสื่อสาร และเทคนิคการสอน ของการเปนผูฝกสอนสวนบุคคล

SPSS3307

การออกกําลังกายในเด็ก
2 (2-0-4)
Exercises in Child
ขอบขาย วัตถุประสงค และประโยชนของการออกกําลังกาย รูปแบบและวิธีการออก
กําลังกายในเด็ก ขอบเขตของการออกกําลังกายในเด็กแตชวงอายุ ขอควรระวังในการออก
กําลังกายสําหรับเด็ก

SPSS3401 หลักการบริหารและจัดการการกีฬา
3 (3-0-6)
Administration and Management of Sports
ความหมาย ขอบขาย กระบวนการบริหารและจัด การการกีฬา ความมุงหมายและ
คุณประโยชน การบริหารและจัดการดานนโยบาย บุคคล งบประมาณ การเงิน อุปกรณและ
เครื่องอํานวยความสะดวก การบริหารและจัดการโครงการกีฬาในองคการ การแขงขัน และ
การแกปญหาตาง ๆ แนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึก ษาเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งศึก ษากฎหมายทั่ว ไปที่เกี่ยวกับการกีฬาทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

SPSS3501

กลวิธีการฝกและการจัดการกรีฑา
2 (1-2-3)
Strategies in Track and Field Coaching and Management
วิชาที่ตองเรียนกอน : SPSS2533 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหวในกรีฑา
วิเคราะหและประเมินสมรรถภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงในกรีฑา หลักวิธีการฝกทักษะ
ขั้นสูง ทักษะเฉพาะอยาง ทั้งประเภทลูและประเภทลาน การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การ
จัดโปรแกรมในการฝก การวางแผนการฝกซอมโดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การเตรียม
นักกีฬาเพื่อการแขงขัน การจัดการแขงขัน การจัดดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับกรีฑา

SPSS3502

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส
2 (1-2-3)
Strategies in Tennis Coaching and Management
วิชาที่ตองเรียนกอน : SPSS2534 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาเทนนิส
วิเคราะหและประเมินสมรรถภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงในเทนนิส
หลัก
วิธีการฝกทักษะขั้นสูง ทักษะเฉพาะอยาง ทั้งประเภทเดี่ยว ประเภทคู และประเภทคูผสม การ
วิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การจัดโปรแกรมในการฝก การวางแผน การฝกซอมโดยใช
หลักวิทยาศาสตรการกีฬา การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน
การจัดการแขงขัน การจัด
ดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับเทนนิส

SPSS3503

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน
2 (1-2-3)
Strategies in Badminton Coaching and Management
วิชาที่ตองเรียนกอน : SPSS2535 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาแบดมินตัน
หลัก และวิธีก ารฝ ก ทัก ษะขั้น สูง ทัก ษะเฉพาะ และเทคนิค การเลน ประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคูของกีฬาแบดมินตัน การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การจัดโปรแกรมในการฝก
การวางแผนการฝกซอม โดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การเตรียมนักกีฬาเพื่อการแขงขัน
การจัดการแขงขันและการจัดการดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับกีฬาเทนนิส

SPSS3504

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
2 (1-2-3)
Strategies in Soccer Coaching and Management
วิชาที่ตองเรียนกอน : SPSS2536 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอล
วิ เ ค รา ะ ห และ ปร ะ เมิ น สมร ร ถภา พ ที่ มี ค ว าม เฉพ า ะ เจ า ะจ ง ใ นแบ ดมิ น ตั น
หลักวิธกี ารฝกทักษะขั้นสูง ทักษะเฉพาะอยาง ทั้งประเภทเดี่ยว ประเภทคู และประเภทคูผสม
การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การจัดโปรแกรมในการฝก การวางแผนการฝกซอมโดยใช
หลัก วิ ทยาศาสตรก ารกี ฬา การเตรี ยมนั ก กีฬ าเพื่อ การแขง ขัน การจัด การแขงขั น การจั ด
ดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับแบดมินตัน

SPSS3505

กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฟุตซอล
2 (1-2-3)
Strategies in Futsal Coaching and Management
วิชาที่ตองเรียนกอน : SPSS2537 การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตซอล
วิเคราะหและประเมินสมรรถภาพที่มีความเฉพาะเจาะจงในฟุตซอล หลักวิธีการฝก
ทักษะขั้นสูง ทักษะเฉพาะอยาง การฝกเพื่อเลนเปนทีม การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การ
จัดโปรแกรมในการฝก การวางแผนการฝกซอมโดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การเตรียม
นักกีฬาเพื่อการแขงขัน การจัดการแขงขัน การจัดดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับฟุต
ซอล

SPSS3701

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตรการกีฬา
3 (3-0-6)
English for Communication in Sports Science
ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับกีฬาและการออกกําลังกาย โดยเนนทักษะฟง พูด อาน
เขียน ในเนื้อหา ไดแก บทสนทนา คําศัพท การอธิบายการฝกทักษะกีฬาและการออกกําลังกาย
การใหคําแนะนําทางสุขภาพ แบบฟอรมทางการกีฬา การเปนผูนําทางการกีฬาและกิจกรรม
ออกกําลังกาย การตัดสินกีฬา รวมทั้งคนควาขอมูลจากตางประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมใน
การทํางานทางวิทยาศาสตรการกีฬา

SPSS4301 โยคะเพื่อสุขภาพ
2 (1-2-3)
Yoga for Health
ความหมาย ประวัติความเปน มาแหงโยคะ ชนิดของการฝกโยคะ หลักการ เทคนิคและ
หัวใจสําคัญในการฝก ผลของการฝกโยคะที่มีตอสุขภาพทางรางกาย จิตใจ และการฝกปฏิบัติ
ทาโยคะขั้นฟนฐานเพื่อเสริมสรางสุขภา
SPSS4302

แอโรบิคดานซขั้นสูง
3 (2-2-5)
Advanced Aerobic Dance
การประยุกต ทาทางเพื่อประกอบกิจ กรรมแอโรบิคดานซแตละประเภท
การ
คํานวณความหนักของงานในการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ การเลือกเพลงและเทคนิค
ตางๆ ของการเปนผูนําแอโรบิคดานซ บุคลิกภาพของผูนําแอโรบิคดานซ วิธีการนําเสนอหรือ
การเปนผูนําแอโรบิคดานซสําหรับศูนยสุขภาพหรือฟต เนสเซ็นเตอร

SPSS4401 ธุรกิจทางการกีฬา
3 (3-0-6)
Sports Businesses
ความหมายและความสําคัญของธุรกิจทางการกีฬา องคประกอบและประเภทธุรกิจการ
กีฬา ลักษณะองคกรกีฬาและธุรกิจการกีฬา คณะกรรมการโอลิมปคสากล คณะกรรมการโอ
ลิมปคเอเชีย สมาคมกีฬา บริษัททางธุรกิจการกีฬา ผูผลิตสินคาและอุปกรณดานการกีฬา และ
การจัดการขององคกรเชิงธุรกิจ กลยุทธการตลาดและการดําเนินธุรกิจดานกีฬา
SPSS4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (90)
Preparation for Occupational Practicum in Sports Science
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู เจต
คติ และทัก ษะดานวิทยาศาสตรก ารกีฬา โดยปฏิบัติใ นสถานการณ หรือรูปแบบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพ

SPSS4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการกีฬา
5 (450)
Occupational Practicum in Sports Science
วิชาที่ตองเรียนมากอน : SPSS4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาทางวิทยาศาสตรการ
กีฬา
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับ
งานดานวิทยาศาสตรการกีฬา

SPSS4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรการกีฬา
2 (90)
Preparation for Co-operative Education in Sports Science
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ดานวิทยาศาสตรการกีฬา

SPSS4804

สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรการกีฬา
6 (540)
Co-operative Education in Sports Science
วิชาที่ตองเรียนมากอน : SPSS4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรการกีฬา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานดานวิทยาศาสตรการ
กีฬา นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการ และ คณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

SPSS4901

สัมมนาทางวิทยาศาสตรการกีฬา
1 (0-2-1)
Seminar in Sports Science
การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียนโครงการ
และรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณดานวิทยาศาสตร
การกีฬา

SPSS4902

การวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา
3 (0-6-3)
Research Studies in Sports Science
การคนควาและวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬา การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
TECM1101

เทคโนโลยีพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการผลิต ทักษะการแกปญหาและการคิด
อยางเปนระบบ ระบบการวัดในงานอุต สาหกรรม ความผิดพลาดในการวัด และการลด
ความผิด พลาดในระบบการวัด การสอบขนาด การใชเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
สัญลักษณมาตรฐานที่เกี่ยวของกับระบบการวัดเครื่องมือพื้นฐานในงานอุตสาหกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

TECM1102 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
Fundamental Technology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเทคโนโลยีพี้นฐาน

1(0-3-0)

TECM2201

วัสดุศาสตร
3(3-0-6)
Materials Science
กระบวนการผลิ ต การแบ ง ประเภท คุ ณ สมบั ติ ด า นต า งๆ ของวั ส ดุ แ ละการ
นําไปใช งานของวัส ดุเหล็ก เหล็ ก ผสม เหล็ ก หล อ โลหะที่ไ มใ ช เหล็ก พลาสติก ชนิ ด
ตางๆ พลาสติก วิ ศวกรรม ยาง เซรามิก ส เซรามิ ก สวิศวกรรม และวัสดุอุต สาหกรรม
อื่นๆ หลักการ เบื้องตนในการทดสอบวัสดุประเภทตางๆ

TECM2204

กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Fluid Mechanics and Thermodynamics
วิชาที่เรียนกอน : TECM1101 เทคโนโลยีพื้นฐาน
คุณ สมบั ติ ข องไหล ความดั น สมการการไหล การไหลในทอ การคํา นวณ
ความดันสูญเสีย และการวัดอัตราการไหล การไหลผานวัตถุขวาง หลักการ แ ล ะ นิ ย า ม
พื้นฐาน ทางเทอร โ มไดนามิ ก ส พลั ง งาน งาน และความร อ น สมบั ติ ข องสสารและ
ตารางไอน้ํา ระบบทางอุณหพลศาสตร กฏขอที่หนึ่งทางเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรอากาศ
ของคารโนต วัฏจักรน้ํา ทฤษฏีการเผาไหมและการ คํานวณเบื้องตน

TECM2206

บริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Quality Management
ประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการคุมควบคุณภาพ
กับงานอุตสาหกรรม หลักการเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ
และการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

TECM2208

โปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Computer Programs for the Industry
การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม เรียนรูระบบและสวนประกอบ
ของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบการประมวลขอมูล การนําโปรแกรม เชนโปรแกรมสําเร็จรูป
ภาษาเบสิ ก ภาษาซี ปาสคาล เป น ต น ซึ่ ง สามารถนํ า มาใช ป ระยุ ก ต กั บ การจั ด การ
อุตสาหกรรม การออกแบบตางๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบ อินเทอรเน็ต มาใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม จนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยวของ

TECM2302

การจัดการและอนุรักษพลังงาน
3(3-0-6)
Management and Energy Conservation
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน โปรแกรมการจัดการพลังงานและอนุรักษพลังงาน
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ความสมดุลของพลังงาน การจัดการพลังงานในกระบวนการ
อุตสาหกรรม อาคาร และอื่นๆ การประมาณศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน การใช
พลังงาน การประเมินผลทางเศรษฐกิจ และกรณีศึกษา

TECM2602

การจัดการโลจีสติกสและหวงโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขนสง หลักเศรษฐศาสตร พื้นฐานของการขนสงทาง
บกและทางอากาศ การขนสงสินคาผูโดยสาร การบริหารจัดการคลังสินคา การกระจาย
สินคา วิเคราะหเกี่ยวกับยานพาหนะและระบบพื้นฐานที่ใหบริการการกําหนดเวลา การ
สงเสริมการขายการบริการ การวิเคราะหสงเสริมกําลังบํารุงทางธุรกิจ เทคโนโลยีที่ชวย
สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

TECM3201

กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Production Process
ระบบและกระบวนการผลิต แบบตางๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต ดานเคมี ดาน
อาหาร ดานการแปรรูปผลิตภัณฑดานการเกษตร สิ่งทอและอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตดานตางๆ

TECM3202

การประเมินมูลคาทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Value Estimation
คาของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การแกปญหาดอกเบี้ย การหาคาเสื่อมราคา การ
วิเคราะหทางเลือกที่ดีที่สุด ในการลงทุนโดยวิธีมูลคาปจจุบันและวิธีมูลคาเทียบเทาจายราย
ป หลัก การและเทคนิค การวิเคราะหก ารลงทุนในโครงการเชิงวิศวกรรมการวิเคราะห
จุดคุมทุนในการดําเนินงาน การประเมินราคาโรงงานเบื้องตน

TECM3203

การวางแผนและควบคุมการผลิต
3(3-0-6)
Production Planning and Control
แบบการวางแผนการผลิต การคาดคะเนความตองการสินคาและการควบคุมวัสดุ
คงคลัง และการวางแผนโครงการแบบตอเนื่องโดยเริ่มตั้งแตการวางโปรแกรมแผนงานใน
การทํางาน นักศึกษาจะตองศึกษาถึงการวางแผนการผลิตในกรณีตัวอยาง

TECM3204

การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Productivity
ความหมายหลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพิ่ม
ผลผลิต กลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

TECM3302

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต
3(2-2-5)
Computer Aided Design and Manufacturing
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ การวิเคราะหการ
ทํางานและการวิเคราะหการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยใน
การเขียนแบบ การกําหนดมิติ การเขียนภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ การสงถายขอมูลจาก
การออกแบบไปสูโ ปรแกรมชว ยผลิต จํา ลองการผลิต ชิ้น งานในระบบ 3 มิ ติก ารทํ า
โปรแกรมซีเอ็นซี ชนิดเครื่องมือกลในการตัดปาดผิว ความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมเชิง
ตัวเลขดวยคอมพิวเตอร พารามิเตอรที่มีผลกระทบตอการตัดปาดผิว ระบบการเคลื่อนที่
และทิ ศทางการเคลื่อนที่อุป กรณ และชิ้น ส ว นของเครื่อ งจัก รอัต โนมั ติ การฝก สรา ง
โปรแกรมสํ าหรับ เครื่อ งจั ก รกลเอ็ น ซี การเชื่ อมโยงการออกแบบและการผลิ ต ด ว ย
คอมพิวเตอร โครงงานยอยการประยุกตใชระบบแคด / แคม ในงานผลิต

TECM3306

การจัดการงานดานเทคโนโลยีเครื่องกล
3(2-2-5)
Mechanical Technology Management
การนําความรูที่เรียนมาทั้งในดานปฏิบัติและทฤษฎีมาประยุกตใช ในการจัดการ
พัฒนาภายในโรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักรกล หองเครื่องมือ หองประลอง สิ่งแวดลอม
ภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม

TECM3309

การผลิตผสมผสานดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer- Integrated Manufacturing
ระบบการผลิตที่ใชคอมพิวเตอรเขามาควบคุมกระบวนการผลิต การผสมผสาน
ของระบบ การสรางกระบวนการผลิต อัตโนมัติโดยควบคุมดวยคอมพิ วเตอร การสราง
ระบบการจัดการของระบบการผลิต สามารถประยุกตและออกแบบการทํางานของ CIM
เชน การออกแบบ วิเคราะห วางแผน การจัดซื้อ การจัดการบัญชีตนทุน การควบคุมคงคลัง
และการกระจายสินคา โดยการเชื่อมโยงระบบเครือขายดวยคอมพิวเตอรและหนวยงาน
ตางๆ ในโรงงงานอุตสาหกรรม

TECM3311

วิศวกรรมการบํารุงรักษา
3(3-0-6)
Maintenance Engineering
หลักการเบื้องตนของการบํารุงรักษา ความหมายของการบํารุงรักษา ลักษณะ
สาเหตุของการเสื่อมสภาพ หลักการวางแผนการบํารุงรักษา การตรวจสอบและการเก็บ
ขอมูลความเสียหาย การวางแผนและควบคุมการบํารุงรักษาการกําหนดมาตรฐานหนาที่
ของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของการวัดและการประเมินผลการบํารุงรักษา การวิเคราะหหาสาเหตุ
ของการเสื่อมสภาพ เทคนิค การซอมบํารุงแบบตางๆ การซอมบํารุงลวงหนา และการ
ซอมแซมหลังการชํารุด การพิจารณาคาใชจาย ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยมนุษย
ที่เกี่ยวของกับงานซอมบํารุง

TECM3312

การวางแผนและนโยบายพลังงาน
3(3-0-6)
Planning and Energy Policy
ความสําคัญของพลังงานที่มีตอการพัฒนาประเทศ และการวางแผนพลังงานโดย
ธรรม โครงสรางระบบและรูปแบบของพลังงาน อุปสงคและสมดุลพลังงาน ความสัมพัน
ระหวางโครงสรางราคาและอุปสงคพลังงาน ศักยภาพของพลังงานทดแทน เศรษฐกิจ และ
การศึกษาความเปนไปไดของการอนุรักษพลังงาน กลยุทธทางการเงินและการพัฒนาแหลง
ทุน บทบาทของพลังงานที่เกิดตอเนื่อง นโยบายพลังงานของประเทศ

TECM3401

ตัวแบบการดําเนินงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Operations Model
การสรางตัวแบบโปรแกรมเชิงเสนตรง ของปญหาการจัดการการขนสงและปญหา
การดํ า เนิ น งานทั่ ว ไป การแก ป ญ หาโดยวิ ธี ก ราฟ การแก ป ญ หา โดยวิ ธี ซิ ม เพล็ ก ซ
การศึกษาและการแกปญหาควบคู ศึกษาตัวแบบและเทคนิควิธีเฉพาะของการแกปญหา
การขนสงและปญหาการมอบหมายงาน ตลอดจนการประยุกตใชเพื่อแกปญหาเกี่ยวกับ
งานดานวิศวกรรมและเทคโนโลยี

TECM3402

การศึกษาการทํางาน
3(3-0-6)
Work Study
เทคนิคการสรางแผนภูมิแบบตางๆ การผลิต หลักความเคลื่อนไหวแบบประหยัด
ความเมื่อยลา การพักผอนในขณะปฏิบัติงาน ศึกษาวิธีการทํางานใหงายขึ้น วิเคราะหการ
เคลื่อนไหวอยางละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลา
มาตรฐานในการทํางานของคน

TECM3406

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
หลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการปองกันอุบัติเหตุในโรงงานการวางแผน
และมาตรการ เพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุใหนอย
ที่สุด การออกแบบอุปกรณตางๆเพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในงานเชื่อม งานไฟฟา
งานที่เกี่ยวของกับเชื้อเพลิงและสารพิษ การจัดหนวยงานเพื่อบริหารงานดานการวางแผน
เพื่อความปลอดภัย

TECM3408

กฎระเบียบอุตสาหกรรมและรายงานดานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Industrial Regulation and Engineering Reports Writing
ขอกําหนดเบื้องตนของกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
แรงงานสัมพั น ธ กฎหมายประกั น สังคม ที่เกี่ ยวขอ งกับการดําเนิน งานอุต สาหกรรม
ตลอดจนการนําสาระสําคัญขอกฎหมายมาเขียนเปนแนวทางปฏิบัติ กําหนดเปนเงื่อนไข
ในการ ทํางานเทคนิคการเขียนเอกสารเชิงวิศวกรรม รูปแบบการนําเสนอรายงาน การ
จัดการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม การเขียนเอกสารขอกําหนดคุณสมบัติของ
วัสดุ และอุปกรณ

TECM3409 จิตวิทยาและการบริหารทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Psychology and Human Resource Industrial Management
ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม การนําความคิดที่สําคัญของจิตวิทยามา
ประยุกตกับปญหาที่นาสนใจ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับของใจ ความเหนื่อยลา การ
สื่อสารและการเปนผูนําตลอดจนวิธีแกปญหาของมนุษยในอุตสาหกรรม ความหมายและ
ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษ ย ขอบขาย บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ
แนวคิด และทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุษ ย การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการผลิต การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝกอบรมและการพัฒนาการโยกยายและพิจารณาความดีความชอบ ปญหาและอุปสรรคใน
การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม

TECM3411

การจัดการการฝกอบรมทางเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Management Technology Training
บริหารจัดการการฝกอบรมที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและองคกร การสราง
ประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง การจัดเตรียมทรัพยากร
เพื่อการอบรมทางเทคโนโลยี การทํางานรวมกันกับผูอื่น การทํากิจกรรมในโครงการรวม
การสงเสริมการพัฒนาตนเองของบุคบากรอยางตอเนื่อง

TECM3504

ระบบผลิตอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Production System
ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบการ
ผลิตในงานอุตสาหกรรม และอาชีพในงานอุตสาหกรรม ปจจัยในการผลิต การวางแผน
การควบคุมการผลิต

TECM3603

การจัดการงานบริการทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Service Management
ความสําคัญของลูกคา หลักการสรางความพอใจใหลูกคา บทบาทและหนาที่
ขององคกร บริการลูกคา ความสําคัญของการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การขนสง และการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาตอบริการทางอุตสาหกรรม

TECM3604

ทฤษฎีแถวคอย
3(3-0-6)
Queue Theory
ประเภทและรูปแบบแถวคอยการประยุกตใ หสอดคลองกับลักษณะปญหา การ
บริการในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการแกปญหาเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางผูใหบริการ
กับผูรับบริการโดยใหผูรับบริการใชเวลานอยที่สุดในการคอย

TECM4201

การวิเคราะหงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Work Analysis
การวิเคราะหงานอุตสาหกรรม ระบบการบริหารองคการอุตสาหกรรม ระบบการ
ควบคุม คุ ณ ภาพอุ ต สาหกรรม ระบบความปลอดภั ย ในงานอุต สาหกรรม ระบบการ
ติดตอสื่อสารในองคก ารอุตสาหกรรม การจัด การสิ่งแวดลอมในงานอุต สาหกรรม การ
วิเคราะหร ะบบการจัด จําหนายสิน คาอุตสาหกรรม การวิเคราะหก ลยุทธอุต สาหกรรม
เบื้องตนตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อทําใหองคการอุตสาหกรรม
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน

TECM4301

ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Automation system
พื้นฐานของเทคนิคการควบคุม การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟา การ
ควบคุมนิวแมติกส การควบคุมดวยไฮดรอลิกส การควบคุมแบบปอนกลับ ชุดควบคุม
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทล (PLC) เทคนิค การเขียนโปรแกรมและการตรวจหา
ขอผิดพลาด วงจรควบคุมแบบอันดับ อุปกรณตรวจจับและการทํางาน เครื่องมือกลแบบ
พิเศษ เครื่องมือกลอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืด หยุน หลักการพื้นฐานของหุนยนต
หุน ยนตอุ ต สาหกรรม การนําเขาสู ก ารใช ค อมพิว เตอร ในการผลิต แบบสมบู ร ณ การ
ควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณขนยายวัสดุโดยคอมพิวเตอร การสรางโปรแกรมควบคุม
การออกแบบและการใชงานหุนยนต ระบบควบคุมสมัยใหมในงานผลิต

TECM4303

เทคโนโลยีนิวแมติกสและไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Pneumatics and Hydraulics
แนวคิดของการควบคุมอัตโนมัตดิ วยระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสอปุ กรณการ
ทํางานและสัญลักษณในวงจรการออกแบบวงจรพื้นฐาน การควบคุมแบบตอเนื่อง
วงจรควบคุมเคสเคด วงจรรีจิสเตอร การควบคุมดวยไฟฟาเบื้องตน การประยุกตใชในงาน
อุตสาหกรรม การบํารุงรักษาและปองกันความเสียหายในระบบ การแกปญหากรณีศึกษา
และตัวอยางวงจรในงานอุตสาหกรรม

TECM4305

การจําลองแบบและคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบพลังงาน
3(2-2-5)
Model and Computer-aided Energy Design
แนวคิดและหลักการอนุรัก ษพลังงาน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบอาคาร โรงงานอุต สาหกรรม และผลิต ภัณ ฑ นําหลัก การออกแบบทางดา น
วิศวกรรมผสมผสานกับหลักการออกแบบของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ
เพื่อใหไดก ารประหยัด พลังงาน การสรางแบบจําลองของพลังงาน การหมุน เวียนของ
พลังงานธรรมชาติ การออกแบบ การรางรูปแบบ 3 มิติ วิเคราะหและออกแบบ ประเมิน
ประสิทธิภาพของการเก็บกักพลังงาน

TECM4401

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
Information Technology in Industrial Management
การนําระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ นการพัฒ นาระบบการ
ทํางาน ขาวสารขอมูลในองคการ หลักการและ กระบวนการวิเคราะหขอมูล การออกแบบ
ระบบฐานข อมู ล ระบบเครื่อ งมื อวิ เคราะหแ ละเทคนิ ค ต างๆ ฐานข อมู ลลู ก ค า ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบปญญาประดิษฐ การประมวลขาวสารโดยบุคคล
แนวความคิดเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบ ความหมายและโครงสรางของ
ระบบสารสนเทศของการบริหารอุตสาหกรรม บทบาทของขาวสารในการวางแผนและ
ควบคุมการผลิตฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยี การติด ตอสื่อสารที่เกี่ยวของกับ
ระบบขาวสาร ระบบการจัดการฐานขอมูล

TECM4405

วิศวกรรมวิธีการ
3(3-0-6)
Method Engineering
วิธีการของวิศวกรรมคุณคา ประยุกตใชเทคนิควิศวกรรมคุณคาเพื่อการออกแบบ
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมอยางมีขั้นตอนเพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดในการผลิต การ
ใชวิศวกรรมคุณคาในงานอุตสาหกรรม

TECM4602

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส
3(2-2-5)
Information Technology in Logistics
การจัด แฟมขอมูล ฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูล สําหรับงานโลจีสติก ส
ระบบสารสนเทศ และการนําระบบสารสนเทศไปประยุกตใชกับงานทางดานโลจิสติกส

TECM4603

กฎระเบียบการคาและพิธีการศุลกากรสําหรับโลจีสติกส
3(3-0-6)
Commercial Regulations and Custom for Logistics
ความรูเบื้องตนของระบบการคา ขอกําหนดและบทลงโทษ ระเบียบวิธีการ การ
นําวัตถุดิบ เครื่องจักรอุปกรณ เขาในประเทศและออกนอกประเทศ

TECM4604

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
3(3-0-6)
Feasibility Study of Projects
การวิเคราะหและประเมินผล
ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับความเปนไปไดของ
โครงการ เชน ปจจัยการตลาด ปจจัยดานการผลิต ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัย
ดานการเงิน ปจจัยดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เทคนิคทางเศรษฐศาสตร

TECM4605

การจัดการเพื่อการสงออกและนําเขาสินคา
3(3-0-6)
Import and Export Management
หลักการสรางความพึงพอใจในงานบริการสินคา บทบาทและหนาที่ขององคกร
บริการ ความสําคัญของการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงทางบก เรือ
อากาศ ขอปฏิบัติในการสงออกและนําเขา

TECM4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการเทคโนโลยี
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Technology Management
การจัด กิจ กรรมเตรียมความพรอมกอนฝก ประสบการณวิชาชีพในการพัฒ นา
ความรู เจตคติ และทักษะดานการจัดการเทคโนโลยี โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบ
ตางๆที่เกี่ยวของกับงานในอาชีพ

TECM4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการเทคโนโลยี
5(450)
Occupational Practicum in Technology Management
วิชาที่เรียนกอน : TECM 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการ
เทคโนโลยี
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่
เกี่ยวของกับงานดานการจัดการเทคโนโลยี หรือปฏิบัติงานในบทบาทหนาที่ทางดานการ
จัดการเทคโนโลยีในการทํางาน ระดับวิชาชีพในสถานประกอบการ

TECM4803

TECM4804

TECM4901

TECM4902

การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการเทคโนโลยี
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Technology Management
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษาในการพัฒนาความรู เจต
คติ และทักษะดานการจัดการเทคโนโลยี โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตางๆที่
เกี่ยวของกับอาชีพ
สหกิจศึกษาทางการจัดเทคโนโลยี
6(540)
Co - operative Education in Technology Management
วิชาที่เรียนกอน : TECM 4801 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการเทคโนโลยี
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงาน ดานการจัดการเทคโนโลยี
นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการและคณาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
สัมมนาทางการจัดการเทคโนโลยี
1(0-2-1)
Seminar in Technology Management
การคนควา รวบรวมขอมูล เอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียน
โครงการและรายงานสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานการ
จัดการเทคโนโลยี
การวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยี
3(0-6-3)
Research Studies in Technology Management
การคนควา และวิจัย ดานการจัดการเทคโนโลยี การเขียนรายงานและเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
THAI1101

การพูดการฟงเพื่อสัมฤทธิผล
3(3-0-6)
Speaking and Listening for Achievement
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพูดการฟง ฝกการพูดการฟงจากการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมบันเทิงตางๆ ฝกการพูดในโอกาสตางๆ ฝกฟงจากสื่อประเภทตางๆ
แลวถายทอดสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนการฝกปฏิบัติทั้งในและนอกชั้นเรียน

THAI1102

การอานอยางมีประสิทธิภาพ
3(3-0-6)
Efficiency Reading
ความรูพื้น ฐานเกี่ยวกับการอาน ฝกการอานประเภทตางๆ จับใจความสําคัญ
สรุปความ วิเคราะห ตีความ และประเมินคา เพื่อใหสามารถนําไปใชสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

THAI1103

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Communicative Writing
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน ฝกการเขียนเพื่อวัตถุประสงคตางๆ

THAI1104

การพัฒนาสมรรถภาพการฟง
3(3-0-6)
Listening Competency Development
หลั ก เกณฑ แ ละกลวิ ธี ก ารฟ ง เพื่ อ พั ฒ นาสมรรถภาพการฟ ง ฝ ก การฟ ง ตาม
วัตถุประสงคจากสื่อประเภทตางๆ นําความรูจากการฟงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
การดําเนินชีวิต

THAI1201

หลักภาษาไทยและการประยุกตใช
3(3-0-6)
Thai Language Grammar and Application
ขอบขายของหลัก ภาษาไทย ลักษณะภาษาไทยในดานเสียง พยางค คํา วลี
ประโยค การเปลี่ยนแปลงภาษาดานเสียงและความหมาย การอานการเขียนคําไทย คํา
ราชาศัพท และการประยุกตองคความรูไปใชใหถูกตองตามหลักเกณฑและความเหมาะสม

3(3-0-6)

THAI1203

ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย
3(3-0-6)
Creative Thinking in Thai Language
ขอบขายและกระบวนการคิด ความสําคัญของความคิดสรางสรรค ศิลปะการใช
ภาษาทั้งบันเทิงคดีและสารคดีที่แสดงความคิดสรางสรรค ฝกพูดและเขียนเรื่องราวจาก
ความคิดและจินตนาการ เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรคทางภาษาโดยการใชแนวคิดที่ได
จากการศึกษา

THAI1301

วิทยวรรณกรรม
3(3-0-6)
Literary Knowledge
ความรูเบื้องตน ประวัติ ลักษณะ พัฒนาการของวรรณกรรมไทยในดานตางๆ
ตั้งแตสมัยกอนและหลังไดรับอิทธิพลจากตะวันตก ฝกวิเคราะหวรรณกรรมจากตัวอยางที่
ตัดตอนมาเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมที่ลึกซึ้งตอไป

THAI1302

วรรณกรรมกับชีวิต
3(3-0-6)
Literature and Life
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับมนุษย เพื่อใหเขาใจความหมายและเห็น
คุณคาของชีวิต ทั้งในแงกระบวนการสรางและเสพงานวรรณศิลปที่เอื้อประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

THAI2105

หลักและศิลปะการอานออกเสียง
3(3-0-6)
Principles and Art of Reading
หลักและศิลปะการอานออกเสียงทั้งรอยแกวและรอยกรอง การเนนเสียงหนักเบา
วรรคตอน จังหวะ ลีลา ทวงทีในการอานใหถูกตองตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ เนน
การฝกปฏิบตั ิ

THAI2106

การพัฒนาสมรรถภาพการพูด
3(3-0-6)
Speaking Competency Development
หลั ก เกณฑ แ ละกลวิ ธีก ารพู ด เพื่ อ พัฒ นาสมรรถภาพการพู ด ฝ ก การพู ด ตาม
วัตถุประสงคตางๆ การพูดระหวางบุคคล การพูดตอสาธารณชนในสถานการณตางๆ

THAI2107

การพูดเปนหมูคณะ
3(3-0-6)
Group Speaking
หลัก เกณฑและกลวิธีก ารพูด เป น หมูค ณะ ฝก การพูด สนทนา การสัมภาษณ
การประชุม การอภิปราย การโตวาที และการสัมมนา

THAI2202

ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร
3(3-0-6)
Thai Linguistics
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ทางภาษาศาสตร การวิเคราะห
ภาษาไทยโดยใชแนวคิด ทางภาษาศาสตร เกี่ยวกั บเรื่องระบบเสียง คํา วลี ประโยค
ปริจเฉท และการศึกษาเรื่องความหมาย

THAI2204

ภาษาไทยเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
Thai Language for Specific Purposes
รูปแบบและวิเคราะหการใชภาษาเฉพาะกิจ ภาษาธุรกิจ ภาษาเพื่อการรณรงคและ
การจูงใจ ภาษาสื่อสารมวลชน และภาษากฎหมาย

THAI2207

ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6)
Pali and Sanskrit in Thai Language
ความรูพื้นฐาน เปรียบเทียบภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย การสรางคําใน
ภาษาบาลีและสันสกฤต วิธีการรับและนําคําภาษาบาลีและสันสกฤตมาใชในภาษาไทย

THAI2208

ภาษาเขมรในภาษาไทย
3(3-0-6)
Khmer in Thai Language
ความรูพื้นฐาน เปรียบเทียบภาษาเขมรกับภาษาไทย การสรางคําในภาษาเขมร
วิธีการรับและนําคําภาษาเขมรมาใชในภาษาไทย

THAI2210

สัทศาสตรและสัทวิทยาในภาษาไทย
3(3-0-6)
Phonetics and Phonology in Thai Language
แขนงของสัทศาสตร การออกเสียงภาษาไทย ระบบสัทสัญลั ก ษณ การถา ย
ทอดเสียง การวิเคราะหหาหนวยเสียงและระบบเสียงภาษาไทย

THAI2303

กวีนิพนธไทย
3(3-0-6)
Thai Poetry
ความหมาย รูปแบบ เนื้อหา ความคิดในการใชภาษาวรรณศิลป และกลวิธีการ
แตง ฝกแตงบทกวีนิพนธไทย เพื่อสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของแตละบุคคล

THAI2304

คติชนวิทยาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Folklore as Related to the Thai Language and Literature
ประวัติความเปนมา ประเภท คุณคา ทฤษฎี และวิธีการศึกษาคติชนวิทยาทาง
ภาษาและวรรณกรรมไทย เพื่อใหเขาใจลักษณะกลุมชนแตละทองถิ่น

THAI2305

วรรณกรรมวิจารณ
3(3-0-6)
Literary Criticism
ความรูเ บื้อ งต น ประวัติ ทฤษฎีว รรณกรรมวิ จ ารณ หลัก เกณฑ ก ารวิ จ ารณ
วรรณกรรมประเภทตางๆ และฝกเขียนบทวิจารณวรรณกรรม

THAI3108

การเขียนในงานสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Writing in Mass Communication
รูปแบบตาง ๆ ของงานเขียนที่ปรากฏในสื่อสารมวลชน วิเคราะหเนื้อหา กลวิธี
การนําเสนอ และการใชภาษา เนนฝกปฏิบัติการเขียน

THAI3109

การพูดเฉพาะอาชีพ
3(3-0-6)
Speech for Specific Careers
หลักเกณฑและกลวิธีการพูดในวิชาชีพตางๆ ฝกการพูดแนะนําแหลงทองเที่ยว
การพูดทางธุรกิจ การพูดเปนวิทยากร และการพูดสําหรับกิจกรรมนันทนาการ

THAI3110

การพูดในงานสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
Speaking in Mass Communication
หลักและศิลปะการพูดในลักษณะตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานสื่อสารมวลชน เนน
การฝกปฏิบัติ

THAI3111

การอานตีความ
3(3-0-6)
Reading Text for Interpretation
หลักเกณฑ กระบวนการอานตีค วาม ฝกการอานตีความและการอาน ตีบททั้ง
งานเขียนรอยแกวและรอยกรอง

THAI3112

การแปลภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Language Translation into Thai Language
หลักเกณฑและกลวิธีในการแปลความ และถอดความภาษาตางประเทศ ทั้งรอย
แกวและรอยกรองเปนภาษาไทย ฝกแปลขอความภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย

THAI3113

การอานเอกสารวิชาการและธุรกิจ
3(3-0-6)
Academic and Business Reading
หลักเกณฑและกระบวนการอานเอกสารวิชาการและธุรกิจประเภทตางๆ ฝกสรุป
ความและวิเคราะหเอกสารดังกลาวไดอยางถูกตอง

THAI3114

เทคนิคการบรรณาธิการ
3(3-0-6)
Techniques for Editoral
หลักเกณฑและกลวิธีในงานบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพประเภทตางๆ บทบาทและ
จรรยาบรรณของบรรณาธิการ กฎหมายและองคกรที่เกี่ยวของกับอาชีพบรรณาธิการ และ
การฝกปฏิบัติ

THAI3115

การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี
3(3-0-6)
Feature and Fiction Writing
หลักเกณฑ กลวิธีการเขียน ฝกเขียนและวิเคราะหวิจารณสารคดีและบันเทิงคดี
ประเภทตางๆ

THAI3116

การเขียนหนังสือราชการ
3(3-0-6)
Thai Official Correspondence
การใชภาษาไทยในหนังสือราชการ ระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวของกับหนังสือ
ราชการ หลักการเขียนหนังสือราชการประเภทตางๆ และการฝกปฏิบัติ

THAI3205

ภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Language for Society and Culture
แนวคิด ความสัมพันธ และวาทกรรมของภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทยใน
แงมุมตางๆ โดยเนนชาติพันธุวรรณนาแหงการสื่อสาร

THAI3206

ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Thai Language and Computer
หลัก และเทคนิคการออกแบบ เพื่อ การนําเสนอสารภาษาไทยในรูปแบบตางๆ
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เนนการฝกปฏิบัติ

THAI3209

ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Languages in Thai Language
ประวัติการติดตอกับชนชาติตางๆ สาเหตุการรับคํายืม หลักการยืมคํา การสราง
คํา การเปลี่ยนแปลงคําในดานเสียงและความหมาย และคํายืมที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน

THAI3211

คําและประโยคในภาษาไทย
3(3-0-6)
Words and Sentences in Thai Language
ระบบคํ าและกลุ มคํ า การวิ เ คราะห ห าหน ว ยคํ า ทฤษฎี และหลั ก เกณฑ ก าร
วิเคราะหความสัมพันธของคําในประโยคภาษาไทย

THAI3212

อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรในภาษาไทย
3(3-0-6)
Semantics and Pragmatics in Thai Language
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความหมาย ความหมายในระดับคํา ระดับ
ประโยค และระดับขอความ ฝกวิเคราะห ตีความถอยคําและบทสนทนาตาง ๆ

THAI3306

วรรณกรรมปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literature
วรรณกรรมไทยปจจุบันประเภทตางๆ ที่ไดรบั อิทธิพลจากตะวันตกจนถึงปจจุบัน
ในดานพัฒ นาการ รูปแบบ แนวคิด เนื้อหา และแนวโนมของวรรณกรรม รวมทั้ง
วิเคราะหวิจารณวรรณกรรมปจจุบันที่นาสนใจ

THAI3307

วรรณกรรมเอกของไทย
3(3-0-6)
Masterpieces of Thai Literature
วรรณกรรมเอกของไทยที่ไดรับการยกยองในฐานะเปนมรดกทางภูมิปญญาของ
ชาติในแงมุมตางๆ รวมทั้งวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมเอกของไทยที่นาสนใจ

THAI3308

วรรณกรรมพุทธศาสนาและคําสอน
3(3-0-6)
Buddhistand and Didactic Literature
ความรูพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะ และคุณ คาของวรรณกรรมพุทธศาสนาและคํา
สอน ฝกวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมพุทธศาสนาและคําสอนที่นาสนใจ

THAI3309

วรรณกรรมของกวีสําคัญ
3(3-0-6)
Literature of Major Poets
ประวัติและตัวบทวรรณคดีทั้งในเชิงวรรณศิลปและสังคมของกวีสําคัญของไทยที่
มีผลงานดีเดนทั้งดานคุณ ภาพและปริมาณ รวมทั้งวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมของกวี
สําคัญที่นาสนใจ

THAI3310

อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Influence of Foreign Literature on Thai Literature
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศที่สําคัญ ทั้งตะวันออกและตะวันตกที่มีตอ
วรรณกรรมไทย ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันในดานรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และภาษา

THAI3641

วรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย
3(3-0-6)
Literature for Early Childhood
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของวรรณกรรมที่เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย
การเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการสรางและเขียนหนังสือนิทานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเทคนิควิธีการเลาและการวิจารณวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย การสงเสริมการใชและการรัก ษาหนังสือบทบาทของครูและผูปกครองในการ
สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับเด็กปฐมวัย

THAI3901

วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาไทย
3(3-0-6)
Research Methodology in Thai Language
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การวิ จั ย ขั้ น ตอนและการเลื อ กป ญ หาในการวิ จั ย
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปรและสมมุติฐาน การเลือกกลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล การสรุป
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ การเขียนเคาโครงการวิจัย โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ภาษาไทย ทั้งในดานภาษาและวรรณกรรม

THAI4117

การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai Writing in Business
การใชภาษาไทยในการเขียนสื่อสารทางธุรกิจ การเขียนเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ
การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนเอกสารการจางและการสมัครงาน การเขียนเอกสารการ
ประชุม การเขียนโครงการ และการฝกปฏิบัติ

THAI4213

ภาษาไทยตางสมัย
3(3-0-6)
Thai Language in Different Periods
การเปรียบเทียบลักษณะภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัย
รัตนโกสินทร

THAI4311

วรรณกรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Thai Literature for Tourism
ความรูเบื้องตนและการวิเคราะหวิจารณเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว
ในแงมุมตางๆ ฝกปฏิบัติภาคสนามตามรอยวรรณกรรมไทยเพื่อการทองเที่ยวบางเรื่อง ฝก
ถายทอดวรรณกรรมไทยเพื่อนํ าไปใชกั บการท องเที่ ยวและเป น ผู นํา เที่ย ว ตลอดจน
ทองเที่ยวเพื่อนําขอมูลมาฝกเขียนวรรณกรรมไทยเพื่อการทองเที่ยว

THAI4312

วรรณกรรมสังคีต
3(3-0-6)
Musical Literature
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรรกรรมเพลงและวรรณกรรมบทละครในแงมุมตางๆ
ฝกเขียนและวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมสังคีตที่นาสนใจ

THAI4313

เพศสภาพในวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Gender in Thai Literature
ลักษณะเฉพาะ ประเภท กลวิธีการนําเสนอ คุณคา ความสัมพันธกับสังคม และ
ทฤษฎีเพศสภาพเพื่อนํามาวิเคราะหวิจารณเพศสภาพในวรรณกรรมไทยที่นาสนใจ

THAI4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Thai Language
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกไปฝก งานในหนว ยงานภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาล โดยนําความรูทางดานภาษาไทย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได
ศึกษาไปใชในสถานการณจริง

THAI4802

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย
5(450)
Occupational Practicum in Thai Language
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาล โดย
นําความรูทางดานภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดศึกษาไปใชในสถานการณ
จริง

THAI4901

สัมมนาทางภาษาไทย
3(2-2-5)
Seminar in Thai Language
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสัมมนา เลือกประเด็นหรือปญหาที่สําคัญทางภาษา
และวรรณกรรมมาศึกษาวิเคราะห โดยการอภิปรายและจัดสัมมนา

THAI4902

การวิจัยทางภาษาไทย
3(0-6-3)
Research in Thai Language
วิธีการและรูปแบบการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย การเลือกหัว ขอ การ
เสนอเคาโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
THMU1101

พื้นฐานดนตรีไทย
3(3-0-6)
Fundamental of Thai Music
คุณคา ความสําคัญและประโยชนของดนตรีไทย ความสัมพันธของดนตรีไทยตอ
สังคมและวัฒ นธรรมไทย วิวัฒ นาการของดนตรีไทยในยุค สมัยตางๆ ตั้งแตกอนสมัย
สุโขทัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีวงดนตรี บทเพลง บุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับการอนุรักษสงเสริม เผยแพรและพัฒนา
ดนตรีไทย

THMU1103

การบันทึกโนตเพลงไทย
3(3-0-6)
Thai Notations
ความสําคัญและประโยชนการบันทึกโนตเพลงไทย ลักษณะของโนตที่ใชบันทึก
เพลงไทย ไดแก โนต 9 ตัว โนตนิ้ว โนตอักษรไทย โนตสากล โนตเชอเวเปนตน ฝกโสต
ประสาท ฝกอานและบันทึกโนตแตละประเภท

THMU1104

หนาทับดนตรีไทย
3(3-0-6)
Rhythmic Pattern in Thai Music
บทบาท วิธี ก ารและความสํา คัญ ของหน าทับ ในดนตรีไ ทย เครื่อ งดนตรี ที่ใ ช
บรรเลงหนาทับ ไมกลอง โครงสรางและลักษณะของจังหวะหนาทับ ประเภทตางๆหลัก
และวิธีการใชหนาทับใหสอดคลองกับทํานองเพลงและวัตถุประสงคของผูประพันธ

THMU1106

ลักษณะและประเภทเพลงไทย
3(3-0-6)
Classification of Thai Music
ลักษณะโครงสรางเพลงไทยประเภทตาง ๆ ไดแก เพลงโหมโรง เพลงหนา
พาทยเพลงเรื่อง เพลงเถา เพลงลูกลอลูกขัด เพลงลา เพลงลูกหมด เพลงหางเครื่อง เพลง
ภาษา เพลงพิธีการ และเพลงประกอบการแสดง

THMU1108

เครื่องดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย
3(3-0-6)
Thai Instrumentation
ลักษณะประเภทของเครื่องดนตรีไทย และการผสมวงดนตรีไทยในดานประวัติ
ตํานาน วิวัฒนาการ บทบาทหนาที่ของเครื่องดนตรีและวงดนตรี แนวคิดและรูปแบบที่ใช
ในการผสมวงดนตรีแตละประเภทในยุคสมัยตางๆ การใชวงดนตรีบรรเลงในโอกาสตางๆ

THMU1109

ประวัติวรรณกรรมเพลงไทย
3(3-0-6)
History of Thai Music Literature
ความรูพื้นฐานของวรรณกรรมเพลงไทยดานประวัติความเปนมา ชวงเวลาที่นัก
ประพันธไดประพันธบทเพลง อิทธิพลหรือสถานการณดนตรีแตละยุคสมัย ความสัมพันธ
ระหวางนักประพันธเพลง ทํานองเพลง บทรอง ตลอดจนงานริเริ่มสรางสรรคที่เกิดขึ้นใน
วรรณกรรมเพลงไทย

THMU1111

ขนบประเพณีของดนตรีไทย
3(3-0-6)
The Tradition of Thai Music
ความรูขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับขนบประเพณีแบบแผนและแนวปฏิบัติในวงการดนตรี
ไทย เชน ระเบียบวิธีการบรรเลง กระบวนการถายทอด เปนตน ความสําคัญของครูซึ่งเปน
สมมุติเทพและครูผูสั่งสอนการดนตรี การเคารพบูชาครู ความหมายสาระ คุณคาของพิธี
ไหวครูและครอบครูดนตรีไทย องคประกอบและกระบวนการของพิธีไหวครู ความสําคัญ
และคุณสมบัติของผูประกอบพิธีและผูเขารวมพิธีไหวครู จรรยาบรรณและจิตพิสัยของนัก
ดนตรีไทยที่พึงประสงค

THMU1202

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1
2(0-4-2)
Thai Plucked 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงตับตนเพลงฉิ่ง 3 ชั้น
เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวดําเนินทราย แขกตอยหมอเถา ตับวิวาหพระสมุทร โหม
โรงกระแตไตไม โหมโรงจอมสุรางคออกสะบัดสะบิ้ง เขมรลออองคเถา หรือฝกปฏิบัติ
เครื่องดีดพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม

THMU1203

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2
2(0-4-2)
Thai Plucked 2
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงโหมโรงไอยเรศ โหม
โรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง แปะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญเถา
สุดสงวนเถา พัดชา ลีลากระทุม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากทอเถา
แขกขาวเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความ
เหมาะสม

THMU1205

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1
2(0-4-2)
Thai String 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามชั้น ไดแก
ตนเพลงฉิ่ง จระเขหางยาว ตวงพระธาตุ นกขมิ้น เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวดําเนิน
ทราย แขกตอยหมอเถา ตับวิวาหพระสมุทร โหมโรงกระแตไตไม โหมโรงจอมสุรางคออก
สะบัดสะบิ้ง เขมรละออองคเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลง
ที่ฝกตามความเหมาะสม

THMU1206

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2
2(0-4-2)
Thai String 2
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลง โหมโรงไอยเรศ โหมโรง
เยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจัก รวาลออกมายอง แปะ 3 ชั้น อาหนูเถา นางครวญเถา
สุดสงวนเถา พัดชา ลีลากระทุม ครอบจักรวาล 2 ชั้น การเวกเล็กเถา เขมรปากทอเถา แขก
ขาวเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1
2(0-4-2)
Thai Melodic Percussion 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลงสาธุการ ตับตนเพลงฉิ่ง
หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม

THMU1208

THMU1209

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2
2(0-4-2)
Thai Melodic Percussion 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ไ ทยประเภทเครื่ อ งตี โดยต อ เพลง โหมโรงเช า โล
พระเจาลอยถาด กราวรํา หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก
ตามความเหมาะสม

THMU1211

ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 1
2(0-4-2)
Thai Wind 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลงสาธุการ ตับตนเพลงฉิ่ง
หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม

THMU1212

ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 2
2(0-4-2)
Thai Wind 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ไ ทยประเภทเครื่ อ งเป า โดยต อ เพลงโหมโรงเช า โล
พระเจาลอยถาด กราวรํา หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก
ตามความเหมาะสม

THMU1214

ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1
2(0-4-2)
Thai Singing 1
เพลงชาติ สรรเสริญพระบารมี พมาเขว 2 ชั้น ลาวตอนก 2 ชั้น บูเซ็นซ็อค 2 ชั้น
ลาวเสี่ยงเทียนชั้นเดียว โสมสองแสงชั้นเดียว ตอยตลิ่ง 2 ชั้น พมากลองยาว 2ชั้น เขมรพาย
เรือ 2ชั้น เขมรกลอมลูก 2ชั้น เขมรกําปอ 2ชั้น มอญทาอิฐ 2ชั้น แขกกลอมเจา 2ชั้น มอญดู
ดาว 2ชั้น นาคราชชั้นเดียว ลาวพุงดํา 2 ชั้น แขกบรเทศ 2 ชั้น ลาวดวงเดือน ตับวิวาหพระ
สมุทร แขกตอยหมอเถา แขกขาวเถา

THMU1215

ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2
2(0-4-2)
Thai Singing 2
ตับตนเพลงฉิ่ง 3ชั้น แปะ 3ชั้น ลาวดําเนินทราย 2ชั้น ลมพัดชายเขา 2ชั้น นาง
นาค2 ชั้น สามเสา 2ชั้น จีนขิมเล็ก 2ชั้น อาหนูเถา เงี้ยวรําลึกเถา การเวกเล็กเถา พัดชา
ลีลากระทุม ดอกไมไทร 2ชั้น นางครวญเถา สุดสงวนเถา

THMU1216

ปฏิบัติเพลงตับ
2(0-4-2)
Thai Suite
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทเพลงตับ
ตางๆ

THMU1217

ปฏิบัติเพลงเถา
2(0-4-2)
Phleng Thao
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทเพลงเถา

THMU1218

ปฏิบัติเพลงระบํา รํา ฟอน
2(0-4-2)
Thai Dance Music
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงระบํา รํา ฟอน

THMU1219

ปฏิบัติเพลงมอญ
2(0-4-2)
Performance of Phleng-Mon
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงมอญที่ใชประกอบ
พิธีกรรม และเพลงมอญที่ใชบรรเลงขับรองในวงปพาทยมอญ

THMU1220

ปฏิบัติอังกะลุง
2(0-4-2)
Ang - kalung
ฝกปฏิบัติอังกะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกบทเพลง การปรับวงอังกะลุง
การดูแลรักษาเครื่องดนตรี

THMU1221

ปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคเหนือ 1
2(0-4-2)
Performance of Folk Music in the North 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ ที่
บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีกรรมซึ่ง
นิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยภาคเหนือ

THMU1222

ปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคอีสาน 1
2(0-4-2)
Performance of Folk Music in the Northeast 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีต ามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ ที่
บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีการ ซึ่ง
นิยมในวงการดนตรีพื้นบานภาคอีสานเหนือหรืออีสานใต

THMU1223

ปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคกลาง 1
2(0-4-2)
Performance of Folk Music in Central Part 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ ที่
บรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีกรรมซึ่ง
นิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยภาคกลาง

THMU 1224 ปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคใต 1
2(0-4-2)
Performance of Folk Music in the South 1
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ ที่
บรรเลงและขับรองเพื่อความบัน เทิง การขับ กลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งนิยมในวงการดนตรีไทยพุทธหรือไทยมุสลิม
THMU1225

ปฏิบัติหนาทับ
2(0-4-2)
Natab Performance
ฝกปฏิบัติหนาทับจากกลองแขกหรือโทน-รํามะนาหรือเครื่องหนังประเภทอื่น ๆ
ตอหนาทับปรบไก หนาทับสองไม หนาทับแขก หนาทับเขมร หนาทับมอญ เปนตน

THMU1226

ปฏิบัติหนาทับกลองแขกและโทนรํามะนา
2(0-4-2)
Natab Klong Khak-Thon Ramana Performance
ความารูเกี่ยวกับลักษณะและเสียงของกลองแขก สามารถฟงและแยกเสียงกลอง
แขกตัวผูและตัวเมียได วิธีการตีเปนเสียงตาง ๆ ทั้งตัวผูและตัวเมีย รวมทั้งทาทางการนั่ง ฝก
ปฏิบัติหนาทับตาง ๆ ที่ใชกับกลองแขก ตลอดจนหนาทับพิเศษที่ใชในโอกาสตาง ๆ ศึกษา
ลักษณะและเสียงของโทนรํามะนา สามารถฟงและแยกเสียงโทนและรํามะนาได วิธีการตี
เปนเสียงตางๆ รวมทั้งทาทางการนั่ง การจับ ฝกปฏิบัติหนาทับตาง ๆ ที่ใชกับโทนรํามะนา

THMU1227

ปฏิบัติหนาทับกลองสองหนา
2(0-4-2)
Natab-Songna Performance
ความรูเกี่ญวกับลักษณะและสวนประกอบตาง ๆ ของกลองสองหนา วิธีการแตง
เสียงกลองสองหนา ฝกการบรรเลงรวมกับเพลงประเภทปรบไกและสองไม รวมทั้งเพลง
เบ็ดเตล็ดตาง ๆ

THMU1228

ปฏิบัติขับรองเพลงไทยตามสมัยนิยม
2(0-4-2)
Thai Popular Song Singing
วิธีการเตรียมพรอมรางกายกอนขับรอง การออกเสียง การหายใจ และฝกขับรอง
เพลงไทยสากลทุกประเภท เชน เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุง เพลงสตริง เปนตน

THMU1229

ปฏิบัติขับรองเพลงพื้นบาน 1
2(0-4-2)
Thai Folk Singing 1
ฝกปฏิบัติวิธีการขับรองเพลงพื้นบานประจําภาคตาง ๆ อยางถูกตองทั้งดาน
รูปแบบฉัน ทลัก ษณ ทํานอง การเปลงเสียง ระดับเสียง การเอื้อน ลีลา สําเนียงทองถิ่น
อักขระ จังหวะ วรรคตอน ทาทาง การสอดแทรกอารมณในการขับรอง การรองเขากับ
ดนตรีสําหรับเพลงพื้นบานบางประเภท

THMU1230

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1
1(0-2-1)
Thai Ensemble 1
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตอง
ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตางๆ

THMU1231

ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย 1
1(0-2-1)
Thai Folk Music Ensemble 1
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทยภาคตางๆ การเลือกบทเพลง การฝกซอม การ
ปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีที่นิยมในสังคมและวัฒนธรรม
ไทย

THMU1501

การจัดเก็บระบบขอมูลดนตรี
3(3-0-6)
Systemization Of Musical Datas
วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดนตรีภาคสนาม หลักมนุษยสัมพันธ การ
สังเกต สัมภาษณ การมีสวนรวมในกิจกรรมดนตรี วิธีการจัดเก็บขอมูลใหเปนระบบ
หมวดหมู ไดแกขอมูลจาก การจดบันทึก เทปบันทึกเสียง วิดีทัศน แผนเสียง โนตเพลง
บัตรรายการ ภาพถาย การเชื่อมโยงขอมูล การจัดบรรณานุกรมขอมูล การนําคอมพิวเตอร
มาใชเพื่อการจัดเก็บขอมูล

THMU1502

พื้นฐานดนตรีวิทยา
3(3-0-6)
Introduction to Musicology
ความเปนมาและหลักการของวิชาดนตรีวิทยา ตลอดจนเนื้อหาและบทบาทของ
ดนตรีวิทยาที่มีตอวิวัฒนาการของดนตรีทั้งในดานวิชาการและศิลปะการแสดง

THMU1503

มานุษยวิทยาทางดนตรี
3(3-0-6)
Introduction to Ethnomusicology
ความหมายและขอบเขตของมานุษ ยวิท ยา แนวทางการศึก ษาและวิธีก ารทาง
มานุษยวิทยา เพื่อใชในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาทของดนตรีที่มีความสัมพันธตอ
ชีวิตมนุษยในสังคมและวัฒนธรรม

THMU1504

พื้นฐานสังคมวิทยาทางดนตรี
3(3-0-6)
Introduction to Sociology of Music
เชิงสํารวจเบื้องตนเกี่ยวกับแบบแผนของสังคม เชน สังคมเมือง สังคมชนบท
สังคมอุตสาหกรรม สังคมเกษตร เปนตน กับศึกษาแบบแผนของดนตรี วงดนตรี และการ
นําเสนอดนตรีในสังคมนั้น ๆ

THMU1505

ดนตรีวิจักษ
3(3-0-6)
Introduction To Music
ความเกี่ยวพันระหวางดนตรีกับศิลปะ องคประกอบพื้นฐานของดนตรี เครื่อง
ดนตรี วงดนตรี ดนตรีสําหรับการบรรเลง ดนตรีสําหรับการขับรองทั้งดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันตก

THMU1506

ดนตรีรวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Music
คนควาและวิเคราะหถึงรูปแบบโครงสราง และเทคนิคที่ ใชในบทเพลงรวมสมัย
ผลงานของคีตกวีสําคัญ

THMU1701

คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Music Computer
ประวั ติค วามเป น มาของ Music Computer สว นประกอบหลั ก (Hardware)
ระบบปฏิบัติการ (Operating System) การใชโปรแกรมดนตรีแบบตาง ๆ

THMU1702

การซอมสรางเครื่องดนตรีไทย
3(2-4-3)
Maintenance and Repair of Thai Music Instruments
ความรูพื้นเกี่ยวกับรูปทรงสัดสวนและโครงสรางดานกายภาพ วัสดุที่ใชในการ
ซอมสรา งเครื่อ งดนตรี ไทย คุ ณ ภาพเสีย งของเครื่อ งดนตรี ไทย แหล งวัส ดุแ ละแหล ง
จําหนายวัสดุ อุปกรณ การซอมและสราง เครื่องดนตรีไทย ขั้น ตอนการผลิต ฝกการใช
เครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณการซอม หรือประดิษฐเครื่องดนตรีไทย อุปกรณที่ใชกับ
เครื่องดนตรีไทย เชน ยางสน วัสดุถวงเสียง การปรับแตงและเทียบเสียงเครื่องดนตรีตาม
มาตรฐานเสียงดนตรีไทย การดูแลรักษาเครื่องดนตรีภายหลังการบรรเลง

THMU2103

ดนตรีพื้นบานไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Music
ดนตรีพื้นบาน และเพลงพื้นบานประจําภาคตาง ๆ ของไทย เกี่ยวกับประวัติความ
เป น มา วงดนตรี แ ละบทเพลง ขนบประเพณี ใ นการแสดง ความเชื่ อ พิ ธีก รรม
บทบาทหนาที่และโอกาสที่ใ ช คุณ คาและความสําคัญของดนตรีพื้น บานที่มีตอสังคม
ความสัมพัน ธร ะหวางดนตรีพื้น บานกับดนตรีไทยแบบแผน ความคลี่ค ลายของดนตรี
พื้นบานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ การสืบทอดดนตรีพื้นบาน
ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย
3(3-0-6)
Thai Artists and Composers
ชีวประวัติและผลงานดานดนตรีของศิลปนและนักประพันธเพลงไทย ที่ไดรับการ
ยกยองในแตละยุคสมัย

THMU2105

THMU2106

ดนตรีและการแสดง
3(3-0-6)
Music and Acting
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการแสดงของไทยและสากล ภาษาทา นาฏยศัพท ทารําตาง
ๆ การแสดงพื้นบาน จินตลีลา การเตน การนําดนตรีมาใชประกอบการแสดงประเภท ตาง
ๆ ใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดความสัมพันธระหวางดุริยางคศิลป วรรณศิลปและนาฏศิลป

THMU2110

ดนตรีพื้นบานไทยภาคเหนือ
3(3-0-6)
Folk Music of the Northern part of Thailand
ดนตรีพื้นบานและเพลงพื้นบานทางภาคเหนือของไทย เกี่ยวกับประวัติความ
เปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาท
หนาที่และโอกาสที่ใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพื้นบานภาคเหนือที่มีตอสังคม
ความคลี่คลายของดนตรีพื้นบานภาคเหนือในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบ
ทอด

THMU2111

ดนตรีพื้นบานไทยภาคอีสาน
3(3-0-6)
Folk Music of the Northeast of Thailand
ดนตรีพื้น บานและเพลงพื้น บานทางภาคอีสานของไทย เกี่ยวกับประวัติค วาม
เปน มา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีใ นการแสดง ความเชื่อ พิธีก รรม บทบาท
หนาที่และโอกาสที่ใ ช คุณ คาและความสําคัญของดนตรีพื้น บานภาคอีสานที่มีตอสังคม
ความคลี่คลายของดนตรีพื้นบานภาคอีสานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบ
ทอด

THMU2112

ดนตรีพื้นบานไทยภาคกลาง
3(3-0-6)
Folk Music of the Central part of Thailand
ดนตรีพื้น บานและเพลงพื้น บานทางภาคกลางของไทย เกี่ยวกับประวัติค วาม
เปน มา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีใ นการแสดง ความเชื่อ พิธีก รรม บทบาท
หนาที่และโอกาสที่ใ ช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพื้นบานภาคกลางที่มีตอสังคม
ความคลี่คลายของดนตรีพื้นบานภาคกลางในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบ
ทอด

THMU2113

ดนตรีพื้นบานไทยภาคใต
3(3-0-6)
Folk Music of the South part of Thailand
ดนตรีพื้นบานและเพลงพื้นบานทางภาคใตของไทย เกี่ยวกับประวัติความเปนมา
วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม บทบาทหนาที่และ
โอกาสที่ใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพื้นบานภาคใตที่มีตอสังคม ความคลี่คลาย
ของดนตรีพื้นบานภาคใตในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบทอด

THMU2201

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3
2(0-4-2)
Thai Plucked 3
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงโหมโรงรัต นโกสินทร
เพลงฉิ่งมุลงชั้นเดียว สุรินทราหู 3 ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3ชั้น สารถีเถาโหมโรง
ราโค เตากินผักบุง แขกมอญบางขุนพรหมเถา โหมโรงมหาฤกษ พระอาทิตยชิงดวง
ถอนสมอ มหาฤกษ มหาชัย หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลง
ที่ฝกตามความเหมาะสม

THMU2202

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4
2(0-4-2)
Thai Plucked 4
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลง โหมโรงมะลิเลื้อย พมาเห
เถา มอญออยอิ่งเถา โหมโรงสามมา(มารํา มาสะบัดกีบ มายอง) เขมรปแกว 3ชั้น มอญรํา
ดาบเถา โหมโรงคลื่นกระทบฝง เขมรปแกวทางสักวา ราตรีประดับดาวเถา โหมโรง
มหาราชใบคลั่ง เขมรเปาใบไมเถา เงี้ยวรําลึกเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีดพื้นบาน โดย
ผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม

THMU2203

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3
2(0-4-2)
Thai String 3
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร
เพลงฉิ่งมุลงชั้นเดียว สุรินทราหู 3ชั้น โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3ชั้น สารถีเถา โหม
โรงราโค เตากินผักบุง แขกมอญบางขุนพรหมเถา โหมโรงมหาฤกษ พระอาทิตยชิงดวง
ถอนสมอ มหาฤกษ มหาชัย หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่
ฝกตามความเหมาะสม

THMU2204

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4
2(0-4-2)
Thai String 4
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย พมาเหเถา
มอญออยอิ่งเถา โหมโรงสามมา(มารํา มาสะบัดกีบ มายอง) เขมรปแกว 3ชั้น มอญรําดาบ
เถา โหมโรงคลื่นกระทบฝง เขมรปแกวทางสักวา ราตรีประดับดาวเถา โหมโรงมหาราช
ใบคลั่งเขมรเปาใบไมเถา เงี้ยวรําลึกเถา หรือฝกปฏิบัตเิ ครื่องสีพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณา
บทเพลงที่ฝกตามความเหมาะสม

THMU2205

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
2(0-4-2)
Thai Melodic Percussion 3
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลง โหมโรงเย็น วา ลงสรง เพลง
เรื่องสรอยสน หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตามความ
เหมาะสม

THMU 2206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4
2(0-4-2)
Thai Melodic Percussion 4
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลง เพลงเถาอยางนอย 5 เพลง
เพลงตับเรื่องอยางนอย 2 ตับ หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่
ฝกตามความเหมาะสม
THMU2207 ปฏิบัติเพลงสําหรับโขนละคร
2(0-4-2)
Performance of Theatrical Music
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือขับรองตอเพลงที่ใชบรรเลงประกอบการ
แสดงโขน ละคร
THMU2208

ปฏิบัติเพลงเรื่องในละคร
2(0-4-2)
Performance of Thai Incidental Music
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงในเรื่องละคร เชน จาก
เรื่องอิเหนาตอนประสันตาตอนก ตัดดอกไมฉายกริช เรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอย เรื่อง
มโนราห เรื่องรถเสน เรื่องสุวรรณหงส เรื่องคาวี เรื่องราชาธิราช เปนตน

THMU2209

ปฏิบัติเพลงเรื่อง
2(0-4-2)
Performance of Thai Suite
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงเรื่องทําขวัญ เพลงเรื่อง
ฉิ่งพระฉัน และอื่นๆ

THMU2210

ปฏิบัติเพลงออกภาษาและเพลงสิบสองภาษา
2(0-4-2)
Model Music Performance and Variations
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงในชุดเพลงออกภาษา
และเพลงสิบสองภาษา

THMU2211

ปฏิบัติเพลงประเภทลูกลอลูกขัด
2(0-4-2)
Imitative Per Formanel and Syncopative
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงประเภทลูก ลอลูกขัด เชน เพลง เขมร
ราชบุรี แขกโอด ทยอยนอก ทยอยใน ทยอยญวณ

THMU2212

ปฏิบัติเพลงย่ํามอญ
Mon Suit Performance
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงย่ํามอญ

THMU2213

ปฏิบัติหนาทับตะโพนและกลองทัด 1
2(0-4-2)
Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 1
ปฏิบัติหนาทับตะโพนและไมกลองเพลงชุดโหมโรงเชา โหมโรงเย็น เพลงชา
เพลงเร็วและอื่นๆ

THMU2214

ปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคเหนือ 2
2(0-4-2)
Folk Music in The North of Thailand 2
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
ทั้งที่ใชบรรเลง ขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยภาคเหนือ

2(0-4-2)

THMU2215

ปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคอีสาน 2
2(0-4-2)
Folk Music in The North East of Thailand 2
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
ทั้งที่ใ ชบรรเลงขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยอีสานเหนือหรืออีสานใต

THMU2216

ปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคกลาง 2
2(0-4-2)
Folk Music in The Central Part of Thailand 2
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
ทั้งที่ใชบรรเลง ขับรองเพื่อความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยภาคกลาง

THMU2217

ปฏิบัติดนตรีพื้นบานภาคใต 2
2(0-4-2)
Folk Music in the South of Thailand 2
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ เพิ่มเติม
ทั้งที่ใชบรรเลง-ขับรอง เพื่อความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งนิยมในวงการดนตรีพื้นบานไทยพุทธหรือมุสลิม

THMU2218

ปฏิบัติขับรองเพลงไทยสําหรับเด็ก
2(0-4-2)
Thai Singing for Children
ขับรองเพลงไทยสําหรับเด็กปฐมวัย และเพลงในหลัก สูต รระดับประถมศึก ษา
การเคลื่อนไหวประกอบเพลง และฝก เลนเครื่องดนตรีประกอบเพลงเชน เครื่องดนตรี
ประเภทเคาะ คียบอรด เปนตน

THMU2219

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2
1(0-2-1)
Thai Ensemble 2
ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตอง
ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ

THMU2220

ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบานไทย 2
1(0-2-1)
Thai Folk Music Ensemble 2
ปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้น บานไทยภาคตาง ๆ การเลือกบทเพลง การฝกซอม การ
ปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีที่นิยมในสังคม และวัฒนธรรม
ไทยเพิ่มเติม

THMU2221

ปฏิบัติขับรองเพลงพื้นบาน 2
2(0-4-2)
Thai Folk Singing 2
ปฏิบั ติ วิ ธีก ารขั บรอ งเพลงพื้น บานประจํา ภาคตา ง ๆ ในขั้ น ที่สู งขึ้ น สามารถ
ประดิษฐคํารองตามฉันทลักษณของเพลงพื้นบานได และสามารถจัดแสดงเพลงพื้นบานได
ตามความเหมาะสม

THMU2222

ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 3
2(0-4-2)
Thai Wind 3
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลง โหมโรงเย็น วาลงสรง
เพลงเรื่องสรอยสน หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝกตาม
ความเหมาะสม

THMU2223

ปฏิบัติเครื่องเปา 4
2(0-4-2)
Thai Wind 4
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลงเถาอยางนอย 5 เพลงเพลง
ตับเรื่องอยางนอย 2 ตับ หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพื้นบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงที่ฝก
ตามความเหมาะสม

THMU2224

ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3
2(0-4-2)
Thai Singing 3
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลง ถอนสมอเถา สารถีเถา เขมรพวงเถา แขก
มอญบางขุนพรหม พระอาทิตยชิงดวง แขกมอญ 3ชั้น สุรินทราหู 3 ชั้น พมาเหเถา แขก
ลพบุรี 3 ชั้น ตับลาวเจริณศรี

THMU2225

ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4
2(0-4-2)
Thai Singing 4
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลง เขมรโพธิสัต วเถา เขมรปแกว 3 ชั้น ใบ
คลั่ง3 ชั้น แขกไทรเถา แสนคํานึงเถา ออกเดี่ยว บุหลันเถา ตับนางซิลเดอรริลลา

THMU2309

การอํานวยเพลงเบื้องตนสําหรับดนตรีไทย
2(1-2-3)
Introduction to Conducting
ความรูเกี่ยวกับการใชไมบาตอง (Baton) การฝกซอมวง การเตรียมสกอร การ
ถายทอดอารมณ

THMU2310

การอํานวยเพลงขับรองประสานเสียง
2(1-2-3)
Choral Conducting
เทคนิค และฝก อํานวยเพลงขับรองประสานเสียงสําหรับชั้น ประถมศึก ษาและ
มัธยมศึกษา ฝกฟงและกําหนดความสมดุลของเสียงของคณะนักรอง

THMU2311

โอเปราและละครเพลง
3(3-0-6)
Opera And Musical Comedies
ประวัติค วามเปน มาและความเปลี่ยนแปลงของโอเปรา ตั้งแต คศ. 1600 จนถึง
ปจจุบัน โดยอาศัยผลงาน คีต กวีรุนแรก เชน Peri, Monteverdi จนถึง Wagner, Strauss,
Puccini และคนอื่น ศึกษาความเปนมาและโครงสรางของละครเพลง โดยเนนดนตรีเปน
พิเศษ และใหศึกษาจากละครเพลงที่มชี ื่อเสียง

THMU2314

ปรัชญาของดนตรี
3(3-0-6)
Philosophy Of Music
ดนตรี เ ป น ป จ จั ย ที่ จ ะปรุ ง แต ง ชี วิ ต ให ส วยสดงดงามจากภายในของมนุ ษ ย
ความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม สังคม การเมือง จิตวิทยา
การศึกษา ธุรกิจศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาที่เกี่ยวกับดนตรี

THMU2501

ประวัติเครื่องดนตรีไทย
3(3-0-6)
History of Musical Instruments
วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีทุกตระกูลตั้งแตแรกเริ่มใชจนถึงปจจุบัน ศึกษาบริบท
ของการสรางเครื่องดนตรี เหตุการณสําคัญในยุคตาง ๆ ที่มีผลตอวิวัฒนาการของเครื่อง
ดนตรี

THMU2502

ประวัติดนตรีเชิงปฏิบัติ
3(3-0-6)
Collegium Music
ความรู เชิงวิเคราะหวรรณกรรมดนตรีที่มิไดอยูใ นกลุมวรรณกรรมดนตรีทั่วไป
ศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรี เฉพาะแนวทั้งทางรองและบรรเลง ฝกปฏิบัติรวมวงประกอบการ
เรียน

THMU2503

การศึกษาดนตรีภาคสนาม
3(2-4-3)
Introduction to Field Music Research
การปฏิบัติงานดนตรีภาคสนามเพื่อสํารวจ วางแผน เก็บรวบรวมขอมูล การจัด
กระทํากับขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปผล และเขียนรายงานผลการศึกษา โดยผูศึกษา
ตองผานรายวิชาการจัดเก็บระบบขอมูลดนตรีมากอน

THMU2504

ดนตรีเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต
3(3-0-6)
East and Southeast Asian Music
ดนตรีประเพณีของชาวเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต เกี่ยวกับแบบ
แผนของดนตรี เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

THMU2505

ดนตรีเอเชียใตและดนตรีตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
South Asian and Middle East Music
ดนตรีประเพณีของชาวเอเชียใตและตะวันออกกลางเกี่ยวกับแบบแผนของดนตรี
เครื่องดนตรี วงดนตรี และบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

THMU2506

ความสัมพันธระหวางดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก
3(3-0-6)
Thai Music related to Western Music
ประวัติดนตรีตะวันตกที่เขามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทย การนําดนตรี
ไทยไปสัมพันธกับดนตรีตะวันตก การนําดนตรีตะวันตกเขามาสัมพันธกับดนตรีไทย ทั้ง
ในดานเครื่องดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสียง

THMU2507

การเขียนวิจารณดนตรี
3(3-0-6)
Writing Music Criticism
การเขียนเชิงศิลปะดนตรี โดยอาศัยความรูความเขาใจในฐานะผูฟงดนตรี กฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวของกับการเขียน การรวบรวมความคิดเชิงวิชาการที่ถือเอาเหตุผลสนับสนุน
การเขียน

THMU3101

สวนศาสตรดนตรีไทย
3(3-0-6)
Acoustic of Thai Music
การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง ไดแก ความถี่
ลักษณะคลื่นเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียงซอน หนวยวัด
เสียงดานตาง ๆ การคํานวณเซนต ความกลมกลอมของเสียง บันไดเสียงที่ใชในดนตรีไทย
ระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทยประเภทตาง ๆ การเทียบเสียงของเครื่องดนตรีไทยใหเขา
กัน อุปกรณที่ใชเพื่อการปรับแตงเสียง

THMU3102

ทํานองเพลงไทย
(3-0-6)
Melodic Elements in Thai Music
ทํานองเพลงไทยลักษณะตางๆ ลีลาการดําเนินทํานองที่สรางลักษณะเดนใน
บทเพลง ทํานองกรอ ทํานองเก็บ ทํานองขยี้ ทํานองลูกลอลูกขัด ความหลหลายของ
เพลงที่มีหลายสํานวน รูปแบบการสรางทํานองเพลง เปรียบเทียบทํานองเพลงทาง
บรรเลงและทางรอง

THMU3103 วิเคราะหเพลงไทย 1
3(3-0-6)
Form and Analysis of Thai Music 1
โครงสรางของเพลงไทยประเภทตางๆ วิเคราะหรูปแบบของบทเพลงในเรื่อง
เกี่ยวกับจังหวะ วรรคเพลง ประโยคเพลง ทอนเพลง ลูกตก กลุมเสียง บันไดเสียง การ
เคลื่อนที่ของทํานองเพลง มือฆอง การเรียบเรียงมือฆองเปนบทเพลง กลอนเพลง การ
ขึ้นตนและจบเพลง การแปรทํานองเพลง ลักษณะทํานองเพลงเฉพาะที่ปรากฏในบท
เพลง
THMU3104

การวิเคราะหเพลงไทย 2
3(3-0-6)
Form and Analysis of Thai Music 2
การวิเคราะหโ ครงสรางของเพลงไทย เชน เพลงเรื่อง เพลงตับ เพลงเถา
เพลงเดี่ยว เพลงหนาพาทย ตามความเหมาะสม ตอจากการวิเคราะหเพลงไทย 1 ฝ ก
วิเคราะหเปรียบเทียบทางบรรเลงและทางรองของเพลงเดียวกันที่มีหลายทาง

THMU3105

การประพันธเพลงไทย 1
3(3-0-6)
Thai Music Composition 1
การประพันธทํานองเพลงอยางงาย นําเพลงที่ไดมาปรุงแตงใหสมบูรณขึ้น ศึกษา
แนวทางการประพันธทํานองเพลงทางเปลี่ยน นําเพลงที่ไดประพันธไวแลวสรางทํานอง
เพลงทางเปลี่ยนใหแตกตางไปจากเดิม ฝกแนวทางการตัดทอน และยืดขยายบทเพลงเพื่อ
เปนพื้นฐานในการประพันธเพลงเถา บันทึกโนตเพลงที่ประพันธและนําเพลงที่ประพันธ

THMU3106

การประพันธเพลงไทย 2
3(3-0-6)
Thai Music Composition 2
การประพันธเพลงโหมโรงเสภา เพลงตับ เพลงภาษา เพลงประกอบการแสดง
ประพันธบทรอง ทําบทรองใหสอดคลองกับการบรรเลง บันทึกโนตเพลงที่ประพันธ
และนําเพลงที่ประพันธบรรเลงเผยแพรตามความเหมาะสมศึกษา กฎหมายลิขสิทธิ์ เพื่อ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา

THMU3107

หลักการบรรจุเพลงเพื่อการแสดง
3(3-0-6)
Principle of Thai Incidental
ความรูเกี่ยวกับเพลงที่ใชประกอบแสดงประเภทตาง ๆ บทขับรอง บทละคร และ
บทเพื่อการแสดง การเลือกใชเพลงใหเหมาะสมกับการแสดง ในดานลีลา อารมณ สําเนียง
ภาษา และความหมาย ฝกการบรรจุเพลงสําหรับการแสดงทุกประเภท ทั้งเพลงหนาพาทย
และเพลงขับรองใหสอดคลองกับการแสดงทุกประเภท ฝกการแตงบทรองประกอบการ
แสดงโอกาสตาง ๆ และเขียนบทเพื่อการแสดงพรอมบรรจุทํานองเพลงใหถูกตอง
เหมาะสม

THMU3108

การวิเคราะหบทขับรองเพลงไทย
3(3-0-6)
An Analysis of Vocal Stanza
ความรูเกี่ยวกับบทรองที่นํามาบรรจุเพื่อการขับรองทั้งบทรองของระบํา รํา ฟอน
บทรองอวยพร บทรองเพลงเถา เปนตน โดยศึก ษาแนวคิดอิทธิพลของวรรณคดีไทยที่
เกี่ยวของ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศที่สงผลใหมีการประพันธ
บทรองเพี่อใชบรรเลงขับรองหรือเพื่อประกอบระบํา รํา ฟอน หรือเพื่อการแสดง

THMU3109

ดนตรีพิธีกรรม
3(3-0-6)
Ritual Music
ดนตรีพิธีกรรมสําหรับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อ
ลัทธิ ศาสนา ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล โดยศึกษาวงดนตรี บทเพลง บทรอง
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สมั พันธระหวางดนตรีกับพิธีกรรม

THMU3110

การปรับวงดนตรีไทย
3(3-0-6)
Thai Music Conducting
ทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณของเพลง เจตนารมณของนักประพันธเพลง
บทบาทหนาที่ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใชในวงดนตรีแตละประเภทวิธีการปรับ
วงฝกการปรับวงโดยคํานึงถึงหลักวิชาการดนตรี

THMU3201

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
2(0-4-2)
Thai Plucked 5
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง เขมร
โพธิสัตวเถา ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูลง เพลง
ตับตาง ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรินธร ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน

THMU3202

ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6
2(0-4-2)
Thai Plucked 6
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยตอเพลงโหมโรงสะบัด สะบิ้งเถา
พญาโศก 3 ชั้น เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี ทยอย
นอก ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลันเถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลงหนาพาทย
พื้นฐานประกอบการแสดง

THMU3203

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5
2(0-4-2)
Thai String 4
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีโ ดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง เขมร
โพธิสัตวเถา ตับนิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูลง เพลงตับตาง
ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรินธร ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน

THMU3204

ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6
2(0-4-2)
Thai String 6
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีโดยตอเพลงโหมโรงสะบัดสะบิ้งเถา พญา
โศก 3 ชั้น เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี ทยอยนอก
ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลัน เถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลงหนาพาทย
พื้นฐานประกอบการแสดง

THMU3205

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
2(0-4-2)
Thai Melodic Percussion 5
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีโดยตอเพลงเพลงประเภททยอย อยาง
นอย 5 เพลง เพลงประกอบการแสดงทั่ว ๆ ไป

THMU3206

ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6
2(0-4-2)
Thai Melodic Percussion 6
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีโดยตอเพลงเพลงหนาพาทยที่ใชพิธีไหว
ครูดนตรีไทย โขนละคร และหนาพาทยที่ใชในการแสดง

THMU3207

ปฏิบัติเพลงหนาพาทยโขน ละคร
2(0-4-2)
Performance of Napat and Lakhon
ปฏิ บั ติ เ ครื่ อ งดนตรี ต ามความถนั ด หรื อ การขั บ ร อ งต อ เพลงหน า พาทย ที่ ใ ช
ประกอบการแสดงโขน ละคร

THMU3208

ปฏิบัติเพลงโหมโรงกลางวัน
Performance of Homerong Klangwan
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงโหมโรงกลางวัน

THMU3209

ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1
2(0-4-2)
Solo Performance 1
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด ตอเพลงเดี่ยวไมนอยกวา 2 เพลง

THMU3210

ปฏิบัติหนาทับตะโพนและกลองทัด 2
Rhythmic Patterns of Taphon and Klong Tad 2
ปฏิบัติหนาทับตะโพนและไมกลองเพลงหนาพาทยประเภทตางๆ

THMU3211

ปฏิบัติขับรองเพลงไทยในหลักสูตรมัธยมศึกษา
2(0-4-2)
Performance of Thai Vocal Music in Secondary School Curriculum
ขับรองเพลงไทยที่ใชในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา และเพลงอื่น ๆ ที่ เหมาะสม
ซึง่ ใชในกิจกรรมตาง ๆ

THMU3212

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 3
1(0-2-1)
Thai Ensemble 3
ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตอง
ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ

2(0-4-2)

2(0-4-2)

THMU3213

ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 5
2(0-4-2)
Thai Wind 5
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปาโดยตอเพลงประเภททยอย อยางนอย 5
เพลง เพลงประกอบการแสดงทั่ว ๆ ไป

THMU3214

ปฏิบัติเครื่องเปาไทย 6
2(0-4-2)
Thai Wind 6
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปาโดยตอเพลงหนาพาทยที่ใชพิธีไหวครู
ดนตรีไทย โขนละคร และหนาพาทยที่ใชในการแสดง

THMU3215

ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5
2(0-4-2)
Thai Singing 5
ปฏิบัติขับรองเพลงไทยโดยตอเพลง เขมรใหญ ตับจูลง ตับนิทราชาคริต มอญรํา
ดาบเถา พญาโศก 3ชั้น ขอมเงินเถา เชิดจีน แขกโอด พมาหาทอน

THMU3216

THMU3503

ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6
2(0-4-2)
Thai Singing 6
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลงปลาทองเถา อกทะเล 3ชั้น นกขมิ้น 3ชั้น
สารถีเถา จีนขิมใหญ ทยอยเขมร ทยอยญวน ตับนางลอย
เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
3(3-0-6)
History of Thai Popular Song
ขอมูลที่เกียวของกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยางเปนระบบตั่งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน เพื่อ คลี่คลายความเปนมาของเพลงไทยสากลทั้งประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลุก
ทุง (ซึ่งประกอบดวยเพลงปลุกใจ เพลงเพื่อชีวิต)เพลงสตริง เพลงร็อค เพลงแร็พ เปนตน
เพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะหดานสังคมวัฒนธรรมของไทยในยุคตางๆที่สอดคลองกับการ
พัฒนาแนวเพลงไทยสากล

THMU3504

ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น
3(3-0-6)
Relationship with Other Arts
ศิลปะแขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันกับดนตรี คือ วรรณศิลป ทัศนศิลป และนาฎศิลป โดย
ศึกษาถึงโครงสรางแนวคิด สุนทรียศาสตร ประวัติของศิลปะนั้น ๆ ตลอดจนศึกษาความ
แตกตางจากดนตรี

THMU3505

สุนทรียศาสตรทางดนตรี
3(3-0-6)
Aesthetics of Music
แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม และความสําคัญของดนตรีตอชีวิต สังคม
การเมือง และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออม
รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรีที่ไดรับการยกยอง

THMU3507

สวนศาสตรทางดนตรี
3(3-0-6)
Music Acoustics
ความรูเกี่ยวกับการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง
ไดแก ความถี่ ลักษณะคลื่นเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียง
ซอน หนว ยวัดเสียงดานตาง ๆ การคํานวณเซนต ความกลมกลอมของเสียง บันไดเสียง
รูปแบบตาง ๆ สวนศาสตรของเครื่องดนตรี

THMU3508

ดนตรีบําบัด
3(3-0-6)
Music Therapy
ความหมายของดนตรีบําบัดและประวัติความเปนมา ทฤษฎีและการนําไปใช การ
นําองคประกอบดนตรีไปใชบําบัดผูปวย เทคนิคพื้นฐานในการบําบัดผูปวยโดยใชกิจกรรม
ดนตรีบําบัดเพื่อผูปวยทางรางกาย ผูปวยในระบบประสาท ระบบกระดูกและระบบทางเดิน
หายใจ ผูปวยที่ตองการฟน ฟูสภาพรางกาย ตลอดจนเด็ก ที่มีปญหาทางการพูด การฟง
การเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน

THMU3701

การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี 3
3(2-4-3)
Computer Aided Music
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรี Notation Software , Sequencing
Software และอื่น ๆ การเขียนโปรแกรมชวยงานดนตรี การเขียนโปรแกรมสั่งงานดนตรี
ผานระบบ MIDI

THMU3706

การซอมสรางอุปกรณดนตรี
3(2-4-3)
Instrumental Maintenance and Repair
องคประกอบของชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องดนตรี แตละชนิด การบํารุงรักษาและ
การซอมแซมเบื้องตน การสรางอุปกรณของเครื่องดนตรีบางชนิด การปรับระดับเสียงของ
เครื่องดนตรี

THMU3901

ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีไทย
3(3-0-6)
Research Methods in Music
หลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธที่ไดมาจากการศึกษาคนควา การ
วิเคราะหบทเพลง การลําดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอางอิง การนําเสนอขอมูล
การใชโนตเพลง สัญลักษณ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล ทําการศึกษาคนควาแลวนําเสนอเปน
รายงานที่แสดงภูมิหลัง แนวคิด จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ สรุปผลการศึกษาคนควา โดย
เลือกหัว ขอจากประเด็นตอไปนี้ ศึกษาคนควา วิเคราะหหัวขอเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดนตรี บทประพันธเพลงหรืองานสรางสรรคที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย
หรือดนตรีพื้นบาน

THMU4206

ปฏิบัติหนาพาทยพิธีกรรม
2(0-4-2)
Napat Performance
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงหนาพาทยที่ใชในพิธีกรรม เชนเพลง
หนาพาทยที่ประกอบเทศนมหาชาติ เพลงหนาพาทยที่ใชในพิธีไหวครู เปนตน

THMU4207

ปฏิบัติเพลงเดี่ยว2
2(0-4-2)
Solo Performance 2
ปฏิบตั ิเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงเดี่ยวเพิ่มเติมไมนอยกวา 2 เพลง

THMU4208

ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ
2(0-4-2)
Independent Practical in Thai Music
การปฏิบัติดนตรีไทยนอกเหนือจากที่หลักสูตรกําหนดให ผูเรียนสามารถเลือก
เครื่องดนตรี ประเภทของเพลง อาจารยผูสอน ไดโดยเสรี

THMU4209

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 4
1(0-2-1)
Thai Ensemble 4
ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตอง
ตามแบบแผนของการบรรเลงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ

THMU4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีไทย
2 (90)
Practical For Practical Experience in Thai Music
จัด ให มีกิจ กรรมเพื่อเตรียมความพรอ มของผูเรี ยนกอ นออกฝก ประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ และการศึกษา
สังเกตและการมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวในสถานการณ
จริง

THMU4802

การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีไท ย
5 (225)
Practical Experience in Thai Music
การฝกงานหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอื่น ๆ โดย เกี่ยวกับการแสดง เริ่มตัง่ แตการ
วางแผนจนถึงการแสดงจริงหรือ ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หรือ การฝกงานใน
สถาน ประกอบการ เปนผูฝกสอน เปนผูสาธิต เปนผูรวมงาน หรือเปนผูชวยทางดาน
ดนตรี หรือธุรกิจบันเทิงอื่นที่เกี่ยวกับดนตรี

THMU4901

สัมมนาทางดนตรีไทย
1(0-2-1)
Seminar in Thai Music
การศึกษาเพื่อใหเกิดความรอบรูเกี่ยวกับเนื้อหาดนตรีดานตาง ๆ และสามารถคิด
วิเคราะหได ศึกษาเรียนรูเรื่องวิธีการจัดการการสัมมนา เพื่อสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันตอไปได

THMU4902

การวิจัยทางดนตรีไทย
3(0-6-3)
Research of Thai Music
การวิเ คราะห บทเพลง การลําดับ เนื้อหาสาระ นําเสนอขอ มูล การใชโ น ต เพลง
สัญลักษณ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล ทําการศึกษาคนควาแลวนําเสนอเปนรายงานที่แสดงภูมิ
หลัง แนวคิด จุดมุงหมาย วิธีดําเนิน การ สรุปผลการศึก ษาคนควา โดยเลือกหัว ขอจาก
ประเด็น ตอ ไปนี้ ศึ ก ษาค น ควา วิ เคราะหหั ว ข อเรื่อ งใดๆ ที่ เ กี่ย วข องกับ ดนตรี บท
ประพัน ธเพลงหรืองานสรางสรรคที่เกี่ยวกับดนตรีทั้งดนตรีต ะวัน ตก ดนตรีไทย หรือ
ดนตรีพื้นบาน

THMU4903

การศึกษาดนตรีเอกเทศ
3(0-6-3)
Independent Study in Music
นัก ศึก ษาเสนอโครงการศึก ษาค น คว าเกี่ ยวกับ ดนตรีที่ ส นใจ ซึ่ งไดรั บ ความ
เห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ทําการศึกษาคนควา และนําเสนอเปนรายงาน โดยมี
ขอบขายของเรื่องที่ทําการศึกษา เชน ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหลักสูตรที่เรียนมาแลวให
ละเอียดลึก ซึ่งศึกษาคน ควาเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากรายการวิชาในหลักสูต รที่เรียนมา
ศึกษาคนควาวิทยาการหรือสิ่งคนพบใหมๆ ในสาขาดนตรี

THMU4904

การเสนอผลงานทางดนตรีไทย
3(0-6-3)
Thai Music Presentation
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบตางๆจัดแสดงแผนงานและ
การประเมินผลโครงการที่ชัดเจน โดยเลือกกิจกรรมตอไปนี้ 1 กิจกรรมเทานั้น โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานี้ ดนตรีนิทัศน ใหนักศึกษาจัดนิทรรศการทาง
ดนตรี การแสดงเดี่ยวใหนักศึกษาสรุปผลงานดานการปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาใน
หลักสูตร โดยใหนักศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัด บรรเลงตอสาธารณะชน ปริญญา
นิพนธ ศึกษาคนควาในเรื่องราวที่ตนเองสนใจ เสนอผลงานดานการประพันธ โดยไมจํากัด
รูปแบบของเครื่องดนตรี

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
TRHM1101

การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(3-0-6)
Human Resource Management in Tourism Industry
สภาพแวดลอมและการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว
ระบบ หนาที่ การจัดการบุคคล การวางแผน การออกแบบลักษณะงานใหตรงกับความ
ตองการ การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การ
สรางทีม และควบคุม การแกไขปญหาเฉพาะหนาและความขัดแยง โดยประยุกตจาก
แนวคิดและทฤษฎีมาใชในการปฏิบัติงานได

TRHM1102

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0-6)
English for Tourism 1
คําศัพท สํานวนภาษาและบทสนทนาที่จําเปน ในการติดตอสื่อสารในงานการ
บริการและการทองเที่ยว และความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวภายในประเทศ เรียนรูคําศัพทที่
ใช ใ นสถานที่ท อ งเที่ ย วโดยใช คํา ศั พ ทเ ฉพาะเกี่ ย วกั บ ศิ ลปกรรมด า นสถาป ต ยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม และลักษณะการทํางานในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

TRHM1103

ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 2
3(3-0-6)
English for Tourism 2
วิชาบังคับกอน : TRHM1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 1
คําศัพท สํานวนภาษาและบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใ ชใ นการบริการและการ
ทองเที่ยวในระดั บที่สูงขึ้น และเนน ฝก ทัก ษะการบรรยายสถานที่ตาง ๆ ที่เปน แหล ง
ทองเที่ยวสําคัญ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

TRHM1104

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
Personality Development for Hospitality Industry
ความหมายและขอบเขตของบุคลิกภาพ องคประกอบที่ทําใหมนุษยมีบุคลิกภาพที่
แตกต า งกั น บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมบริ ก าร การปรั บ พฤติ ก รรม
ความหมายและความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ เทคนิ ค ในการติ ด ต อ สื่ อ สารที่ ดี กั บ
นักทองเที่ยว ความหมายและความสําคัญของวาทศิลป การเตรียมและการจัดเรื่อง มารยาท
การพูดและการรับฟง ศิลปและศาสตรแหงการพูดอยางสรางสรรค

TRHM1301

ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1
3(3-0-6)
Korean for Hospitality 1
ทัก ษะเบื้องตน ของภาษาเกาหลีในดานการฟง การพูด ฝก ฟงบทสนทนา และ
ขอความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM1302

ภาษาเกาหลีเเพื่อการบริการ 2
3(3-0-6)
Korean for Hospitality 2
วิชาบังคับกอน : TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ 1
เทคนิค การอานงานเขียนภาษาเกาหลีโดยเนน การอานเพื่อจับใจความ สังเกต
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM1401

ภาษาเยอรมันเพื่อการบริการ 1
3(3-0-6)
German for Hospitality 1
ทักษะเบื้องตนของภาษาเยอรมันในดานการฟง การพูด ฝกฟงบทสนทนา และ
ขอความตาง ๆที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM1402

ภาษาเยอรมันเพื่อการบริการ 2
3(3-0-6)
German for Hospitality 2
วิชาบังคับกอน : TRHM1401 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริการ 1
เทคนิคการอานงานเขียนภาษาเยอรมัน โดยเนน การอานเพื่อจับใจความ สังเกต
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM1501

ภาษารัสเซียเพื่อการบริการ 1
3(3-0-6)
Russian for Hospitality 1
ทัก ษะเบื้องตน ของภาษารัสเซีย ในดานการฟง การพูด ฝก ฟงบทสนทนา และ
ขอความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM1502

ภาษารัสเซียเพื่อการบริการ 2
3(3-0-6)
Russian for Hospitality 2
วิชาบังคับกอน : TRHM1501 ภาษารัสเซียเพื่อการบริการ 1
เทคนิค การอานงานเขียนภาษารัสเซีย โดยเนน การอานเพื่อจับใจความสังเกต
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM1601

กลุมภาษาอาเซียนเพื่อการทองเที่ยว 1(เวียดนาม1)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism (Vietnamese 1)
ทักษะเบื้องตนของภาษาเวียดนามในดานการฟง การพูด ฝกฟงบทสนทนา และ
ขอความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM1602

กลุมภาษาอาเซียนเพื่อการทองเที่ยว 2 (เวียดนาม1)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism (Vietnamese 1)
วิชาบังคับกอน : TRHM1601 กลุมภาษาอาเซียนเพื่อการทองเที่ยว (เวียดนาม1)
เทคนิคการอานงานเขียนภาษาเวียดนามโดยเนนการอานเพื่อจับใจความสังเกต
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM2201

จิตวิทยาการบริการ
3(3-0-6)
Service Psychology
ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล ดานเจตคติ แรงจูงใจ คานิยมเกี่ยวกับการ
ทํางานและการพักผอน การนําเอาหลักการทางจิตวิทยาไปใชในการใหบริการ การสราง
จิตสํานึกในการบริการและปฏิบัติงานระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อน
รวมงาน

TRHM2202

อุตสาหกรรมทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Industry
ระบบการท อ งเที่ ย ว ต น กํ า เนิ ด และพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว ความหมายและ
ความสําคัญของการทองเที่ยว องคประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมทองเที่ยว ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การจัดการทองเที่ยวประเภทตางๆ การดําเนินงาน
ธุรกิจทองเที่ยว ประเภทของนักทองเที่ยว ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่เปนองคประกอบของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว การบริการดานโรงแรม การนําเที่ยว การขนสง ภัตตาคาร รานขาย
ของที่ระลึก และสถานบันเทิง

TRHM2203

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการโรงแรม
3(2-2-5)
Introduction to Hotel Management
วิวัฒนาการโรงแรมของไทยและตางประเทศ ประเภทของโรงแรม รูปแบบการ
บริหารธุรกิจโรงแรมแบบตางๆ การบริหารโรงแรมในระบบเครือขาย ระบบแฟรนไชน
ระบบสัญญาการจัดการ และอื่นๆ โครงสรางการบริหารงาน การแบงสายงานการบังคับ
บัญชา และหนาที่ความรับผิดชอบของแผนกตางๆในโรงแรม เทคนิคการปฏิบัติงานใน
แผนกหลักของโรงแรม แผนกบริการสวนหนา แผนกแมบาน แผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม แนวโนมและปญหา
ในการประกอบธุรกิจโรงแรม

TRHM2204

การจัดการสวนหนา
3(3-0-6)
Front Management
ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการสวนหนาโรงแรม ทั้งงานรับจองหองพัก
งานตอนรับและลงทะเบียน งานรับโทรศัพท งานบริการบริเวณหองโถง การเงินสวนหนา
เอกสารที่ใชในการประสานงานของงานบริการสวนหนา และการเขียนรายงานประจําวัน

TRHM2301

ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0-6)
Korean for Tourism 1
วิชาบังคับกอน : TRHM1302 ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการเบื้องตน 2
คําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับการทองเที่ยวของประเทศไทย ในดานสังคม ศิลปะ
วัฒนธรรม และประวัติศาสตรเปนภาษาเกาหลีได

TRHM2302

ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเที่ยว 2
3(3-0-6)
Korean for Tourism 2
วิชาบังคับกอน : TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเที่ยว 1
ทั ก ษะทางภาษาเกาหลี ที่ ใ ช ใ นการให ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วข อ งอุ ต สาหกรรม
ทอ งเที่ ย ว และการโรงแรม การใช ภ าษาเกาหลีใ นการอธิ บ าย และให ข อมู ล สํา หรั บ
นักทองเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีไทย

TRHM2401

ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0-6)
German for Tourism 1
วิชาบังคับกอน : TRHM1402 ภาษาเยอรมันเพื่อการบริการเบื้องตน 2
คํา ศั พ ท แ ละสํ า นวนเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วของประเทศไทย ในด า นสั ง คม
ศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร เปนภาษาเยอรมันได

TRHM2402

ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 2
3(3-0-6)
German for Tourism 2
วิชาบังคับกอน : TRHM2401 ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 1
ทัก ษะทางภาษาเยอรมัน ที่ใ ชใ นการใหข อมูล พื้น ฐานเกี่ ยวขอ งอุต สาหกรรม
ทองเที่ย ว และการโรงแรม การใชภ าษาเยอรมัน ในการอธิบาย และใหขอ มูลสําหรั บ
นักทองเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีไทย

TRHM2501

ภาษารัสเซียเพื่อการทองเที่ยว 1
3(3-0-6)
Russian for Tourism 1
วิชาบังคับกอน : TRHM1502 ภาษารัสเซียเพื่อการบริการเบื้องตน 2
คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนเกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย วของประเทศไทย ในด า นสั ง คม
ศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตรเปนภาษารัสเซียได

TRHM2502

ภาษารัสเซียเพื่อการทองเที่ยว 2
3(3-0-6)
Russian for Tourism 2
วิชาบังคับกอน : TRHM2501 ภาษารัสเซียเพื่อการทองเที่ยว 1
ทั ก ษะทางภาษารั ส เซี ย ที่ ใ ช ใ นการให ข อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วข อ งอุ ต สาหกรรม
ทอ งเที่ ยว และการโรงแรม การใช ภ าษารั ส เซี ย ในการอธิบ าย และใหข อ มูล สํ าหรั บ
นักทองเที่ยวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีไทย

TRHM2601

กลุมภาษาอาเซียนเพื่อการทองเที่ยว 3 (มาเลย1)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism 3 (Malay 1)
ทัก ษะเบื้องตน ของภาษามาเลย ใ นดานการฟง การพูด ฝก ฟงบทสนทนา และ
ขอความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM2602

กลุมภาษาอาเซียนเพื่อการทองเที่ยว 4 (มาเลย2)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism 4 (Malay 2)
วิชาบังคับกอน : TRHM2601 กลุมภาษาอาเซียนเพื่อการทองเที่ยว 3 (มาเลย1)
เทคนิค การอานงานเขียนภาษามาเลย โ ดยเนน การอานเพื่อจับใจความ สังเกต
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM3101

การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
Health Tourism Management
ความรูและวิธใี นการบริการของธุรกิจเพื่อสุขภาพประเภทตางๆ องคประกอบของ
การบริการเพื่อสุข ภาพ สถานออกกําลังกาย สปา นวดแผนโบราณ รานอาหารความ
ตองการของผูใชบริการและประยุกตหลักในการบริการไปใชใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาแต
ละกลุม มารยาทและการปฏิบัติตนของพนักงานในธุรกิจเพื่อสุขภาพ เพื่อการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ

TRHM3102

ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร
3(3-0-6)
Airline Business and Ticketing
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตรการบิน กฎและระเบียบการจราจร
ทางอากาศ ตารางเวลา กําหนดการบิน ชนิดเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน งาน
บริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน การคิดคํานวณคาโดยสาร การสํารองที่นั่ง ระเบียบพิธี
การเขาออกระหวางประเทศ การขนสงและพัสดุภัณฑ การจองตั๋วและการสํารองที่นั่ง
การใชต ารางเวลา ตารางการบิน เสนทางของสายการบิน ตางๆ รวมทั้งสายการบิน
ภายในประเทศ การบริการผูโ ดยสารภาคพื้นดิน ระบบการสํารองที่นั่ง วิธีการเขียนบัตร
โดยสารเครื่องบิน

TRHM3103

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6)
Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
คุ ณ ธรรมและคุ ณ ค า ของจริ ย ธรรม ป ญ หาและการแก ป ญ หาจริ ย ธรรมของ
ผูประกอบการดานการทองเที่ยว และการปฏิบัติที่มีคุณธรรมตามคานิยมของสังคมไทย
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว และพระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของผูประกอบการและผูใหบริการ

TRHM3104

การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล
3(3-0-6)
MICE Management
วิวัฒนาการ แนวคิด บทบาทและผลกระทบของธุรกิจ MICE (การจัดประชุม
นานาชาติ การจั ด แสดงนิ ท รรศการ และการจั ด ท อ งเที่ ย วเป น รางวั ล )การวางแผน
การดําเนินงาน การกําหนดกลยุทธ และการประเมินผลงานของธุรกิจMICE แนวโนมและ
การพัฒนาธุรกิจMICE ปญหาและการแกไขปญหาของ ธุรกิจ MICE

TRHM3201

พฤติกรรมนักทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourist Behavior
ความหมายและความสํา คัญ ของพฤติก รรมนัก ทองเที่ ยว ความแตกต างของ
พฤติกรรมนักทองเที่ยวทั้งคนไทยและคนตางชาติ การจําแนกประเภทของนักทองเที่ยว
ตามวัย เพศ ศาสนา วัตถุประสงค การศึกษา ตลอดจนลักษณะอุปนิสัย รสนิยม และ
วัฒนธรรมของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ

TRHM3202

หลักการมัคคุเทศก 1
3(3-0-6)
Tour Guiding 1
วิชาบังคับกอน : GOHI1202 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย
ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก บทบาทและหนาที่ของมัคคุเทศกที่มี
ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว บุคลิกลักษณะที่จําเปนของมัคคุเทศก บทบาทและมารยาท
ในการวางตัว การสื่อสาร ศิลปะการนําชมแหลงทองเที่ยว และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก
ตลอดจนศึก ษาคน ควาเกี่ ยวกับ สถานที่ทองเที่ยว ในด านโบราณสถาน โบราณวัต ถุ
ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย พุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ
โดยรวมของแตละภาคในประเทศไทย แบบฝกหัดและฝกปฏิบัติภาคสนามในกรุงเทพฯ
และจังหวัดใกลเคียง

TRHM3203

หลักการมัคคุเทศก 2
3(3-0-6)
Tour Guiding 2
วิชาทีบ่ ังคับกอน : TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก 1
การปฏิบัติหนาที่ของมัคคุเทศก ความสามารถในการเปนผูนําเที่ยวศึกษาความรูที่
เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก ความรูเกี่ยวกับการทําหนังสือเดินทางเอกสารประกอบการ
เดินทาง การตรวจลงตราระเบียบพิธีทางศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง การควบคุม และการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา การสรางความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว การปองกันอุบัติเหตุ มีการ
ฝกปฏิบัตภิ าคสนาม

TRHM3204 นันทนาการเพื่อการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Recreation for Tourism
ทฤษฎีและลักษณะภาวะผูนํา ความสําคัญ ประโยชน และวิธีการสราง มนุษ ย
สัมพันธในการจัดเกมและกิจกรรมนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว วิธีสรางความคุนเคยและ
บรรยากาศ การสรางความสนุกสนานและความบันเทิง การประยุกตในการจัดเกมแกผู
เดินทางแตละประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ
TRHM3205

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม
3(2-2-5)
Information Technology for Tourism and Hotel
โครงสรางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการทองเที่ยวและการโรงแรม
ประเภทของสารสนเทศในการทองเที่ยวและการโรงแรม การนําระบบสารสนเทศตางๆ
มาใชในการจัดการขอมูลดานระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จ และระบบ e – Tourism

TRHM3206

การตลาดการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Marketing
ความหมายและความสําคัญของการจัดการตลาดเพื่อการทองเที่ยว สวนประกอบ
ของตลาดเพื่อการทองเที่ยว การจัดลําดับความสําคัญของตลาดกลุมเปาหมาย การกําหนด
ตําแหนงทางการตลาด การวิเคราะหสถานการณ และสภาพแวดลอมการแขงขัน การ
วางแผน ตลอดจนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพื่อการทองเที่ยว

TRHM3207

การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Business and Travel Agency Management
ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและบทบาทของธุรกิจนําเที่ยวและตัวแทนการ
เดินทางทองเที่ยว การจัดตั้ง ประเภทโครงสรางขององคกร การดําเนินงานดานตางๆ ของ
ธุรกิจนําเที่ยวและตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว

TRHM3208

การสื่อสารขามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cross Cultural Communication
ลักษณะอุปนิสัย พฤติกรรม มารยาท และศิลปะการตอนรับนักทองเที่ยว แนวคิด
และทฤษฎีใ นการสื่อ สารขา มวั ฒ นธรรมที่ มีผ ลต อการทอ งเที่ย วที่เ กี่ย วเนื่อ งกั บกลุ ม
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน และผลกระทบที่มีตอนักทองเที่ยว การติดตอสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรม ปญหาและแนวทางการแกไขวัฒนธรรมสมัยใหมในยุคโลกาภิวัฒน แนวทางใน
การบริหารจัดการวัฒนธรรมขามชาติที่แตกตาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน

TRHM3209

การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว
3(3-0-6)
Accounting and Finance for Tour Business
ทฤษฏี แนวคิด และหลักการบัญชีและการเงิน วิธีการบันทึกบัญชีตลอดจนการ
รายงานทางการเงิน เพื่อวัดผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจนําเที่ยว การ
วิเคราะหตนทุน ตลอดจนการจัดการการเงินของธุรกิจ

TRHM3301

ภาษาเกาหลีสําหรับมัคคุเทศก 1
3(3-0-6)
Korean for Tour Guiding 1
วิชาบังคับกอน : TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพื่อการทองเที่ยว 2
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี คําศัพท สํานวน และประโยคการสนทนา การบริการ
สําหรับมัคคุเทศกการตอนรับนักทองเที่ยว การจัดตารางการทองเที่ยว การสอบถามขอมูล
แหล งท องเที่ ยว การขอวีซ า การตรวจลงตราและศุ ลกากร การแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ตางประเทศ การสํารอง ที่นั่ง รานอาหาร และสถานที่พักแรม โดยฝกจากสถานการณ
จําลอง

TRHM3302

ภาษาเกาหลีสําหรับมัคคุเทศก 2
3(3-0-6)
Korean for Tour Guiding 2
วิชาบังคับกอน : TRHM3301 ภาษาเกาหลีสําหรับมัคคุเทศก 1
ประโยคสนทนา และอานเรื่องราวประวัติศาสตรวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานที่ทองเที่ยว
ประเภทตางๆ เปนภาษาเกาหลี ฝกปฏิบัติ บรรยายจากสถานการณจริง

TRHM3401

ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1
3(3-0-6)
German for Tour Guiding 1
วิชาบังคับกอน : TRHM2402 ภาษาเยอรมันเพื่อการทองเที่ยว 2
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน คําศัพท สํานวน และประโยคการสนทนา การบริการ
สําหรับมัคคุเทศกการตอนรับนักทองเที่ยว การจัดตารางการทองเที่ยว การสอบถามขอมูล
แหล งท องเที่ ยว การขอวีซ า การตรวจลงตราและศุ ลกากร การแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ตางประเทศ การสํารองที่นั่ง รานอาหาร และสถานที่พักแรม โดยฝกจากสถานการณจําลอง

TRHM3402

ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2
3(3-0-6)
German for Tour Guiding 2
วิชาบังคับกอน : TRHM3401 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1
ประโยคสนทนา และอานเรื่องราวประวัติศาสตร วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานที่ทองเที่ยว
ประเภทตางๆ เปนภาษาเยอรมัน ฝกปฏิบัติ บรรยายจากสถานการณจริง

TRHM3501

ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 1
3(3-0-6)
Russian for Tour Guiding 1
วิชาบังคับกอน : TRHM2502 ภาษารัสเซียเพื่อการทองเที่ยว 2
พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย คําศัพท สํานวน และประโยคการสนทนา การบริการ
สําหรับมัคคุเทศกการตอนรับนักทองเที่ยว การจัดตารางการทองเที่ยว การสอบถามขอมูล
แหล งท องเที่ ยว การขอวีซ า การตรวจลงตราและศุ ลกากร การแลกเปลี่ย นเงิน ตรา
ตางประเทศ การสํารองที่นั่ง รานอาหาร และสถานที่พักแรม โดยฝกจากสถานการณจําลอง

TRHM3502

ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 2
3(3-0-6)
Russian for Tour Guiding 2
วิชาบังคับกอน : TRHM3501 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 1
ประโยคสนทนา และอานเรื่องราวประวัติศาสตร วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานที่ทองเที่ยว
ประเภทตางๆ เปนภาษาเกาหลี ฝกปฏิบัติ บรรยายจากสถานการณจริง

TRHM3601

กลุมภาษาอาเซียนเพื่อการทองเที่ยว 5 (อินโดนีเซีย 1)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism (Bahasa 1)
ทักษะเบื้องตน ของภาษาอิน โดนีเซีย(บาฮาซา)ในดานการฟง การพูด ฝกฟงบท
สนทนา และขอความตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM3602

กลุมภาษาอาเซียนเพื่อการทองเที่ยว 6 (อินโดนีเซีย 2)
3(3-0-6)
Asean Language for Tourism (Bahasa 2)
วิชาบังคับกอน : TRHM3601 กลุมภาษาอาเซียนเพื่อการทองเที่ยว5 (อินโดนีเซีย 1)
เทคนิค การอ านงานเขี ยนภาษาอิน โดนีเซี ย(บาฮาซา)โดยเนน การอ านเพื่ อจั บ
ใจความ สังเกตโครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทที่เกี่ยวของกับการบริการ

TRHM3703

ภาษาญี่ปุนสําหรับมัคคุเทศก 1
3(3-0-6)
Japanese for Tour Guiding 1
วิชาบังคับกอน : JPAN3722 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทองเที่ยว 2
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน คําศัพท สํานวน และประโยคสนทนา การบริการสําหรับ
มัคคุเทศก การตอนรับนักทองเที่ยว การจัดตารางการทองเที่ยว การสอบถามขอมูล การ
ขอ วีซา การตรวจลงตราและศุลกากร การแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ การสํารองที่นั่ง
รานอาหาร และสถานที่พักแรม โดยฝกจากสถานการณจําลอง

TRHM3704

ภาษาญี่ปุนสําหรับมัคคุเทศก 2
3(3-0-6)
Japanese for Tour Guiding 2
วิชาบังคับกอน : TRHM3601 ภาษาญี่ปุนสําหรับมัคคุเทศก 1
ประโยคสนทนา และอานเรื่องราวประวัติศาสตร วัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานที่ทองเที่ยว
ประเภทตางๆ เปนภาษาญี่ปุน ฝกปฏิบัติ บรรยายจากสถานการณจริง

TRHM3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Research Methodology in Tourism
รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม และสอดคลองกับดานทองเที่ยว ประเภทของ
การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาการวิจัยการกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถาม
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร และ เทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือก
รูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ฝกปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรในการเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล ฝกปฏิบัติการ
เขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และประเมินผลการวิจัย

TRHM4201

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
Eco-Tourism
องคประกอบและประเภทของระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศกับ
ทรัพ ยากรการทองเที่ ยว รูป แบบการทอ งเที่ยวเชิ งนิเ วศ ลั ก ษณะความตอ งการ และ
พฤติ ก รรมของนั ก ท องเที่ ยวเชิ งนิ เ วศ รู ป แบบและการสื่ อความหมายทางธรรมชาติ
ตลอดจนศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มจากสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกของ
นักทองเที่ยว รวมถึงกิจกรรมตางๆ ของนักทองเที่ยว ในเขตอุทยานแหงชาติ

TRHM4202

การวางแผนและการจัดนําเที่ยว
3(3-0-6)
Tour Planning and Organizing
องคประกอบที่สําคัญของการนําเที่ยว การสํารวจเสนทาง การจัดรายการนําเที่ยว
หลักการเขียนและการคิดราคารายการนําเที่ยว การวางแผนการใชงบประมาณ การ
ดําเนินการ ผลกําไรทางธุรกิจ การจัดแผนการทองเที่ยวโดยเนนความปลอดภัย ปญหาและ
อุปสรรคและความสัมพันธกับกฎหมายการทองเที่ยวระหวางประเทศ

TRHM4203

หลักการนําเที่ยว
3(3-0-6)
Principle for Conducting Tour
รูปแบบ หลักการนําเที่ยว กลวิธีและเทคนิคที่ใชในการนําเที่ยว การแกปญหาและ
อุปสรรคที่อาจเกิดระหวางการนําเที่ยว การจัดสิ่งของสัมภาระ การติดตอกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ : โรงแรม แหลงทองเที่ยว รานอาหาร มีการฝกปฏิบัติภาคสนาม

TRHM4204

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Tourism
ความหมาย ความเปน มาของการพั ฒ นาการทอ งเที่ยวอย างยั่ งยืน วิ เคราะห
สถานการณและแนวโนม องคประกอบที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน หลักการ
และการดําเนินการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การวางแผนการทองเที่ยวอยางยั่งยืน ขอกําหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

TRHM4205

การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว
3(3 -0-6)
Tourism Planning and Development
ความเปน มา ความหมาย รูปแบบ และหนว ยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
แนวคิดองคประกอบ วิธีการ และเทคนิคการทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งกอใหเกิดการ
มีสวนรวม และไมสงผลกระทบทางลบตอระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถิ่น แนวโนมนโยบายการทองเที่ยวระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก

TRHM4206

การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Resource Development
แนวคิด ประเภท และลักษณะของทรัพยากรการทองเที่ยว ความหมายและประเภท
ของระบบนิเ วศ ความสัมพัน ธระหวางระบบนิเวศกับทรัพยากรการทองเที่ยว ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวแตละประเภท
การสื่ อความหมายธรรมชาติ การประเมิน ศั ก ยภาพ และการพั ฒ นาทรัพยากรแหล ง
ทองเที่ยวที่สําคัญ บทบาทและหนาทีข่ องหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนา

TRHM4207

การจัดนําเที่ยวตางประเทศ
3(3-0-6)
Conducting Outbound Tour
คุณคาองคประกอบการจัดนําเที่ยวตางประเทศระบบธุรกิจการทองเที่ยว ความ
ตองการของตลาด การผลิตโปรแกรมและการประชาสัมพันธ การใหความสะดวกในการ
ทําหนังสือเดินทางและวีซา การประกันความปลอดภัยในการเดินทาง กฎระเบียบการเดิน
ทางเขาประเทศของตางประเทศ มีการฝกปฏิบัติการจัดนําเที่ยวไปตางประเทศ และการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในตางประเทศ

TRHM4208

โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3(3-0-6)
Logistics for Tourism Industry
ความสําคัญ ปญหา และประเภทของผูโดยสารเพื่อการทองเที่ยว โครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การจัดการ การตลาดและการเงินของการขนสงผูโดยสารเพื่อการ
ทองเที่ยว ระบบโลจิสติก สสําหรับการทองเที่ยว นวัต กรรมทางดานโลจิสติก ส และ
ระบบโลจิสติกสเพื่อการเดินทางและการทองเที่ยว

TRHM4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว
2(90)
Preparation of Occupational Practicum in Tourism Industry
กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก ประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับความรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ สังเกตและมีสวน
รวมในการฝกปฏิบัติดานอุตสาหกรรมทองเที่ยวแบบครบวงจร การจัดใหมีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่

TRHM4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว
5(400)
Occupational Practicum in Tourism Industry
วิชาบังคับกอน : TRHM4801 การเตรียมฝกประสบการณวชิ าชีพทาง
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการทองเที่ยวในหนวยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนทั้งในและตางประเทศ โดยนําความรูทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติที่ไดไปใชในสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศ เพื่ออภิปรายปญหาการฝกประสบการณที่
เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหสําเร็จ โดยจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด

TRHM4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว
1(90)
Preparation for Co-operative Education in Tourism Industry
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหผูเรียนก อนเขาสูสหกิจศึกษา ดานการรับรู
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษา สังเกต และมีสวนรวมกอนการฝก
ปฏิบัติงานดานการทองเที่ยวในสถานการณจริง

TRHM4804

สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว
6(540)
Co-operative Education in Tourism Industry
วิชาบังคับกอน : TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว
การฝกงานวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความรวมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษารว มกัน มีก ารคัด เลือกนัก ศึก ษาปฏิบัติงานจริงเพื่อ
เรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริงคุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ มีร ะยะเวลาในการปฏิบัติง านไมต่ํ ากวา 1 ภาคการศึก ษาปกติ มีก าร
ประเมินผลและนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา

TRHM4901

สัมมนาทางการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Seminar in Tourism
วิชาบังคับกอน : วิชาเอกของสาขาการทองเที่ยวไมนอยกวา 18 หนวยกิต
วิเคราะหกรณีศึกษา แสดงความคิดเห็น อภิปรายปญหา และตัดสินใจตามหลักการ
ทฤษฎีและความเหมาะสมของสถานการณ ในประเด็นดานการทองเที่ยว

TRHM4902

การวิจัยทางการทองเที่ยว
3(0-6-3)
Research studies in Tourism
วิชาบังคับกอน : TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการทองเที่ยว
แนวคิดและรูปแบบการวิจัยทางการทองเที่ยวเลือกหัวขอที่จะทํา วิ จัย เสนอเคา
โครงการวิจัยดําเนินการวิจัยและเสนอผลการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
WTMU1100 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
2(2-0-4)
Fundamentals of Music
การบันทึกโนตสากล เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีที่ใชในการบันทึก
เครื่องหมายกําหนดจังหวะ เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงชนิดเมเจอร ไมเนอร การ
ยายบันไดเสียง ขั้นคู และศัพททางดนตรี
WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
2(2-0-4)
Music Theory 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1100 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน
ทรัยแอด การพลิกกลับทรัยแอด หลักการเขียนประสานเสียงแบบ 4 แนวในรูป
คอรดพื้นตน คอรดปฐมภูมิ เคเดนซแบบตาง ๆ และหลักการวิเคราะหการประสานเสียง
เบื้องตน
WTMU1201 ประวัติดนตรีตะวันตก
2(2-0-4)
Western Music History
ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกิดของดนตรีตั้งแตยุคโบราณเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
โดยสังเขป เพื่อใหมองเห็น ลําดับของวิวัฒ นาการของดนตรีต ะวันตก ตลอดจนศึก ษา
รูปแบบตาง ๆ ความคิดใหม ๆในดานการประสานเสียง การใชเครื่องดนตรี คีตกวีและ
ผลงานที่สําคัญ
WTMU1202 ประวัตดิ นตรีสมัยนิยม
2(2-0-4)
Popular Music History
ศึก ษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒ นธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริก าเหนือและ
ยุโรป ตั้งแตสมัย ค.ศ.1950 เปนตนมา กลาวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock' N
Roll รวมทั้งรายละเอียดตางๆ ที่ทําใหดนตรีในชวงเวลานี้เปนที่นิยม
WTMU1301 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Music Computer
ศึกษาประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรดนตรีในยุคตางๆ สวนประกอบของ
คอมพิวเตอรดนตรี และระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมดนตรีและ
โปรแกรมเสริม (Plugins) รวมทั้งวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต

WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี
3(2-2-5)
Notation and Sequencing Software
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1301 คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพื้นฐาน
ศึกษาระบบ และการบันทึกขอมูล MIDI, Wave และVideo การใชโปรแกรม
ประเภท Notation, Sequencer การวิเคราะห การแกไขปรับปรุงขอมูล การใชโปรแกรม
เสริม(Plugins) VST, VSTi และการประยุกตใชขอมูลในรูปแบบของสื่อตางๆ
WTMU1401 เครื่องลมไม 1
2(0-4-2)
Woodwind 1
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง
เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ และฝกเลนกับเพลง
ที่อยูในความนิยม
WTMU1402 เครื่องลมไม 2
2(0-4-2)
Woodwind 2
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้น ตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง
เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับที่ 1 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1403 เครื่องทองเหลือง 1
2(0-4-2)
Brass 1
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเ รี ย นแต ล ะคนให สู งขึ้ น ตามศั ก ยภาพของแต ล ะคน โดยคํ า นึ งถึ ง คุ ณ ภาพของเสี ย ง
สําเนียง เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ และฝก
เลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1404 เครื่องทองเหลือง 2
2(0-4-2)
Brass 2
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเ รี ย นแต ล ะคนให สู งขึ้ น ตามศั ก ยภาพของแต ล ะคน โดยคํ า นึ งถึ ง คุ ณ ภาพของเสี ย ง
สําเนียง เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม

WTMU1405 กีตารเบส 1
2(0-4-2)
Bass Guitar 1
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง
สําเนียง เทคนิคการเลน การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ และฝกเลน
กับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1406 กีตารเบส 2
2(0-4-2)
Bass Guitar 2
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ของ
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การ
ถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1 และ
ฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1407 กีตารไฟฟา 1
2(0-4-2)
Electric Guitar 1
การเรียนและฝกปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนใหไดมาตรฐาน โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การดีด การเลนที่ถูกตองตามจังหวะและ
เสียงตามคาของตัวโนต โดยใชแบบฝกหัดที่กําหนด การฝกไลบันไดเสียงเมเจอร ไมเนอร
และเพนตาโทนิค
WTMU1408 กีตารไฟฟา 2
2(0-4-2)
Electric Guitar 2
การเรียนและฝกปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยคํานึงถึงทัก ษะ ความชํานาญ การเลน ที่ถูก ตองตาม
จังหวะและเสียงตามคาของตัวโนต โดยใชแบบฝกหัดที่กําหนด การฝกไลบันไดเสียง
Natural Minor, Harmonic Minor และ Melodic Minor

WTMU1409 คียบอรด 1
2(0-4-2)
Keyboard 1
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะ
ตางๆ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลง
ที่อยูในความนิยม
WTMU1410 คียบอรด 2
2(0-4-2)
Keyboard 2
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะ
ตางๆ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวา
ระดับที่ 1 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU1411 ขับรองสากล 1
2(0-4-2)
Voice 1
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะ
การรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี
WTMU1412 ขับรองสากล 2
2(0-4-2)
Voice 2
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะ
การรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1
WTMU1413 เครื่องกระทบ 1
2(0-4-2)
Percussion 1
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ
คนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูใน
ความนิยม

WTMU1414 เครื่องกระทบ 2
2(0-4-2)
Percussion 2
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ
คนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูใน
ความนิยม ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 1
WTMU1501 ปฏิบัติรวมวง 1
1(0-2-1)
Ensemble 1
ศึกษารายละเอียดและฝกทัก ษะการบรรเลงรวมวงจากเพลงสมัยนิยม ฝกความ
พรอมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงรวมกัน รวมถึงการฝกปฏิบัติตาม
โนตสากล
WTMU1502 ปฏิบัติรวมวง 2
1(0-2-1)
Ensemble 2
ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในชวงทศวรรษที่ 90th
– ปจ จุบัน มีก ารประสานเสียงในแนวทํานองหลัก ฝก ความพรอมเพรียงและความ
กลมกลืนของเสียงในการบรรเลงรวมกัน รวมถึงการฝกปฏิบัติตามโนตสากล
WTMU1503 การฝกโสตประสาท 1
1(0-2-1)
Ear Training 1
ฝก ทัก ษะการฟงเสียงและอานโนต ทั้งแบบ Sight Singing และ Dictation ใน
ลักษณะของ Relative Pitch ฝกฟงขั้นคูที่เปน Diatonic Interval ฝกฟง Triad ชนิดตาง ๆ
WTMU2102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
2(2-0-4)
Music Theory 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
การประสานเสียง 4 แนว ดวยการใชคอรดที่พลิกกลับครั้งที่ 1 การใชคอรดทุติยภูมิ
คอรดพลิกกลับ คอรดทบชนิดตางๆ หลักการ Figured Bass กับการ Realization การเปลี่ยน
บัน ไดเสียงแบบใชค อรด รว ม การประสานเสียง 4 แนวที่ใ ชเทคนิค Suspension และ
หลักการวิเคราะหการประสานเสียงในขั้นที่ยากขึ้น

WTMU2103 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
2(2-0-4)
Music Theory 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
การเขียนประสานเสียง 4 แนว ดวยคอรดที่เคยศึกษามา และคอรดไดอาโทนิกคูที่
7 9 11 และ 13 การพลิกกลับของคอรด คอรดดอมิแนนทคูที่ 9 การประสานเสียงโดยใช
คอรด โครมาติก การใชค อรด เซ็ก กัน ดารีด อมิ แนนทและเซ็ก กัน ดารีด อมิแ นนทคูที่ 7
คอรดดิมินิชดคูที่ 7 คอรดฮารฟดิมินิชดคูที่ 7 คอรดนีอาโปลิแตนทคูที่ 6 คอรดคูที่ 6 อ็อก
เมนเต็ด การมอดดูเลชันโดยใชคอรดโครมาติก
WTMU2104 การแยกเสียงสําหรับวงออรเคสตรา
2(2-0-4)
Orchestration
ศึกษาธรรมชาติและเทคนิคของเครื่องดนตรีตระกูลตาง ๆ การเขียนสกอรและการ
เรียบเรียงดนตรีสําหรับเครื่องดนตรีและวงดนตรีใหบรรเลงรวมกันไดอยางเหมาะสม
WTMU2203 ประวัติและวิวัฒนาการของเพลงไทยสากล
2(2-0-4)
History and Evolution of Thai Popular Music
ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยางเปนระบบ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เพื่อคลี่คลายความเปนมาของเพลงไทยสากล และเพื่อศึกษาแนวคิดวิเคราะห
ดานสังคม วัฒนธรรมของไทยในยุคตาง ๆ ที่สอดคลองกับการพัฒนาของดนตรี
WTMU2303 การบันทึกเสียง 1
2(1-2-3)
Recording Studio 1
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี
ศึกษารายละเอียดของการบันทึกเสียงเบื้องตน การใชอุปกรณ และเครื่องมือตางๆ
สายสัญญาณ เครื่องผสมสัญญาณ การวางลําดับกอนหลังของอุปกรณในการบันทึกเสียง
การใชอุปกรณภายนอก out board processing ทั้งระบบ analog และ digital
วางแผนติดตั้งระบบการบันทึกเสียงทั้งใน และนอก studio
WTMU2304 เทคโนโลยีทางดนตรี
3(2-2-5)
Music Technology
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของเทคโนโลยี
ทางดนตรี รวมถึงหลักการทํางาน การแยกประเภท การใชงาน การเก็บรักษาและการซอม
บํารุงอุปกรณดานเทคโนโลยีดนตรีโดยเบื้องตนได

WTMU2305 การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Productions of Computerized Music
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี
ศึกษาและวิเคราะหขบวนการผลิตผลงานดนตรีดวยคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติการผลิตผลงานดนตรีเพื่อการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานในรูปแบบ
ของ Audio & Visual Media
WTMU2306 อิเลคโทรอคูสติก
3(2-2-5)
Electroacoustic
ศึกษาเกี่ยวกับนักประพันธเพลงแบบ Electroacoustic ที่สําคัญ ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความสามารถทางเทคโนโลยีและความกาวหนาทางการแตงเพลง อภิปรายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการแตงเพลงในแงมุมตาง ๆ ใหความสัมพัน ธร ะหวางความคิด สรางสรรคที่
เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของงานเพลงตาง ๆ
WTMU2401 เครื่องลมไม 3
2(0-4-2)
Woodwind 3
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้น ตามศัก ยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณ ภาพของเสียง สําเนียง
เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับที่ 2 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2402 เครื่องลมไม 4
2(0-4-2)
Woodwind 4
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้น ตามศัก ยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณ ภาพของเสียง สําเนียง
เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับที่ 3 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม

WTMU2403 เครื่องทองเหลือง 3
2(0-4-2)
Brass 3
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเ รี ย นแต ล ะคนให สู งขึ้ น ตามศั ก ยภาพของแต ล ะคน โดยคํ า นึ งถึ ง คุ ณ ภาพของเสี ย ง
สําเนียง เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2404 เครื่องทองเหลือง 4
2(0-4-2)
Brass 4
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเ รี ย นแต ล ะคนให สู งขึ้ น ตามศั ก ยภาพของแต ล ะคน โดยคํ า นึ งถึ ง คุ ณ ภาพของเสี ย ง
สําเนียง เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2405 กีตารเบส 3
2(0-4-2)
Bass Guitar 3
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การ
ถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2 และ
ฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2406 กีตารเบส 4
2(0-4-2)
Bass Guitar 4
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การ
ถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3 และ
ฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม

WTMU2407 กีตารไฟฟา 3
2(0-4-2)
Electric Guitar 3
การเรียนและฝกปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนใหไดมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยคํานึงถึงทัก ษะ ความชํานาญ การเลน ที่ถูก ตองตาม
จังหวะและเสียงตามคาของตัวโนต โดยใชแบบฝกหัดที่กําหนด พรอมทั้งกําหนดแนวเพลง
เชน Rock, Blues บันไดเสียงบลูส เทคนิคตางๆของ Rock, Blues และการเลนแนวทํานอง
และริทึ่ม ใหสอดคลองกัน การถายทอดอารมณ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความ
นิยม
WTMU2408 กีตารไฟฟา 4
2(0-4-2)
Electric Guitar 4
ศึกษาและฝกปฏิบัติ Chords Form โครงสรางคอรด Major, Minor, Pentatonic,
Blues ทางเดินคอรด 12 Bar Blues, Variation และ Tension ตางๆ สามารถใช Passing และ
Motive ในแบบบลูส รวมทั้งเทคนิคอื่นๆเพื่อนํามาใชในการ Improvisation ในทางเดินของ
คอรดบลูสในแบบตางๆ ได พรอมทั้งเรียนรู Lick ตางๆของเพลงบลูส
WTMU2409 คียบอรด 3
2(0-4-2)
Keyboard 3
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะ
ตางๆ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวา
ระดับที่ 2 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU2410 คียบอรด 4
2(0-4-2)
Keyboard 4
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะ
ตางๆ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวา
ระดับที่ 3 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม

WTMU2411 ขับรองสากล 3
2(0-4-2)
Voice 3
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะ
การรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2
WTMU2412 ขับรองสากล 4
2(0-4-2)
Voice 4
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอดอารมณ ศิลปะ
การรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3
WTMU2413 เครื่องกระทบ 3
2(0-4-2)
Percussion 3
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ
คนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูใน
ความนิยม ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 2
WTMU2414 เครื่องกระทบ 4
2(0-4-2)
Percussion 4
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ
คนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูใน
ความนิยม ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 3
WTMU2501 ปฏิบัติรวมวง 3
1(0-2-1)
Ensemble 3
ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในชวงทศวรรษที่ 70th
– 80th มีการประสานเสียงในแนวทํานองหลัก ฝกความพรอมเพรียงและความกลมกลืน
ของเสียงในการบรรเลงรวมกัน รวมถึงการฝกปฏิบัติตามโนตสากล

WTMU2502 ปฏิบัติรวมวง 4
1(0-2-1)
Ensemble 4
ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในชวงทศวรรษที่ 50th
– 60th มีการประสานเสียงในแนวทํานองหลัก ฝกความพรอมเพรียงและความกลมกลืน
ของเสียงในการบรรเลงรวมกัน รวมถึงการฝกปฏิบัติตามโนตสากล
WTMU2503 การฝกโสตประสาท 2
1(0-2-1)
Ear Training 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU1503 การฝกโสตประสาท 1
ฝก ทัก ษะการฟงเสียงและอานโนต ทั้งแบบ Sight Singing และ Dictation ใน
ลัก ษณะของ Relative Pitch ที่มีความยากและซับซอนมากกวาการฝก โสตประสาท 1
รวมทั้งการฝกฟงและเขียนโนตที่เปน Chromatic
WTMU2504 การฝกโสตประสาท 3
1(0-2-1)
Ear Training 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2503 การฝกโสตประสาท 2
ฝก ทัก ษะการฟงเสียงและอานโนต ทั้งแบบ Sight Singing และ Dictation ใน
ลักษณะของ Relative Pitch ที่มีความยากและซับซอนมากกวาการฝกโสตประสาท 2 การ
ฝกฟงเพื่อจําแนกแนวตางๆรวมทั้งการบอก Chord Progression ได
WTMU2505 การขับรองประสานเสียง 1
1(0-2-1)
Chorus 1
ศึกษาตัวอยางเพลงสมัยนิยมที่มีแนวประสานเสียง 2 แนว และ 3 แนว ทั้งเพลงไทย
และเพลงสากล ฝกฝนการขับรองประสานเสียงเพลงที่มี 2 แนว และ 3 แนว อยางงายๆ
ฝกฝนการควบคุมระดับเสียงและความสมดุลของเสียงในแนวของตนใหกลมกลืนกับแนว
อื่นๆ
WTMU2601 การขับรองเพลงเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
Singing for Recreation
ศึกษาวิธีก ารใชเสียง การควบคุมเสียง ตลอดจนเรียนรูใ นเรื่องจังหวะ เพื่อเปน
พื้นฐานการรองเพลงงาย ๆ ไดอยางถูกตอง ฝกบุคลิกภาพในการรองเพลงสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน และงานสังคมได

WTMU2602 ดนตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
Music and Life Quality Development
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตาง ๆ ความเกี่ยวพันระหวางดนตรีกับศิลปะ
และการแสดง องคประกอบพื้นฐานของดนตรี วงดนตรี การฟงและชมการแสดงดนตรี
ในรูปแบบตาง ๆ การฟงดนตรีเพื่อพัฒนา อารมณ จิตใจ บุคลิกภาพ การรับรูและความ
เขาใจดนตรี ความหมายของเพลง ความสัมพันธระหวางดนตรีกับการดํารงชีวิตประจําวัน
WTMU2603 ดนตรีเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
3 (3-0-6)
Music for Health
ศึกษาความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต ศึกษาการนําดนตรีมาชวยในการพัฒนา
สุขภาพ ทั้งรางกาย และจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ ศึกษาการแกปญหาเบื้องตน
สําหรับผูที่มีปญหาทางการพูด การฟง การเคลื่อนไหวรางกาย ปญหาทางดานสุขภาพ โดย
การนําองคประกอบตางๆของดนตรีมาใช รวมกับกิจกรรมทางดนตรี โดยศึกษาจาก
หลักการของดนตรีบําบัด และจากบทความ เอกสาร งานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ
WTMU2609 ปฏิบัติคียบอรดสําหรับครูปฐมวัย 1
2(1-2-3)
Keyboard for Performance Early Childhood Teacher 1
การศึกษาสวนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทคียบอรด ทาทางในการปฏิบัติ
คียบอรด การอานโนต พื้น ฐาน การไลเสียงแบบฝกอยางงายและการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี
WTMU2610 ปฏิบัติคียบอรดสําหรับครูปฐมวัย 2
2(1-2-3)
Keyboard for Performance Early Childhood Teacher 2
การฝกอานโนต แบบฝกในระดับที่สูงกวาปฏิบัติคียบอรดสําหรับครูปฐมวัย 1
และสามารถนําไปจัดประสบการณทางดานดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย
WTMU2701 การจัดการวงดนตรี
2(2-0-4)
Band Management
หลักการบริหารบุคคลในวงดนตรี วาดวยตําแหนงและความรับผิดชอบ หลักการ
และ ระเบียบการฝกซอม ระเบียบการเก็บเครื่องอุปกรณดนตรี โนตเพลง การบริหารธุรกิจ
บันเทิงดานดนตรี การโฆษณา การคิดคาจางและคาตอบแทน

WTMU2703 การซอมบํารุงอุปกรณดนตรี
2(1-2-3)
Musical Instrument Maintenance and Repair
ศึกษาองคประกอบของชิ้นสวนตาง ๆ ของเครื่องดนตรี แตละชนิด เครื่องมือตางๆ
ในการบํารุงรักษาและการซอมแซมเบื้องตน การสรางอุปกรณของเครื่องดนตรีบางชนิด
การปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรี
WTMU2704 ฟสิกสของเสียงดนตรี
2(2-0-4)
Musical Acoustics
ศึกษาการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง ในดาน
ความถี่ ลักษณะคลื่นเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียงซอน
หนวยวัดเสียง
WTMU3105 หลักการดนตรีศตวรรษที่ 20
2(2-0-4)
Principles of Twentieth Century Music
วิชาทีต่ องเรียนมากอน : WTMU2103 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของดนตรีรวมถึงเทคนิคการประพันธเพลงในชวง
ศตวรรษที่ 20 การใชบันไดเสียง โหมด คอรด การประสานเสียง หลักการของทํานองและ
จังหวะของดนตรีในศตวรรษที่ 20 รวมทั้งดนตรีเอโทนัลแบบอิสระ ทฤษฎีเซ็ท และดนตรี
12 เสียง
WTMU3106 การเรียบเรียงสําหรับการขับรองประสานเสียง
2(2-0-4)
Choral Arranging
ศึก ษาคํารองและทํานองของเพลงที่ใ ชใ นการเรียบเรียง จากสมัยตาง ๆ ถึงยุค
ปจจุบันเพื่อนํามาเปนแบบแผนในการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ 2,3,4 แนว หรือมากกวา
สําหรับคณะนักรอง ชายลวน, หญิงลวน, และชายหญิงผสม
WTMU3107 การประพันธ
2(2-0-4)
Composition
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประพันธเพลงเบื้องตน วิเคราะหตัวอยางงานคีตประพันธ
ประเภทตาง ๆ เพื่อความเขาใจยิ่งขึ้น การใชเทคนิคตาง ๆ ในการประพันธ ตลอดจนการ
ใหผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรคประพันธเพลง

WTMU3108 การแตงเพลง
3(2-2-5)
Song Writing
ศึกษาการแตงเพลงที่กําลังอยูในกระแสความนิยม วิธีก ารแตงเพลง การลําดับ
เนื้อหา ภาษาและทํานองเขาดว ยกัน ผูเรียนจะตองนําเสนอผลงานดวยเอกสารและสื่อ
บันทึกเสียง
WTMU3109 คีตลักษณและการวิเคราะห
2(2-0-4)
Forms and Analysis
ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางสวนตาง ๆ ของเพลงที่อยูในคีตลักษณ
ของ Binary, Ternary, Rondo, Sonata เปนตน ศึกษารูปแบบของดนตรีที่เปน Polyphony
ทั้งที่เปนดนตรีสําหรับเพลงรองและดนตรีสําหรับเครื่องดนตรี
WTMU3110 การวิเคราะหดนตรีสมัยนิยม
2(2-0-4)
Popular Music Analysis
ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของเพลงสมัยนิยม ในดานทํานอง คอรด เครื่อง
ดนตรีโครงสรางของเพลง เทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการเรียบเรียง
WTMU3204 ประวัติเครื่องดนตรี
2(2-0-4)
History of Musical Instruments
ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีทุกตระกูลตั้งแตแรกเริ่มใชจนถึงปจจุบัน ศึกษา
บริบทของการสรางเครื่องดนตรี เหตุการณสําคัญในยุคตาง ๆ ที่มีผลตอวิวัฒนาการของ
เครื่องดนตรี
WTMU3308 อุตสาหกรรมดนตรี
3(3-0-6)
Music Industry
ศึ ก ษาโครงสร า งทั่ ว ไปของกระบวนการทางอุ ต สาหกรรมดนตรี แ ละการ
บันทึกเสียง และความเกี่ยวของกันระหวางหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ ของอุตสาหกรรม
ดนตรี ซึ่งประกอบไปดวย นักแตงเพลง, ผูควบคุมการผลิต, หองบันทึกเสียงและวิศวกร
เสียง, ผูจัดการหรือตัวแทนศิลปน, บริษัทเทป, หนังสือสัญญา, และจริยธรรมในวงการ
อุตสาหกรรมการดนตรี

WTMU3309 การบันทึกเสียง 2
2(1-2-3)
Recording Studio 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2303 การบันทึกเสียงดนตรี 1
ศึกษารายละเอียดของการบันทึกเสียงขั้นสูง ฟงและวิเคราะหงานบันทึกเสียงในยุค
สมัยตางๆ จนถึงปจจุบันเพื่อเปนแนวทางในการบันทึกและผสมเสียงสําหรับสื่อตางๆ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรีเพื่อบันทึกและผสมเสียงออกมาในระบบเสียง
Stereo และ Surround
WTMU3310 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส
3(2-2-5)
Electronics Music
ศึกษาถึงอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกสและวิธีการใชงาน เชน ซีเควนเซอร กลอง
ไฟฟา เครื่องแซมปลิง ซิน ธิไซเซอร อิเล็กทรอนิก สออรแกน ซาวนดโ มดุล และ
อุปกรณที่ใชรวมกับเครื่องดนตรีตาง ๆ
WTMU3311

การจัดระบบขยายเสียง
3(2-2-5)
Sound Reinforcement Systems
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2304 เทคโนโลยีทางดนตรี
ศึกษาระบบขยายเสียงและการใชงานอุปกรณที่ใชในระบบขยายเสียง กาจัดระบบ
ขยายเสียงที่เหมาะสมกับสภาพของงานและสถานที่ในสถานการณตางๆ การเลือกใช
อุปกรณและวางแผนการติดตั้งระบบขยายเสียงที่เหมาะสม การแกไขปญหาตางๆที่เกิดจาก
ระบบขยายเสียงได

WTMU3313 ดนตรีประกอบสื่อ
3(2-2-5)
Music for Visual Media
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทําดนตรีตลอดจนการสรางสรรคดนตรีประกอบเนื้อหา
ของสื่อประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสม
WTMU3401 เครื่องลมไม 5
2(0-4-2)
Woodwind 5
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้น ตามศัก ยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณ ภาพของเสียง สําเนียง
เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับที่ 4 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม

WTMU3402 เครื่องลมไม 6
2(0-4-2)
Woodwind 6
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้น ตามศัก ยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณ ภาพของเสียง สําเนียง
เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับที่ 5 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3403 เครื่องทองเหลือง 5
2(0-4-2)
Brass 5
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเ รี ย นแต ล ะคนให สู งขึ้ น ตามศั ก ยภาพของแต ล ะคน โดยคํ า นึ งถึ ง คุ ณ ภาพของเสี ย ง
สําเนียง เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3404 เครื่องทองเหลือง 6
2(0-4-2)
Brass 6
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเ รี ย นแต ล ะคนให สู งขึ้ น ตามศั ก ยภาพของแต ล ะคน โดยคํ า นึ งถึ ง คุ ณ ภาพของเสี ย ง
สําเนียง เทคนิคการเปา การถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตาง ๆ ที่ตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5 และฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3405 กีตารเบส 5
2(0-4-2)
Bass Guitar 5
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การ
ถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4 และ
ฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม

WTMU3406 กีตารเบส 6
2(0-4-2)
Bass Guitar 6
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง เทคนิคการเลน การ
ถายทอดอารมณ ฝกไลบันไดเสียง บทฝกตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5 และ
ฝกเลนกับเพลงที่อยูในความนิยม
WTMU3407 กีตารไฟฟา 5
2(0-4-2)
Electric Guitar 5
ศึก ษาเรียนรู ฝก ปฏิบัติโครงสราง Chords Form และทางเดิน คอรด II, V, I
Tension ตางๆ และ Arpeggio, Substitution ของคอรด II, V, I ในบันไดเสียงเมเจอรและ
ไมเนอรทั้ง 12 บันไดเสียงแบบตอเนื่อง ตามแบบฝก หัด และTempo ที่กําหนด ฝก การ
Improvisation, ฝก เทคนิคตางๆ ศึก ษาการใชคอรด II, V, I และเทคนิคสําเนียงในการ
บรรเลงจากบทเพลง Standard Jazz จนสามารถนํามาประยุกตใชตามแบบของตนเอง
WTMU3408 กีตารไฟฟา 6
2(0-4-2)
Electric Guitar 6
ศึกษาเรียนรูฝกปฏิบัติ Mode ตางๆ ที่เกิดจาก Melodic Minor เรียนรูทางเดินของ
คอรดใน Mode ตางๆ และการ Mix Mode เขาดวยกัน วิเคราะหบทเพลงจากบทเพลง
บรรเลงกีตารของศิลปนที่มีชื่อเสียง จนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับตนเอง และ
สามารถสราง Licks หรือวลี เพื่อใชในการประพันธเพลงบรรเลงกีตารในแบบของตน และ
อธิบายทฤษฏีที่นํามาใชในบทเพลงได
WTMU3409 คียบอรด 5
2(0-4-2)
Keyboard 5
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง การจับคอรดลักษณะตางๆ เทคนิคการ
เลน Synthesizer, Electronic Organ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ
ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4

WTMU3410 คียบอรด 6
2(0-4-2)
Keyboard 6
การเรียนปฏิบัติคียบอรด มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูง ขึ้ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง การวางนิ้ ว การฝ ก ไล บัน ไดเสี ย ง เทคนิ ค การเล น Synthesizer,
Electronic Organ การจับคอรดลักษณะตางๆ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรม
ดนตรีตางๆ ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5
WTMU3411 ขับรองสากล 5
2(0-4-2)
Voice 5
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอด
อารมณ ศิลปะการรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรม
ดนตรี ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4
WTMU3412 ขับรองสากล 6
2(0-4-2)
Voice 6
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ การออกเสียง ภาษา การถายทอด
อารมณ ศิลปะการรองเพลง เทคนิคการแสดง บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรม
ดนตรีที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5
WTMU3413 เครื่องกระทบ 5
2(0-4-2)
Percussion 5
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ
คนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยูใน
ความนิยม ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 4

WTMU3414 เครื่องกระทบ 6
2(0-4-2)
Percussion 6
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ การอานโนต ความคงที่ของจังหวะ
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงที่อยู
ในความนิยม ที่ตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับที่ 5
WTMU3415 เครื่องเปาพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Basic Wind Instrument 1
วิชาปฏิบัติเครื่องเปาพื้นฐาน 1 มีวัตถุประสงคใหผูเรียนไดฝกทักษะเบื้องตนของ
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปาทุกชนิดตามที่ผูเรียนสนใจ มุงใหฝกไลบันไดเสียง การ
อานโนตบทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนดและมีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
WTMU3416 เครือ่ งเปาพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Basic Wind Instrument 2
วิชาปฏิบัติเครื่องเปาพื้นฐาน 2 มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการเปา ฝกไลบันไดเสียง
การอานโนตบทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1
WTMU3417 กีตารเบสพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Basic Bass Guitar 1
วิชาปฏิบัติเบสกีตารพื้นฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด การวางนิ้ว ฝกไล
บันไดเสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับ
ผูเรียน
WTMU3418 กีตารเบสพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Basic Bass Guitar 2
วิชาปฏิบัติเบสกีตารพื้นฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด การวางนิ้ว ฝกไล
บันไดเสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1
WTMU3419 กีตารพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Basic Guitar 1
วิชาปฏิบัติกีตารพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด การวางนิ้ว ฝกไลบันได
เสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน

WTMU3420 กีตารพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Basic Guitar 2
วิชาปฏิบัติกีตารพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด การวางนิ้ว ฝกไลบันได
เสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1
WTMU3421 เปยโนพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Basic Piano 1
วิชาปฏิบัติเปยโนพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝก ทัก ษะการเลน การวางนิ้ว ฝก ไล
บัน ไดเสียง คอรด การอานโนต บทฝก ตาง ๆ ที่ผูสอนกําหนด มีร ะดับความยากงาย
เหมาะสมกับผูเรียน การบรรเลงประกอบการขับรองของผูอื่น
WTMU3422 เปยโนพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Basic Piano 2
วิชาปฏิบัติเปยโนพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝก ทัก ษะการเลน การวางนิ้ว ฝก ไล
บัน ไดเสียง คอรด การอานโนต บทฝก ตาง ๆ ที่มีค วามยากกวาระดับ 1 การบรรเลง
ประกอบการขับรองของตนเอง
WTMU3423 ขับรองพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Basic Voice 1
วิชาปฏิบัติขับรองพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการรอง การควบคุมลมหายใจ
ฝก ไลบั น ไดเสี ยง การอา นโนต บทฝ ก ตาง ๆ ที่ผู สอนกํา หนด มี ร ะดับ ความยากงา ย
เหมาะสมกับผูเรียน
WTMU3424 ขับรองพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Basic Voice 2
วิชาปฏิบัติขับรองพื้นฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการรอง การควบคุมลมหายใจ
ฝกไลบันไดเสียง การอานโนต บทฝกตาง ๆ ที่มีความยากกวาระดับ 1

WTMU3425 เครื่องกระทบพื้นฐาน 1
2(0-4-2)
Basic Percussion 1
วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบพื้นฐาน มุงใหผูเรียนฝกเทคนิคของเครื่องกระทบชนิดตาง
ๆ ตามที่ผูเรียนสนใจ ศึกษาบทบาทของเครื่องกระทบในเพลงแตละสไตล บทฝกตาง ๆ
ที่ผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน
WTMU3426 เครื่องกระทบพื้นฐาน 2
2(0-4-2)
Basic Percussion 2
วิชาปฏิบัติเครือ่ งกระทบพื้นฐาน มุงใหผูเรียนฝกเทคนิคของเครื่องกระทบชนิดตาง
ๆ ตามที่ผูเรียนสนใจ ศึกษาบทบาทของเครื่องกระทบในเพลงแตละสไตล บทฝกตาง ๆ
ที่มีความยากกวาระดับ 1
WTMU3501 ปฏิบัติรวมวง 5
1(0-2-1)
Ensemble 5
ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในรูปแบบของ Funk,
Latin มีการประสานเสียงในแนวทํานองหลัก ฝกความพรอมเพรียงและความกลมกลืน
ของเสียงในการบรรเลงรวมกัน รวมถึงการฝกปฏิบัติตามโนตสากล
WTMU3502 ปฏิบัติรวมวง 6
1(0-2-1)
Ensemble 6
ฝกทักษะการบรรเลงรวมวง โดยใหมีรูปแบบของการบรรเลงเชิงปฏิภาณ ของ
เครื่องดนตรีและการขับรอง มีก ารประสานเสียงในแนวทํานองหลัก ฝกความพรอม
เพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงรวมกัน การฝก ปฏิบัติตามโนตสากล
รวมถึงเตรียมความพรอมในเรื่องของการจัดการแสดง
WTMU3505 การขับรองประสานเสียง 2
1(0-2-1)
Chorus 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU2505 การขับรองประสานเสียง 1
ฝกฝนการขับรองเพลงสมัยนิยมทั้งเพลงไทยและตางประเทศที่มีแนวประสาน
ตั้งแต 2 แนวขึ้นไป และการเคลื่อนที่ข องแนวประสานมีค วามยากขึ้นกวาการขับรอง
ประสานเนี ย ง 1 ฝ ก ควบคุ มระดับ เสี ยงและความสมดุ ลของเสีย งในแนวของตนให
กลมกลืนกับแนวอื่น ตลอดจนฝกฝนการสรางแนวประสานในเพลงตางๆ อยางอิสระ

WTMU3704 ธุรกิจดนตรี
2(2-0-4)
Music Business
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประกอบธุรกิจ ธุรกิจดนตรีแขนงตาง ๆ การนําเอาวิชาชีพ
ดนตรี ไปประยุกตเพื่อประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ การทําการตลาด และขอกฎหมายที่
จําเปนตอการประกอบธุรกิจดนตรี
WTMU3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี
3(3-0-6)
Research Methodology in Music
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย แนวคิดและหลักการของการวิจัยทางดนตรี
การระบุปญหางานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย การดําเนินการวิจัย การใชสถิติ แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัย การอานผลการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัย
ไปใชในการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการวิจัย ฝกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยภาคสนามทุก
ขั้นตอน
WTMU4111 ทฤษฎีการสอดทํานอง
2(2-0-4)
Counterpoint
ศึกษาการเขียนเคาเตอรพอยต 2 แนว, 3 แนว ที่พบในศตวรรษที่ 18 แบบโทนอล
การเขียน harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue
WTMU4112 การเรียบเรียงสําหรับดนตรีสมัยนิยม
3(2-2-5)
Arranging for Popular Music
ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงที่ไดรับความนิยม ฝก
การเรียบเรียงโดยใชคอรดขั้นพื้นฐานและซับซอนมากขึ้น การสรางแบ็คกราวนด การ
ปรับประยุกตแนวทํานอง
WTMU4314 การออกแบบเสียง
3(2-2-5)
Sound Design
ศึกษาในทุกแงมุมเกี่ยวกับการสรางเสียงประกอบภาพ รวมไปถึงเพลงประกอบ
ตางๆ (sound effect) เสียงในธรรมชาติและการพากย เทคโนโลยีดนตรีอิเลคโทรนิคส
เทคโนโลยีเสียงและภาพดิจิตอล ศึกษาและทําโครงงานเสียงในงานภาพยนตรโฆษณา
วิดีทัศน การตูนและรายการวิทยุ

WTMU4315 การบันทึกเสียง 3
2(1-2-3)
Recording Studio 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU3309 การบันทึกเสียงดนตรี 2
การติดตั้งระบบบันทึกเสียงทั้งใน Studio & Live Concert การบันทึกเสียงและ
ผสมเสียงในระบบ Analog และ Digital การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรีเพื่อบันทึก
และผสมเสียงในระบบเสียง Stereo, Surround การทํา Mastering และ Remaster และการ
ผลิตงานดนตรีในรูปแบบสื่อตางๆ ศึกษาเรียนรูขบวนการการผลิต และเผยแพรงานดนตรี
อยางมืออาชีพพรอมทั้งการจดสิทธิบัตรใหถูกตองตามกฎหมาย
WTMU4501 การแสดงดนตรี
2(1-2-3)
Live Concert
ศึกษาการบริหารจัดการงานแสดงดนตรี ฝกทักษะขบวนการผลิตงานดนตรีและ
การแสดงดนตรีใ นที่สาธารณะอยางเปน ระบบ การแสดงความสามารถในการเปนนัก
ดนตรีมืออาชีพ ตลอดจนการสรางผลงาน และการเผยแพรผลงานในรูปแบบตางๆใหเปนที่
รูจัก พรอมทั้งการจดสิทธิบัตรใหถูกตองตามกฎหมาย และเปนการบูรณาการความรู สู
การปฏิบัติจริง
WTMU4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีสากล
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Western Music
จัด ให มีกิจ กรรมเพื่อเตรียมความพรอ มของผูเรี ยนกอ นออกฝก ประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ การศึกษา สังเกต
และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ งานในสถานการณจริง
WTMU4802 การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีสากล
5(450)
Occupational Practicum in Western Music
วิชาที่ตองเรียนมากอน : WTMU4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีสากล
ศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ดนตรีเชน งานดานการแสดงดนตรี การจัดกิจกรรมดนตรี งานดานเทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจ
ดนตรีหรืองานดานบันเทิงตางๆที่เกี่ยวของ ในหนาที่ผูปฏิบัติการณ ผูรวมงาน ผูสาธิต ผู
ฝกสอน

WTMU4901 สัมมนาทางดนตรีสากล
3(2-2-5)
Seminar in Western Music
ใหผูเรียนนําความรูที่ไดจ ากการศึก ษามาวิเคราะหปญหา รว มกัน แสดงความ
คิด เห็นในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิชาชีพดนตรี ศึกษาเรียนรูเรื่องวิธีก ารจัด การการ
สัมมนา เพื่อสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปได
WTMU4904 การเสนอผลงานทางดนตรี
3(0-6-3)
Music Presentation
ใหนักศึกษาไดนําความรูและประสบการณตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษามาสรางสรรค
งานของตนอยางมีอิสระ และตองนําผลงานนั้นมาแสดงตอสาธารณะชน ประพันธบทเพลง
หรืองานสรางสรรคงานที่เกี่ยวกับดนตรี โดยการใชเทคโนโลยี ภายใตการใหคําปรึกษาของ
อาจารยผูควบคุม มีการนําเสนอโครงการในรูปแบบของการนําเสนอผลงานดนตรี
WTMU4905 สารนิพนธ
3(0-6-3)
Thematic Paper
ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับดนตรี วิเคราะหบทเพลง หรือหัวขอเรื่องที่
เกี่ยวของกับดนตรี คนควาแลวนําเสนอเปนรายงานที่แสดงภูมิหลัง แนวคิด จุดมุงหมาย
วิธีดําเนินการ
และผลการศึกษาคนควา

