
รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา   
 
JPAN1101 ภาษาญี่ปุน  1 3(3-0-6) 
  Japanese 1 

 ศึกษาไวยากรณรูปประโยคภาษาญี่ปุนระดับตน ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ โดยฝก
ทักษะการฟง การออกเสียง และการพูด ขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการเขียน
ประโยคงาย ๆ ฝกทักษะการอานขอความส้ัน ๆ และศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังศึกษาและ
ฝกฝนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิ ระดับตน ประมาณ  150 ตัว 

 
JPAN1102 ภาษาญี่ปุน  2         3(3-0-6) 
  Japanese 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN1101   ภาษาญี่ปุน  1 

 ศึกษาไวยากรณรูปประโยคภาษาญี่ปุนระดับตนและฝกทักษะท้ัง 4 อยางตอเนื่องจาก
ภาษาญี่ปุน 1 โดยศึกษารูปประโยคและคําศัพทท่ีใชในแวดวงชีวิตท่ีกวางขวางขึ้น ศึกษาและ
ฝกฝนอักษรคันจิเพ่ิมเติมอีกประมาณ  200 ตัว ซ่ึงเม่ือเรียนจบแลวผูเรียนจะมีความรูในอักษรคันจิ
ในระดับเบ้ืองตน อันจะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตัวอักษรคันจิในระดับท่ีสูงขึ้นตอไป 

 
JPAN1201 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 1       3(3-0-6) 

Japanese  Listening and Speaking 1 
   ฝกทักษะการฟงและการพูด เนนการฟงเพ่ือจับใจความและบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีใชใน  
  ชีวิตประจําวัน โดยใชความรูภาษาญี่ปุนท่ีเรียนมาในระดับตน   
 
JPAN1202 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 2       3(3-0-6) 

Japanese  Listening and Speaking 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN1201 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 1   
   ฝกทักษะการฟงและการพูดตอจากวิชาการฟงและพูดภาษาญี่ปุน 1  เนนการสนทนา 
  ในสถานการณสมมติตางๆท่ีหลากหลายมากขึ้น โดยใชความรูภาษาญี่ปุนท่ีเรียนมาในระดับท่ีสูงขึ้น  
 
 
 
 



JPAN1301 การอานภาษาญี่ปุน  1        3(3-0-6) 
  Japanese  Reading 1  

 ฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความสําคัญ โดยใชบทความท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 
เนนคําศัพท สํานวน และไวยากรณรูปประโยคพ้ืนฐานภาษาญี่ปุนท่ีเรียนมา  

 
JPAN1501 ญี่ปุนศึกษา           3(3-0-6) 
  Japanese  Studies   

 ศึกษาความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศญี่ปุนในแงตาง ๆ เชน ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
การเมือง เศรษฐกิจ ระบบการศึกษา สังคม วัฒนธรรม แนวคิดของคนญี่ปุน และเหตุการณตางๆ
ในยุคปจจุบัน  

 
JPAN2103 ภาษาญี่ปุน  3         3(3-0-6) 
  Japanese 3 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN1102   ภาษาญี่ปุน 2 
 เพ่ิมพูนทักษะท้ัง 4 ตอจากภาษาญี่ปุน 2 โดยเนนหนักการฝกทักษะท้ังในดานการฟง พูด 
อาน เขียน ในสถานการณตางๆ ศึกษาไวยากรณรูปประโยคในระดับท่ีสูงขึ้น ศึกษาและฝกฝน
ตัวอักษรคันจิเพ่ิมเติมอีกประมาณ  250 ตัว  

 
JPAN2104 ภาษาญี่ปุน  4         3(3-0-6) 
  Japanese 4 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN2103   ภาษาญี่ปุน 3 

 เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน เขียนตอจากภาษาญี่ปุน 3 โดยฝกทักษะการ
อานการเขียนตัวอักษรคันจิเพ่ิมเติมจากภาษาญี่ปุน 3 อีกประมาณ 300 ตัว ฝกทักษะการอาน เขียน
ประโยค ท่ีซับซอนขึ้น ฝกทักษะการอานขอความตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตปะจําวัน เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการฟงและการพูดในสถานการณตาง ๆ ศึกษาไวยากรณท่ีซับซอนจนจบเนื้อหา
ความรูภาษาญี่ปุนระดับตน 
 
 
 
 

 
 



JPAN2203 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 3       3(3-0-6) 
Japanese  Listening and Speaking 3 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN1202 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 2   
   ฝกทักษะการฟงและการพูดตอจากวิชาการฟงและพูดภาษาญี่ปุน 2  เนนการสนทนา 
  แลกเปล่ียนความคิดเห็น ฝกพูดถายทอดเรื่องราวตางๆ และฝกการฟงเพ่ือจับประเด็นโดยใชความรู 
  ภาษาญี่ปุนท่ีเรียนมาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
JPAN2204 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 4       3(3-0-6) 

Japanese  Listening and Speaking 4 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN2203 การฟงและการพูดภาษาญี่ปุน 3   
   ฝกทักษะการฟงและการพูดตอจากวิชาการฟงและพูดภาษาญี่ปุน 3  เนนการนําเสนอขอมูลใน 
  การอภิปรายกลุม การรายงานปากเปลา การพูดสุนทรพจน และฝกการฟงเพ่ือจับประเด็นโดยใชความรู 
  ภาษาญี่ปุนท่ีเรียนมาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 
JPAN2302 การอานภาษาญี่ปุน  2        3(3-0-6) 
  Japanese  Reading 2  
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN1301 การอานภาษาญี่ปุน 1   

 ฝกทักษะการอานเพ่ือจับใจความสําคัญและสามารถวิเคราะหเรื่องท่ีอานได โดยใช
บทความท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย มีคําศัพท สํานวน และไวยากรณรูปประโยคภาษาญี่ปุนในระดับท่ี
ยากขึ้นกวาวิชาการอานภาษาญี่ปุน 1   
 

JPAN2303 การอานภาษาญี่ปุน  3        3(3-0-6) 
  Japanese Reading 3 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN2302 การอานภาษาญี่ปุน 2   

 ฝกทักษะการอานจับใจความ การคิดวิเคราะห และสามารถแสดงความคิดเห็นตอเรื่องท่ี
อานได โดยใชบทความท่ีมีเนื้อหาหลากหลาย มีคําศัพท สํานวน และไวยากรณรูปประโยค
ภาษาญี่ปุนในระดับท่ียากขึ้นกวาวิชาการอานภาษาญี่ปุน 2  

 
 
 
 
 



JPAN2401 การเขียนภาษาญี่ปุน  1        3(3-0-6) 
  Japanese  Writing  1 

 ฝกทักษะการเขียนประโยคภาษาญี่ปุนท่ีเรียนมาแลวในระดับตน โดยเนนความถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ 
 

JPAN2402 การเขียนภาษาญี่ปุน  2        3(3-0-6) 
  Japanese  Writing  2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN2401 การเขียนภาษาญี่ปุน 1   

 ฝกทักษะการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุนส้ัน ๆ ท่ีมีรูปประโยคซับซอนขึ้น โดยใช
ภาษาญี่ปุนท่ีไดเรียนมาไดดีกวาการเขียนภาษาญี่ปุน 1 
 

JPAN3105 ภาษาญี่ปุน  5         3(3-0-6) 
  Japanese 5 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN2104   ภาษาญี่ปุน 4 

 เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน เขียนตอจากภาษาญี่ปุน 4 โดยฝกทักษะการ
อานการเขียนตัวอักษรคันจิเพ่ิมเติมจากภาษาญี่ปุน 4 อีกประมาณ 350 ตัว ศึกษาไวยากรณรูป
ประโยคภาษาญี่ปุนระดับกลาง  ฝกทักษะการอาน เขียนประโยค ท่ีซับซอนมากขึ้น 
 

JPAN3106 ภาษาญี่ปุน  6         3(3-0-6) 
  Japanese 6 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN3105   ภาษาญี่ปุน 5 

 เสริมสรางความชํานาญในการฟง พูด อาน เขียนตอจากภาษาญี่ปุน 5 โดยฝกทักษะการ
อานการเขียนตัวอักษรคันจิเพ่ิมเติมจากภาษาญี่ปุน 5 อีกประมาณ 400 ตัว ศึกษาไวยากรณรูป
ประโยคภาษาญี่ปุนระดับกลางตอจากวิชาภาษาญี่ปุน 5  ฝกทักษะการอาน เขียนประโยค ท่ี
ซับซอนมากขึ้น 

 
JPAN3205 ภาษาญี่ปุนจากส่ือโสตทัศน    3(3-0-6) 

Japanese from Audio-Visual Media  
ศึกษาภาษาญี่ปุนปจจุบันท่ีใชในส่ือตางๆ ไดแก ภาพยนตร โทรทัศน และอินเทอรเน็ต ท่ี

มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษา สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณปจจุบัน  
    



JPAN3403 การเขียนภาษาญี่ปุนเพ่ือธุรกิจ       3(3-0-6) 
  Japanese  Writing  for  Business 

 ฝกทักษะการเขียนจดหมาย การโตตอบท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการคา ขอความเนื้อหาตาง ๆ 
ท่ีใชในวงการธุรกิจ 
 

JPAN3601 การแปลภาษาญี่ปุน  1        3(3-0-6) 
  Japanese Translation 1 

 ศึกษาหลักการแปล ปญหาและวิธีการแกปญหา ฝกแปลประโยคท่ีมีโครงสรางงาย ๆ ไป
จนถึงประโยคท่ีซับซอนขึ้น ท้ังจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุน 

 
JPAN3602 การแปลภาษาญี่ปุน  2        3(3-0-6) 
  Japanese Translation 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN3601 การแปลภาษาญี่ปุน 1   

 ฝกแปลบทความจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาญี่ปุนท่ี
ซับซอนขึ้นตอจากการแปลภาษาญี่ปุน 1 รวมท้ังศึกษาสํานวนตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและใชอยูเปน
ประจําในการแปล 

 
JPAN3711 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการโรงแรม 1       3(3-0-6) 
  Japanese for Hotel 1 

 ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาท่ีใชในการบริการในโรงแรม ใชสถานการณ
จําลองและฝกปฏิบัติในโรงแรม เชน งานสวนหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของท่ีระลึก เปนตน 

 
 JPAN3712 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการโรงแรม 2       3(3-0-6) 
  Japanese for Hotel 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN3711 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการโรงแรม 1   

 ฝกทักษะในดานการฟง พูด สํานวนภาษาท่ีใชในการบริการในโรงแรม ใชสถานการณ
จําลองในโรงแรมท้ังสวนหนา ภัตตาคาร บาร รานขายของท่ีระลึก การจอง การยกเลิก และอ่ืน ๆท่ี
ซับซอนกวาวิชาภาษาญี่ปุนโรงแรม  1 

 
 
 
 



JPAN3721 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเที่ยว 1       3(3-0-6) 
  Japanese for Tourism 1 

 ฝกทักษะในดานการฟงและพูดในภาษาสํานวนท่ีใชในการบริการ และสนทนากับ
นักทองเท่ียว โดยจัดสถานการณจําลองในการปฏิบัติงาน เชน สนามบิน โรงแรม ภัตตาคาร 
รานคา เปนตน  
 

JPAN3722 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเที่ยว 2       3(3-0-6) 
  Japanese for Tourism 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN3721 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเท่ียว 1   

 ศึกษาและฝกการใชภาษาตอจากภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเท่ียว 1 ในการปฏิบัติงานใน
สถานท่ีตาง ๆ เชนสถานบริการ สถานท่ีทองเท่ียว บริษัทนําเท่ียว ตลอดจนฝกพูดโทรศัพทใน
ธุรกิจทองเท่ียว 

 
JPAN3723 ภาษาญี่ปุนเพ่ืองานมัคคุเทศก 1            3(3-0-6) 
  Japanese for Guide 1 

 ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาท่ีใชในงานมัคคุเทศกผานสถานการณจําลองตางๆ เชน                          
             การออกรับนักทองเท่ียว  การวางแผนการเดินทาง   การแจงกําหนดการเดินทาง  การสงนักทองเท่ียว 
             กลับประเทศ  เปนตน 
 

JPAN3731 ภาษาญี่ปุนเพ่ืองานเลขานุการ       3(3-0-6) 
  Japanese for the Secretary 

 ศึกษาภาษาญี่ปุนสําหรับงานเลขานุการ เนนการใชภาษาในการติดตอส่ือสาร เชน บันทึก
ขอความ โทรศัพทท่ีติดตอภายในและภายนอกบริษัท พรอมท้ังศึกษาศัพทเทคนิคและสํานวนท่ี
จําเปนในงานเลขานุการ 
 

JPAN3751         ลามภาษาญี่ปุน 1          3(3-0-6) 
  Japanese Interpretation 1   

 ศึกษาหลักการและเทคนิคตางๆในการแปลแบบลาม พรอมท้ังฝกทักษะการเปนลาม
ภาษาญี่ปุนในสถานการณท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  

 
  



 JPAN3761 ภาษาญี่ปุนธุรกิจ         3(3-0-6) 
  Business  Japanese  

 ศึกษาภาษาญี่ปุนท่ีจําเปนในวงการธุรกิจ เชน คําศัพทเกี่ยวกับโครงสรางองคกรในบริษัท
ญี่ปุน สํานวนท่ีใชในการติดตอธุรกิจกับชาวญี่ปุนโดยผานสถานการณจําลองตางๆ  
 

JPAN3901 วิธีวิจัยวิทยาทางดานญี่ปุนศึกษา       3(3-0-6) 
  Research Methodology in Japanese Studies  
   ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย การศึกษา
  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ    การเขียนเคาโครงการวิจัย    ตัวแปรและสมมุติฐาน    การเลือกกลุม 
  ตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  การ 
  อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัย  และการประเมินผลการวิจัย  โดยเนนศึกษา 
  ระเบียบวิธีวิจัยดานญี่ปุนศึกษา ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม ภาษา วัฒนธรรม สถานการณปจจุบัน  
  และดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
JPAN4107 ภาษาญี่ปุนเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการสมัครงาน    3(3-0-6) 
                   Japanese for Career Application 
   พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาญี่ปุน เพ่ือเตรียมความพรอมในการสมัครงาน  
  เชน การอานเอกสารประชาสัมพันธการรับสมัครงาน การเขียนประวัติโดยยอ การเขียนจดหมาย
  สมัครงาน   การสมมติสถานการณเม่ือสัมภาษณงาน  รวมถึงการเตรียมเอกสารท่ีจําเปนในการ 
  สมัครงาน  การเตรียมการสําหรับสัมภาษณงานและการติดตามผลการสมัครงาน 
 
JPAN4724 ภาษาญี่ปุนเพ่ืองานมัคคุเทศก 2          3(3-0-6) 
  Japanese for Guide 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN3723 ภาษาญี่ปุนเพ่ืองานมัคคุเทศก 1   

    ฝกทักษะการใชภาษาญี่ปุนในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศกเม่ือนําชมสถานท่ีทองเท่ียว
ตางๆ  โดยเนนคําศัพทและสํานวนท่ีเกี่ยวของกับประวัติความเปนมา  ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึง
รายละเอียดของสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญในประเทศไทย  

 
 
 
 
 



  JPAN4741 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการตลาด         3(3-0-6) 
  Japanese  for  Marketing  

 ฝกทักษะเกี่ยวกับภาษาท่ีใชในวงการตลาด พ้ืนฐานท่ัวไปสินคาชนิดตาง ๆ เครื่องหมาย
การคา การติดตอการคา การคาปลีก การบรรจุ การคาสง โรงงานผลิตสินคา ตัวแทนการคา การ
โฆษณา และอ่ืน ๆ 
 

JPAN4752         ลามภาษาญี่ปุน 2          3(3-0-6) 
  Japanese Interpretation 2   
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : JPAN3751 ลามภาษาญี่ปุน 1 

 ฝกทักษะการเปนลามภาษาญี่ปุนตอเนื่องจากวิชาลามภาษาญี่ปุน 1 โดยเนนสถานการณท่ี
ซับซอนขึ้น เชน ลามในโรงงานอุตสาหกรรม ลามในแวดวงธุรกิจการคา เปนตน   
 

JPAN4771 ภาษาญี่ปุนสําหรับการบริการทางสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Japanese for Health Service  

 ศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีจําเปนในการทํางานบริการดานสุขภาพ ในสถานการณสมมติ
ตางๆ 

 
JPAN4803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญี่ปุนธุรกิจ   2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Business Japanese 

 การจัดเตรียมความพรอมใหนักศึกษาในดานบุคลิกภาพการทํางานรวมกับผูอ่ืน การแตง
กาย ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา การปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับของหนวยงาน การใช
เหตุผล และการตัดสินใจ 

 
JPAN4804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญี่ปุนธุรกิจ     5(450) 
  Field  Experience in Business Japanese  

 จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานภาษาญี่ ปุนในหนวยงาน สถาน
ประกอบการท่ีมีการใชภาษาญี่ปุน ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศและผูบริหารกิจการ โดย
จัดใหมีการปฐมนิเทศกอนฝก และมีการอภิปราย วิเคราะหและสรุปผลการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

 
 
 



JPAN4901 การสัมมนาดานญี่ปุนศึกษา   3(2-2-5) 
 Seminar in Japanese Studies  

จัดการสัมมนาประเด็นตางๆดานภาษาญี่ปุนศึกษา เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาษา 
วัฒนธรรม สถานการณปจจุบัน และดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  

JPAN4902 การวิจัยทางดานญี่ปุนศึกษา    3(2-2-5) 
Research in Japanese Studies 

ทําวิจัยในหัวขอท่ีเกี่ยวกับญี่ปุนศึกษา ไดแก การทําวิจัยดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ภาษา วัฒนธรรม สถานการณปจจุบัน และดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 



 

 

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 

LAWP1101 หลักกฎหมายเอกชน                  2(2-0-4) 
 Principle of Private Law 
  ศึกษาความหมายและพัฒนาการของกฎหมายเอกชน แนวคิดพ้ืนฐานและ

บทบาทความสําคัญของกฎหมายเอกชน  บอเกิดของกฎหมาย การแบงประเภทของ
กฎหมาย  การใชและการตีความกฎหมาย  การอุดชองวางกฎหมาย หลักผูทรงสิทธิ
ในกฎหมาย  ประเภทของสิทธิ  การใชสิทธิ ท่ีมาของสิทธิ  การเปล่ียนแปลง  การ
โอนและการระงับซ่ึงสิทธิ  และสาระสําคัญของกฎหมายแพงตามท่ีปรากฏใน
ลักษณะ 1-2 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 1 

 
LAWP1102 กฎหมายวาดวยทรัพยสินและที่ดิน 3(3-0-6) 
  Property and Land Law 
            ศึกษาความหมายและลักษณะของทรัพย ประเภททรัพยสิน รวมท้ังอุปกรณ              

สวนควบ ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 1 ลักษณะ 3 และ
ศึกษาถึงหลักท่ัวไปเกี่ยวกับทรัพยสิทธิ กรรมสิทธ์ิ  สาธารณสมบัติของแผนดิน การ
ไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ แดนแหงกรรมสิทธ์ิ การใชกรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิรวม 
ครอบครอง ภารจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพ้ืนดิน สิทธิเก็บกินและภาระติดพันใน
อสังหาริมทรัพยตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 4 รวมท้ังหลักเกณฑ
ของกฎหมายท่ีดินตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีสําคัญ 

  
LAWP1103  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะนิติกรรมและสัญญา        3(3-0-6)   
 Civil and Commercial Code: Juristic Acts and Contracts  
            ศึกษาความหมายและลักษณะของนิติกรรม การแสดงเจตนา ผลของการ

แสดงเจตนา การตีความเจตนา ระยะอายุความ เง่ือนไขและเง่ือนเวลา ระยะเวลา ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง 6  และลักษณะของสัญญา 
ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญญา  การกอใหเกิดและผลของสัญญา  การตีความสัญญา มัดจําและ
เบ้ียปรับ การเลิกสัญญาตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 2  ลักษณะ 2 
และการศึกษากฎหมายเกีย่วกับขอสัญญาอันไมเปนธรรม 

 
 
 



 

 

LAWP1104  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะหนี้  3(3-0-6)  
 Civil and Commercial Code: Obligation 
            ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของหนี้ ทฤษฎีเกี่ยวกับหนี้ บอเกิดแหงหนี้  วัตถุ

แหงหนี้  ผลแหงหนี้  การโอนสิทธิเรียกรอง ลูกหนี้รวม เจาหนาท่ีรวมและการระงับ
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  ลักษณะท่ัวไป  และประเภท

ของกฎหมายมหาชน  แนวคิดและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชน ความแตกตางระหวาง
กฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชน ทฤษฎีเกี่ยวกับการเกิดรัฐ ทฤษฎีอํานาจ
อธิปไตย การจัดองคกรของรัฐ การควบคุมและตรวจสอบอํานาจรัฐและระบบศาล 

 
LAWP2101  กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะละเมิด  
 จัดการงานนอกส่ังและลาภมิควรได   3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code: Wrongful Acts, Management of  
 Affairs without Mandate and Undue Enrichment    
            ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับประวัติกฎหมายละเมิด ความรับผิดในทางละเมิด 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดในทางละเมิด คาสินไหมทดแทน  นิรโทษกรรม  จัดการงาน
นอกส่ัง  และลาภมิควรไดตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 2 ลักษณะ 
3, 4 และ 5 และกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี   

 
 
 
LAWP2102 กฎหมายแพงและพาณิชยลักษณะซ้ือขาย แลกเปลี่ยน  ให  



 

 

 เชาทรัพย เชาซ้ือ          3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code: Sale, Exchange, Gift,  
 Hire of Property, Hire Purchase 
           ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให เชาทรัพย เชาซ้ือ 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          2(2-0-4) 
  Legal Philosophy 



 

 

              ศึกษาเชิงวิเคราะหถึงแนวความคิดดานปรัชญากฎหมายของสํานักความคิดตาง ๆ 
ท่ีสําคัญในอดีตและปจจุบัน ตลอดจนปญหารากฐานสําคัญในเชิงทฤษฎีกฎหมายรวมถึง
ความสัมพันธ หรือความขัดแยงระหวางกฎหมายกับศีลธรรมหรือความยุติธรรม หลักนิติ
ธรรม ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับอํานาจรัฐ บทบาทของกฎหมายในการสราง
ความเปนธรรมของสังคม ขอถกเถียงเรื่องความยุติธรรมบนพ้ืนฐานของหลักเรื่องความ
เสมอภาค และหลักอรรถประโยชน ปญหาเรื่องการปฏิวัติและความตอเนื่องของระบบ
กฎหมาย พันธะหนาท่ีในการเคารพเช่ือฟงกฎหมาย และปญหาเรื่องการตอตานหรือฝาฝน
กฎหมายโดยสันติวิธี 

 
LAWP2107   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย  3(3-0-6)  

 Principles of Jurisprudence  (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 
             ศึกษาความหมายและลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย ท่ีมา  วิวัฒนาการ  และระบบ

กฎหมาย  ประเภทและศักดิ์ของกฎหมาย การจัดทํา การยกเลิก การตีความ แนวคิดตางๆ
ทางกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญเบ้ืองตน กฎหมายแพงและพาณิชยเบ้ืองตน และ
กฎหมายอาญาเบ้ืองตน  

 
LAWP2108  กฎหมายและจรรยาบรรณส่ือสารมวลชน 3(3-0-6)  

  Mass Communication Law Code of Ethics (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 
       ศึกษาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกของมนุษย  

ปรัชญากฎหมายส่ือสารมวลชน กฎหมายและองคกรท่ีเกี่ยวของกับส่ือสารมวลชน และ
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน 

 
 
 

LAWP2201   กฎหมายอาญา 2                3(3-0-6) 
 Criminal Law 2  
 วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWP 1201 กฎหมายอาญา 1 
            ศึกษาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับความม่ันคง

แหง-ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิด
เกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการ
กอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลง ความผิดเกี่ยวกับ



 

 

การคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยการวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาล
ฎีกา 

 
 
 
 
 
 
 

LAWP2202   กฎหมายอาญา  3 3(3-0-6) 
 Criminal Law 3 

 วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWP1201  กฎหมายอาญา 1 
           ศึกษาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตและ

รางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย  ตลอดจนความผิด
ลหุโทษ โดยการวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา 

 
LAWP2301  กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง           3(3-0-6) 
 Constitutional Law and Political Institution 
 วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWP1301 :  หลักกฎหมายมหาชน 
             ศึกษาถึงประวัติ  ความหมาย ประเภทของรัฐธรรมนูญ รัฐและรูปของรัฐระบบการ-

ปกครอง ทฤษฎีอํานาจอธิปไตย ทฤษฎีการแบงแยกอํานาจ หลักนิติรัฐ สิทธิเสรีภาพของ
บุคคล สถาบันทางการเมือง ความเกี่ยวพันของสถาบันทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญ การ
ควบคุมไมใหกฎหมายขัดรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญท่ีสําคัญ  

 
LAWP2501  กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Business  Law  (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 
     ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล ทรัพยสิน  นิติกรรมและ  

สัญญา ในสวนท่ีเปนพ้ืนฐานธุรกิจและเอกเทศสัญญา อันไดแก ซ้ือขาย ขายฝาก  
 เชาทรัพยเชาซ้ือ  จางแรงงาน จางทําของ ยืม ฝากทรัพย ค้ําประกัน จํานอง จํานํา หุนสวน 

บริษัท ประกันภัย ตั๋วเงินและกฎหมายทรัพยสินทางปญญาเบ้ืองตน   
 



 

 

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  
           ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว  วาดวยการหม้ัน เง่ือนไขการสมรส  

ความสัมพันธระหวางสามีภริยา ทรัพยสินระหวางสามีภริยา ความเปนโมฆะของ
การสมรส การส้ินสุดการสมรส บิดามารดา สิทธิหนาท่ีบิดามารดากับบุตร ความ
ปกครองบุตรบุญธรรม คา-อุปการะเล้ียงดู  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 

 
LAWP3103  กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยมรดก                3(3-0-6) 
 Civil and Commercial Code : Succession 
          ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับมรดก  วาดวยบทบัญญัติท่ัวไป  สิทธิโดยธรรมในการ

รับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและแบงมรดก มรดกไมมีผูรับ อายุความ 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
ในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาภาคท่ัวไปและความผิดทางอาญาลหุโทษ 

LAWP3202 กฎหมายอาญา ภาคความผิด 3(3-0-6) 
 Criminal Law  : Offence(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น)  



 

 

           ศึกษาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับความ
ม่ันคงแหง-ราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการ
ยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการปลอม
และแปลง ความผิดเกี่ยวกับการคา ความผิดเกี่ยวกับเพศ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตและรางกาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและช่ือเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพยโดย
การวิเคราะหหลักกฎหมาย ทฤษฎีและคําพิพากษาศาลฎีกา 

 
LAWP3301  กฎหมายปกครอง 3(3-0-6)  
 Administrative Law 
          ศึกษาความหมาย ท่ีมาของกฎหมายปกครอง หลักการจัดระเบียบทางปกครอง 
 การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน กิจการทางปกครอง การบริการสาธารณะ 

การกระทําทางปกครอง หลักกฎหมายเกี่ยวกับเจาหนาท่ีของรัฐและการควบคุมฝาย
ปกครอง  

 
LAWP3302      กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร 3(3-0-6) 
  Taxation Law 
          ศึกษาประมวลรัษฎากรในสวนวาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงิน

ไดนิติ-บุคคล ภาษีมูลคาเพ่ิมและขอตกลงเกี่ยวกับการปองกันการเสียภาษซีอน 
 
LAWP3303  กฎหมายการศึกษา  3(3-0-6)  
 Education Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 
           ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับและวิธี

ปฏิบัติท่ีครู และผูบริหารตองทราบและปฏิบัติตาม 
 
LAWP3401  ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม          2(2-0-4)  
 Judicial System and  Constitution of Courts 
          ศึกษาโครงสรางของการจัดระบบศาลตาง ๆ ของไทยไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ  

ศาลยุติธรรม  ศาลปกครองและศาลทหาร โดยใหความสําคัญแกศาลยุติธรรมและ
ศาลปกครองเปนการเฉพาะ รวมท้ังกระบวนการวินิจฉัยช้ีขาดขอขัดแยงในเรื่อง
อํานาจหนาท่ีระหวางศาลตาง ๆ ดวย แตไมรวมถึงวิธีพิจารณาดังกลาว เพ่ือใหสามา
มารถใชเปนหลักในการเสนอคดีตอศาลไดอยางถูกตอง  



 

 

 
LAWP3402  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1           3(3-0-6)  
 Criminal Procedure Law 1            
           ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแตมาตรา 

1 ถึงมาตรา 156 โดยวิเคราะหหลักกฎหมายและคําพิพากษาศาลฎีกา เพ่ือใหสามารถ
ใชบทบัญญัติทางกฎหมายในทางปฏิบัติได 

 
LAWP3403 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2                  3(3-0-6)  
 Criminal Procedure Law 2   
           ศึกษาหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตั้งแตมาตรา 

157 ถึงมาตรา 267 ยกเวนสวนท่ีวาดวยพยานหลักฐาน โดยวิเคราะหหลักกฎหมาย
และคํา-พิพากษาศาลฎีกา เพ่ือใหสามารถใชบทบัญญัติทางกฎหมายในทางปฏิบัติได 

 
LAWP3404  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 3(3-0-6)  
 Civil  Procedure Law 1 
           ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง   วาดวยบทท่ัวไปและวิธีพิจารณาใน

ศาล-ช้ันตนตามประมวลกฎหมายพิจารณาความแพงภาค 1 และภาค 2  ยกเวน
ลักษณะ 5พยานหลักฐาน 

 
LAWP3405  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2                3(3-0-6)  

 Civil  Procedure Law 2 
          ศึกษาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  วาดวยอุทธรณ ฎีกา ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 3 และวิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษาและการ
บังคับตามคําพิพากษาหรือคําส่ัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงภาค 4 
 

LAWP3406     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) 
  Criminal Procedure Law  (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

          ศึกษาหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีสําคัญ
เกี่ยวกับหลักท่ัวไป อํานาจพนักงานสอบสวน การฟองคดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวกับ
คดีอาญา หมายเรียกหมายอาญา  การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลช้ันตน อุทธรณ
และฎีกา การบังคับตามคํา-พิพากษา คาธรรมเนียม อภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเปน
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
จัดการทรัพยสินของลูกหนี้  บทบาทของเจาพนักงานพิทักษทรัพย  อํานาจศาล
พิจารณาคดีลมละลายและการฟนฟูกิจการ       

 
LAWP3702  กฎหมายแรงงาน และการประกันสังคม          3(3-0-6)  

Labor and Social Security Law 
          ศึกษาหลักกฎหมายแรงงาน ตามกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะจาง
แรงงานจางทําของ กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายเงิน
ทดแทนกฎหมายประกันสังคม รวมถึงกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาใน
ศาลแรงงาน  

 
LAWP3703 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว 3(3-0-6)  
 Tourism Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 
          ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ

กฎหมายวา-ดวยธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก กฎหมายวาดวยการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย กฎหมายวา-ดวยสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมาย-วาดวยสถานบริการ กฎหมายวาดวยโรงแรม 
กฎหมายวาดวยการทํางานหรือประกอบธุรกิจของคนตางดาวและสัญญาทางธุรกิจ
เกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียว 

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



 

 

          ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานและกฎหมายคุมครองแรงงานรวมถึงประวัติและ
วิวัฒนาการสหภาพแรงงานหรือองคกรทางแรงงาน โดยใหความสําคัญกับกฎหมาย
แรงงานสัมพันธโดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางลูกจางและ
นายจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน การปดงาน การระงับขอพิพาท
แรงงานและกฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวของ    

 
 
LAWP3705  กฎหมายความปลอดภัย  3(3-0-6)  
 Safety Law (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

          ศึกษาความสําคัญ เจตนารมณ และรายละเอียดของกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความ   
ปลอดภัยในประเทศและตางประเทศ  รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายตางๆ ท่ีจะนํามาใช   
ปองกันและแกไขอุบัติภัย 
 

LAWP 3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร              3(3-0-6) 
 Research Methodology in Law  
           ศึกษาความสําคัญของการวิจัย ความหมายการวิจัยทางนิติศาสตร ประเภทการ

วิจัย วัตถุประสงคของการวิจัย วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร ไดแก หลักและวิธีการ
วิจัย ลําดับขั้นในการวิจัย การเสนอรายงานการวิจัย การเขียนขอเสนอวิจัยทาง
นิติศาสตร  

 
LAWP4101  การวาความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Lawyer Practice and Legal Profession                   

          ศึกษาหลักวิชาและศิลปะในการปฏิบัติดานการรางนิติกรรมสัญญา การทํา
รายงานความเห็นทางกฎหมาย การประกอบวิชาชีพทนายความ การซักถาม
ขอเท็จจริง การใหคําปรึกษา การใหความเห็น การวาความและการจัดทําเอกสารทาง
กฎหมาย ตลอดจนหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณนกักฎหมาย 

 
LAWP4102  กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน 
 และวิธีพิจารณาคดีครอบครัว 3(3-0-6) 
 Juvenile Delinquency and Procedure of Court Law 



 

 

           ศึกษาถึงปญหาแหงการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนในแงกฎหมาย  สังคม  
และจิตวิทยา  ศึกษาวิธีปองกันและแกไขเด็กผูกระทําผิด การคุมครองเด็กและศึกษา
ระบบของศาลเยาวชนและครอบครัว  

 
LAWP4103 กฎหมายเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Laws for Life(สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น) 

ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของชนชาวไทยท่ีสําคัญ ประกอบดวยสิทธิและหนาท่ี 
ของบุคคล หลักกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับบุคคล หนี้ นิติกรรม สัญญาและ
เอกเทศสัญญาท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิต ทรัพยสิน ครอบครัวและมรดก  

  
LAWP4301  ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                 3(3-0-6) 
 Administrative Court and Procedure 
           ศึกษาท่ีมาของระบบของศาลปกครองการควบคุมการใชอํานาจของรัฐฝาย

ปกครอง  โดยองคกรตุลาการ  เขตอํานาจของศาลปกครอง องคกรปกครอง วิธีคดี
ปกครองและการบังคับคดีปกครอง 

 
LAWP4302  กฎหมายการคลังและภาษีอากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                  3(3-0-6) 
  Fiscal Law and Taxation of Local Authorities  
           ศึกษาความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับการคลังและภาษีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  รวมท้ังเนื้อหาและปญหาของกฎหมายคลังและภาษีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินประเภทตาง ๆ  นอกจากนี้ยังศึกษาแนวโนมของกฎหมายการคลังและ
ภาษีขององคกรการปกครองสวนทองถ่ินในอนาคต 

 
LAWP4303 กฎหมายอาเซียน                              3(3-0-6)  
 ASEAN  Law 

ศึกษาประวัติความเปนมา หลักเกณฑทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ความตก
ลงวาดวยเขตการคาอาเซียนและความสัมพันธระหวางประเทศอาเซียนกับประเทศ
นอกกลุมอาเซียน 

 
LAWP4401  กฎหมายลักษณะพยาน                3(3-0-6)  
 Evidence Law 



 

 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะและหลักเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาลยุติธรรม
ท้ังคดีแพงและคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

 
 
 
 
 
 
LAWP4501 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา                 3(3-0-6)  
 Intellectual Property Law  
           ศึกษาวิวัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา   

ประเภทตางๆ  ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการ
คา    กฎหมายคุมครองแบบผังภูมิของวงจรรวม ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร  ตลอดท้ัง
ศึกษาถึงการคุมครองทรัพยสินทางปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ
ในทรัพยสินทางปญญา 

 
LAWP4502  กฎหมายการคาระหวางประเทศ               3(3-0-6) 
 International Trade Law 

          ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับหลักท่ัวไปของธุรกิจและการคาระหวางประเทศ การ
ซ้ือขายและการชําระคาสินคาระหวางประเทศ การปริวรรตเงินตราตางประเทศ การ
รับขนทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การระงับขอพิพาทในสัญญาการคาระหวาง
ประเทศ การขัดกันแหงกฎหมาย  ตลอดจนศัพทเฉพาะตาง ๆ 

 
LAWP4601      กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 2(2-0-4) 
 Public International Law 
           ศึกษาท่ีมาและหลักเบ้ืองตนของกฎหมายระหวางประเทศ ส่ิงท่ีอยูภายใต

บังคับแหงกฎหมายระหวางประเทศ เขตแดนของรัฐ ทะเลหลวง องคการของรัฐใน
ความสัมพันธระหวางประเทศ กิจการระหวางประเทศ การระงับขอพิพาทระหวาง
ประเทศ สงครามและความเปนกลาง  

 
LAWP4602     กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคลและอาญา 2(2-0-4) 



 

 

 Private International Law 
           ศึกษาท่ีมาและหลักเบ้ืองตนของกฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล             

การจําแนกบุคคลตามสภาพภูมิศาสตร การจําแนกนิติบุคคลตามสภาพทางภูมิศาสตร 
การไดสิทธิหรือสถานะของคนตางดาว การขัดกันแหงกฎหมาย อํานาจหนาท่ี และ
อํานาจศาล อํานาจเด็ดขาดของรัฐในคดีอาญา การรวมมือระหวางประเทศเพ่ือปราบ
อาชญากรรม การสงผูรายขามแดน ผลของคําพิพากษาทางอาญาตางประเทศ  

 
 
 
 LAWP4701  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ            3(3-0-6)  
 Information Technology Law  

          ศึกษาถึงกฎหมายตางๆท่ีเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรและขอมูลขาวสาร
ผานคอมพิวเตอร โดยจะเนนศึกษาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดแกกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร กฎหมายธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส กฎหมายควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
กฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของตามความจําเปน 

 
LAWP4801       การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย             2(90) 
                            Preparation  for Legal Professional Practice 
           ศึกษาการเตรียมตัวเพ่ือฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย โดยเนนท้ังการ

ฝกดู  งานและการทดสอบในภาคทฤษฎี เพ่ือใหมีความพรอมสําหรับการฝก
ประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย 

 
LAWP4802      การฝกประสบการณวิชาชีพนักกฎหมาย            5(225) 
                           Legal Professional  Practice 
              วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา LAWP4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
            นักกฎหมาย 

          ศึกษาดูงานและทดลองปฏิบัติงานดานวิชาชีพนักกฎหมายในสถานท่ีจริง โดย
เนนการฝกประสบการณจากการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการใช
วิชาชีพนักกฎหมายเปนสําคัญตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด 
 

LAWP4901     การสัมมนาทางนิติศาสตร                     1(0-2-1) 



 

 

              Seminar in Law      
                                 ศึกษาและอภิปรายปญหาเกี่ยวกับประเด็นขอกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายกับ           
  การเปล่ียนแปลงของสังคม คําพิพากษาของศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุด ศาล 

รัฐธรรมนูญหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล หรือ
ปญหาขอกฎหมายท่ีเปนท่ีสนใจของประชาชน และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ความรูทางกฎหมายในลักษณะองครวม เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรูท้ังภาคทฤษฎี
และปฏิบัต ิ
 
 

 LAWP4902 การวิจัยทางนิติศาสตร                                                                                    3(0-6-3) 
 Research in Law  
 วิชาบังคับกอน : ตองเคยศึกษาวิชา  LAWP 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร     

          วิจัยทางกฎหมาย ในหัวขอท่ีไดอนุมัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดพรอมเสนอ
รายงานการวิจัยตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 



 
 

 

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

LAWS2501  กฎหมายธุรกิจ                                                                                                  3(3-0-6)                     
                           Business  Laws 

 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยบุคคล  นิติกรรมและสัญญาในสวนท่ีเปน
พ้ืนฐานธุรกิจ  และเอกเทศสัญญา อันไดแก ซ้ือขาย ขายฝาก เชาทรัพย เชาซ้ือจางแรงงานจางทํา
ของ ยืม ฝากทรัพย  ค้ําประกัน  จํานอง  จํานํา  ตัวแทน  นายหนา   ประกันภัย  ตั๋วเงิน และ
กฎหมายอ่ืนท่ีจําเปนเบ้ืองตนกับการทําธุรกิจ ไดแก เครื่องหมายการคา  ลิขสิทธ์ิ  สิทธิบัตร   
กฎหมายโรงงาน  และสถานประกอบการ  เปนตน  

 
LAWS2108     กฎหมายและจรรยาบรรณส่ือสารมวลชน                                                                   3(3-0-6) 
                         Mass Communication Law Code of Ethics 
                                               สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของมนุษย ปรัชญา

กฎหมายส่ือสารมวลชน กฎหมายและองคกรท่ีเกี่ยวของกับส่ือสาร  มวลชน และจรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพส่ือสารมวลชน 

 

LAWS2109 
 

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป                                                                              
Criminal Law 1 : General Principles                       

3(3-0-6)                        

 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีวาดวยความรับผิด ขอบเขตบังคับของกฎหมาย
อาญา การพยายามกระทําความผิด ตัวการ ผูสนับสนุน การกระทําความผิดหลายบทหรือ
หลายกระทง การกระทําความผิดอีก อายุความอาญา การกําหนดโทษในทางอาญา และ
ความผิดลหุโทษ     

 
LAWS2110 กฎหมายอาญา2 : ภาคความผิด                                                                                    

Criminal Law : Offence    
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : LAWS2109 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป ) 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ลักษณะของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาในสวนของภาคความผิด
ยกเวนความผิดลหุโทษ 

 
 
 
 



 
 

 

LAWS2511    กฎหมายธุรกิจและการพาณิชย                                                                                3(3-0-6) 

Business and Commercial  Laws 

        หลักกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3  หลักการท่ัวไปของเอกเทศสัญญา
กฎหมายลักษณะหุนสวนและบริษัท พระราชบัญญัติ กําหนดความรับผิดของหางหุนสวน
จํ า กั ด   บ ริ ษั ท จํ า กั ด   บ ริ ษั ท ม ห า ช น   ส ม า ค ม แ ล ะ มู ลนิ ธิ   ก ฎ ห ม า ย ว า ด ว ย                      
ทะเบียนพาณิชย  กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจของคนตางดาว                 
พระราชบัญญัติการบัญชี  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  กฎหมายวาดวยการบัญชีอ่ืนๆและ
พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย          

 
LAWS2601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 

Introduction to Law 
3(3-0-6) 

 หลักปรัชญา ขอบขาย ระบบ และลักษณะสําคัญของกฎหมาย การจัดแบง ประเภท
กฎหมาย วิธีการในการจัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม
เบ้ืองตน โดยเฉพาะอยางยิ่งปฏิสัมพันธซ่ึงกฎหมายมีตอการเมืองการปกครอง การ
ดําเนินงานของภาครัฐ ของไทย 

 
LAWS3112 กฎหมายลักษณะพยาน 

Law of Evidence 
3(3-0-6) 

 ลักษณะและหลักเกณฑการสืบพยานหลักฐานของศาลท้ังคดีแพงและคดีอาญา หลัก
ในการรับฟงและไมรับฟงพยานหลักฐาน หลักกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
LAWS3601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนในประเทศจีน     3(3-0-6) 

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

 



 
 

 

LAWS3609 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
Criminal Procedure Law   

    3(3-0-6) 

 หลักกฎหมายในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีสําคัญเกี่ยวกับหลัก
ท่ัวไป อํานาจพนักงานสอบสวน การฟองคดีอาญาและคดีแพงเกี่ยวกับคดีอาญา หมายเรียก
หมายอาญา  การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลช้ันตน อุทธรณและฎีกา การบังคับตามคํา-
พิพากษา คาธรรมเนียม อภัยโทษ เปล่ียนโทษหนักเปนเบาและลดโทษ 

 
LAWS3702 กฎหมายเกี่ยวกับการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

 Tourism Law 
          กฎหมายท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีสําคัญ โดยเฉพาะ
กฎหมายวาดวยธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกกฎหมายวาดวยการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย กฎหมายวาดวยสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง กฎหมายวาดวยสถานบริการ กฎหมายวา
ดวยโรงแรมกฎหมายวาดวยการทํางานหรือประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
และสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียว 
 

 

LAWS3703 กฎหมายแรงงานสัมพันธ 
Labor Relations Law   

3(3-0-6) 

 หลักกฎหมายแรงงานท่ีสําคัญ ไดแก กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมาย
ประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายเกี่ยวกับศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ลูกจางและนายจาง กระบวนการเจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน  การปดงาน นโยบาย
แรงงานและสถานการณแรงงานในปจจุบัน ตลอดจนองคกรระงับขอพิพาทแรงงาน 

 
LAWS4202 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 3(2-2-5) 

   Criminology and Penology       
สาเหตุของอาชญากรรมปจจัยตางๆอันมีสวนสําคัญกับอาชญากรรมและการปองกัน

อาชญากรรม วิธีการตางๆในอันท่ีจะปฏิบัติตอผูกระทําความผิดและแกไขผูกระทําผิดตอ
กฎหมายใหกลับเปนคนด ี

 
 
 



 
 

 

LAWS4203 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
 Economic Crimes 

ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  ความผิดทางอาญาท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 
มาตรการและกลไกของรัฐในการปองปราบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมท้ังศึกษา
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอาชญากรรมทางธุรกิจ กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน 

 
LAWS4204 การสืบสวน การสอบสวนและการฟองคดีอาญา 3(3-0-6) 

 Criminal Process  
กระบวนการยุติธรรมในคดีอาญาในช้ันพนักงานสอบสวน  การสืบสวนและการ

สอบสวนการกระทําความผิดอาญา  สิทธิของผูตองหา ผูเสียหายและพยานตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

LAWS4301 กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที ่

3(3-0-6) 

 Law on Administrative Procedure and Liability for the Wrongful Acts of Officials 
หลักท่ัวไปทางสารบัญญัติช้ันเจาหนาท่ีฝายปกครอง  คําส่ังทางปกครองการ

พิจารณาเรื่องทางปกครอง  อํานาจดุลพินิจ  การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง  การเพิกถอน
คําส่ังทางปกครอง  การขอใหพิจารณาใหม  การบังคับทางปกครองและคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
 

LAWS4302 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
   Administrative Court and Procedure 

ท่ีมาของระบบของศาลปกครองการควบคุมการใชอํานาจของรัฐฝายปกครอง โดย
องคกรตุลาการ  เขตอํานาจของศาลปกครอง  องคกรปกครอง วิธีคดีปกครองและการบังคับ
คดีปกครอง 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

LAWS4501       กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา                                                                2(2-0-4)  
                             Intellectual Property Law  

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวความคิดเกี่ยวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ประเภท
ตางๆ ตามกฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ความลับทางการคา  กฎหมายคุมครอง
แบบผังภูมิของวงจรรวม ส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร ตลอดท้ังศึกษาถึงการคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาระหวางประเทศ สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

 
LAWS4516   กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6) 
 Information Technology Law 

             กฎหมายตางๆท่ีเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรและขอมูลขาวสารผานคอมพิวเตอรโดย
จะเนนศึกษาถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับอินเตอรเน็ต โครงสรางท่ัวไปเกี่ยวกับเครือขายอินเตอรเน็ต 
เทคโนโลยีการเขารหัสและปญหาตางๆ ท่ีเกิดจากการใชอินเตอรเน็ต อาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร การละเมิดลิขสิทธ์ิ คุมครองฐานขอมูล การคุมครองความเปนสวนตัว การหม่ิน
ประมาท ตลอดจนศึกษาถึงปญหาระหวางนโยบายของรัฐในการควบคุมการติดตอส่ือสารและ
เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร 

 
 
 
 



 

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
MATH1102 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                            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  ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน 

 
MATH1202    พีชคณิตระดับวิทยาลัย                                                    3(3-0-6) 
 College  Algebra 

เศษสวนยอย  ฟงกชันเลขช้ีกําลัง  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  จํานวนเชิงอันดับท่ี 

 
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 
 วิชาทีเ่รียนกอน :  MATH 1601   คณิตศาสตรวิศวกรรม  1      

พิกัดเชิงขั้ว  สมการอิงตัวแปรเสริม   ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัว
แปร  อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร  อนุพันธยอยอันดับสูงและการประยุกต  
อินทิกรัลสองช้ัน  อินทิกรัลสามช้ัน  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   การอินทิเกรตหลายช้ัน สมการเชิงอนุพันธอันดับ
หนึ่งและอันดับ  n   เทคนิคการแกสมการเชิงอนุพันธ  การแปลงลาปลาซและสมบัติตางๆ 

 
MATH1606    คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอร                  3(3-0-6) 
 Mathematics  for  Computer 

พ้ืนฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร  เซต  ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบเลขฐานตางๆ 
โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซและดีเทอรมิแนนต  พีชคณิตบูลีน 



 

MATH1609    คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศกึษา                    3(3-0-6) 
 Mathematics  for  Elementary  School  Teachers 

ระบบคณิตศาสตร   ตรรกศาสตรเบ้ืองตน    เซตเบ้ืองตน   ระบบเลขฐาน   แนวคิด 
(concept)  คณิตศาสตรตามเนื้อหาระดับประถมศึกษาใหสมบูรณ 

 
MATH1610    คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร  3                          3(3-0-6) 
 Mathematics  for  Science  3 

อนุกรมไมรูจบ  เวคเตอรและการวิเคราะหเวคเตอร  เมทริกซ  จํานวนเชิงซอน  และ
การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบ้ืองตน 

 
MATH1611 คณิตศาสตรธุรกิจ                 3(3-0-6) 
 Business  Mathematics 

แนวคิดและนิยาม  สมการและกราฟ  ความชันของสวนโคง  สูตรการหาอนุพันธ
ของฟงกชัน  การหาคาสูงสุด  และคาต่ําสุดของฟงกชันท่ีสัมพันธกับทางธุรกิจ  อนุพันธ
บางสวน  อินทิเกรชัน  และการประยุกตในทางธุรกิจ  อนุกรมและการนําความรูเรื่อง
อนุกรมไปใชทางธุรกิจ  เมตริกซ  สมการเชิงเสนและพ้ืนฐานการวิเคราะหปญหาทาง
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 

ขั้นตอนและเทคนิคในการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรเพ่ือการแกปญหาดานตางๆ  
โดยกลาวถึงการวิเคราะหปญหา  การกําหนดนัยท่ัวไป  การตรวจสอบนัยท่ัวไป  การสรุป
เปนตัวแบบ  การแปลความหมายของคําตอบ 

 



 

MATH2301 พีชคณิตนามธรรม  1                         3(3-0-6) 
 Abstract  Algebra  1 

กลุม    กลุมยอย    กลุมวัฎจักร   กลุมวิธีเรียงสับเปล่ียน   สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน  
อัตสัณฐาน  กลุมยอยปกติ  ทฤษฎีบทเคยเลย  กลุมผลหาร  วง อินทิกรัลโดเมน  สนาม และ
การประยุกต 

 
MATH2302 พีชคณิตเชิงเสน                                                                                                3(3-0-6) 
 Linear  Algebra   

 เวตเตอรและปริภูมิเวคเตอร เมตริกซและการแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ เวคเตอรเฉพาะ  รูปแบบ

เชิงเสนคู  รูปแบบกําลังสอง  ผลคูณสเกลาร  ออโทโกนัลลิตี 

MATH2401       แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2                           3(3-0-6) 
 Calculus  and Analytic Geometry 2 

   วิชาทีเ่รียนกอน : MATH1401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1   
 สมการเชิงอนุพันธเบ้ืองตน  อนุกรมอนันต  ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย 
 
MATH2501 เรขาคณิตเบื้องตน                                                                                            3(3-0-6)   
                           Introduction  to  Geometry 

ระบบสัจพจน    เรขาคณิตของยุคลิค    พัฒนาเรขาคณิตของยุคลิค    โดยใช
แนวทางอ่ืน  วิเคราะหเนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิค  โดยใชระบบสัจพจน   การคนพบ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค 

 
MATH2605 คณิตศาสตรวิศวกรรม  3                                   3(3-0-6) 
 Engineering   Mathematics  3 
 วิชาทีเ่รียนกอน: MATH 1602    คณิตศาสตรวิศวกรรม  2      

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเวกเตอรและคุณสมบัติตาง ๆ อนุพันธและอินทิกรัลของ
ฟงกชันเชิงเวกเตอร เกรเดียนท เคิรลและไดเวอรเจนซ อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตาม
พ้ืนผิว  ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีไดเวอรเจนซ ทฤษฎีของสโตกส 



 

MATH2606 เศรษฐคณิตศาสตร 1                      3(3-0-6) 
 Economics  Mathematics  1 

การใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตรเพ่ือนําไปประยุกตในทฤษฎีเศรษฐศาสตร ไดแก   
เซต    การจัดลําดับ   ระบบจํานวนและอนุกรม   อัตราสวน  สัดสวนและรอยละ  การคิดคา
เส่ือมราคา   ดอกเบ้ียและสวนลด   สมการและกราฟ   พีชคณิตเชิงเสน  ลอการิทึม  
แคลคูลัสของฟงกชัน   การหาอนพัุนธของฟงกชัน   เมตริกซ  ดีเทอรมิแนนท   สมการเชิง
เสน  และการประยุกตในทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  

 
MATH2701  โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร                3(2-2-5) 
 Programming  Package  for  Mathematics 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในดานคณิตศาสตร  โดยยกตัวอยางเชิงคณิตศาสตรใน
การบรรยายการฝกปฏิบัต ิ

 
MATH3301 พีชคณิตเชิงเสน  1                         3(3-0-6) 
 Linear  Algebra  1 

เมตริกซและการดําเนินการบนเมตริกซ  ตัวกําหนด ระบบสมการเชิงเสนปริภูมิ
เวคเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน  การแปลงเชิงเสนของปริภูมิเวคเตอร   คาเจาะจงและเวคเตอร
เจาะจง การประยุกต  

 
MATH3302 การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ               3(3-0-6) 
 Modelling and Simulation 

             การสรางและการวิเคราะหตนแบบเชิงคณิตศาสตรท่ีเกี่ยวของกับปญหาตอเนื่อง
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                                         3(3-0-6) 
 Analysis  of  Secondary  School  Mathematics    
  

วิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  เนนแนวคิดทางคณิตศาสตร  และ
การเขาสูเนื้อหาคณิตศาสตรพรอมท้ังการใชส่ือประกอบ                                

 
MATH3401       แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  3                   3(3-0-6) 
 Calculus  and  Analytic  Geometry  3 
 วิชาทีเ่รียนกอน : MATH2401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2 

ปริภูมิยูคลิดและเวคเตอร เรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิสามมิติวาดวย  เสนตรง 
ระนาบ เสนโคงและผิว  ฟงกชันหลายตัวแปร   การหาอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร 
อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตอนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายช้ันและ
การประยุกต 

 
MATH3402 สมการเชิงอนุพันธสามัญ                   3(3-0-6) 
 Ordinary  Differential  Equations 
 วิชาทีเ่รียนกอน : MATH2401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  2 

สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธอันดับสองและอันดับ  n    
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  ผล
การแปลงลาปลาซและการประยุกต  ปญหาคาขอบ  สมการเชิงอนุพันธยอยเบ้ืองตน 

 
MATH3403      แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห  4                   3(3-0-6) 
 Calculus  and  Analytic  Geometry  4 
 วิชาทีเ่รียนกอน : 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 

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสน       ปญหากําหนดการเชิงเสน  
ผลเฉลยโดยกราฟ  ระเบียบวิ ธีซิมเพลกซ     ปญหาคู เสมอกัน    สภาพเส่ือมคลาย     
กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม การประยุกตของกําหนดการเชิงเสนกับปญหาตาง ๆ เนนการ
แกปญหาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
MATH3605    คณิตศาสตรประกันภัย                             3(3-0-6) 
 Actuarial  Mathematics 

ทฤษฎีและหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย       ทฤษฎีความนาจะเปนของการ
ประกันภัย    ความหมายและลักษณะของการประกันภัย      การประกันและการประกันภัย
อ่ืนๆ   ความนาจะเปนของการมีชีวิตและการตาย  การคิดดอกเบ้ีย  ตารางมรณะ  คารายป  
การคํานวณคาประกันแบบตาง ๆ  เงินสํารองประกันชีวิต 

 
MATH3606 ทฤษฎีเกม                   3(3-0-6) 

Game Theory 
            นิยาม   ยุทธวิธี  สมดุล   เกมผลบวกเปนศูนย รูปแบบปกติ ทฤษฎีมินิแมกซ ยุทธวิธี
ท่ีดีท่ีสุด เกมสมมาตร การใชโปรแกรมเชิงเสน ทฤษฎียูทิลิตี้ เกม n - คน  เกมในรูปแบบท่ี
กวางขึ้น 

 
 
 
 
 



 

MATH3608 ทฤษฎีดอกเบี้ย                  3(3-0-6)        
 Theory of Interests 

ดอกเบ้ียคงตน  ดอกเบ้ียทบตน  สวนลดและดอกเบ้ีย  คารายป  คารายงวด  
สวนประกอบคารายป  ตารางเงินผอนและกองทุนสะสม  อัตราดอกเบ้ียท่ีเปนจริง  อัตรา
สวนลดท่ีเปนจริง   อัตราดอกเบ้ียจากการลงทุน   หุน   พันธบัตร   หลักทรัพย   การชําระ
หนี้แบบตาง ๆ  การใชคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหดานการเงิน 

 
MATH3701      คณิตศาสตรคณนา                                                                          3(2-2-5) 
 Computational   Mathematics    

 ศึกษาหัวขอทางคณิตศาสตรคณนาท้ังตัวแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง การคํานวณ
และการหาผลเฉลยทางวิทยาการคณนาโดยใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงคอมพิวเตอร เชน 
การแปลงของฟูเรียร วิธีการเชิงสัญลักษณ การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริธึม การ
แปลงเวฟเล็ต วิธีการสโตแคสติก และการจําลอง 
 

MATH3901 วิธีวิจัยวิทยาทางคณิตศาสตร               3(3-0-6) 
  Research Methodology in Mathematics 

    พ้ืนฐานท่ัวไปของการวิจัย  ประเภทการวิจัยทางคณิตศาสตร การกําหนดปญหา
การวิจัย ตัวแปร สมมุติฐานการวิจัย การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 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   สมบัติของสัมประสิทธ์ิและรากของสมการ    สมการกําลังสอง  
สมการกําลังสาม  สมการกําลังส่ี  การประมาณรากสมการ 

 
MATH4401    สมการเชิงอนุพันธยอย                                                                                    3(3-0-6) 
 Partial  Differential  Equations 
 วิชาทีเ่รียนกอน : MATH3401    แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 3 
      และ    MATH3402    สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง  สมการเชิง
อนุพันธยอยเชิงวงรี  สมการเชิงอนุพันธยอยเชิงไฮเพอรโบลา    สมการเชิงอนุพันธยอยเชิง
พาราโบลา  อินทิกรัลของอนุพันธ 

 
MATH4402      แคลคูลัสชั้นสูง                                                                                               3(3-0-6) 
 Advanced  Calculus 
 วิชาทีเ่รียนกอน : MATH 3403  แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห 4 

อนุกรมฟูเรียร ฟงกชันแกมมา  ฟงกช่ันเบตา  ปริพันธไมตรงแบบ  การทดสอบการ
ลูเขาของปริพันธไมตรงแบบ   ฟงกชันท่ีนิยามโดยปรพัินธไมตรงแบบ  ฟงกชันของกรีน 

 
MATH4403    การวิเคราะหเวคเตอร                                                                                      3(3-0-6) 
 Vector  Analysis 

พีชคณิตของเวคเตอร  อนุพันธของเวคเตอร  อินทิกรัลของเวคเตอร  พิกัดเชิงเสน
โคง  และการวิเคราะหเทนเซอร 

 
MATH4404    การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 
 Mathematical  Analysis 
 วิชาทีเ่รียนกอน : MATH 2401  แคลคูลัส และเรขาคณิตวิเคราะห  2 

ระบบจํานวนจริง     ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง     ลําดับของจํานวนจริง   ลิมิต
และความตอเนื่อง  อนุพันธ    ปริพันธเชิงรีมันน อนุกรมของจํานวนจริง    



 

MATH4407    การวิเคราะหเชิงตัวเลข                                                       3(3-0-6)
 Numerical  Analysis 

การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน  ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเสน  การประมาณคาในชวง  การประมาณคากําลังสองนอยท่ีสุด  อนุพันธและ
ปริพันธเชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ 

 
MATH4410 ตัวแปรเชิงซอน 1                              3(3-0-6) 
 Complex  Variable  1 
 วิชาทีเ่รียนกอน : MATH 3403 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห  4 

จํานวนเชิงซอน    การหาอนุพันธ    การอินทิเกรต  ทฤษฎีบทของโคชี  สูตร
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 

แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับทอพอโลยี   ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง  ปริภูมิอิง
ระยะทาง  ปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ความกระชับและความเช่ือมโยง 

 
 



 

MATH4603 ทฤษฎีรหัส                   3(3-0-6) 
 Coding Theory 

รหัส  ความคลาดเคล่ือนและอัตราเร็วของขาวสาร ความเช่ือถือได พีชคณิตบนรหัส  
รหัสเชิงเสน  การใชเมทริกซในรหัสเชิงเสน  แมกซิมัมไลลิฮูดสําหรับรหัสเชิงเสน  ขอบเขต
ของรหัส  รหัสสมบูรณ  รหัสชามมิง  รหัสขยาย  รหัสโกเลย  รหัสไซคลิก 

 
MATH4604 ทฤษฎีออพทิไมเซชันและการประยุกต                3(3-0-6) 
 Optimization Theory  and  Applications 

วิธีพ้ืนฐานในออพทิไมเซชันของฟงกชันตัวแปรตัวเดียวและตัวแปรหลายตัว  
ทฤษฎี และเทคนิคการแกปญหาในโปรแกรมเชิงเสน  และโปรแกรมไมเชิงเสน  ตัวอยาง
ออพทิไมเซชันและการประยุกต 

 
MATH4607 การวิเคราะหเชิงปริมาณ                              3(3-0-6) 
 Quantitative Analysis 

กระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ
เพ่ือการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบสินคาคงคลัง 
โปรแกรมเชิงเสนตรง เทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบมาคอฟ 
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย การจําลองเหตุการณ  

 
MATH4701    วิธีการเชิงตัวเลข                                                                                      3(2-2-5)
 Numerical  Methods 

การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน  ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเสนและไมเชิงเสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสองนอยท่ีสุด 
อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขโดยการคํานวณเชิงคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 



 

MATH4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางคณิตศาสตร                   2(90) 
 Preparation  for  Professional experience  in Mathematics 

              การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอม กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ  ใน การ
พัฒนาความรู   เจตคติ  และทักษะดานคณิตศาสตรโดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 

 
MATH4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางคณิตศาสตร                              5(450) 
 Field  Experience  in  Mathematics 
                           วิชาทีเ่รียนกอน : MATH4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
                                                                             ทางคณิตศาสตร  

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ท่ี
เกี่ยวของกับงานดานคณิตศาสตร     

 
MATH4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร                   2(90) 
 Preparation  for  Co-operative  Education  in  Mathematics 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฎิบัติงานสหกิจศึกษาดานคณิตศาสตร 
 
MATH4804 สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร                   6(540) 
 Co-operative  Education  in  Mathematics 
                            วิชาทีเ่รียนกอน : MATH4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการณ  ท่ีเกี่ยวของกับงานดาน
คณิตศาสตร  นําเสนอรายงาน  และผลงานตอสถานประกอบการ  และคณาจารยของ
สาขาวิชาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา     

 
 
 
 
 



 

MATH4901    สัมมนาทางคณิตศาสตร                         1(0-2-1) 
 Seminar  in  Mathematics 

การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียน
โครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนประสบการณดาน
คณิตศาสตร 

 
MATH4902 การวิจัยทางคณิตศาสตร                                                                 3(0-6-3) 
 Research  Studies  in  Mathematics 

 การคนควาและวิจัยดานคณิตศาสตร  การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
ภายใตความดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

MKRT1101   หลักการตลาด                                        3(3-0-6) 
           Principles of Marketing  

   ความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
อยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวน
ประสมทางการตลาด ระบบการตลาดและตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจ
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด และประเภทของตลาด 

 
MKRT1102    พฤติกรรมผูบริโภค                                       3(3-0-6) 
            Consumer Behavior  

บทบาทและความสําคัญของผูบริโภคท่ีมีตอความสําเร็จทางการตลาด การ
แบงกลุมผูบริโภค การเรียนรูทฤษฎีและแนวคิดท่ีกระทบพฤติกรรมผูบริโภคในดานการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาโดยพิจารณาถึงปจจัยสวนบุคคล และปจจัยภายนอก ตลอดจนส่ิงกระตุน
ตาง ๆท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู  ทัศนคติและการ
เปล่ียนทัศนคติของผูบริโภค ปญหาและแรงจูงใจของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาและบริการ การ
ประเมินทางเลือกตาง ๆ เพ่ือใชในการตัดสินใจซ้ือ  

 
MKRT2102     การจัดการการตลาด                                                                                 3(3-0-6)  
            Marketing Management 
                                         วิชาบังคับกอน : MKRT1101 หลักการตลาด  

ความสําคัญและแนวคิดของการบริหารการตลาด บทบาทหนาท่ีของผูบริหาร  
การตลาด  กระบวนการบริหารการตลาด การจัดองคกรทางการตลาดการวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางการตลาด  โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  การวัด
และการพยากรณทางการตลาด  การแบงสวนตลาด  การวางแผนกลยุทธทางการตลาด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย  และการสงเสริมการตลาดการวางแผนกลยุทธทาง
การตลาดเพ่ือการแขงขัน  ตลอดจนแนวโนมของตลาดในอนาคต 

 

 



MKRT2104     การจัดการการจัดจําหนาย                                                                             3(3-0-6) 
             Distribution Management 

                ระบบการจัดการจําหนายทางการตลาด กระบวนการเลือกชองทางการจัด
จําหนาย สภาพแวดลอมท่ีมีความสัมพันธกับการจัดจําหนาย ปญหาและแนวทางแกไข การ
ปรับปรุงชองทางการจัดจําหนาย ความรวมมือ  และความขัดแยงกันของชองทางการจัด
จําหนาย บทบาทความสําคัญของการสงกําลังบํารุงทางธุรกิจ องคประกอบของการสงกําลัง
บํารุง ความสัมพันธระหวางการขนสงกับคลังสินคา การบริหารสินคาคงคลัง 
  

MKRT3101    การจัดการผลิตภัณฑและราคา                                                                       3(3-0-6) 
                         Product and Price Management  

ความหมายและความสําคัญของผลิตภัณฑและราคาท่ีมีตอความสําเร็จทาง
การตลาด แนวความคิดตางๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและ
ราคา  ประเภทตางๆของผลิตภัณฑ การกําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ บทบาทและหนาท่ี
ความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ  การพัฒนากลยุทธการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
ราคาใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ  และนโยบายตราสินคา
เพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน  การวางตําแหนงผลิตภัณฑ  การพัฒนาผลิตภัณฑใหม   

 
MKRT3102    การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ                          3(3-0-6)
           Marketing for Service Business 

           ความหมาย และความสําคัญของธุรกิจบริการ ลักษณะและขอบเขตของตลาด
ธุรกิจบริการการจําแนก ประเภทของตลาดธุรกิจบริการ วิธีวิเคราะหสถานการณ และ
สภาพแวดลอมของตลาดธุรกิจบริการประเภทตางๆ พฤติกรรมของผูใชบริการ สวนประสม
การตลาดของสินคาบริการ  การวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับตลาดธุรกิจ
บริการ  วิเคราะหปญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ เพ่ือกําหนดแนวทางแกไข 

 
MKRT3103   การจัดการการคาปลีกและการคาสง                                                    3(3-0-6) 
           Retail and Wholesale  Management 

ความหมาย  วัตถุประสงค  ความสําคัญของ ปจจัยประเภทตาง ๆ  ประเภท และ
รูปแบบ  หลักเกณฑในการขายปลีกและการขายสง  การเลือกทําเลท่ีตั้ง  การจัดรูปองคกร  
การจัดการสินคา  การกําหนดราคาและ การสงเสริมการตลาด  เทคนิคการขายและบริการ
ของกิจการคาปลีกและการคาสง  ตลอดจนแนวโนมการคาสงและการคาปลีกในอนาคต   

 



MKRT3105    การตลาดสินคาอุตสาหกรรม                                       3(3-0-6) 
            Industrial Goods Marketing 

ปจจัยทางการตลาดท่ีเปนตัวกําหนดการดําเนินงานอุตสาหกรรม  พฤติกรรมของ
ผูบริโภคตอการเติบโตของตลาดสินคาอุตสาหกรรม  การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ ท่ีมี
ผลกระทบตอการเติบโตของตลาดสินคาอุตสาหกรรม การวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน ท่ีมี
ตอการกําหนดแผนการผลิตและขยายกําลังการผลิต การพยากรณอุปสงคและราคาสินคา
อุตสาหกรรมในอนาคต 

 
MKRT3106   การตลาดสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม                                                       3(3-0-6)                                                 
           Marketing for Medium and Small Business 

                 ลักษณะโครงสรางของตลาดและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
การบริหารงานและปญหาท่ีเกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การ
เริ่มตนประกอบธุรกิจ  และการดําเนินกลยุทธทางการตลาด   ขอไดเปรียบ เสียเปรียบของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระบบเศรษฐกิจ  การวิเคราะหสภาพแวดลอมเพ่ือโอกาส
ทางธุรกิจ   การพัฒนาแผนการตลาดสําหรับธุรกิจ  แนวโนมและบทบาทของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 
 

MKRT3201   การตลาดระหวางประเทศ                                                      3(3-0-6) 
           International Marketing  
                            วิชาบังคับกอน: MKRT1101 หลักการตลาด 

         ลักษณะและความสําคัญของการตลาดระหวางประเทศ เรียนรูหลักการและ
แนวความคิดในการจัดการการตลาดระหวางประเทศสําหรับสินคาและบริการ ซ่ึงครอบคลุม
ถึงระบบธุรกิจและปจจัยท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจระหวางประเทศ ภาพรวมของการจัดการ
ตลาดระหวางประเทศ ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ สภาพแวดลอมและสถาบันสําคัญของ
ตลาดระหวางประเทศ โครงสรางและขอมูลประชากรของตลาดระหวางประเทศ วัฒนธรรม
และพฤติกรรมของผูบริโภคในตลาดตางประเทศ การวางแผนกลยุทธการตลาดระหวาง
ประเทศ และการควบคุมกิจกรรมการตลาด 

  



MKRT3301  การขายและการโฆษณาการทองเที่ยว                                                                             3(3-0-6) 
Sale and Advertising in Tourism 
          ระบบงานในสํานักงานขาย  การขายประเภทตางๆ เชน การขายตรง การขายทางโทรศัพท  
การขายภายในสํานักงาน การขายนอกสถานท่ี  การโฆษณา  การติดตอทางไปรษณีย การ
กระจายเสียง    การประชาสัมพันธสวนแบงการตลาด  ดานธุรกิจ  ตัวแทนการทองเท่ียว  การ
วางแผนการประชุมและการตลาด 

 
MKRT3303     การส่ือสารทางการตลาด                                                      3(3-0-6) 
            Marketing Communication     

แนวความคิดและความหมายของการส่ือสารและการตลาด ความสําคัญของกล
ยุทธทางการตลาดท่ีจะนํามาใชในการส่ือสารมวลชน ส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด 
พฤติกรรมผูบริโภค การวิเคราะหปญหาทางการตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การกําหนด
สวนประสมทางการตลาดใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพ่ือประโยชนใชในการ
ประยุกตในการส่ือสาร  

 
MKRT3305  การตลาดเพ่ือเครือขายสังคม                   3(3-0-6) 

          Marketing for Social Network 
   การตลาดเพ่ือเครือขายสังคม หรือเว็บไซต ในเครือขายสังคม การเนนไปท่ีกลยุทธ

การตลาดชุมชนออนไลนซ่ึงผูคนสามารถท่ีจะแลกเปล่ียน การส่ือสาร แบงปนตาม
ผลประโยชน กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเรื่อง   ซ่ึงอาศัยระบบขอมูล พ้ืนฐานของ
เว็บไซตท่ีทําใหมีการโตตอบกันระหวางผูคน 

 
MKRT3401    การจัดการดานการขาย                                         3(3-0-6) 
            Sales Management 

บทบาทหนาท่ีและขอบขายงานการขายโดยบุคคล ศิลปะการขาย(Salesmanship) 
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหารการขาย ลักษณะความสําคัญและขอบขายงานบริหารการ
ขาย และการบริหารหนวยงานขาย การจัดองคการขาย การสรรหาและคัดเลือกพนักงานขาย 
การประเมินผลและควบคุมการขาย ตลอดจนงานในการพัฒนาประสิทธิภาพการขายของ
หนวยงานท้ังในดาน การฝกอบรม การเสรมิสรางขวัญและการ จูงใจ บุคลากรในหนวยงาน
ขาย เทคนิคการขายเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย  

 
 



MKRT 3402  การจัดการลูกคาสัมพันธ                                                        3(3-0-6) 
          Customer Relationship Management 

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และกลยุทธของการบริหารความสัมพันธ
กับกลุมผูบริโภค  ผานส่ือบุคคล ส่ือมวลชนและส่ือพ้ืนบาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของ
องคกร โดยมีลักษณะและวิธีการในการจัดการและสรางความสัมพันธอันดีระหวางองคกร
และผูบริโภคเพ่ือการโนมนาวใจ โดยใชองคประกอบทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยา อันจะ
เปนประโยชนตองานทางดานการตลาด 

 
MKRT3403  การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน                             3(3-0-6)                                                                                     
                       Marketing for  Logistics  and  Supply Chain  Management      

                   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน  การกําหนดท่ีตั้งของสถาน
ประกอบการ การจัดการความตองการซ้ือ การวางแผนทรัพยากร การควบคุมการไหลของ
วัตถุดิบ การจัดหา การควบคุมสินคา คลังสินคาและการเคล่ือนยายวัตถุดิบ ระบบการกระจาย
สินคา ระบบการขนสง การไหลของสารสนเทศในโซอุปทาน และการออกแบบโซอุปทาน
แบบบูรณาการ  

 
MKRT3901  วิธีวิจัยวิทยาทางการตลาด                                                                                            3(3-0-6)                             
                        Research Methodology in Marketing 
                                             วิชาบังคับกอน : APST2105 สถิติธุรกิจ 

                   ความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชนของการวิจัยทางการตลาด  
จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางการตลาด ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหา
การวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปร 
และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติท่ีสอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ ฝกปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรในการเตรียม
ขอมูลและประมวลผลขอมูล  ฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย  
และการประเมินผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 



MKRT4103   การตลาดสีเขียว                                                       3(3-0-6) 
                       Green Marketing   

    ปญหาดานสังคม และส่ิงแวดลอมอันเปนผลกระทบจากการดําเนินงานของธุรกิจ 
แนวคิดการประกอบธุรกิจท่ียั่งยืน ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจ การผสมผสาน
หลักการจัดการส่ิงแวดลอมและปรัชญาทางการตลาดสีเขียวท่ีมุงเนนสังคม ศึกษาการ
พัฒนาการของตลาดและกลุมผูบริโภคสีเขียว และจรรยาบรรณทางการตลาด การวิเคราะห
ปญหาและแนวทางในการแกปญหาจากกรณีศึกษา การพัฒนากลยุทธการตลาดท่ีลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม  

 
MKRT4302   การจัดการออรกาไนเซอร                                                                       3(2-2-5) 
           Organizer Management 

 ทฤษฎี  วิธีการและรูปแบบการจัดการงานออรกาไนเซอร การเปนผูประสานงาน
กิจกรรมตางๆทางการตลาด  ศึกษาขั้นตอนความตองการของลูกคา  การออกแบบแนวคิดการ
จัดงาน  การกําหนดตารางเวลาตางๆของงาน ศึกษาสถานท่ีการในจัดงาน กลยุทธการเลือก
รูปแบบอุปกรณ อาหาร ดนตรี ในการจัดงานท่ีเหมะสม ตลอดจนการนําเสนอเพ่ือสราง
กระแสความสนใจของผูบริโภคตอสินคาและบริการท่ีเหมาะสมในแตละสถานการณทาง
การตลาด      

 
MKRT4501    การตลาดอิเล็กทรอนิกส                                                                                              3(3-0-6)                     
                         Electronic Marketing 
               การวางแผนและกลยุทธการตลาดอิ เล็กทรอนิกส  กลยุทธการวิ เคราะห

สภาพแวดลอม พฤติกรรมผูบริโภค การแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และการ
กําหนดตําแหนงทางการตลาด การจัดผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจําหนายผานอินเตอรเน็ต 
การส่ือสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส และการจัดการลูกคาสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 
 

 



MKRT4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด                                                                  2(90) 
                       Preparation for Occupational Practicum in Marketing 

          การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางการตลาด การศึกษาแนวโนม สภาพการ
เปล่ียนแปลงในหนวยงานทางการตลาด โดยการใชกรณีศึกษา สถานการณจําลอง การเตรียม
ความพรอมเกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพ 

 
MKRT4802   การฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด                           5(350) 
                        Occupational Practicum in Marketing 
  วิชาบังคับกอน : MKRT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการตลาด 
   จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการตลาด ในสถานประกอบการใน

ภาครัฐหรือเอกชนท้ังในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก และ
ผูบริหารกิจการเปนผูคอยใหคําแนะนําซ่ึงอาจจัดใหฝกประสบการณท้ังหมด หรือฝก
ประสบการณ และทําโครงการพิเศษ เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณ
เกี่ยวกับงานทางธุรกิจ 

 
MKRT4803   เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาด                                           2(90)   
           Preparation for Co- operative Education in Marketing 

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ
ศึกษาระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ
งานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการ
เขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสู
ความสําเร็จ 

 
 
 
 
 



MKRT4804  สหกิจศึกษาทางการตลาด                               6(540)   
          Co- operative Education in Marketing  
               วิชาบังคับกอน : MKRT4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางการตลาด  

การฝกงานวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความรวมมือของ
สถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบ เพ่ือเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความตองการ
ของสถานประกอบการ ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ ฝายท่ีเกี่ยวของ  มีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนําเสนอรายงานสหกิจ
ศึกษา 

 
MKRT4901    สัมมนากลยุทธทางการตลาดเชิงบูรณาการ                                                   3(2-2-5) 
            Seminar in Integrated Marketing Strategies 
                                         วิชาที่บังคับกอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการตลาดไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

                   การบูรณาการองคประกอบสําคัญทางการตลาด ปญหาและประเด็นสําคัญของ
การจัดการและกลยุทธดานการตลาดในปจจุบัน โดยศึกษาปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหประสบ
ความสําเร็จ  และความลมเหลวในการดําเนินงานดานการตลาด เนนกิจการในประเทศไทย  
และกิจการของตางประเทศท่ีเขามาดําเนินธุรกิจในประเทศไทย  เพ่ือฝกใหนักศึกษานํา
ความรูทางดานการตลาดมาประยุกตใชเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหา  หรือศึกษา
วิเคราะหเรื่องการดําเนินกิจกรรมทางดานการตลาดในปจจุบันท่ีนักศึกษาสนใจ โดยใชวิธีการ
จัดสัมมนา และอภิปรายเรื่องท่ีนาสนใจ 

 
MKRT4902      การวิจัยทางการตลาด                                       3(2-2-5) 
                          Research studies in Marketing 

                     วิชาบังคับกอน:   MKRT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการตลาด 
              ลักษณะรูปแบบและวัตถุประสงคท่ีใชของการวิจัยตลาด ขั้นตอนในการ

ดําเนินการวิจัยการตลาดการเลือกแบบและวิธีการวิจัยใหเหมาะสมกับสถานการณและ
ทรัพยากร การสรางแบบเก็บขอมูลการเก็บตัวอยาง การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล การเสนอรายงาน การนําการวิจัยไปใชกับกิจกรรมทางการตลาด การนําผลการวิจัยไป
ใชเพ่ือประโยชนในการตัดสินใจทางการตลาด หลักจริยธรรมของการวิจัย 

 
 
 



MKRT4903  แผนการตลาด                                        3(3-0-6) 
          Marketing  Plan 

แนวคิดในการสรางธุรกิจใหม องคประกอบท่ีสําคัญของแผนการตลาด ขั้นตอน
และกระบวนการวางแผนทางการตลาด วิธีการเขียนแผนการตลาด การแขงขัน และกลยุทธ
การแขงขันทางกรตลาด การคาดคะเนทางการเงิน จุดออน จุดแข็งและขอควรระวังตลอดจน
แนวโนมทางการตลาดในอนาคต การประยุกตใชเทคนิคตาง ๆเพ่ือในการประเมินความ
เปนไปไดของธุรกิจ  

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

MNGT1101   องคการและการจัดการธุรกิจ                 3(3-0-6) 
   Organization and Business Management 

แนวคิดองคการและการจัดการ วิวัฒนาการทฤษฎีองคการและการจัดการ 
แนวคิดการจัดการสมัยใหม หนาท่ีการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  การส่ังการ และการควบคุม  ทักษะการจัดการ แนวคิดการเปล่ียนแปลง
ในองคการ เครื่องมือการบริหารจัดการองคการธุรกิจ การจัดการตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง และกรณีศึกษาการจัดการองคการธุรกิจประเภทตางๆ  

 
MNGT1102 การจัดองคการและจริยธรรมทางธุรกิจ               3(3-0-6) 
  Organization Management and Business Ethics 

แนวคิดองคการและการจัดการ วิวัฒนาการทฤษฎีองคการและการจัดการ แนวคิด
การจัดการสมัยใหม หนาท่ีการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การบริหารทรัพยากร
มนุษย  การส่ังการ และการควบคุม การสรางจริยธรรมธุรกิจ    จรรยาบรรณทางธุรกิจ  
ศึกษาความเปนมาและหลักการธรรมาภิบาลในองคกรธุรกิจ การใชหลักธรรมาภิบาล 
ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลกับจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ 

 
MNGT1402 หลักธุรกิจเกษตร  3(3-0-6) 
 Principles of Agricultural Business 
  ความหมายและความสําคัญ  องคประกอบและประเภทของธุรกิจเกษตร  สินเช่ือ

เพ่ือการเกษตร ขอพิจารณาในการลงทุนทางการเกษตร ปญหาธุรกิจเกษตร 
 
MNGT2101    ทฤษฎีองคการ                                                3(3-0-6) 
   Organization Theory 
    วิชาบังคับกอน : MNGT1102 การจัดองคการและจริยธรรมทางธุรกิจ 

 วิวัฒนาการของทฤษฎีเกี่ยวกับองคการ การวิเคราะหโครงสรางขององคการ  
รูปแบบตางๆ ท้ังองคการรูปนัยและอรูปนัย การออกแบบองคการ องคประกอบพ้ืนฐาน
ของการออกแบบองคการ จุดมุงหมายขององคการ หนาท่ี อํานาจและอิทธิพล การ
ติดตอส่ือสาร กระบวนการวินิจฉัยส่ังการสายการบังคับบัญชา การควบคุมการขัดแยงและ
การศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงองคการ ไดแก การปรับรื้อระบบ  



MNGT2102 การจัดองคการในงานอุตสาหกรรม                 3(3-0-6) 
  Industrial Organization 

  การบริหารขั้นพ้ืนฐาน การกําหนดนโยบาย และการวางแผน  การสรรหาและการ
จัดบุคคลเขาทํางาน การอํานวยการ การจูงใจ  การบังคับบัญชา และ                   การ
ติดตอส่ือสารภายในองคกร  การควบคุม ตลอดจนศึกษาหนาท่ีความรับผิดชอบและ
ความสัมพันธของหนวยงาน แตละหนวยงานท่ีประกอบกัน ภายในองคกร  ศึกษารูปแบบ
และประเภทการจัดโครงสรางองคการ  ศึกษาการประยุกตการจัดโครงสรางองคกร ให
เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
MNGT2103 การบริหารจัดการยุคใหม                  3(3-0-6) 
  Modern Management 

  แนวคิดการบริหารจัดการยุคใหม หนาท่ีพ้ืนฐานของการจัดการ พฤติกรรมองคการ 
ระบบการจัดการสมัยใหม การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบตอสังคม และประเด็นนาสนใจใน
ปจจุบันเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ตลอดจนการประยุกตใชสถานการณตางๆ 

 
MNGT2301      การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                          3(3-0-6) 
              International  Business  Management 

ความสําคัญ ความหมายของธุรกิจระหวางประเทศรูปแบบธุรกรรมกิจกรรมและ
หลักการของธุรกิจระหวางประเทศ รวมถึงปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอธุรกิจ
ระหวางประเทศ กระบวนการบริหารการจัดการสําหรับธุรกิจระหวางประเทศในดานการ
จัดการตลาด การจัดการดานงานบุคคล การจัดการดานการเงิน การจัดการขามวัฒนธรรม 
การจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารองคกร รวมถึงปญหาและวิธีการแกไข
ปญหาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และปจจัยตาง ๆ สําหรับธุรกิจระหวางประเทศ 

 
MNGT2401   การจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร                  3(3-0-6) 
  Farm   Business   Management 

หลักการบริหารจัดการฟารมและธุรกิจเกษตร  ปจจัยการผลิตการวางแผนการผลิต  
การคาดการณตลาด  การซ้ือขายตลาดลวงหนา  ลักษณะของธุรกิจเกษตร  การสราง
เครือขายธุรกิจ  กลไกการตลาดเกษตร  แหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรท่ีสําคัญ 

 
 



MNGT2402 การจัดการธุรกิจเกษตร                  3(3-0-6) 
Agribusiness Management  
   บทบาทของธุรกิจเกษตรกับการพัฒนาประเทศ ประเภทของธุรกิจเกษตร 
โครงสรางธุรกิจและการบริหารงานแนวความคิด และเทคนิคการจัดการสมัยใหมในดาน
ตางๆ ท้ังการผลิต  การตลาดและพฤติกรรมสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอธุรกิจ   การขยายและ
รักษาฐานการตลาดเกษตร สถาบันการเงินและแหลงทุนท่ีเกี่ยวของจริยธรรมในการจัดการ
ธุรกิจเกษตร 

 
MNGT3101    พฤติกรรมองคการ                             3(3-0-6) 
                          Organization Behavior 

 พฤติกรรมมนุษยในองคการในรูปของปจเจกชนและกลุมซ่ึงมีผลกระทบตอการ
บริหารตลอดอิทธิพลตางๆ อันเกิดจากสภาพแวดลอม ศึกษาถึงการใชพลังงานของกลุมให
เปนประโยชนตอองคการ การสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคคลในองคการถึงการพัฒนา
พฤติกรรมของมนุษยในองคการ 

 
MNGT3102 การพัฒนาองคการ     3(3-0-6) 
 Organization Development 
  วิชาบังคับกอน : MNGT1101 องคการและการจัดการธุรกิจ   
  แนวคิด องคประกอบ หลักการ ตลอดจนปจจัยสําคัญในการพัฒนาองคการ อีกท้ัง

นําหลักพฤติกรรมศาสตร การทํางานเปนทีมมาประยุกตใชเพ่ือการพัฒนาองคการ เรียนรู
เทคนิคในการพัฒนาองคการในรูปแบบ วิธีการตางๆ ปรับประยุกตใหสอดคลองกับสภาพ
การ นํามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 
MNGT3103 การจัดการการเปลีย่นแปลงและนวัตกรรม    3(3-0-6) 
 Change and Innovation Management 

ภาพรวมของมิติในการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงโครงสราง วัฒนธรรมและ
กระบวนการความคิดขององคกรท่ีมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลง ขั้นตอนการสราง
ความม่ันใจของการเปล่ียนแปลง การดําเนินการเปล่ียนแปลง ปจจัยทางดานสังคม และ
มนุษยท่ีมีสวนในการเปล่ียนแปลง การปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลง และการ
เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง การประยุกตนวัตกรรมการจัดการรูปแบบใหมๆ เพ่ือเสริมสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน 

 



MNGT3104   การจัดการการผลิตและดําเนินงาน                 3(3-0-6) 
    Production  and  Operation  Management     

แนวคิดและวิวัฒนาการของการจัดการการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจในการ
ผลิต ไดแก  การจัดองคการเพ่ือการผลิตและการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ การ
วางแผนกําลังการผลิต  กระบวนการผลิต การเลือกทําเลท่ีตั้ง 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
และบทบาทของธุรกิจขนาดยอมท่ีมีตอเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 
MNGT3106 จริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาล                 3(3-0-6) 

Business Ethics and Good Governance 
ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมธุรกิจ แนวคิดและท่ีมาของจริยธรรม 

เหตุผลท่ีธุรกิจตองมีจริยธรรม  การสรางจริยธรรมธุรกิจ    จรรยาบรรณทางธุรกิจ  ศึกษา
ความเปนมาและหลักการธรรมาภิบาลในองคกรธุรกิจ การใชหลักธรรม าภิบาล 
ความสัมพันธระหวางธรรมาภิบาลกับจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ 

 
MNGT3107    การจัดการโครงการ                  3(3-0-6) 

        Project  Management      
  ลักษณะและความหมายของการวางแผน     กระบวนการในการวางแผน     
ประเภทของแผน    ขอดีและขอจํากัดของการวางแผน  บุคคลท่ีเกี่ยวของกับการวางแผน 
ลักษณะของแผนท่ีดี     การวางแผนภายใตภาวการณท่ีเปล่ียนแปลง การวิ เคราะห
สภาพแวดลอมท่ีมีผลตองานการวางแผนปฏิบัติงาน    การจัดทําโครงการเทคนิคการ
วางแผนปฏิบัติงาน และการเลือกใชการประเมินผลโครงการเกณฑการตัดสินใจตางๆ เพ่ือ
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 และแลกเปล่ียนความรู กลวิธี เทคนิค และเครื่องมือการ
พัฒนาจัดการความรู กลยุทธในการวางแผน และปฏิบัติการจัดการความรูในองคการ รวมท้ัง
กรณีศึกษาจากองคการตางๆ ท้ังในและตางประเทศ 

 
MNGT3201  การจัดการความขัดแยงและการเจรจาตอรอง              3(3-0-6) 

       Conflict Management and Negotiation 

 สาเหตุและธรรมชาติของความขัดแยงในองคการ ปญหาและผลของความขัดแยง
ในองคการ กระบวนการแกปญหาความขัดแยงในองคการ  บทบาทของผูบริหารในการ
จัดการความขัดแยง เทคนิคและกระบวนการเจรจาตอรองในสถานการณตาง ๆ การวางกล
ยุทธในการเจรจาตอรองใหบรรลุเปาหมายท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
MNGT3202      การส่ือสารทางธุรกิจ                               3(3-0-6) 
              Business Communication 

พ้ืนฐานการส่ือสารทางธุรกิจท่ีทันสมัย เพ่ือสรางเสริมความเขาใจและฝกทักษะใน 
5 ดานหลัก ประกอบดวย  การเรียนรูและส่ือสารอยางมืออาชีพดานการทํางานและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  การนําเสนองาน  การส่ือสารสวนบุคคลดวยวาจาดวยส่ืออ่ืนๆ 
ทักษะการฟงท่ีดี  การส่ือสารระหวางบุคคล  หลักการเขียนรายงาน การส่ือสารดวย
จดหมายและดวยเครื่องมือส่ือสารอ่ืนๆ  ตลอดจนการส่ือสารในกลุมคน โดยเนนการเรียนรู
และทักษะการทํางานเปนทีม ทักษะเกี่ยวกับการจัดประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



MNGT3401    การเปนผูประกอบการ                                3(3-0-6) 
  Entrepreneurship    

  ลักษณะ และคุณสมบัติของผูประกอบการท่ีดี  หลักทฤษฎีและหลักปฏิบัติของการ
จัดการ  ธุรกิจของตนเอง  เริ่มจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาดใหญ แนวทางการ
จัดตั้งธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงินการจัดรูปแบบ
องคการ  การวาจางและประโยชนของธุรกิจของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ ท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจของประเทศไทยโดยมีการสอดแทรก
จริยธรรม  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ  ผลกระทบของธุรกิจตอส่ิงแวดลอม 
และการเสริมสรางความคิดสรางสรรคเพ่ือเกิดความคิดริเริ่ม 
 ของตนเอง 

 
MNGT3402    การจัดทําแผนธุรกิจ                  3(3 -0-6) 
                Business planning  

หลักการ  แนวคิด และความสําคัญของแผนธุรกิจ  การจัดทําแผนธุรกิจ ท่ี รูปแบบ
และประเภทของแผนธุรกิจตางๆ การกําหนดเปาหมายธุรกิจ  การวางโครงสรางแผนธุรกิจ  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมธุรกิจ  เสนอแนวคิดในการดําเนินธุรกิจ  การหาขอมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจ  การวิเคราะหความเปนไปไดของแผนธุรกิจเพ่ือใชในการประกอบการ  โดยการ
นําเสนอโครงการและฝกปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ 

 
MNGT3501 การจัดการการผลิตทางการเกษตร                                                                    3(3-0-6) 
  Agricultural  Production  Management 

 แนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต  และตนทุนการผลิต  การบริหารจัดการ   การ
ผลิตและตนทุนการผลิต  การวางแผน  การจัดองคกร  การออกแบบขั้นตอน-       การผลิต 
การควบคุมการผลิตและตนทุนการผลิต  ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิต  การจัดการปญหา
ส่ิงแวดลอม  และปญหาอ่ืนๆ  ท่ีเกิดจากการผลิต 

 
MNGT3502 การจัดการหวงโซอุปทานสินคาเกษตร                3(3-0-6) 

Agricultural Products Supply Chain and Logistic 
 การจัดระบบหวงโซอุปทานผลผลิตทางการเกษตร  การจัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบ  การ

วางแผนการผลิต การบริหารคลังสินคา การกระจายสินคาโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
การขนสง คุณภาพของสินคา การบริการ การลดตนทุน    และระบบสารสนเทศท่ีใชในการ
บริหารจัดการ 



MNGT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางธุรกิจ                                                                                      3(3-0-6) 
 Research Methodology in Business 
  วิชาบังคับกอน : APST2105  สถิติธุรกิจ 

  ความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชนของการวิจั ยทางธุรกิจ 
จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหา
การวิจัย การกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัว
แปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติท่ีสอดคลองกับการวิจัยแบบตางๆ ฝกปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรใน
การเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล  ฝกปฏิบัติการเขียนเคาโครงการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย  และการประเมินผลการวิจัย 

 
MNGT4101   การจัดการคุณภาพ                   3(3-0-6) 
  Quality   Management   
    วิชาบังคับกอน : MNGT1101 องคการและการจัดการธุรกิจ 
  หลักการ แนวคิด ทฤษฏี และวิวัฒนาการของการบริหารคุณภาพ ตลอดจน

แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพท้ังองคการ โดยคํานึงถึงตนทุนคุณภาพ  และวิธีปฏิบัติใน
การควบคมุคุณภาพในการผลิตสินคาและบริการ โดยเนนใหเห็นถึงวิธีปฏิบัติในกิจการ
ลักษณะตางๆ กับศึกษาถึงเทคนิคและเครื่องมือตางๆ ทางสถิติท่ีนํามาใชในการควบคุม
คุณภาพของการผลิตสินคาและบริการ 

 
MNGT4102   การจัดการขามวัฒนธรรม                                3(3-0-6) 
   Cross Cultural Management    

   วิชาบังคับกอน : MNGT1101 องคการและการจัดการธุรกิจ 
  การบริหารการจัดการของบริษัทขามชาติ  ท่ีมีลักษณะการบริหารงานภายใตความ
แตกตางของปรัชญาในการบริหาร การพัฒนาขีดความสามารถสมรรถวิสัยใน ความรวมมือ
ทางธุรกิจรวมท้ังธุรกิจสาขาตางประเทศ วิเคราะหปญหาท่ีเกิดขึ้นจากความแตกตางของ
วัฒนธรรม  ระดับนานาประเทศ  ตลอดจนการนํากลยุทธมาใชในการแกปญหาเพ่ือ
กอใหเกิดการสงเสริมและการสนับสนุนธุรกิจขามชาต ิ

 
 
 



MNGT4103 อุตสาหกรรมสัมพันธ                            3(3-0-6) 
      Industrial Relation 

    วิชาบังคับกอน : HRDM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย 
  ความสัมพันธระหวางธุรกิจกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม ระหวางองคการตางๆใน
ธุรกิจ  กระบวนการเจรจาตอรอง การสรางความสัมพันธระหวางลูกจางกับฝายบริหาร และ
องคการตางๆ  ปญหาขอพิพาทดานแรงงาน กฎหมายแรงงาน  นโยบายดานแรงงานระหวาง
องคการในอุตสาหกรรม การสรางความสัมพันธและ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวาง
ธุรกิจกับคูแขงขันในอุตสาหกรรม  

 
MNGT4104   การจัดการเชิงกลยุทธ                                            3(3-0-6) 
                         Strategic   Management 
  แนวคิดและวิวัฒนาการการจัดการเชิงกลยุทธ องคประกอบของการวางแผนกล

ยุทธ การวางนโยบายธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมและการแขงขันทางธุรกิจ การ
กําหนดกลยุทธ กลยุทธในการควบคุมและ ประเมินผลการดําเนินงาน  กรณีศึกษากลยุทธ
ขององคการธุรกิจประเภทตางๆ ท่ีประสบผลสําเร็จ 

 
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  

ธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบการดําเนินงานของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ ตลาดสินคาอุตสาหกรรมและงบการเงินเบ้ืองตน การบริหารหนวยงานและ
บุคคล จริยธรรมในการดําเนินงานธุรกิจอุตสาหกรรม การศึกษาความเปนไปไดในการ
ลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะหการลงทุนธุรกิจอุตสาหกรรม 

 
 



MNGT 4107 การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานอุตสาหกรรม                             3(3-0-6) 
  Industrial Efficiency Development  
                                       ความหมายขอบเขตปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและ

การสํารวจ บุคลิกภาพ  การปรับแตงบุคลิกภาพของตนเอง  และผูอ่ืนตามความตองการของ
มนุษยคานิยมการสํารวจและการแลกเปล่ียนคานิยม คานิยมท่ีสัมพันธกับการทํางาน
วัฒนธรรมในการทํางาน  การตั้งเปาประสงคของชีวิตและการสํารวจความรูสึก ปญหา 
อุปสรรคและวิ ธีการ อุปสรรคในการทํางานการสรางความเช่ือม่ันในงานตนเอง
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 การจัดบุคลากร 
การควบคุมคุณภาพงาน การจัดระบบการติดตอการส่ือสาร การจัดสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน การจัดการดานการตลาด การจัดการดานการเงินการจัดการดานส่ิงแวดลอม การ
จัดการดานความปลอดภัย การจัดการเชิงกลยุทธเบ้ืองตน 

   
MNGT4110       การจัดการพนักงานสัมพันธ                               3(3-0-6) 
  Employee Relations Management 

กรอบแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจัดการพนักงานสัมพันธท้ังในและ
ตางประเทศ ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอความสัมพันธอันดีระหวางฝายนายจางและฝายลูกจาง 
การกําหนดนโยบายพนักงานสัมพันธในสถานประกอบการ การจัดการสหภาพแรงงาน 
กระบวนการเจรจาตอรองระหวางนายจางและลูกจาง การระงับขอพิพาท ศึกษาถึงบทบาท
ของรัฐท่ีมีตอการพนักงานสัมพันธ โดยเฉพาะกฎหมายแรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการ
จางงานของประเทศไทย รวมถึงการวิเคราะหประเด็นปญหาดานแรงงานท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และบทบาทขององคการระหวางประเทศท่ีมีผลตอการจัดการพนักงานสัมพันธ
ของไทย 



MNGT4301   การจัดการโลจิสติกส                                 3(3-0-6) 
   Logistics Management 
    วิชาบังคับกอน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

 แนวคิดและหลักการในการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจในทุกกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับโลจิสติกส การวางแผนโลจิสติกส การเลือกทําเลท่ีตั้ง การพยากรณ  การจัดซ้ือ จัด
จาง การบริหารสินคาคงคลัง การผลิต การจัดเก็บ และการขนสง  

 
MNGT4302 สถานการณปจจุบันทางการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ                          3(3-0-6) 
   Current Issues in International Business Management 
    วิชาบังคับกอน : MNGT2301 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 

ประเด็นสําคัญทางการจัดการ   โดยใชการบรรยายและการอภิปราย  กรณีศึกษา
รวมท้ังทําการคนควารายบุคคล  เพ่ือใหเขาใจในประเด็นปญหาปจจุบันทาง    การจัดการ 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของกับสาระสําคัญทางการจัดการ 

 
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

ทองเท่ียว    มัคคุเทศก    พนักงานโรงแรม    ผูประกอบการและพนักงานรานอาหาร     ราน
ขายของท่ีระลึก ฯลฯ  เพ่ือเตรียมความพรอมในการประกอบอาชีพ 

 
 
 
 
 
 



MNGT4801     การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ                                                       2(90) 
   Preparation for Occupational Practicum in Management 

  การประยุกตหลักการ และทฤษฎีทางการจัดการ  การศึกษาแนวโนมสภาพการ
เปล่ียนแปลงในหนวยงาน  โดยการใชกรณีศึกษา  สถานการณจําลอง  การเตรียมความ
พรอมเกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  การเสริมสรางจรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพรอมกอนฝก
ประสบการณวิชาชีพ    

    
MNGT4802      การฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ                                                               5(350) 
                           Occupational Practicum in Management  
 วิชาบังคับกอน : MNGT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ                                                          
  นักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการจัดการ ในสถานประกอบการ ใน

ภาครัฐหรือเอกชนท้ังในและตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก และ
ผูบริหารกิจการเปน ผูคอยใหคําแนะนํา ซ่ึงอาจจัดใหฝกประสบการณท้ังหมด หรือฝก
ประสบการณ และทําโครงการพิเศษ เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณ
เกี่ยวกับงานทางธุรกิจ 

 
MNGT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ                                                                          2(90)                                                                
 Preparation for Co- operative  Education in Management 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจ

ศึกษา ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัคร
งานอาชีพ เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความ
พรอมสูความสําเร็จ 

 
 
 
 
 



MNGT4804       สหกิจศึกษาการจัดการ                                                                                      6(540) 
                            Co- operative  Education  in Management     
  วิชาบังคับกอน : MNGT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการจัดการ                                                                                               
                             การฝกงานวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติในสถานประกอบการโดยความรวมมือของ

สถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน  มีการคัดเลือก นักศึกษาปฏิบัติงานจริง   ณ  
สถานประกอบเพ่ือเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง  คุณสมบัติ  ของบัณฑิตตรงตาม
ความตองการของสถานประกอบการ  ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ  ฝายท่ี
เกี่ยวของ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการประเมินผล
และนําเสนอรายงานสหกิจศึกษาโดยมีการพิจารณาประเมินผลรวมกับสถานประกอบการ 

 
MNGT4901       สัมมนาทางการจัดการ                                       3(2-2-5) 
   Seminar in  Management 
    วิชาบังคับกอน : วิชาเอกของสาขาวิชาการจัดการไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 ปญหาการจัดการจาก กรณีศึกษา เหตุการณท่ีเกิดขึ้นจริงในองคการ บทความหรือ
เอกสาร ส่ิงพิมพตางๆโดยการประมวลความรูในทฤษฎีการจัดการ นํามาผสมผสาน
ประยุกตใชในการวิเคราะหปญหาหลัก ปญหารอง และแนวทางการแกไขท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนอภิปรายประเด็นปญหาดานจริยธรรมในการจัดการ โดยใหนักศึกษารวมกันระดม
พลังสมอง อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 

MNGT4902       การวิจัยทางการจัดการ                                                                                       3(0-6-3) 
                            Research studies in Management 
                                         วิชาบังคับกอน : MNGT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางธุรกิจ 

              ทฤษฎีและรูปแบบวิจัยทางการจัดการ  เลือกหัวขอท่ีจะทําวิจัย  เสนอเคา
โครงการวิจัย ดําเนินการวิจัย และเสนอผลงานการวิจัย 
 

 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
MULT1101 หลักการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Principle of Multimedia Technology 

 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับมัลติมีเดีย การประยุกตใชมัลติมีเดียและความตองการ การ
โตตอบดวยมัลติมีเดีย การใชคอมพิวเตอรในการชวยออกแบบการโตตอบ คอรสแวร 
ไฮเปอรมีเดีย เวิรลไวดเว็บ อินเทอรเน็ตเทคโนโลยี และทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ตเทคโนโลย ี
 

MULT1102 การวาดเสนพ้ืนฐานสําหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Fundamental of Drawing for Multimedia 

 แนวคิด หลักการวิธีการวาดเสน การวิเคราะหโครงสรางรูปทรงของวัตถุ แสงเงา
ระยะใกลไกล รวมถึงน้ําหนัก การพัฒนาไปสูรูปรางท่ีมีความสลับซับซอนมากขึ้น กาย
วิภาคของคน สัตว ทิวทัศน อาคาร  และการประยุกตเพ่ือใชในการสรางสรรคผลงานดาน
ออก 

 
MULT1103 องคประกอบศิลป สําหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
  Composition Art for Multimedia 
   หลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบศิลป หลักการประมวลความคิดในเชิง

สรางสรรคดานทัศนศิลป การจัดองคประกอบศิลป การปฏิบัติงานสรางสรรคผลงานศิลปะ
และการออกแบบ การวิเคราะห การตรวจสอบ ผลงานในภาคปฏิบัต ิ  

 
MULT1104 คณิตศาสตรสําหรับมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 

 Mathematics for Multimedia 
 พ้ืนฐานเกี่ยวกับตรรกศาสตร  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 การเปล่ียนฐานเลข ทฤษฎีลอจิก วงจร
พ้ืนฐานทางลอจิก วงจรลําดับ วงจรลอจิกตางๆ วงจรฟลิปฟลอป ระบบดิจิตอล พ้ืนฐาน
ไมโครคอมพิวเตอร  ภาษาเครื่อง และการนําไมโครโปรเซสเซอรมาใชงาน 

 
MULT1106 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Programming 

  หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน การเขียนโปรแกรมแบบเชิงโครงสราง การใช
เง่ือนไข เสนทางเลือก และการวนซํ้า โครงสรางขอมูลพ้ืนฐานตางๆ การทําขบวนการทาง
คณิตศาสตรและตรรกศาสตร เพ่ือการเขาถึงขอมูลในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใชภาษาท่ี
สามารถเขาถึงขอมูลของงานมัลตมีิเดีย   

 
MULT2101 ประวัติศาสตรศิลปและการออกแบบสําหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 History of Art and Design for Multimedia 

รูปแบบผลงานทางดานศิลปะกรรม ศิลปทางดานออกแบบ รูปแบบ ลักษณะ 
แนวความคิดแรงบันดาลใจ ในการสรางสรรคผลงานท้ังในศิปปะตะวันตก ศิลปะตะวันออก 
ตลอดจนอิทธิพลท่ีไดรับการพัฒนาการของการสรางสรรคผลงานในแตละยุคสมัย ฝก
ปฏิบัติการออกแบบศิลปะรวมสมัย 

 
MULT2201 การวิเคราะหและออกแบบระบบมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Analysis and Design 

  แนวคิดในการวิเคราะหและออกแบบดานมัลติมีเดีย การกําหนดความตองการของ
ระบบ กระบวนการของการวิเคราะหและออกแบบระบบมัลติมีเดีย วิธีการพัฒนาระบบ
มัลติมีเดีย แนวคิดหลักของวงจรชีวิตของการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ กรณีศึกษาการ
พัฒนาระบบมัลติมีเดีย การทดสอบและประเมินผลงาน การบํารุงรักษา และการจัดทํา
เอกสาร 
 
 
 



 
MULT2202 การออกแบบปฏิสัมพันธดิจิตอล 3(2-2-5) 
 Digital Interactive Design 

  ทฤษฎีเบ้ืองตนของการออกแบบปฏิสัมพันธดิจิตอล หลักการออกแบบปฏิสัมพันธ
และหลักการขั้นพ้ืนฐาน การประยุกตใชงานปฏิสัมพันธเชน โปรแกรม Macromedia Flash 
เพ่ือสรางงานออกแบบเว็บไซตท้ังแบบไดนามิกและปฏิสัมพันธ ผานส่ือซีดีรอม หรือ ดีวีดี 
เทคนิคการออกแบบปฏิสัมพันธดิจิตอลดวยภาษา Action script เพ่ือประสิทธิภาพในการ
สรางผลงาน 
 

MULT2301 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2-5) 
Computer Graphic Design 
  วิธีการออกแบบทางคอมพิวเตอรท้ังระบบแบบเวคเตอรและแรสเตอรกระบวนการ
ประยุกตใชคอมพิวเตอรเพ่ือผลิตผลงานรวมกับโปรแกรมกราฟกตางๆ 
 

MULT2401 การออกแบบและพัฒนาส่ือบนเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Design and Development 

  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการเผยแพรขอมูลขาวสาร การวิเคราะหรูปแบบ
การนําเสนอ การใชโปรแกรมประยุกต การเช่ือมโยงกับฐานขอมูล การทําเทคนิคพิเศษ การ
นําเสนอภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว และวีดิทัศน  
 

MULT2402 การพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Media Construction 

  หลักการผลิตส่ือดาน การสรางองคประกอบตางๆ ของงานออกแบบส่ือ ท้ังดาน
ศิลปะและเทคโนโลยีชวยในการออกแบบและการผลิตผลงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาการในการสรางจินตนาการ โดยเขาถึงอารมณของผลงานนั้นวา จะใหความรูสึกท่ี
โดดเดนอยางสรางสรรค เพ่ือใหงานออกแบบมีคุณภาพและเปนเอกลักษณ 

 
MULT3101 การพัฒนาและการบํารุงรักษาอุปกรณเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Development  and Multimedia Equipment Maintenance 

  การใชงานอุปกรณมัลติมีเดีย การอินเตอรเฟสหนวยความจํา อุปกรณนําเขา อุปกรณ
แสดงผล   อุปกรณประกอบอ่ืนๆ หลักการซอมและบํารุงรักษาอุปกรณทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย  และหลักการพัฒนาอุปกรณมัลติมีเดีย 



 
MULT3201 การเขียนบทดําเนินเร่ืองสําหรับมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Script Writing for Multimedia 

  การเขียนบทดําเนินเรื่องและบทละคร การพัฒนาแนวคิดและถายทอดจินตนาการ 
การดําเนินเรื่องอยางเปนลําดับขั้นตอน การเขียนเพ่ือการจัดทําบทดําเนินเรื่อง ฝกปฏิบัติการ
เขียนบทเพ่ือพัฒนางานดานมัลติมีเดีย 

 
MULT3202 การออกแบบภาพจําลอง 3 มิต ิ 3(2-2-5) 
 3D Model Design 

  หลักการการออกแบบภาพ 3 มิติ โดยใชหลักพ้ืนฐานจากรูปทรงเลขาคณิตแบบตางๆ 
การสรางพ้ืนผิว การกําหนดแสง การกําหนดมุมกลอง และหลักการเบ้ืองตนในการสราง
ภาพเคล่ือนไหว โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ืองานออกแบบและสรางภาพ 3 มิต ิ

 
MULT3203 การออกแบบตัวละครในงานแอนิเมชั่น 3(2-2-5) 
 Character Design for Animation 

  แนวคิดเกี่ยวกับตัวละครในงานแอนิเมช่ัน อิริยาบถตางๆ ของตัวละคร การแสดง
อารมณ การขยับริมฝปากใหเขากับคําพูดและทาทางการเคล่ือนท่ี การใชเทคนิค การบีบและ
ยืด ลักษณะความมีชีวิตในตัวละคร และการวางโครงรางของตัวละคร 

 
MULT3301 การสรางพ้ืนผิวและการออกแบบเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Basic Texturing and Rendering 

  หลักและวิธีการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในการสรางพ้ืนผิวของวัตถุ การนําภาพถายมา
สรางเปนพ้ืนผิว การแปะพ้ืนผิวลงบนวัตถุ การจัดรูปแบบของแสง เชน วิธีการกําหนดแสง
สามจุด วิธีการสรางเงาใหกับวัตถุ  

 
MULT3302 การถายภาพดิจิตอล 3(2-2-5) 
 Digital Camera for Digital Image 

    ระบบภาพดิจิตอล ความละเอียดของภาพ ส่ือแสดงผล การพิมพภาพ ประเภทไฟล
ภาพ หนวยบันทึกขอมูล  การทํางานของกลอง ทางยาวโฟกัสเลนส  ปรับสมดุลแสงสีขาว
(White Balance) ระบบบันทึกภาพ พลังงานท่ีใช  เทคนิคการถายภาพดิจิตอล และ 
กรณีศึกษาการถายภาพดิจิตอลและการนําไปประยุกตใชงาน 



MULT3303 การออกแบบคอมพิวเตอรกราฟกชั้นสูง 3(2-2-5) 
 Advanced Computer Graphic Design 

  การวิเคราะหภาพมาตรฐานของกราฟก เรขาคณิต และหลักการออกแบบกราฟกท่ีไม
ขึ้นกับอุปกรณการแสดงผล ไดแก การสรางกราฟกไลบรารี GKS-เวคเตอรสเตช่ัน การ
วิเคราะหเชิงเวคเตอร 3 มิติ ไดแก ระบบระนาบ หลักการพ้ืนฐานของการแทนรูปทรงวัตถุ 
การแปรเปล่ียนในสามมิต ิเปนตน 

 
MULT3304 ระบบเสมือนจริง 3(2-2-5) 
 Virtual Reality 

  แนวคิด รูปแบบ และวิธีการจําลองโดยอาศัยวัตถุตาง ๆ เปนตนแบบ การจําลองวัตถุ
โดยใชวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตรเพ่ือการสรางโครงงานรูปแบบ 3 มิติ 

 
MULT3401 ระบบเสียงดิจิตอล 3(2-2-5) 
 Digital Sound System 

  ออกแบบระบบเสียงดวยคอมพิวเตอร การดําเนินงานหองสตูดิโอเสียง การ
บันทึกเสียงในระบบดิจิตอล กรณีศึกษาในการประยุกตใชในเชิงธุรกิจ 

 
MULT3402 การตัดตอวีดิทัศนดิจิตอล 3(2-2-5) 
 Digital Video Editing and Composing 

  หลักการและกระบวนการนําเสนองานทางดานการจัดลําดับและการตัดตอภาพ โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เนนการใชเทคนิคพิเศษและใหผูเรียนสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชกับระบบการทํางานจริงได 

 
MULT3403 อินเทอรเน็ตและมัลติมีเดียแพลตฟอรม 3(2-2-5) 
 Internet and Multimedia Platform 

  เทคโนโลยี เครือขาย มาตรฐานโพรโตคอลท่ีใชกับเว็บไซต เทคโนโลยี  บน
อินเทอรเน็ต สตรีมม่ิงมีเดีย โปรเกรสซีฟดาวนโหลด วีดีโอออนดีมานด การถายทอดสด 
มัลติมีเดียเฟรมเวิรค ออกแบบและสรางงานกราฟกภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียงแสดงผล
บนเว็บ ในลักษณะ Video Streaming การจับส่ือประสมและการเขารหัส 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 การจัดเก็บในส่ือประเภทตาง ๆ แนวทางและความเหมาะสม
ของรูปแบบในการนําเสนอในแตละประเภทของงาน  

 
MULT3502 การสรางภาพเคลื่อนไหวสําหรับงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Animation for Multimedia 

  แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใชมัลติมีเดีย 
ความสัมพันธระหว างระบบปฏิบัติการกับมัลติ มี เดีย  การประมวลภาพ การทํา
ภาพเคล่ือนไหว การนําอุปกรณหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสตางๆ มาประกอบกัน หรือการ
แลกเปล่ียนขาวสารและการนําเสนอขอมูล ฐานขอมูลมัลติมีเดีย  

 
MULT3503 ภาพยนตรดิจิตอล 3(2-2-5) 
 Digital Movies  

  หลักการและเทคโนโลยีของภาพเคล่ือนไหวในระบบดิจิตอล  ตั้งแตกระบวนการใน
การถายทํา  การตัดตอ  การปรับปรุงภาพ   และการบีบอัดภาพ  ดวยคอมพิวเตอร โดยศึกษา
จากโปรแกรมสําเร็จรูป   ตลอดจนเทคโนโลยีและเทคนิคตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

 
MULT3601 การออกแบบและพัฒนาเกม 3(2-2-5) 
 Computer Development and Game Design 

  แนวคิดการออกแบบเกมความคิดเชิงสรางสรรค วิธีการนําความรูและประสบการณ
จากศาสตรแขนงตาง ๆ ตลอดจนเครื่องมือท่ีใชในการออกแบบ และสรางสรรคเกม
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 

ภาพเคล่ือนไหว การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิตอล เนนขั้นตอน วิธีการประมวลผลภาพ 
การจําแนกสัญญาณภาพการเขารหัสดวยคอมพิวเตอรและการบีบอัดขอมูล รวมท้ังการประ
ยุกตใชงานการสราง การบันทึก การตดัตอเสียงภาพเคล่ือนไหว 

 
MULT3702 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการประมวลผลภาพ 3(2-2-5) 
 Application  Program  for Image Processing 

  การประมวลภาพในระบบ 2 มิติ ในแบบตางๆ โดยเนนการนําภาพมาทําการคํานวณ
เพ่ือใหภาพนั้นมีผลลัพธท่ีดีขึ้น หรือทําใหขอมูลภาพอยูในรูปแบบท่ีทําใหการรูจํางายขึ้น 
หรือทนทานตอสัญญาณรบกวนมากขึ้น เชน ระบบการรับภาพ การปรับปรุงภาพ การลด
สัญญาณรบกวนภายในภาพ การกรองขอมูลท่ีไมตองการท้ิง การหาขอบภาพ การหา
แกนกลางของภาพ การแยกวัตถุออกจากภาพ การทําใหภาพนุม การทําใหภาพคมชัด การ
แปลงขอมูลภาพในรูปแบบตางๆ เปนตน 

 
MULT3703 เทคนิคการสรางส่ือปฏิสัมพันธ 3(2-2-5) 
 Creating Interactive Multimedia Technique 

  หลักการออกแบบและผลิตส่ือเชิงปฏิสัมพันธในงานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
หลักการออกแบบการใชงานในลักษณะของ GUI เพ่ือใชงานดาน วิธีการปฏิสัมพันธใน
ระบบ และการประยุกตใชงานในการติดตอโตตอบกับผูใชงานในรูปแบบตางๆ โดยใช
สคริปตในการควบคุมการปฏิสัมพันธแบบยืดหยุน 

 
MULT3704 เทคนิคการพัฒนาส่ือวีดิทัศน 3(2-2-5) 
 Video Development Technique 

  พัฒนาการเทคโนโลยีของเทคนิคพิเศษ ความสําคัญของเทคนิคพิเศษในงาน
ส่ือสารมวลชน บทบาทและผลกระทบของเทคนิคพิเศษตอส่ือศึกษาโปรแกรมประยุกตท่ีใช
ในการสรางภาพเทคนิคพิเศษของภาพเคล่ือนไหว การประมวลผลภาพขั้นสูง เทคนิคพิเศษ
สําหรับงานดานภาพยนตร โทรทัศน แอนิเมช่ันและส่ือใหม 

 



MULT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3 (3-0-6)
 Research Methodology in Multimedia Technology 
 พ้ืนฐานท่ัวไปของการวิจัย ความหมายของการวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ประเภท
การวิจัย เจตคต ิการกําหนดปญหาการวิจัย การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตัว
แปรและสมมุติฐานการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย การวางแผนการทดลอง 
สถิติในการวิจัย การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การสรุปผลและการนําผลการวิจัย
ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียไปใช 

 
MULT3903 หัวขอเร่ืองทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่ทันสมัย 2(2-0-4) 
 Topics in Multimedia Technology 

  ความกาวหนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เชน  ส่ือประสม ซอฟทแวร  ทฤษฎี 
ระเบียบวิธีการ  การประยุกตใชงาน เทคโนโลยีฮารดแวรท่ีทันสมัย  

 
MULT4501 การถายทําภาพยนตรแอนิเมชั่น          3(2-2-5) 
 Animation Movie Production 

  แนวคิด ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ วิธีการสรางภาพยนตรแอนิเมช่ัน ดวยการสราง
ภาพเคล่ือนไหวดวยวิธีการถายภาพการเปล่ียนแปลง ท่ีเกิดจากการปน, หรือ การเคล่ือนไหว
วัสดุตางๆ หรือหุนท่ีสรางขึ้น แบบเฟรมตอเฟรม การตัดตดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร และ
ศึกษากระบวนการสรางสรรคบทภาพยนตส้ัน 

 
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, โครงสรางและการเช่ือมตอ(Construct an Interface), การสราง
อารมณ(Establish Moods), จํานวนผูเลน, เทคนิคพิเศษเกี่ยวกับเสียง(Sound Effects), แสง 
(Lighting), มุมกลอง(Camera Angles) และการสรางตัวอักษรท่ีซับซอนตอการทํางานของ
เกม เปนตน 

 
MULT4701 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงาน 3 มิต ิ 3(2-2-5) 
 Application for 3D 

  หลักการ วิธีการ ใชงานโปรแกรมประยุกตตาง ๆ   เชน 3Dmax, Maya, Lightwav หรือ
งานประเภท CAD 3D โดยเนนพ้ืนฐานในการขึ้นรูป ขยาย(Extude), ล็อฟท(Loft), หมุน 
(Spin), สวีพ(Sweep) หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับรูป ตรรกะ(Boolean), ตัดแตง(Trim Surface), 
ผสานรูปทรง(Combine Shape) เพ่ือพัฒนาสําหรับงานในดานส่ือบันเทิง งานอุตสาหกรรม 
และงานประเภทอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
MULT4702 มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Multimedia for Education 

              ความหมาย  หลักการ  ประเภทและองคประกอบของส่ือมัลติมีเดีย ทฤษฎีการ
เรียนรู  ทฤษฎีการออกแบบ  ทฤษฎีการส่ือสาร  ส่ือปฏิสัมพันธ  การออกแบบและพัฒนาส่ือ
ประสม  ฝกการผลิตส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอน 

 
MULT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  2(90) 
 Preparation for Occupational Practicum  in Multimedia Technology 

  การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู 
เจตคติ และทักษะทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  โดยปฏิบัติงานในสถานการณหรือรูปแบบตาง 
ๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 

 
 
 
 



MULT4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย   5(450) 
 Occupational Practicum in Multimedia Technology 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน :    MULT4801การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย  
  การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีเกี่ยวของ
กับดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  

 
MULT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  2(90) 
 Preparation for Co-operation Education  in Multimedia Technology 

  การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย 

 
MULT4804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 6(540) 
 Co-operative Education in Multimedia Technology 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน :    MULT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
  การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับงาน ดานเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชาท่ี
เปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

 
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 

  การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 



 
MULT4904 เคร่ืองมือนิพนธสําหรับมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Authoring Tool for Multimedia 

  หลักการทํางานและลักษณะคุณสมบัติของเครื่องมือในการสรางสรรคงานมัลติมีเดีย 
และไฮเปอรเท็กซ วิธีการและขั้นตอนการออกแบบการเช่ือมโยงโดยใชเครื่องมือนิพนธ การ
ใชงานโปรแกรมประยุกตท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือสรางงานมัลติมีเดีย  

 
 
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

PHED1101      ประวัติและหลักการพลศึกษา              2(2-0-4) 
                         Physical  Education  Hitory  and  Principle 

ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของพลศึกษา   ปรัชญา และแนวความคิดท่ีมีอิทธิพลตอ
การพลศึกษา วิวัฒนาการและความเปนมาของการพลศึกษาและการกีฬาในประเทศไทย   
ปญหาและการแกไข   การพัฒนาการพลศึกษา   แนวโนมของการพลศึกษา 

 
PHED1102    การจัดการสุขภาพในสถานศึกษา                                               2(2-0-4) 
                            Health  Management  in  School 

ศึกษาความสําคัญ  ความหมาย  วัตถุประสงค  วิธีจัดและดําเนินการสุขภาพใน
สถานศึกษา  การจัดตั้งคณะกรรมการ  บทบาทและหนาท่ีรับผิดชอบ  การแนะนําดานสุขภาพ
และการปองกัน  เพ่ือแกไขปญหาสุขภาพ  การสงเสริมสุขภาพนักเรียน  ครู  บุคลากรใน
สถานศึกษา  การประเมินผลสุขภาพ  การจัดเก็บขอมูลดานกิจกรรมทางสุขภาพ  หนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการประสานงานและใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตาง  ๆ

 
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  การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณท่ีใชในการวายน้ํา  กฎ  กติกา  ใน
การวายน้ํา 

 
 
 
 
 



PHED1203 ยิมนาสติก                                                                                     2(1-2-3) 
  Gymnastics 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬายิมนาสติก  การฝกทักษะเบ้ืองตน  
กฎ  กติกา  ในการเลนยิมนาสติก  ความปลอดภัยในการใชอุปกรณและการฝกทักษะกีฬา
ยิมนาสติก 

 
PHED1204 บาสเกตบอล                         2(1-2-3) 
  Basketball 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาบาสเกตบอล  การฝกทักษะกีฬา
บาสเกตบอล  การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาบาสเกตบอล  กฎ  
กติกาการเลนบาสเกตบอล 

 
PHED1205 เกมเบ็ดเตล็ด                       2(1-2-3) 
  Minor  Games   

ศึกษาบทบาทและประโยชนของเกมเบ็ดเตล็ด  ประเภทของเกม  วิธีการสอนเกม  
เทคนิคในการเปนผูนําเกม  ความปลอดภัยในการเลนเกม 

 
PHED1206 การบริหารกาย                    2(1-2-3) 
  Calisthenics    

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนการบริหารกาย  ความรูเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวกับกาย
วิภาคศาสตร  ขอบขายของการบริหารกายและการฝก  ชนิด  องคประกอบ กิจกรรมการ
ทดสอบและสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย  การเลือกแบบและกิจกรรมการฝกท่ีเหมาะสม  
การจัดโปรแกรมการฝกการบริหารกาย  

 
PHED1207 กิจกรรมเขาจังหวะ                                   2(1-2-3) 
  Rhythmic  Activities 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ  ขอบขายของ
กิจกรรมเขาจังหวะ  การฝกทักษะการเคล่ือนไหวเปนตน  การจับคูและการเตนรํา  หลักการคิด
และการออกแบบการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ   อุปกรณท่ีเกี่ยวของ 

 
 



PHED2101 การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย                                           2(1-2-3) 
  Physical   Fitness   

 ศึกษาความสําคัญองคประกอบของสุขภาพทางกาย  ความสําคัญ และองคประกอบ
ของสมรรถภาพทางกาย  ชนิดของสมรรถภาพทางกายสําหรับการออกกําลังกาย  ตามหลัก
วิทยาศาสตรการกีฬา  การทดสอบ การเลือกใชแบบทดสอบการสรางเสริม และการจัด
โปรแกรมสรางเสริมสุขภาพ  การประเมินผลสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย  

  
PHED2102   การจัดกิจกรรมนันทนาการ      2(1-2-3) 

Recreational  Activity  Arrangement 
ศึกษาความรูเบ้ืองตนของนันทนาการ   ขอบขาย   ประเภทของนันทนาการ   กิจกรรม

นันทนาการและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนประเภทตางๆ  ความสําคัญและบทบาทหนาท่ีของผูนํา
กิจกรรม   เทคนิคในการเปนผูนํากิจกรรม   การฝกปฏิบัติการเปนผูนํากิจกรรมดานตางๆ   การ
จัดโปรแกรมกิจกรรมตางๆ   การวัดและประเมินผลกิจกรรม                  

                 
PHED2201 แบดมินตัน            2(1-2-3) 
  Badminton 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาแบดมินตัน   การฝกทักษะกีฬา
แบดมินตัน  การฝกทักษะการเลนประเภทเดี่ยว  ประเภทคู  และประเภทคูผสม  การใชและ
ดูแลอุปกรณกีฬาแบดมินตัน  กฎ  กติกาในการเลนแบดมินตัน 

 
PHED2202 เทเบิลเทนนิส            2(1-2-3) 
  Table   Tennis 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของการเลนเทเบิลเทนนิส  การฝกทักษะกีฬา  
เทเบิลเทนนิส  การฝกทักษะการเลนประเภทเดี่ ยว  ประเภทคู    และประเภททีม   
การใชและดูแลอุปกรณกีฬาเทเบิลเทนนิส   กฎ  กติกาการเลนเทเบิลเทนนิส     

 
 
 
 
 
 



PHED2203   วอลเลยบอล            2(1-2-3) 
  Volleyball 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาวอลเลยบอล การฝกทักษะกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะการเลนทีม การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาวอลเลยบอล กฎ  
กติกาในการเลนกีฬาวอลเลยบอล 

 
PHED2204  การเตนแอโรบิค                      2(1-2-3) 
  Aerobic   Dance 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของแอโรบิคด านซ  ลักษณะของ                           
แอโรบิคดานซ  ลําดับขั้นตอน การเตนแอโรบิคดานซ  การฝกทักษะเบ้ืองตนของทาตางๆ ใน
การเตน แอโรบิคดานซ การเลือกเพลงท่ีใชในแอโรบิคดานซ การประยุกตและความคิด
สรางสรรคในการใชทาตางๆในการเตนแอโรบิคดานซ เทคนิคการเปนผูนํา แอโรบิคดานซ 

 
PHED2205    ฟุตซอล           2(1-2-3)   

Futsal 
ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาฟุตซอล การฝกทักษะกีฬา ฟุตซอล  

การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและดูแลรักษาอุปกรณกีฬาฟุตซอล  กฎ กติกาการเลนฟุตซอล 
 

PHED2206  มวย                         2(1-2-3) 
  Boxing 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของมวยไทยและมวยสากล  การฝกทักษะ
ตางๆของมวยไทยและมวยสากล  การใชและดูแลอุปกรณกีฬามวย  กฎ  กติกาการแขงขันท้ัง
กีฬามวยไทยและมวยสากล   

 
PHED2207 แฮนดบอล                         2(1-2-3) 
  Handball 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาแฮนดบอล   การฝกทักษะกีฬา
แฮนดบอล  การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและดูแลรักษาอุปกรณกีฬาแฮนดบอล  กฎ  กติกา
ในการเลนแฮนดบอล 

 
 
 



PHED2208   ยูโด           2(1-2-3) 
  Judo  

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬายูโด  การฝกทักษะทาตางๆ    
ในการเลนยูโด  การใชและการดูแลอุปกรณกีฬายูโด กฎ กติกาในการเลนกีฬายูโด 

 
PHED2209 ลีลาศ           2(1-2-3) 
  Social   Dance 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของลีลาศ   ความรู เบ้ืองตนของลีลาศ   
ประเภทของการลีลาศ   การฝกทักษะตางๆของการลีลาศ 

 
PHED2210 ไอคิโด                                                                                                                2(1-2-3) 
                            Aikido        

              ศึกษาประวัติ และประโยชนของไอคโิด มารยาทและความปลอดภัยในการเลนการฝก
ทักษะเบ้ืองตน เทคนิคและกลวิธีของไอคิโด การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับไอคิโด 
การดูแลรักษาอุปกรณ  และส่ิงอํานวยความสะดวก กฎ กติกา การแขงขัน การเปนผูตัดสินและ
เจาหนาท่ีเทคนิค การจัดและดําเนินการแขงขัน 
 

PHED3101  การเรียนรูทางกลไก           2(2-0-4) 
                        Motor  Learning 

ศึกษาประวัติความเปนมา  ความหมาย  และประโยชนของทักษะทางกลไก  เรียนรู
พัฒนาการทางดานรางกาย  ในวัยทารก  และวัยเด็ก  การเคล่ือนไหวตามธรรมชาติของทารก
และวัยเด็ก   การเคล่ือนไหวรางกายเบ้ืองตน  ทฤษฏีการเรียนรู การควบคุมตนเอง กลไกการ
เคล่ือนไหว การจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะทางกลไก 

 
PHED3102   การบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา                                     2(2-0-4) 
  Management   of   Physical  Education  Program in  School 

ศึกษาขอบขายและทฤษฎีในการจัดและบริหารโปรแกรมพลศึกษาในสถานศึกษา  
หลักการสอนพลศึกษาในช้ันเรียน  หลักการจัดแขงขันกีฬา  หลักการจัดกิจกรรมสําหรับเด็ก
พิเศษ  หลักการจัดนันทนาการในสถานศึกษา  หลักการบริหารวัสดุอุปกรณและส่ิงอํานวย
ความสะดวกทางพลศึกษา 

 



PHED3103  โภชนศาสตรเพ่ือการพลศึกษา      2(2-0-4) 
                            Nutrition  for  Physical  Education                                                                                                                                                
  การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีพ้ืนฐานของอาหารชนิดตางๆ ความสําคัญของสารอาหาร

ตอการเลนกีฬา การแปรสภาพเปนพลังงานในรางกาย โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีกลามเนื้อ 
ประโยชนท่ีไดจากอาหารชนิดตางๆ เม่ือเขาสูรางกายและปริมาณอาหารชนิดตางๆ เพ่ือ
เสริมสรางกําลังและความอดทน ใหแกนักกีฬาและบุคคลท่ัวไปในการท่ีจะทําใหมีสุขภาพ
สมบูรณและแข็งแรง 

 
PHED3104 พลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ         2(2-0-4) 
  Physical   Education   for Exceptional Children 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของการจัดกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ  
ชนิดของเด็กพิเศษ   กิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ  การสอน  และการประเมินผลพล
ศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ  การวิเคราะหและศึกษาปญหาการจัดกิจกรรมพลศึกษาสําหรับเด็ก
พิเศษ 

 
PHED3105 การจัดและการบริหารนันทนาการ        2(2-0-4) 
  Organization   and   Administration   in   Recreation 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการจัดและการบริหารนันทนาการ การวางแผนการจัดโครงการ
นันทนาการ ลักษณะการจัดนันทนาการรูปแบบตางๆในองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน   
องคประกอบท่ีเกี่ยวของในการจัดและการบริหารงานนันทนาการปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการจัด
และการบริหารนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 

 
PHED3201      ฟุตบอล               2(1-2-3) 
             Football 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาฟุตบอล  การฝกทักษะกีฬาฟุตบอล   
การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาฟุตบอล  กฎ  กติกาการเลนกีฬา
ฟุตบอล 

 
 
 
 
 



PHED3202 ตะกรอ            2(1-2-3) 
  Takraw 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาตะกรอไทยและสากล   การฝกทักษะ
ตะกรอ การฝกทักษะการเลนทีม  การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาตะกรอ   กฎ  กติกาการ
เลนตะกรอ 

 
PHED3203 ผูกํากับลูกเสือ  -  เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน      2(1-2-3) 
  Scout   Basic   Unit   Leader   Traning    Course 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของลูกเสือ  โครงสรางการลูกเสือไทย   
หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ  -  เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบ้ืองตน  หลักสูตรลูกเสือ
สามัญ   กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ  

 
PHED3204 กระบี่กระบอง                       2(1-2-3) 
  Swords   and   Poles 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬากระบ่ีกระบอง การฝกทักษะการเลน
กระบ่ีกระบอง ประเภทของอาวุธในกีฬากระบ่ีกระบอง ประเพณีการแสดงการใชและการดูแล
อุปกรณกีฬากระบ่ีกระบอง กฎ กติกาท่ีใชในการเลนกระบ่ีกระบอง 

 
PHED3205 เทนนิส              2(1 2-3) 
  Tennis 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเทนนิส  การฝกทักษะการเลน
เทนนิส  การฝกทักษะการเลนประเภทเดี่ยวและคู   การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณกีฬา
เทนนิส  กฎ  กติกาในการเลนเทนนิส 

 
PHED3206 เปตอง            2(1-2-3) 
  Petanque 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเปตอง การฝกทักษะกีฬาเปตอง      
การฝกทักษะการเลนทีม การใชและบํารุงอุปกรณกีฬาเปตอง  กฎ กติกาการเลน เปตอง    

 
 
 



PHED3207 เทควันโด           2(1-2-3) 
  Taekwondo 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเทควันโด   การฝกทักษะตาง ๆ   ท่ี
ใชในการตอสูและการปองกัน  การใชและดูแลรักษาอุปกรณกีฬาเทควันโด  กฎ  กติกาในการ
เลนกีฬา   เทควันโด 

 
PHED3208 การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา        2(1-2-3) 
  Life  Saving  and  Aquatic  Safety   

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของการชวยชีวิตและความปลอดภัย ทางน้ํา   
การฝกทักษะการวายน้ําเพ่ือชวยชีวิต  วิธีการปองกันแกไข และชวยเหลือคนจมน้ํา วิธีการพา
ผูปวยเขาสูท่ีปลอดภัย  การปฐมพยาบาลผูไดรับอุบัติเหตุจากการจมน้ํา การจัดระเบียบการใช
สระวายน้ําเพ่ือความปลอดภัย   

 
PHED3224 ผูกํากับลูกเสือ - เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน    2(1-2-3) 

 Scout  Basic  Unit  Leader  Training  Course  
ศึกษาประวัติและกิจการขององคการลูกเสือโลก  วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง

โครงสรางการลูกเสือไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขั้นความรู
เบ้ืองตน  หลักสูตรลูกเสือ – เนตรนารีสํารอง  วิชาดาวดวงท่ี 1  ดาวดวงท่ี 2  กระบวนการจัด
กิจกรรมลูกเสือสํารอง  พิธีการลูกเสือสํารอง  แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยูคาย  
ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ – เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน 

 
PHED3301    การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กรีฑา        2(1-2-3) 
  Athletics   Coaching  Officiating     
  วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED 1201  กรีฑา 

ศึกษาบทบาทหนาท่ีของการเปน ผูฝกสอน เทคนิค และกลวิ ธี  การวางแผน  
การฝก  เ พ่ือพัฒนาทักษะกรีฑา การสรางสมรรถภาพทางกาย การคัดเ ลือกนักกีฬา   
การเตรียมนักกีฬาเพ่ือการแขงขัน  จิตวิทยาในการแขงขัน การวิเคราะหและการแกไขเทคนิค
การเลนกรีฑา การวางแผนฝกซอม วิธีการทําสนามกรีฑาลู - ลาน การเปนเจาหนาท่ีและการ
จัดการแขงขันกรีฑา 

 
 
 



PHED3302 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาฟุตบอล                    2(1-2-3) 
  Football   Coaching  and   Officiating     
  วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED 3201  ฟุตบอล 

ศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกฟุตบอลเพ่ือการแขงขัน  
การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการเลน
ฟุตบอล  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาท่ีและการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 

 
PHED3303    การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวอลเลยบอล      2(1-2-3) 
  Volleyball   Coaching  and   Officiating     

วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED 2203  วอลเลยบอล 
ศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูฝกสอนเทคนิคและกลวิธีการฝกวอลเลยบอลเพ่ือการ

แขงขนั การคัดเลือกนักกีฬา จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ
เลนวอลเลยบอล  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอล 

 
PHED3304        การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาบาสเกตบอล                                2(1-2-3) 
  Basketball   Coaching  and   Officiating     

วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED 1204  บาสเกตบอล 
ศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูฝกสอนเทคนิคและกลวิธีการฝกบาสเกตบอลเพ่ือการ

แขงขัน  การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ
เลนบาสเกตบอล  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬาบาสเกตบอล 

 
PHED3305   การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาวายน้ํา        2(1-2-3) 
  Swimming    Coaching  and   Officiating     
  วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED 1202  วายน้ํา 

ศึกษาบทบาทและหนาท่ีของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกวายน้ําเพ่ือการแขงขัน   
การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการวายน้ํา   
การวางแผนการฝกซอม   การเปนเจาหนาท่ีและการจัดการแขงขัน   วายน้ํา 

 
 
 
 



PHED3306 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทเบิลเทนนิส      2(1-2-3) 
  Table   Tennis   Coaching  and   Officiating     
  วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED 2202  เทเบิลเทนนิส 

ศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูฝกสอนเทคนิคและกลวิธีการฝกเทเบิลเทนนิสเพ่ือการ
แขงขัน  การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ
เลนเทเบิลเทนนิส  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาท่ีและการจัดการแขงขันกีฬาเท
เบิลเทนนิส  

 
PHED3307 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาเทนนิส                                2(1-2-3) 
  Tennis   Coaching  and   Officiating     
  วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED 3205  เทนนิส 

ศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกเทนนิสเพ่ือการแขงขัน  
การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการเลน
เทนนิส  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาท่ีและการจัดการแขงขันกีฬาเทนนิส 

 
PHED3310        การจัดประสบการณการเรียนรูวิชาพลศึกษา                                                         3(2-2-5) 
                           Learning Experiences Management in Physical Education 

           การศึกษาจุดประสงค  เนื้อหา  อัตราเวลาเรียน  และเอกสารหลักสูตรพลศึกษา การวิเคราะห
หลักสูตรวิธีการจัดการเรียนรูแบบตาง ๆ เทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรูทางพลศึกษา
การวางแผนการจัดการเรียนรูส่ือการเรียนรู   การวัดและประเมินผลการเรียนรูทางพลศึกษา  
การเขียนแผน  การจัดการเรียนรูการฝกปฏิบัติการสอน 
 

PHED4101   การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา         2(2-0-4) 
           Assessment  in  Physical  Education 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา   หลักการวัดผล
และประเมินผลทางพลศึกษา  แบบทดสอบทางพลศึกษาประเภทตางๆ  การเลือกแบบทดสอบ  
วิธีการดําเนินการทดสอบ  การแปลความหมายจากผลการทดสอบ 

 
 
 
 



PHED4102   การบาดเจ็บทางการกีฬา         2(2-0-4) 
  Sport   Injury 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาเวชศาสตร  ความรูเบ้ืองตนของกีฬา
เวชศาสตร  สาเหตุของการบาดเจ็บท่ีเกิดขึ้นจากการเลนกีฬา  ปจจัยท่ีมีผลตอการบาดเจ็บจาก
การออกกําลังกายและเลนกีฬา  ทฤษฎีและหลักการในการปองกันการบาดเจ็บ  การรักษาและ
การปฐมพยาบาลโดยวิธีตางๆ  วิธีการและหลักการบําบัดการบาดเจ็บ  การฟนฟูการบาดเจ็บ
จากการออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือใหรางกายกลับสูสภาพปกต ิ

 
PHED4201 การจัดนันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน       2(1-2-3) 
  Recreation   Arrangement   in   school  and   community 

ศึกษาทฤษฎีและความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับนันทนาการ การจัดบริหารนันทนาการและ
การดําเนินงานนันทนาการในสถานศึกษา ปญหาและความตองการทางนันทนาการของ
นักเรียนและชุมชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมในสถานศึกษาและชุมชน   
อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมนันทนาการ การฝกการจัดกิจกรรม
นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 

 
PHED4202 โบวลิ่ง              2(1-2-3) 
  Bowling 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาโบวล่ิง การฝกทักษะกีฬาโบวล่ิง   
การใชและบํารุงรักษาอุปกรณกีฬาโบวล่ิง  กฎ  กติกาการเลนโบวล่ิง     

 
PHED4203 กอลฟ            2(1-2-3) 
  Golf 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬากอลฟ  การฝกทักษะกีฬากอลฟ    
การใชและการดูแลอุปกรณกีฬากอลฟ  กฎ  กติกาการเลนกอลฟ 

 
PHED4204 สนุกเกอร                     2(1-2-3) 
  Snooker 

ศึกษาประวัติความเปนมาและประโยชนของกีฬาสนุกเกอร  การฝกทักษะกีฬา
สนุกเกอรการใชและดูแลอุปกรณกีฬาสนุกเกอร  กฎ  กติกาการเลนกีฬาสนุกเกอร  

 
 



PHED4251 นันทนาการเพ่ือการฝกอบรม                    3(3-0-6) 
  Recreation for Training 
                                                 ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ หลักการ รูปแบบของการจัดทัศนศึกษาและ

นันทนาการ ขั้นตอนและการจัดระบบขอมูลสารสนเทศแหลงทัศนศึกษา ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมกลุมสัมพันธ เพลง เกมเพ่ือนันทนาการ 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 

ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนกีฬาประเภทบุคคลทฤษฎีการเรียนรู    
วิธีการสอนแบบตางๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การสรางแบบฝก การฝก
ปฏิบัติการสอน 

 
PHED4303  การสอนสุขศึกษา                                                                                  2(1-2-3) 
                        Health Education Teaching 

วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  วิชาในหมวดสุขศึกษาไมนอยกวา  2  หนวยกิต 
ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนสุขศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู วิธีการสอนแบบ

ตางๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การฝกปฏิบัติการ สอน 
 

PHED4304  การสอนกีฬาทางน้ํา                                   2(1-2-3) 
  Methods  of  Teaching   Aquatic   Sport 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED1202 วายน้ํา     



ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนกีฬาทางน้ํา ทฤษฎีการเรียนรู วิธีการสอน
แบบตาง ๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การสรางแบบฝก การฝกปฏิบัติการสอน  

 
PHED4305   การสอนกิจกรรมเขาจังหวะ                  2(1-2-3) 

Methods  of  Teaching  Rhythmic  Activity 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED1207 กิจกรรมเขาจังหวะ     

ศึกษาทฤษฎีและความสําคัญของการสอนกิจกรรมเขาจังหวะ ทฤษฎีการเรียนรู  
วิธีการสอนแบบตางๆ เทคนิคการสอน การวางแผนการสอน การสรางแบบฝก  การฝก
ปฏิบัติการสอน 

PHED4306       การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาแบดมินตัน       2(1-2-3) 
                       Badminton  Coaching  and   Officiating     
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : PHED2201  แบดมินตัน 

ศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกแบดมินตันเพ่ือการ
แขงขัน  การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิคการ
เลนแบดมินตัน  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาท่ีและการจัดการแขงขันกีฬา
แบดมินตนั 

 
PHED4307 การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬามวย        2(1-2-3) 
                       Boxing  Coaching  and   Officiating     

วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED 2206  มวย 
ศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกมวยไทยและมวยสากล

เพ่ือการแขงขัน  การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไข
เทคนิคการเลนมวยไทยและมวยสากล  การวางแผนการฝกซอม  การเปนเจาหนาท่ีและการ
จัดการแขงขันกีฬามวยไทยและมวยสากล 

 
PHED4308       การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาที่กีฬาตะกรอ          2(1-2-3) 
                       Takraw  Coaching  and   Officiating   
                            วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  PHED 3202  ตะกรอ 

                                  ศึกษาบทบาทหนาท่ีของผูฝกสอน  เทคนิคและกลวิธีการฝกตะกรอเพ่ือ
การแขงขัน  การคัดเลือกนักกีฬา  จิตวิทยาในการแขงขัน  การวิเคราะหและการแกไขเทคนิค
การเลนตะกรอ  การวางแผนการฝกซอมการเปนเจาหนาท่ีและการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอ 



 
PHED4901 สัมมนาทางพลศึกษา                     1(0-2-1) 
  Seminars  Physical   Education 

ศึกษาแนวคิด  หลักการ   นโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิ  สภาพการจัดการ
พลศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน   การอภิปราย   วิเคราะหเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงทางพลศึกษา   
การฝกการจัดดําเนินการสัมมนาเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการพลศึกษา 

 
PHED4902  การวิจัยทางพลศึกษา                 3(0-6-3)  
  Research  Studies   in   Physical  Education 

แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการ  ความสําคัญ  ความจําเปนของการวิจัยท่ีมี
ตอการพัฒนาการเรียนการสอนทางพลศึกษา    การศึกษาผลงานวิจัยทางการศึกษาทางพล
ศึกษา  กระบวนการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  ปฏิบัติการทําวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน  
ทางการพลศึกษา  การวิจัยเพ่ือรูและแกปญหาเฉพาะเรื่อง   การเผยแพรสูสาธารณะชน 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

PHYS1301 ฟสิกสเบื้องตน              3(2-3-4) 
Introduction  to  Physics  

การวัดและหนวยของการวัด  สเกลารและเวกเตอร  จลนพลศาสตรของอนุภาค          
โมเมนตัม พลังงานกล คล่ืน สถิตศาสตรของของไหลและการประยุกตใช ความรอนและ     
อุณหพลศาสตร ทฤษฎีพ้ืนฐานทางไฟฟา กัมมันตภาพรังสี  

 

 
PHYS1303 ฟสิกสพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Physics 

การวัดและหนวยของการวัด สเกลารและเวกเตอร กฎการเคล่ือนท่ี งานและ
พลังงาน คล่ืนกล สถิตศาสตรของของไหล    ปรากฏการณทางความรอนและหลักการ
เบ้ืองตนทางอุณหพลศาสตร สนามไฟฟา งานและพลังงานศักยไฟฟา ฟลักซแมเหล็ก 
สนามแมเหล็ก แรงเนื่องจากสนามแมเหล็ก แรงลอเรนตซ การเหนี่ยวนํา ความจุไฟฟา 
ทฤษฎีวงจรไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรเชิงฟสิกส กัมมันตภาพรังสีและการ
สลายตัวของนิวเคลียส  

 
PHYS1304 ปฏิบัติการฟสิกสพ้ืนฐาน       1(0-3-0) 
  Fundamental Physics Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาฟสิกสพ้ืนฐาน  
 
PHYS1305 ฟสิกส 1                                                                                                     3(3-0-6) 

Physics 1        
การวัดและความแมนยําในการวัด สเกลารและเวกเตอร การเคล่ือนท่ีในลักษณะ

ตาง ๆ โมเมนตัมและกฎการเคล่ือนท่ี แรงและผลของแรง งาน กําลังและพลังงานกลศาสตร
ของวัตถุแบบอนุภาคและแบบแข็งเกร็ง การส่ัน การเคล่ือนท่ีแบบฮารมอนิก การเคล่ือนท่ี
แบบคล่ืน คล่ืนกล สมบัติของสสาร กลศาสตรของไหล ปรากฏการณ  ความรอน อุณหพล
ศาสตร 

 
 
 



PHYS1306      ปฏิบัติการฟสิกส 1                                                                           1(0-3-0)                                     
             Physics Laboratory 1                

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาฟสิกส 1   
 

PHYS1307 ฟสิกส 2                                                                         3(3-0-6) 
  Physics 2                              

ก ฎ ข อ ง คู ล อ ม ป  สน า ม ไ ฟ ฟ า  ก ฎ ข อ ง เ ก า ส  ศั ก ย ไ ฟ ฟ า  ก ฎ ข อ ง โ อ ห ม                                   
กฏ ข อ งคี ร ช ฮอ ฟ ฟ  แ ร ง ลอเ ร น ตซ  สนา ม แ ม เ ห ล็ ก อัน เ นื่ อง จ า กก ร ะ แสไ ฟ ฟ า 
แรงเคล่ือนไฟฟาเหนี่ยวนํา แสงเชิงเรขาคณิต สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา ทฤษฎี
สัมพัทธภาพพิเศษ ฟสิกสอะตอม กัมมันตภาพรังสี ฟสิกสนิวเคลียรเบ้ืองตน ฟสิกส
สมัยใหม อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน กฎของเลนซ 

 
PHYS1308      ปฏิบัติการฟสิกส 2                                                       1(0-3-0)                                                                              
  Physics Laboratory 2               

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาฟสิกส 2    
 

PHYS2401   กลศาสตร 1                     3(3-0-6)  
                        Mechanics 1                 

 ปริภูมิและเวลา กฎของนิวตัน มวลและแรง การเคล่ือนท่ีเชิงเสน การแกวงกวัด
แบบฮารมอนิก พลังงานและโมเมนตัมเชิงมุม แรงอนุรักษแบบมีศูนยกลาง กรอบอางอิง
แบบหมุน กรอบอางอิงแบบจุดศูนยกลางมวล การเคล่ือนท่ีรอบแกนหมุน หลักเบ้ืองตน    
กลศาสตรแบบลากรอง และแบบแฮมิลตัน 

 
PHYS2402 ปฏิบัติการกลศาสตร                           1(0-3-0) 
  Mechanics Laboratory        

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชากลศาสตร    
 
 
 
 
 
 



PHYS2406  ไฟฟาเบื้องตน         3(2-2-5) 
  Introuction  to Electricity 

 ประจุไฟฟา ตัวนําและฉนวนไฟฟา แรงคูลอมบ สนามไฟฟา งานทางไฟฟาและ
ศักยไฟฟา ความจุไฟฟาและตัวเก็บประจุ กระแสไฟฟา ตัวตานทาน ตัวเหนี่ยวนํา การ
เหนี่ยวนําไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ กํา ลังไฟฟาและการ
คํานวณคาไฟฟา รวมท้ังปฏิบัติการทางไฟฟาท่ีเหมาะสม 
 

PHYS3102 ธรณีวิทยา                  3(2-3-4) 
  Geology                                         

 สมบัติท่ัวไปและการกอเกิดโลก ลักษณะภายในและกิจกรรมของเปลือกโลกใน
วาระตางๆ การกรอน ทําลายของลมฟาอากาศ การสลายตัว การสะสมตัว การตกตะกอน 
การระเหย ภาวะแหงแลง การแปรสภาพของดิน หิน แร และทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะ
และเหตุการณตาง ๆ ของธรณีวิทยาไทยและขอมูลเกีย่วกับธรณีวิทยาโลก  

 
PHYS3103 อุตุนิยมวิทยา                     3(2-3-4) 
  Meteorology         

คุณลักษณะของบรรยากาศช้ันตางๆ  กิจกรรมของลมฟาอากาศเกี่ยวกับ                    
การดูดกลืนรังสีจากดวงอาทิตย การทะลวงผาน การแลกเปล่ียนความรอนในบรรยากาศ
และผลท่ีทําใหยานตาง ๆ แตกตางกันในดานความช้ืน อุณหภูมิ และ               ความดัน 
กิจกรรมเชิงคอริออลิสของมวลอากาศ กระบวนการพยากรณอากาศ 

 
PHYS3104 ดาราศาสตรและอวกาศ                                                        2(1-3-2) 
  Astronomy and Space        
   ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการท่ีจะนําไปสูความเขาใจ ลักษณะ                

บางประการของวัตถุทองฟา ระบบพิกัดทางดาราศาสตร ทรงกลมทองฟา ระบบสุริยะ ทัศน
อุปกรณทางดาราศาสตร ศึกษาลักษณะและปรากฏการณตาง ๆ ของวัตถุในทองฟาเริ่ม
ตั้งแตวัตถุทองฟาท่ีอยูใกลท่ีสุด ไปยังจุดท่ีกวางไกลท่ีสุดจากโลกถึงเอกภพ  ยานอวกาศ กับ
ความกาวหนาทางดาราศาสตรในปจจุบัน 

 
 
 



PHYS3105  ฟสิกสดาราศาสตร        2(1-3-2) 
  Astrophysics 

 ฟสิกสของดวงดาว กําเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ ตําแหนงและโชติมาตร
ของดาว ปฏิกิริยานิวเคลียรท่ีเปนแหลงพลังงานของดาวฤกษ สเปกตรัมของดาว ฟสิกสของ
ดวงอาทิตย รังสีคอสมิกและสภาพอวกาศ 
 

PHYS3508  พลังงาน         3(3-0-6) 
  Energy 

 ความหมายและความสําคัญของพลังงาน พลังงานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล พลังงาน
เคมี พลังงานจากชีวมวล พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานนิวเคลียร 
พลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ คุณคาและการอนุรักษพลังงาน 
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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 
          ศึกษาพ้ืนฐานงานชางท่ีมีความจําเปนตองใชในฟารม ไดแก ชางไม ชางปูน ชางไฟ ชาง
ประปา ฯลฯ การใชเครื่องมือชาง การบํารุงดูแลรักษา และความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติการ
ตามเนื้อหาขางตน 
 

PLSC2103 การผลิตเห็ด                                                                                                                         3(2-3-4) 
Mushroom Production 
          ลักษณะทางชีววิทยาและประเภทของเห็ด คุณคาทางโภชนาการและสรรพคุณทางยา เห็ดท่ี
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเพาะเห็ด วิธีการเพาะเล้ียงเช้ือเห็ด วัสดุเพาะ 
วิธีการเพาะเล้ียงเห็ด 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 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการเจริญเติบโต วิธีปลูก การปองกันกําจัดศัตรูพืช
และการดูแลรักษา การวางแผนการผลิตและการตลาดพืชผัก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 



PLSC2501 การขยายพันธุพืช                                                                                                                3(2-3-4) 
Plant Propagation 
          ชีววิทยาของการขยายพันธุพืช สภาพแวดลอมและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช 
หลักการและเทคนิคการขยายพันธุพืชแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ เทคโนโลยีชีวภาพท่ี
เกี่ยวของกับการขยายพันธุพืช  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

PLSC3201 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว                                                                                                  3(2-3-4) 
Post-harvest Technology 
          สรีรวิทยาและการเปล่ียนแปลงหลังการเก็บเกี่ยว ปจจัยท่ีเกี่ยวของและการควบคุม 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 ท่ีมีผลตอการผลิตพืชอินทรีย 
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 ประเภทของพืชท่ีใชในการจัดสวน การเลือกใชวัสดุ ระบบน้ําและการ
จัดการ การจัดวางระบบไฟฟา ระบบการเคล่ือนยายและขนสง การดูแลรักษา การประเมินราคา  
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 



PLSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช                                                                                                   3(2-3-4) 
Pest Management 
          ประเภทและการจําแนกศัตรูพืช เชน โรค แมลงและวัชพืช แนวทางการควบคุม รูปแบบการ
ปองกันกําจัดศัตรูพืช แนวทางการบูรณาการจัดการศัตรูพืชความปลอดภัยและผลกระทบของสาร
กําจัดศัตรูพืชตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

PLSC3501 การปรับปรุงพันธุพืช                                                                                                           3(2-3-4) 
Plant Breeding 
          รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL2401 พันธุศาสตร 
          หลักการปรับปรุงพันธุพืช การถายทอดลักษณะและอิทธิพลของสภาพแวดลอม พันธุกรรม
ท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงพันธุพืช การอนุรักษพันธุกรรมพืช การปรับปรุงพันธุพืชรูปแบบ
ตางๆ เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุพืช  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

PLSC3601 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช                                                            3(2-3-4) 
Plant Tissue Culture and Biotechnology 
          หลักการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ขั้นตอนและเทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชจากสวนตางๆ 
เชน การเพาะเล้ียงเอ็มบริโอ การเพาะเล้ียงอับเรณูโพรโตพลาสตและยายปลูก การประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 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 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการผลิตไม
ผล การวางแผนการผลิตไมผล การขยายพันธุ การปลูกและการปฏิบัติดูแลรักษา วิธีการผลิตไมผล
นอกฤด ูการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการสงเสริมการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ
ผลผลิต ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 



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

 
 



 
 

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 

POLS1101 ความรูเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science 

           แนวคิดทฤษฎี วิวัฒนาการและขอบเขตของวิชารัฐศาสตร แนวทาง
ตาง ๆ ในการศึกษาทางรัฐศาสตร การเมืองและอํานาจ ความสัมพันธระหวาง
รัฐกับประชาชน กระบวนการทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ตลอดจน
เนื้อหาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

 

POLS1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Administration  

แนวคิดและทฤษฎี ขอบขายของการศึกษารัฐประศาสนศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ
กระบวนการทางการบริหาร การนํานโยบาย แผน และโครงการไปปฏิบัติ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานคลังสาธารณะ การจัดการระบบราชการ รัฐประศาสนศาสตรใน
ประเทศไทย 

 
POLS1103 จริยธรรมสําหรับนักรัฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Ethics for Politicians  
แนวคิด ทฤษฎีของจริยธรรม จริยศาสตร ศีลธรรม คุณธรรมและความสัมพันธ

ระหวางจริยธรรมกับการเมือง แนวคิดและจริยธรรมของปรัชญาทางการเมืองท่ีสําคัญและ
ในมุมมองของสํานักคิดตางๆ  ปญหาจริยธรรมทางการเมืองในสังคมไทย 

 
POLS1104 ความสัมพันธระหวางประเทศ   3(3-0-6) 

 International Relations 
แนวคิดพ้ืนฐานของการเมืองระหวางประเทศ ธรรมชาติและโครงสรางของระบบ

การระหวางประเทศ อุดมการณท่ีมีผลตอแนวพฤติกรรมของรัฐ เครื่องมือท่ีใชในการ
ดําเนินความสัมพันธระหวางรัฐ ตลอดจนพัฒนาการความรวมมือระหวางประเทศในรูป
ตางๆ เชน ระเบียบปฏิบัติกฏหมายและสถาบันระหวางประเทศ อันเปนผลจากปจจัย
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  
แนวความคิดทางการเมือง โครงสรางอํานาจ และสถาบันทางการเมืองไทย 

กระบวนการทางการเมือง ความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองไทย ท่ีมีผลตอการมีสวน
รวมและการเปล่ียนแปลงทางการเมืองไทย 

 
POLS2102 ปรัชญาและทฤษฎีทางการเมือง   3(3-0-6) 

 
 
 

 

Political Philosophy and Theory 
แนวความคิดของนักปรัชญาและนักทฤษฎีในทางการเมืองท่ีสําคัญ ตั้งแตยุค     

คลาสสิคจนถึงสมัยปจจุบันในกลุมแนวคิดเรื่องทฤษฎีระบบโลกและการพ่ึงพิง และกลุม
หลังโครงสรางนิยม 

 
POLS2103 ระบบบริหารราชการไทย   3(3-0-6) 

 Thai Bureaucracy System  
ปรัชญา ทฤษฎี แนวความคิด กระบวนการ คานิยม ระบบ และวิวัฒนาการของการ

บริหารราชการไทย ปจจัยแวดลอมทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ
การบริหารราชการไทย การจัดสวนราชการและการบริหารราชการไทยในปจจุบัน ปญหา 
อุปสรรค และแนวทางแกไขปรับปรุงการบริหารราชการไทย การปฏิรูประบบราชการ
ตลอดจนการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 
POLS2104 นโยบายสาธารณะและการวางแผน   3(3-0-6) 

 Public Policy and Planning  
แนวคิด หลักการ และกระบวนการนโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวของกับการกําหนด

นโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย รวมท้ังการวิเคราะหนโยบาย 
และการวางแผนในภาครัฐ ปญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับโยบายสาธารณะและการวางแผน
ในประเทศไทย 



 
POLS2105 

 
การปกครองทองถิ่นไทย 
Thai Local Government  

3(3-0-6) 

 แนวคิด ทฤษฏี และพัฒนาการของการปกครองทองถ่ินจากแนวคิดตะวันตกท่ีเปน
รากฐานของการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย ประวัติและ
ความสัมพันธระหวางการปกครองทองถ่ินกับการปกครองสวนกลาง รูปแบบ ปญหาและ
ผลกระทบตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยปจจุบัน 

 
POLS2301 องคการและการจัดการภาครัฐ   3(3-0-6) 

 Public Organization and Management  
ความรูเบ้ืองตน แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับองคการและการจัดการ สภาพแวดลอม  

องคประกอบ และ รูปแบบขององคการ  ลักษณะขององคการสมัยใหม  การปรับตัวของ
องคการและการจัดการภาครัฐภายใตบริบทในปจจุบัน 
 

POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ   3(3-0-6) 
 Public Human Resource Management 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย 
การบริหารทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ รวมท้ังปญหาและแนวโนมการเปล่ียนแปลงของการ
บริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐในปจจุบัน 

 
POLS3301 การบริหารแรงงาน   3(3-0-6) 

 Labour Administration 
แนวคิด หลักการพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับการบริหารแรงงาน ความสัมพันธระหวางลูกจาง

กับฝายบริหารและรัฐบาล สภาพขอขัดแยงระหวาง นายจางกับลูกจาง องคกรท่ีเกี่ยวของกับ
การบริหารแรงงาน บทบาทของรัฐบาลในดานแรงงาน สภาพการจางและกระบวนการ
เจรจาตอรอง การนัดหยุดงาน กฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนปญหาอุปสรรคท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารแรงงานไทย 
 
 
 
 
 



POLS3302 การบริหารโครงการและการลงทุนสาธารณะ  3(3-0-6) 
 Project Management and Public Investment 

แนวคิด หลักการท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโครงการ และวงจรการบริหารโครงการ
ขององคกรภาครัฐ นโยบายและส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของ ประเภทของโครงการสาธารณะ 
การกอรูปเชิงนโยบายและการตัดสินใจลงทุนในโครงการสาธารณะขององคการภาครัฐ 
แนวคิดในการประเมินผลโครงการสาธารณะ ตลอดจนการกําหนดอํานาจหนาท่ีความ
รับผิดชอบของผูบริหารโครงการของรัฐ ผลกระทบจากโครงการและการลงทุนสาธารณะท่ี
มีตอเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม โดยเนนสถานการณ แนวนโยบาย กระบวนการ และ
ปญหาหารบริหารโครงการสาธารณะของประเทศไทย 

 
POLS3303 เทคนิคการบริหาร  3(3-0-6) 

 Administrative Techniques  
แนวคิดทางการบริหาร และเทคนิคทางการบริหารท่ีนําไปสูประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคการ รวมท้ังสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการท่ีด ี
 

POLS3304 การบริหารงานคลังและงบประมาณ  3(3-0-6) 
 
 
 

 

Fiscal Administration and Budgeting  
เปาหมายและหนาท่ีดานเศรษฐกิจของรัฐ แนวคิด ทฤษฎีทางการคลังและ

งบประมาณ  องคประกอบในการบริหารงานคลัง กระบวนการงบประมาณ ลักษณะของ 
นโยบาย มาตรการในการดําเนินการตามนโยบาย และความสัมพันธระหวางนโยบายกับ
การพัฒนาประเทศ ของนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และนโยบายงบประมาณ 
 

POLS3305 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานสาธารณะ  3(3-0-6) 
 Public Management Information Systems  

แนวคิดท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การนําระบบสารสนเทศมาใช ความสัมพันธ
ระหวางองคการและสารสนเทศ จริยธรรมในการใชขอมูลและสารสนเทศ รวมท้ัง
ผลกระทบของสารสนเทศท่ีมีตอการบริหารงานขององคการในปจจุบัน 

 
 
 
 
 



POLS3306 การประเมินผลโครงการสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Project Evaluation 

(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS3302 การบริหารโครงการและการลงทุนสาธารณะ) 
หลักการและเทคนิคของการประเมินผลโครงการสาธารณะในฐานะท่ีเปนเครื่องมือ

นักบริหารภาครัฐ ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑในการประเมินผล เทคนิคการ
ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลกอน ระหวาง และหลังการนําโครงการไปปฏิบัติ 
ศึกษาบทบาทของสถาบันตางๆในการประเมินผลโครงการสาธารณะขององคการใน
ทองถ่ิน 

 
POLS3307 การศึกษาวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 

 Readings in Public Administration  
ตํารา บทความ ผลการวิจัย และเอกสารวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตร เพ่ือ

พัฒนาทักษะในการอาน การเขียน การตีความหมาย การจับประเด็นสําคัญ และสรุป
ใจความสําคัญของเอกสารดังกลาวท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

POLS3321 นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  3(3-0-6) 
 Public Human Resource Policy and Planning 

(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ) 
แนวคิด หลักการในการวางนโยบาย และแผนทรัพยากรกําลังคนภาครัฐ ปจจัย

องคประกอบท่ีจําเปนสําหรับการวางแผนกําลังคน เทคนิค และวิธีการในการวางแผน
กําลังคน องคกรเกี่ยวกับการวางแผนกําลัง ระบบขอมูลทรัพยากรกําลังคนภาครัฐ การ
ดําเนินการติดตามและการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย และ
แผน แนวโนมการกําหนดนโยบายและการวางแผนกําลังคนภาครัฐภายใตสภาวการณท่ี
เปล่ียนแปลง ผลกระทบท่ีเกิดจากนโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษยในระดับตางๆ 
ท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เปนตน 

 
POLS3322 การสรรหา คัดเลือก และการวาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ     3(3-0-6) 

 Recruitment Selection and Procurement into Public Organization  
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ) 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการสรรหา คัดเลือก วาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ 
กระบวนการ และเทคนิคในการสรรหา คัดเลือก วาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ 
รวมท้ังการสรรหา คัดเลือก วาจางเขาสูระบบงานในองคการภาครัฐ 



 
POLS3323 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Public Human Resource Development  
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ) 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ กระบวนการ และเทคนิค
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ รวมท้ังปญหาและแนวโนมการเปล่ียนแปลงของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐในปจจุบัน 

 
POLS3324 พฤติกรรมและมนุษยสัมพันธในองคการภาครัฐ 3(3-0-6) 

 Behavior and Human Relations in Public Organization  
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ปจจัย และปรากฏการณตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษยในองคการ 
 

POLS3325 การบริหารคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูลในองคการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Compensation and Fringe Benefit Management in Public Organization 

(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ) 
ทฤษฎี พัฒนาการของระบบเงินเดือนและคาตอบแทนสวัสดิการ และผลประโยชน

เกื้อกูลในองคการภาครัฐ หลักการ กระบวนการ และวิธีการจัดทํานโยบาย โครงสราง
เงินเดือน การจัดสวัสดิการ ระบบการใหรางวัลรูปแบบตางๆ ศึกษาการออกแบบและการ
บริหารระบบคาตอบแทน สวัสดิการ และการใหรางวัลท่ีเหมาะสมกับองคการภาครัฐ 
โครงสรางและวิธีการจายคาตอบแทน หลักการจายคาตอบแทนภาครัฐ 

 
POLS3326 นโยบายคุณภาพชีวิตและสวัสดิการภาครัฐ  3(3-0-6) 

 Quality of life and Public Welfare Policy 
แนวคิดและพัฒนาการของคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการ นโยบายท่ีเกี่ยวของกับ

คุณภาพชีวิตและสวัสดิการของรัฐ รวมถึงปญหาการจัดการคุณภาพชีวิตและสวัสดิการใน
ภาครัฐ 

 
 
 
 
 



POLS3341 สิทธิมนุษยชน      3(3-0-6) 
 Human Rights  

ประวัติ วิวัฒนาการ ทฤษฎี ขอคําและปรัชญาท่ีเกี่ยวของกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย กฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายสากล และหลักกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวของกับการ
รับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

 
POLS3342 การบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 

 Justice Administration  
การบริหารกระบวนการยุติธรรม บทบาทของฝายตางๆในกระบวนการยุติธรรม 

ไดแก ฝายตุลาการ ผูพิพากษา อัยการ ตํารวจ ทนายความ นิติกร ศึกษา กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
ศึกษาปญหาและผลกระทบของกระบวนการยุติธรรมท่ีมีตอสังคม รวมถึงแนวคิดในการ
แกไขปญหา การปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ือเปนการสงเสริมความ
ยุติธรรมในสังคม 
 

POLS3343 นิติวิทยาศาสตรในการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 
 Forensic Science in Justice Administration  

ลักษณะของนิติวิทยาศาสตร ไดแก การนําความรูทางวิทยาศาสตรทุกสาขามา
ประยุกตใช เพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงในคดีความเพ่ือผลในการบังคับใชกฎหมายและการ
ลงโทษ บทบาทของงานนิติวิทยาศาสตรท่ีมีตอการบริหารงานยุติธรรม บทบาทของนัก
บริหารงานยุติธรรมในการพัฒนางานและการสืบสวนสอบสวนในกระบวนการยุติธรรม
โดยใชศาสตรของนิติวิทยาศาสตร อันเปนส่ิงสําคัญตอหลักนิติธรรมและการใหความ
ชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 
POLS3344 นวัตกรรมในการบริหารงานยุติธรรม 3(3-0-6) 

 Innovation in Justice Administration  
แนวคิดทางการบริหารท่ีเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลง เพ่ือนําไปสูการพัฒนา 

รูปแบบของการบริหารงานยุติธรรม ขอดีของการมีนวัตกรรม การสรางนวัตกรรม ปญหา
และอุปสรรคท่ีมีตอการสรางนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง แนวทางและกลยุทธ 
ตลอดจนปจจัยท่ีสงผลตอการสรางนวัตกรรมในการบริหารงานยุติธรรม 

 
 
 



POLS3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6) 
 
 
 

 

Research Methodology in Public Administration  
แนวความคิด ประเภท และกระบวนการในการวิจัย เพ่ือเช่ือมโยงเขากับประเด็นท่ี

เกี่ยวของทางรัฐประศาสนศาสตร โดยครอบคลุมท้ังปรัชญาการแสวงหาความรู การ
กําหนดปญหาของการวิจัย การสรางสมมติฐาน การออกแบบการทําวิจัย การเก็บขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการอภิปรายผล 
 

POLS4301 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Development Administration  

กระบวนการบริหาร การบริหารการพัฒนาของไทย หลักการและทฤษฎีการบริหาร
การพัฒนา การพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศ รวมถึง
ความสัมพันธและปจจัยแวดลอมตางๆ ท่ีมีอิทธิผลตอการพัฒนาทองถ่ินและประเทศ 
 

POLS4321 กฎระเบียบในการบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ  3(3-0-6) 
 Regulations in Public Human Resource Management  

(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2302 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ) 
ท่ีมา หลักการ แนวคิดและรายละเอียดของกฎระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการ

บริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ ไดแก พระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน ระเบียบการลาใน
ลักษณะตางๆ ระเบียบการเล่ือนขั้นเล่ือนตําแหนง ระเบียบขอบังคับดานงานวินัย อุทธรณ 
รองทุกข และสามารถวิเคราะห ประยุกต ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแกไขการใช
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของดังกลาวไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาวการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 
POLS4322 การพัฒนาองคการภาครัฐและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 Public Organization Development and Change Management 
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS2301 องคการและการจัดการภาครัฐ) 

แนวคิด ความรูเบ้ืองตน และธรรมชาติของการพัฒนาองคการ แนวคิดและหลักการ
บริหารการเปล่ียนแปลง กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง เทคนิควิธีการในการบริหาร
การเปล่ียนแปลง รวมท้ังแนวโนมการบริหารการเปล่ียนแปลงของภาครัฐ 

 
 
 
 



POLS4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 2(90) 
 
 
 
 

Preparation for Occupational Practicum in Public Administration  
กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

ดานการรับรูลักษณะและโอกาสการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาใหมีความรู ทักษะ 
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ 

 
POLS4802 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450) 

 Occupational Practicum in Public Administration  
(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร) 

การฝกงานในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยเนนการรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหการบริหารในองคการตลอดจนการวางโครงการในการแกปญหาการ
บริหารงานในองคการ และการรวมกิจกรรมทางการบริหารในองคการ การประชุม การ
ฝกอบรมการสรางทีมงาน และการประเมินผล 

 
POLS4901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร  3(2-2-5) 

 Seminar in Public Administration  
กรณีศึกษาทางดานรัฐประศาสนศาสตร โดยเนนสภาพปญหาและภูมิปญญาทองถ่ิน 

นําขอคนพบมาปฏิบัติการสัมมนา ท้ังนี้อยูภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผูสอน 
 

POLS4902 วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(0-6-3) 
 Research Studies in Public Administration  

(รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : POLS3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร) 
วิธีการและเทคนิคในการดําเนินการวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตรท้ังเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ ในขั้นตอนการเก็บรวบรวม การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล โดยใช
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอางอิง การตีความ และการรายงานผล 
 
 
 
 
 



POLS4903 การศึกษาเอกเทศทางรัฐประศาสนศาสตร  3(0-6-3) 
 Independent Study in Public Administration  

การศึกษาประเด็นตางๆ ท่ีสําคัญและนาสนใจทางดานรัฐประศาสนศาสตร โดย
นําเสนอในลักษณะโครงการ ดําเนินการศึกษาตามโครงการ เขียนรายงานผลการศึกษาอยาง
เปนระบบ ท้ังนี้ใหอยูภายใตการควบคุมดูแลและคําแนะนําของอาจารยผูสอนประจํากลุม 

 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
PSYC1101   จิตวิทยาทั่วไป                                        3(3-0-6) 
 General  Psychology 

           ความหมาย  วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา พันธุกรรม และส่ิงแวดลอม ผลและวิธี
การศึกษาใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการของมนุษย การรูสึกและการรับรู  เชาวน
ปญญาความฉลาดทางอารมณ การเรียนรู กระบวนการคิด การจํา และลืม การจูงใจ  
บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุม 

 
PSYC1102    จิตวิทยาพัฒนาการ                          3(3-0-6) 
   Developmental  of  Psychology 

          การเจริญเติบโตและลักษณะพัฒนาการมนุษย อิทธิพลตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอพัฒนาการของบุคคล    ทฤษฎี
ท่ีเกี่ยวของกับจิตวิทยาพัฒนาการ   พัฒนาการดานตางๆ ของมนุษยตั้งแตปฏิสนธิ
จนกระท่ังเขาสูวัยชรา    ตลอดจนการชวยเหลือและสงเสริมพัฒนาการของบุคคล 

 
PSYC1103 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว                     3(3-0-6) 
 Psychology of Personality and Adjustment  

           ความหมาย ความสําคัญของบุคลิกภาพและการปรับตัว  ความสัมพันธของ
บุคลิกภาพกับสังคมและวัฒนธรรม    การจําแนกบุคลิกภาพ   การวัดและประเมิน
บุคลิกภาพ   ทฤษฎีบุคลิกภาพท่ีสําคัญ   ลักษณะบุคลิกภาพท่ีเปนปญหา    วิธีการ
ปรับตัวของมนุษย    การปองกันและการแกไขพฤติกรรมท่ีเปนปญหา     การวิเคราะห
เพ่ือหารูปแบบบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม    การปรับปรุงและเสริมสรางบุคลิกภาพ 

 
PSYC1104  การรับรูและการจูงใจ                                   3(3-0-6) 
 Perception  and  Motivation 

         ความหมายของการรับรูและการจูงใจ    ความแตกตางของการรับสัมผัสและ  
การรับรู    องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอการรับรู    รูปแบบการรับสัมผัส    ทฤษฎี      
การรับรู    ปรากฏการณการรับรู     ทฤษฎีและหลักการจูงใจ   องคประกอบทางสรีระ   
ส่ิงแวดลอม  และทางจิตใจท่ีสงผลตอการเกิดพฤติกรรม     การประยุกตแนวคิดและ
ทฤษฎีมาใชในการสงเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงคและสรางขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน 



PSYC1105         จิตวิทยาการเรียนรู                                                                                                3(3-0-6)  
  Psychology   of  Learning 

          ความหมาย  ธรรมชาติของการเรียนรู    ความสําคัญของสมองตอการเรียนรูชนิด 
ของการเรียนรู    ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู   ทฤษฎีการเรียนรู    ลีลาการเรียนรู   การจัด
สภาพแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ   การประยุกตใชหลักการเรียนรูใน
การแกไขปญหาการเรียนและปญหาอ่ืน  ๆ

 
PSYC1206 มนุษยสัมพันธ                                                                                                       3(2-2-5)   
 Human   Relations 

          ความสําคัญและหลักการมนุษยสัมพันธ         ธรรมชาติและความตองการของ
มนุษยทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุม  ปจจัยท่ีมี 
ผลตอการสรางมนุษยสัมพันธ   เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ   การส่ือสารเพ่ือสราง
มนุษยสัมพันธท่ีดี    การวิเคราะหระดับความสัมพันธของบุคคล     ฝกปฏิบัติการ
ปรับปรุงทักษะในการสรางมนุษยสัมพันธ  

 
PSYC2101  เคร่ืองมือวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา                     3(2-2-5) 
 Tools  and  Psychological  Testing 

          หลักการและวิธีการในการวัด    การทดสอบและการประเมินผลทางจิตวิทยา  
การวัดคุณลักษณะ   ประเภทของแบบทดสอบท่ีใชทางจิตวิทยา     คุณสมบัติท่ีจําเปน
สําหรับแบบทดสอบท่ีดี      แหลงขอมูลท่ีเกี่ยวกับแบบทดสอบและเครื่องมือวัดทาง
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 บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับงานแนะแนว  และจรรยาบรรณของนักแนะแนว 

 
 
 



PSYC2203 การติดตอส่ือสารและการชักชวน                3(3-0-6) 
 Communication  and  Persuasion 

           ความหมาย ความสําคัญของการติดตอส่ือสาร  กระบวนการติดตอส่ือสาร   
หลักการส่ือสารระหวางบุคคล   ปญหาท่ีเกิดขึ้นในการส่ือสาร   รูปแบบในการ
ติดตอส่ือสาร    การประชาสัมพันธ   การชักชวน  ขาวลือ   วิเคราะหการติดตอส่ือสาร
ระหวางบุคคล    และประยุกตใชความรูทางจิตวิทยาเพ่ือการส่ือสารและการโนมนาว
ใจท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
PSYC2204   การปรึกษาเบื้องตน               3(2-2-5) 
 Introduction  to  Counseling 

         ความสําคัญของการปรึกษา    หลักการเบ้ืองตนและวิธีใหการปรึกษา   ทฤษฎี
และแนวคิดในการใหการปรึกษาดานตางๆ กระบวนการและเทคนิคในการให    การ
ปรึกษา   จรรยาบรรณของผูใหการปรึกษา    ฝกทักษะการใหการปรึกษาเบ้ืองตน    

 
PSYC2205   คอมพิวเตอรสําหรับนักจิตวิทยา              3(3-0-6) 
 Computer for Psychology 

 ศึกษาการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรโดยประยุกตการใชเทคโนโลยีส่ือ
สมัยใหมนํามาใชเก็บรวบรวมขอมูลทางจิตวิทยา การวิเคราะหขอมูล การทําแบบทดสอบ
ทางจิตวิทยา ตลอดจนจัดทําฐานขอมูลทางจิตวิทยาเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธไดอยาง
เหมาะสม 

 
PSYC2206 การวางแผนชีวิตและอาชีพ                             3(2-2-5) 
 Life  and  Career  Planning 

          พัฒนาการทางอาชีพ     ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพ       การวางแผนชีวิต
และการเลือกอาชีพดวยการทําความเขาใจตนเอง     การสํารวจความถนัด      
ความสามารถ      ความสนใจ       บุคลิกภาพ      ความตองการ    คานิยม   แรงจูงใจ   
และการสํารวจคนควาขอมูลทางอาชีพ  การตัดสินใจอยางฉลาดในการวางแผนชีวิต
และอาชีพ        การตั้งเปาประสงคเพ่ือบรรลุความสําเร็จในชีวิตและอาชีพ       ฝกการ
วางแผนชีวิตและอาชีพโดยเสนอโครงการเปนรายบุคคล 

 
 
 



PSYC2207  จริยธรรมทางจิตวิทยา         3(3-0-6) 
  Ethics  in  Psychology 

           ความหมายและความสําคัญของจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา   ทฤษฎีและ
หลักการทางจริยธรรม   เกณฑการตัดสินจริยธรรมทางจิตวิทยา   มาตรฐานทาง
จริยธรรม   เครื่องมือและการประเมินจริยธรรมในวิชาชีพจิตวิทยา   จริยธรรมใน     
การใหคําปรึกษาและการทําวิจัยดานพฤติกรรมศาสตร     ฝกการประเมินจริยธรรมโดย
ศึกษาจากกรณีตัวอยาง 

 
PSYC2308  จิตวิทยาเด็กพิเศษ        3(2-2-5)      
 Psychology  for  Exceptional Children 

         ความหมาย พ้ืนฐานทางสังคมและจิตวิทยา  ลักษณะความบกพรองท่ีมีตอ
พัฒนาการทางจิตใจของเด็ก  เกณฑและประเภทของเด็กพิเศษ   การจัดกลุมเด็กพิเศษ   
สาเหตุของพฤติกรรมองคประกอบทางกายภาพ   ชีวภาพ   และสังคมท่ีมีตอกลุมเด็ก
พิเศษ   การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษ   ทราบถึงองคการและหนวยงานท่ีใหความ
ชวยเหลือเด็กพิเศษเพ่ือติดตอ 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  

 ความหมายและความสําคัญของการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร การประยุกต
หลักการเรียนรูไปใชในการฝกอบรม  การวางแผน เทคนิค และการจัดการฝกอบรม 
การประชุมแบบตาง ๆ บทบาทหนาท่ีของบุคลากรในการพัฒนาการฝกอบรม การ
กําหนดวัตถุประสงค การจัดโปรแกรมการฝกอบรม และกรประเมินผลการฝกอบรม 

 
 



PSYC2311         จิตวิทยาสําหรับครู       3(3-0-6) 
  Psychology  for  Teacher 

          ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย ทฤษฏีการเรียนรู ปจจัยและอิทธิพล
ท่ีมีตอการเรียนรู  วิ ธีประยุกตจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู ความรูและหลักการ 
เบ้ืองตนในการแนะแนว และใหการปรึกษาผูเรียน ว  ิธีการสงเสริมพัฒนาการ 
องคประกอบท่ีสงเสริมการเรียนรู 

 
 PSYC2312 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน       3(3-0-6) 
 Work  Efficiency  Development     

          ธรรมชาติและลักษณะของงาน   การเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี
สงผลกระทบตอการทํางาน   บุคลิกภาพพ้ืนฐานและการแสดงออกท่ีเหมาะสมใน ท่ี
ทํางาน     การสรางแรงจูงใจในการทํางาน    การบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ  การ
เสริมสรางความเช่ือม่ันในตนเอง    การพัฒนาทักษะในการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน การ
จัดการกับความเครียดท่ีเกิดจากการทํางาน 

          
PSYC3101   พลวัตกลุม            3(3-0-6) 
 Group  Dynamics 

          ศึกษาทฤษฎีธรรมชาติและองคประกอบตาง ๆ   ท่ีมีอิทธิพลตอกลุมและการ
รวมกลุมการพัฒนากลุม   โครงสรางของกลุม   และการปฏิสัมพันธของสมาชิกภายใน
กลุม   ฝกปฏิบัติกระบวนการกลุมสัมพันธ   เนนทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนอยาง
มีประสิทธิภาพ   ตลอดจนนําความรูจากการฝกไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   เพ่ือ
เขาใจตนเองและผูอ่ืน    

 
PSYC3202 จิตวิทยาสังคม        3(3-0-6)  
 Social  Psychology     

           การศึกษาเชิงวิทยาศาสตรเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคม   และอิทธิพลของสังคม
ท่ีมีตอพฤติกรรม     การระบุสาเหตุของพฤติกรรม    ทฤษฎีและผลการวิจัยเกี่ยวกับ   
การรับรูระหวางบุคคล   เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม     แรงจูงใจทางสังคม     
การเอ้ืออาทรผูอ่ืน    การชักจูง    การคลอยตามและการเช่ือฟงคําส่ัง    ภาพพจน    อคติ    
การรวมมือและการแขงขัน   การขัดแยง    ผลของวัฒนธรรมและการขัดเกลาทาง
สังคมท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

 



PSYC3203          จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ                                                  3(3-0-6) 
 Industrial  and  Organizational  Psychology 

          ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ  วิธีการศึกษาดานจิตวิทยา 
อุตสาหกรรมและองคการ  พฤติกรรมของบุคคลในองคการ  บทบาทหนาท่ีของ
นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ    สภาวะในการทํางานและสุขภาพจิตของ
บุคลากรในองคการ   การนําหลักการและวิธีการทางจิตวิทยามาประยุกตใชใน         
การสรรหาและคัดเลือกบุคคล    การฝกอบรมและการสอนงานเพ่ือพัฒนาบุคคล   

 
PSYC3204 จิตวิทยาธุรกิจ                      3(3-0-6) 
 Business   Psychology 

          การประยุกตแนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาในการบริหารจัดการธุรกิจ  การ
พัฒนาภาวะผูนําในองคการธุรกิจ   การเสริมสรางบุคลิกภาพเชิงธุรกิจ การบริหารคนท่ี
มีพลังสรางสรรค   ศิลปะในการวิพากษวิจารณเชิงสรางสรรค    การจูงใจพนักงาน   
การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  การเสริมสรางความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง   
การรวมมือและการแขงขันในเชิงธุรกิจ การปรึกษาเชิงธุรกิจ 

 
PSYC3205 จิตวิทยาบริการ         3(3-0-6) 
 Servicing Psychology 

        ศึกษาธรรมชาติและความตองการของมนุษย ความแตกตางระหวางบุคคล  
ความหมาย ความสําคัญและประเภทของงานบริการ คุณสมบัติของผูทํางานบริการ 
หลักการใหบริการ การชักชวน การจูงใจ และการสรางมนุษยสัมพันธกับผูรับบริการ 
การแกไขปญหาเฉพาะหนาและความขัดแยง การประยุกตแนวคิดและทฤษฏีทาง
จิตวิทยามาใชในการใหบริการแกบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

 
PSYC3206 จิตวิทยาผูใหญและผูสูงอายุ       3(3-0-6) 
 Psychology of Adulthood   and   Aging   

           พฤติกรรมของบุคคลวัยผูใหญและผูสูงอายุ      ทฤษฎีพัฒนาการ    การ
เปล่ียนแปลงทางดานรางกาย   อารมณ   สังคม   และสติปญญา   การประกอบอาชีพ   
การปรับตัว   ปญหาและการดูแลสุขภาพวัยผูใหญและผูสูงอายุ   ศึกษาพฤติกรรมและ
ปญหาของผูสูงอายุจากสภาพจริง 

 
 



PSYC3307 จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค          3(3-0-6)  
 Psychology  of  Marketing  and  Consumer 

          การประยุกตแนวคิดทางจิตวิทยาในการสงเสริมการขายและการจูงใจผูบริโภค     
เทคนิคการโฆษณา    เทคนิคการควบคุมพนักงาน   ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซ้ือสินคาของผูบริโภคท้ังดานสวนบุคคล  และดานส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับวัฒนธรรม   
ครอบครัวและสังคม  ตลอดจนกระบวนการใหขอมูลแกผูบริโภค  

 
PSYC3308   สุขภาพจิต        3(3-0-6)  
  Mental  Health     

          แนวคิด   ทฤษฎี   และหลักการของสุขภาพจิต    ลักษณะของบุคคลท่ีมี
สุขภาพจิตดี ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพจิต   ปญหาทางสุขภาพจิต  โรคจิต  โรคประสาท  
การปองกัน  การแกไขพฤติกรรมท่ีเปนปญหา   และการสงเสริมสุขภาพจิต 

 
PSYC3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา                            2(90)  
 Preparation   Practicum in Psychology 

          ทดลองปฏิบัติงานในสถานประกอบการ องคการ หนวยงานท่ีสอดรับกับความรู
ดานจิตวิทยา  ศึกษาโครงสรางการปฏิบัติงาน การวางแผน การจัดแผนกลยุทธ 
กระบวนการพัฒนาบุคคลในองคกรตาง ๆ  

 
PSYC3909   วิธีวิจัยทางจิตวิทยา        3(3-0-6)  
 Research Methodology in Psychology 

          หลักเกณฑและวิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิจัย    เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมมนุษย 
และสังคม    กระบวนการในการทําวิจัย    การวิจัยเชิงทดลอง     การวิจัยเชิง
ความสัมพันธและการวิจัยเชิงคุณภาพ   

 
PSYC 3910  สถิติสําหรับการวิจัยทางจิตวิทยา                  3(2-2-5)  
 Statistics  for  Psychology Research 

           ลักษณะขั้นตอนท่ีสําคัญของการวิจัยทางจิตวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย สถิติท่ีใชใน
การวัดพฤติกรรมทางจิตวิทยา และฝกการวัดและแปรผลจากการวิจัยทางจิตวิทยา 

 
 
 



PSYC4301   การฝกบริหารความเครียดและความขัดแยง           3(2-2-5)  
 Stress  and  Conflict  Management Training 

          ความหมาย   ธรรมชาติ   ประเภท  และกระบวนการของความเครียด    สาเหตุ
ของความเครียดและความขัดแยง   ผลของความเครียดและความขัดแยงท่ีมีตอสภาพ      
ทางกาย จิตใจ  และทางสังคม   ทฤษฎีและเทคนิคตาง ๆ ในการผอนคลายความเครียด    
การจัดการกับความขัดแยง   ฝกทักษะในการคล่ีคลายความขัดแยงและฝกบริหาร
จัดการความเครียด 

 
PSYC4303 การประยุกตจิตวิทยาในโลกสมัยใหม        3(3-0-6) 
 Applied  Psychology  in  Modern  World      

          แนวคิดและผลการวิจัยของนักจิตวิทยารวมสมัย    ในหัวขอเกี่ยวกับ       ความ 
ทันสมัยท่ีมีตอสังคมไทยและพฤติกรรมทางสังคม  แนวโนมการพัฒนาสังคมไทยไปสู
โลกสมัยใหม     กระบวนการทางจิตวิทยาและบทบาทของนักจิตวิทยาตอการ
เปล่ียนแปลงไปสูการจัดระเบียบโลกใหม    รวมท้ังเทคนิคใหม ๆ ในการเพ่ิมผลผลิต
และประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
PSYC4304 มนุษยสัมพันธสําหรับครู       3(3-0-6) 

Human Relations for Teachers 
           ความหมาย  และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู   หลักการ  
องคประกอบ   กระบวนการ  และเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู  บทบาท
ของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน การประเมิน มนุษย
สัมพันธสําหรับครู  ฝกทักษะการสรางมนุษยสัมพันธเพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการ
เรียนรูท่ีดี  และสัมพันธภาพเพ่ือการพัฒนานักเรียน  

 
PSYC4305      จิตวิทยาการกีฬา       3(3-0-6) 
                           Psychology  of  Sport 

           จิตวิทยาเพ่ือนํามาประยุกตในการเรียนการสอน  การฝกซอมการแขงขัน      
อิทธิพลของสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอจิตใจขณะฝกซอมหรือการแขงขันกีฬาอัน
เปนผลทําใหประสิทธิภาพการแขงขันลดนอยลง 

 
 
 



PSYC4306 แรงจูงใจและขวัญในการทํางาน       3(3-0-6) 
                           Motive and Work Morale 

              ศึกษาทฤษฏีและองคประกอบทางสรีระ สภาวะแวดลอมและปจจัยทาง
จิตวิทยาท่ีกระตุนใหเกิดพฤติกรรมในมนุษย การประยุกตใชหลักการและทฤษฏีการจูง
ใจมาใชในการจูงใจ การสรางขวัญและกําลังใจ เพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
PSYC4307  การพัฒนาสมรรถนะของมนุษย      3(3-0-6) 
 Developing   Human  Competency 

          ความหมาย   ความเปนมา  และความสําคัญของสมรรถนะ   แนวทางการพัฒนา 
สมรรถนะของบุคคลดานการตระหนักรูในตนเอง  การกํากับตนเอง  และการจูงใจ
ตนเอง    ประเภทของสมรรถนะ  การเรียนรูสมรรถนะทางสังคมดานตางๆ  เพ่ือใชใน
การปฏิบัติงาน การสรางภาวะผูนํา  การสรางทีมงาน การบริหารอารมณ การผูกมิตร
และจูงใจคน ฝกการเขียน  วิเคราะหและประเมินสมรรถนะ  

 
PSYC4308 จิตวิทยาพุทธศาสตร                      3(3-0-6) 
 Buddhist   Psychology 

          ความสัมพันธระหวางจิตวิทยาและพุทธศาสนาในดานจุดมุงหมายและแนวคิด
ในแงความเปนศาสตร     ความเปนมาและแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา 
ลักษณะของจิต  องคประกอบของจิตประเภทของจิต อารมณและการรับรู ไตรลักษณ 
ภาวะของจิตท่ีเปนปญหาและการคล่ีคลายปญหา    การนําหลักธรรม     ในศาสนาพุทธ 

 
PSYC4309 จิตวิทยาองคการ                                  3(3-0-6) 
 Organizational  Psychology 

           ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสรางขององคการ   อิทธิพลของสังคมและองคการ
ท่ีมีตอมนุษยในฐานะสมาชิกขององคการ การเรียนรูองคการ ความพึงพอใจใน การ
ทํางาน ความคาดหวังขององคการท่ีมีตอสมาชิกและพฤติกรรมของสมาชิกท่ีมีตอความ
คาดหวังขององคการ  ภาวะผูนําผูตาม  บรรยากาศตาง ๆ  ขององคการ    ความขัดแยง
และการขจัดความขัดแยง 

 
 
 
 



PSYC4310 เพศศึกษารอบดานสําหรับครู                3(2-2-5) 
Comprehensive Sexuality Education for Teacher 
           ความหมายและขอบขายของเพศศึกษา ความสําคัญและความจําเปนในการเรียน
เพศศึกษา ความรูเรื่องเพศวิถี และองคประกอบเรื่องเพศ ไดแก พัฒนาการของมนุษย 
สัมพันธภาพทางเพศ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ และ   การแสดงออก สุขภาพ
ทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในกาหลอหลอมวิถีทางเพศ กระบวนการสงเสริม
การเรียนรูเรื่องเพศ กระบวนการจัดการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษา การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู การฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรูเพศศึกษา 

 
PSYC4311 การปรึกษาแบบกลุม               3(2-2-5) 
 Group   Counseling 

          หลักการเบ้ืองตนและทฤษฎีการใหการปรึกษาแบบกลุม    หลักการจัดการให
การปรึกษาแบบกลุม    กระบวนการกลุม    ประเภทของการใหการปรึกษาแบบกลุม    
บทบาทของผูนําและสมาชิกในกลุม    สภาพปญหาภายในกลุม    เทคนิคตาง ๆ ใน  
การใหการปรึกษาแบบกลุม   เนนฝกปฏิบัติการปรึกษาแบบกลุม 

 
PSYC4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางจิตวิทยา                   5(450) 
 Occupation   Practicum    in    Psychology 

           (วิชาท่ีตองเรียนมากอน : PSYC  3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
จิตวิทยา )ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดการ
ทางดานจิตวิทยา โครงสรางหนวยงาน ลักษณะงานดานพัฒนาทรัยกรบุคคล    และ
ประยุกตกระบวนการทางจิตวิทยาในการทํางาน  ฝกเขียนโครงการพัฒนาบุคลากรใน
องคการโดยเนนการจัดฝกอบรมใหความรูดานกระบวนการทางจิตวิทยาในการพัฒนา
คุณภาพมนุษย 

 
PSYC4901   สัมมนาทางจิตวิทยา         3(3-0-6) 
 Seminar  in  Psychology 

          หัวขอท่ีสนใจเกี่ยวกับจิตวิทยา  ศึกษาดูงานการจัดบริการทางจิตวิทยา  และการ
ปรึกษารายบุคคลและกลุมในหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ประมวลความรู และขอมูล
วิเคราะห ประชุม   อภิปรายเพ่ือหาขอสรุป  และเสนอขอคิดเห็นในรูปแบบรายงาน 

 
 



PSYC4902   การวิจัยทางจิตวิทยา         3(0-6-3) 
  Research  for  Psychology 

          ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ม นุ ษ ย โ ด ย ใ ช ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า สต ร แ ล ะ
กระบวนการวิจัยโดยศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค และความหมายของการวิจัยทาง
จิตวิทยา    วิธีการตาง ๆ ในการวิจัย การดําเนินการวิจัย   แหลงขอมูล   เทคนิค     การ
เก็บรวบรวมขอมูล   การวิเคราะหขอมูล   การประเมินผล   และการแปลผลการวิจัย 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

SCED3302 การพัฒนาส่ือในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร            3(2-4-3) 
  Construction of Science Instructional Media 

ศึกษาและปฏิบั ติ  หลักการอ อกแบบอุปกร ณ เ พ่ือการสอ น การทดลอ ง                    
การสาธิตการผลิตอุปกรณทดแทน การเลือกวัสดุและวัสดุทดแทน การผลิตอุปกรณโสต
ทัศนศึกษา  เชน  การทําสไลดเพ่ือใชกับกลองจุลทรรศน  การเก็บและรักษาตัวอยางทาง
ชีววิทยา การผลิตอุปกรณอ่ืน ๆ  

 
SCED3303 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร                3(2-4-3) 
  Skills for Science Teachers 

วิเคราะหคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญและจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร ฝกทักษะในการจัด
กิจกรรมโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี 
โครงงานวิทยาศาสตรการออกแบบและการสรางส่ือการสอนวิทยาศาสตร การจัดกิจกรรม
คายวิทยาศาสตร การสรางขอสอบและการใชขอสอบ ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
ทักษะอ่ืนๆท่ีจําเปน การประเมินทักษะและแนวทางการพัฒนาทักษะสําหรับครู
วิทยาศาสตร 

 
SCED3403 ทัศนศึกษาเชิงวิทยาศาสตร                3(2-3-4) 
  Scientific Field Trip 

วางแผนศึกษาจากแหลงเรียนรู หอดูดาว หอพรรณพืช พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร
สวนสัตว สวนพฤกษศาสตร และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ อภิปรายและนําเสนอการเรียนรู 

 
SCED3901 วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร                                                   3(3-0-6) 
               Research  Methodology  in Science 

พ้ืนฐานท่ัวไปของการวิจัย  ความหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร ประเภทการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร เจตคติเชิงวิทยาศาสตร การกําหนดปญหาการวิจัยทางวิทยาศาสตร 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย การวางแผนการทดลอง สถิติในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การสรุปผลและการนําผลการวิจัย ทาง
วิทยาศาสตรไปใช 



SCED4204 การจัดประสบการณการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร               3(3-0-6) 
Learning Experience Management in Sciences  

มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด จุดประสงค เนื้อหาวิชาของหลักสูตรกลุมสาระ                    
การเรียนรูวิทยาศาสตร ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคนิคการจัดการเรียนรู  
วิธีการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรแบบตางๆ การจัดหองปฏิบัติการ และความปลอดภัยใน
การใชหองปฏิบัติการ การเลือกและสรางส่ือการเรียนรูวิทยาศาสตร หนังส่ืออานเพ่ิมเติม
และการใชคูมือครู การทําแผนการจัดการเรียนรู การสรางขอสอบ และ             เกณฑการ
ประเมินผลงานเพ่ือการประเมินผลการเรียนรู และการฝกปฏิบัติการสอนหนาช้ันเรียน   

 
 
SCED4901  สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร                               1(0-2-1) 

Seminar in Science Teaching 
ความหมาย ขอบขาย และสรุปแผนการสัมมนาการสอนวิทยาศาสตร คนควา

วิทยาการ ความกาวหนาสารสนเทศทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีตามความสนใจ และ
นํามาอภิปรายผลรวมกัน สรุปแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตร 

 
 
 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 

SOAN1102  จริยธรรมเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 
Ethics for Development  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และหลักการทางจริยธรรม แนวทางในการสรางความรู
และศักยภาพในการคิดปลูกผังคานิยมท่ีดีงาม  การใชคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมเปนตัว
กําหนดการแสดงพฤติกรรม        และใชศาสตรแหงวิชาชีพอยางถูกตองเหมาะสมกับการเปนทรัพยากร
มนุษยท่ีมีคุณคาตอสังคมและการพัฒนา 
  

SOAN1103  สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  Thai Society and Culture 

 ศึกษาพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย โครงสรางของสังคมไทยในอดีตและ
ปจจุบัน สถาบันท่ีสําคัญของสังคมไทยและ ระบบวัฒนธรรมไทย การเปล่ียนแปลงใน
สังคมไทยวัฒนธรรมพ้ืนบาน เอกลักษณไทย วิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 

 
SOAN1201 หลักสังคมวิทยา                3(3-0-6) 

 Principles of Sociology  
ศึกษาเกี่ยวกับนิยามความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะท่ีเปนแขนงหนึ่งของ วิชา

สังคมศาสตร ขอบเขต  ประวัติ ความเปนมา  และแนวคิดของนักสังคมวิทยา  วิธีการศึกษา
สังคมวิทยา ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบทางสังคม  การจัดชวงช้ันทางสังคม  
กลุมสังคม  สถาบันสังคม  วัฒนธรรม  การขัดเกลาทางสังคม  กระบวนการทางสังคม  
พฤติกรรมรวมหมู  พฤติกรรมเบ่ียงเบน  การเสียระเบียบทางสังคม  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  
และวัฒนธรรมเนนการศึกษาท้ังในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห 
 

SOAN1205 ความหลากหลายทางวัฒนธรรมชุมชน               3(3-0-6) 
 Diversity of Community Cultures 

 ศึกษาหลักการ  แนวคิด  ทางวัฒนธรรม  รูปแบบ  ลักษณะ  ปญหา  ความเช่ือ  
ตลอดจนภูมิปญญาตาง ๆ ในชุมชน  รวมท้ังวิธีการในการบริหารและจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมสาขาตาง ๆ ในระดับทองถ่ิน  โดยมีการวางแผนเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 
 
 



SOAN1301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน              3(3-0-6) 
  Theories and  Principles of  Community  Development   

ศึกษาโครงสรางและลักษณะของชุมชน  ความหมาย  ปรัชญา  หลักการและเปาหมาย 
ของการพัฒนาชุมชน  กระบวนการของการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม การนําทฤษฎีสังคมศาสตรไปใชในการพัฒนาชุมชนโดยมุงพิจารณา
ความสัมพันธ ทางดานวัฒนธรรมสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง เปนหลัก 
 

SOAN1302 กระบวนการพัฒนาชุมชน              3(3-0-6) 
  Process  of  Community  Development  

ศึกษาความหมายขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน  วิเคราะหกระบวนการพัฒนา
ชุมชนแบบตางๆ ท่ีใชอยูในปจจุบัน  การสรางรูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนท่ีเหมาะสม
กับชุมชน 
 

SOAN1601 ทักษะการส่ือสารสําหรับนักพัฒนา 1                  3(3-0-6) 
                           Communication Skills for  Development Workers 1 

ฝกทักษะการใชภาษาไทยท่ีมีความจําเปนสําหรับนักพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพท้ัง
ในแงการฟง  การอาน และการเขียนเพ่ือการส่ือสาร  ตลอดจนการฝกฝนความสามารถในดาน
การพูดใหสัมฤทธ์ิผลในงานดานการพัฒนาชุมชน 
 

SOAN1602 ทักษะการส่ือสารสําหรับนักพัฒนา 2             3(3-0-6) 
 Communication Skills for  Development Workers 2  

ฝกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษสําหรับนัก พัฒนา โดยมุง เนนทักษะและ
ความสามารถในการอาน เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับความรูทางดานสังคมศาสตร  โดยศึกษา
จากตําราทางวิชาการ ผลงานการวิจัย บทความและขาวสารตางๆในปจจุบัน เพ่ือฝกใหนักศึกษา
ไดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นในดานการพัฒนาอยางมีระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SOAN1603 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน            3(3-0-6) 
Information  System Management  for Community  Development   

ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ เ พ่ือการติดตอ ส่ือสารและการรับสงจดมา ย
อิเลคทรอนิกส  การสืบคนฐานขอมูล  รวมท้ังการสรางโฮมเพจและเว็บไซตเพ่ือใชในงาน
พัฒนา  อาทิเชน ใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ ในการจัดการงานพัฒนาองคกร  ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  การนําใชขอมูลเพ่ือประเมินสถานการณ  การเปล่ียนแปลงการพัฒนาตางๆ 
ดวยการวิเคราะหประเภทขอมูลท่ีตองการเพ่ือประโยชนในการส่ือสารในองคกรชุมชนและ
การสรางเครือขายชุมชน 

 
SOAN2101 หลักมานุษยวิทยา               3(3-0-6) 
  Principles of  Anthropology  

ศึกษา ความหมาย  ลักษณะขอบขาย  และประวัติความเปนมาของมานุษยวิทยา  
มานุษยวิทยากับการศึกษาวัฒนธรรม  การจัดระเบียบสังคมมนุษย  ระบบความเช่ือ  ศาสนา  
พิธีกรรม  การสมรส  ครอบครัว เครือญาติ  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  มานุษยวิทยาประยุกต   
  

SOAN2104 วัฒนธรรม  ศาสนา  กับการพัฒนาที่ยั่งยืน             3(3-0-6) 
  Culture,  Religion  and  Sustainable Development  

ศึกษาแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  ปรัชญา  และศาสนธรรมของศาสนาเพ่ือการพัฒนา  
วัฒนธรรม ความคิดความเช่ือ  ประเพณี และคานิยมท่ีสงเสริม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ท่ียั่งยืน  ตลอดจนการนํามาประยุกตใชในกระบวนการพัฒนา 
 

SOAN2105       ทฤษฎีสังคมวิทยาและการพัฒนา                           3(3-0-6) 
  Theories of Sociology and Development 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา และทฤษฎีการพัฒนา กําเนิด วิวัฒนาการ และ
บริบททางสังคมท่ีมีผลตอการเกิดและพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีนั้นๆ ผลกระทบของการ
ใชแนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา และการพัฒนาในประเทศตางๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย 
แนวโนมของทฤษฎีสังคมวิทยา และการพัฒนาในอนาคต 

 
 
 
 
 



SOAN2202 สังคมวิทยาชนบทและเมือง              3(3-0-6) 
  Rural  and  Urban  Sociology  

ศึกษาความหมาย และความแตกตางของคําวา  สังคมวิทยาชนบทและเมือง  
ความหมายของชุมชน แบบชนบทและเมือง  ดานนิเวศวิทยา  ประชากร  การอาชีพ และ
เศรษฐกิจ  สถาบันสังคม  กลุมและองคการทางสังคม  ลักษณะคานิยม  การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมชนบทเปนสังคมเมือง  ปญหาและการแกไขปญหาของสังคมชนบทและสังคมเมือง  การ
วางผังเมือง 

 
SOAN2203 เมืองศึกษา                            3(3-0-6) 

 Urban Studies 
ศึกษาประวัติศาสตรการเกิดเมือง วิวัฒนาการของเมืองท้ังในตางประเทศและใน

สังคมไทย ความหมายของเมือง การขยายของเมือง การวางแผนเมือง วิถีชีวิตเมือง ทฤษฎีและ
แนวคิดท่ีอธิบายการกอเกิดและการพัฒนาของเมือง ปญหาของเมือง โดยเฉพาะปญหาท่ี
เกี่ยวของกับท่ีอยูอาศัย ปญหาชุมชนแออัด และคุณภาพชีวิตของประชากรเมือง 

 
SOAN2204        การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
                         Societal and Cultural Changes  

ศึกษาความหมาย ความคิด ทฤษฎีและรูปแบบการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม วิวัฒนาการของการเปล่ียนแปลงในสังคมไทย วิเคราะหปญหาครอบครัวไทย การ
ลมสลายของสถาบันครอบครัว หลักการและแนวคิดการสรางชุมชนเขมแข็ง โดยเนน
โครงสรางสังคมและระบบสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
 

SOAN2205 ประชากรศึกษาประยุกตในงานพัฒนาชุมชน            3(3-0-6) 
  Applied  Population  Education  in Community  Development  Work  

ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  วิธีการการทางประชากรศึกษา  ทฤษฎีและนโยบาย
ประชากร  การเปล่ียนแปลงประชากรและผลกระทบ  ปญหาประชากร  การพัฒนาโดยเนนคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา  การใชเทคนิคและกระบวนการทางประชากรศึกษาในงาน
พัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 



SOAN2206 ชนบทศึกษา                3(3-0-6) 
  Rural Studies 

ศึกษาความหมายของชนบท ความแตกตางระหวางชนบทกับเมือง ลักษณะของสังคม
ชนบทในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะพิเศษของชุมชนหมูบานไทย อิทธิพล
ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีมีผลตอชนบทและการปรับตัวของชุมชนชนบทในยุโรป 
เอเชีย ละตินอเมริกา และประเทศไทย 
 

SOAN2208 สวัสดิการสังคม                3(3-0-6) 
  Social  Welfare  

ศึกษาความหมาย  องคประกอบของงานสวัสดิการสังคม  วิวัฒนาการงานสวัสดิการ
สังคมของไทยและตางประเทศ  สวัสดิการชุมชนรูปแบบใหมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ีเขมแข็ง  
ตลอดจนกระบวนการในการกําหนดและวิเคราะหนโยบายทางสังคม รวมถึงการนําแนวทาง
สวัสดิการสังคมไปประยุกตใชกับงานพัฒนาชุมชน 
 

SOAN2211       การบริหารงบประมาณเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น              3(3-0-6) 
              Financial Administration for Local Development  

ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎี  กระบวนจัดการงบประมาณของทอง ถ่ิน
ความสัมพันธของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการงบประมาณทองถ่ิน ระเบียบและ
ขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะในการปฏิบัติการบริหารงบประมาณทองถ่ิน ตลอดจนการใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการงบประมาณ   
 

SOAN2307 การบริหารวิสาหกิจชุมชน              3(3-0-6) 
  Community Enterprise  Management  

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  องคประกอบ  แนวคิดของการดําเนินงาน การบริหาร
วิสาหกิจชุมชน การสงเสริมวิสาหกิจชุมชน การดําเนินงานขององคกรชุมชนในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 



SOAN2309        การบริหารเพ่ือการพัฒนาชุมชน              3(3-0-6) 
                            Administration for Community Development  

ศึกษาแนวคิดท่ัวไปและวิวัฒนาการของการบริหารการพัฒนา  หลักการ  กลวิธีในการ
บริหารงานโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการจัดงบประมาณ  การบุคลากร  การฝกอบรมผูนําชุมชน การ
บริหารงานสนาม  การติดตามผลงาน  ผลกระทบตางๆ ของการบริหารงานพัฒนาชุมชน การ
ประเมินผลงานการบริหารโครงการพัฒนาตามภาคสวน เง่ือนไขและปญหาของการบริหาร
การพัฒนา  เนนการศึกษาเพ่ือวิเคราะหปญหาโดยใชความรูแบบสหสาขาวิชา  การทํางานเปน
ทีม  กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ  ท่ีนําไปสูการกําหนดทางเลือกในการแกปญหา
อยางเหมาะสม การนําทางเลือกนั้นไปติดตามและประเมินผล การประสานงานกับองคการ
อ่ืนๆ  และบทบาทขององคกรการบริหารงานพัฒนาในระดับตางๆ  

     
SOAN2317 การบริหารทองถิ่นเพ่ือการพัฒนาชุมชน             3(3-0-6) 
   Local Administration for  Community  Development  

ศึกษารูปแบบของการจัดองคกรปกครองทองถ่ิน  ในแงท่ีเปนเครื่องมือหรือกลไกใน
การบริหารจัดการงานพัฒนา  ตลอดจนศึกษาถึงบทบาทและหนาท่ีขององคกรปกครองทองถ่ิน
ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาชุมชน 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  ตลอดจนความสัมพันธระหวางความเช่ือ วัฒนธรรมทองถ่ิน  กับปญหาทางการแพทย 
การรักษาแบบพ้ืนบาน 
 
 
 
 
 



SOAN3210      สตรีศึกษากับการพัฒนาชุมชน                           3(3-0-6) 
  Woman Studies and Community Development  

ศึกษาท่ีมาและความหมายของการพัฒนาสตรีและสตรีกับการพัฒนา ศึกษาโครงสราง
ทางสังคม โครงสรางทางเศรษฐกิจและโครงสรางทางการปกครองท่ีเกี่ยวเนื่องกับการมีสวน
และไมมีสวนรวมในการพัฒนา แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีมีผลกระทบตอ
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสตรี บทบาทชายหญิงในการพัฒนา และสตรีกับการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
 

SOAN3211 ปญหาสังคม                3(3-0-6) 
  Social  Problems  

ศึกษา ความหมาย และขอบเขตของปญหาสังคม  หลักการ  ทฤษฎีและวิธีการ
วิเคราะหปญหาสังคม  สาเหตุของปญหาสังคม  ปญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ัวไปสังคม
ชนบท สังคมเมือง ผลกระทบของปญหาสังคมท่ีมีตอบุคคล  กลุมคนและสังคม  วิธีดําเนินการ
แกไขปญหาของสังคม 

 
SOAN3213            การบริหารการทองเที่ยวในชุมชน                                                          3(3-0-6) 
  Community Tourism Administration 

ความหมายของการบริหาร แหลงทองเท่ียว และชุมชน บทบาทของชุมชนตอการ
ทองเท่ียว การพัฒนาแหลงทองเท่ียวในชุมชนอยางยั่งยืน การมีสวนรวมของชาวชุมชนตอการ
บริหารแหลงทองเท่ียวสถานท่ีทองเท่ียวตางๆในชุมชน กลุมตางๆในชุมชน ประเภทของการ
ทองเท่ียว การทองเท่ียวเชิงนิเวศน การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงเกษตร 
การบริหารเศรษฐกิจชุมชน การผลิตสินคาและของท่ีระลึกชุมชน การสรางแรงจูงใจให
นักทองเท่ียวกลับมาเท่ียวซํ้า รูปแบบท่ีพัก โฮมสเตย เกสตเฮาส และกิจกรรมตางๆในชุมชน 
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 
SOAN3214       การจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
                           Knowledge Management for Community Development                                      

ศึกษาแนวทาง  ปรัชญา  หลักการและแนวคิดในการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การสอนทักษะ การถายทอดความรู  การนําทุนทาง
สังคม ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนโดยมีการใช
ทุนทางปญญาเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาชุมชน    
 



SOAN3305 การพัฒนากลุมและเครือขายการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชน           3(3-0-6) 
  Development of Group and Network  Learning in  Community  Development      

ศึกษา ขอบขาย  ความสําคัญ องคประกอบ  หลักการและเทคนิคการรวมกลุม  การ
พัฒนากลุม  ปจจัยท่ีมีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของกลุม  การสรางเครือขาย  แนวคิด 
องคประกอบ ในการสรางเครือขายการเรียนรูของชุมชน  ศึกษาเครือขายการพัฒนาชุมชนท่ี
ประสบความสําเร็จในดานตางๆ 
 

SOAN3308 การพัฒนาแบบยั่งยืน               3(3-0-6) 
  Sustainable  Development  

ศึกษาท่ีมา ความหมายและความสําคัญของแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาแนวคิด
ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอมซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการพัฒนาท่ียั่งยืน  
สถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตฉบับท่ี 1-11 สถานการณของประเทศ
ไทยในปจจุบันกับการพัฒนาแบบยั่งยืน ศึกษาบทบาทของภาครัฐ ตลาด ประชาสังคมตอการ
พัฒนาแบบยั่งยืนในชุมชน เพ่ือเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดระบบการพัฒนาแบบ
ยั่งยืนในชุมชนตามวิถีไทย โดยเนนศึกษาโครงการพระราชดําร ิ
 

SOAN3310 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย              3(3-0-6) 
  Human  Resource  Development  

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการ ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
แบบยั่งยืน 
 

SOAN3311 ภาวะผูนําในงานพัฒนาชุมชน              3(3-0-6) 
  Leadership  in Community  Development  

 ศึกษาและวิเคราะหถึงความหมายและคุณลักษณะของผูนํา ภาวะความเปนผูนํา 
คุณลักษณะของผูนํา  การสรรหาผูนํา   แนวความคิดเกี่ยวกับผูนํา  บทบาทหนาท่ีและ
ความสามารถของผูนํา  ประเภทท่ีมาของผูนํา  แรงผลักดันท่ีทําใหเกิดภาวะผูนําแบบตางๆ 
องคประกอบท่ีมีตอความสําเร็จของการใชภาวะผูนํา  ผูนํากับกลุม  ผูนํากับงานพัฒนาชุมชน 
เทคนิคในการอบรมผูนําในชุมชน  รวมท้ังการใชเครื่องมือสําหรับประเมินผล ความเปนผูนํา  
และการมีสวนรวมเขามาอยูในกลุมและองคการในชุมชน    
 
 
 



   SOAN3316   การบริหารทรัพยากรชุมชน                     3(3-0-6)  
                           Community Resources Management 

ศึกษาความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ การจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน  เทคนิคการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทรัพยากรวัฒนธรรม ทรัพยากร
มนุษย ในชุมชนโดยชุมชนในลักษณะสหวิทยาการเนนแนวคิดการจัดการพัฒนาอยางยั่งยืน  
รวมท้ังปลูกฝงการสรางจิตสํานึกใหกับชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรตางๆใน
ชุมชน 

 
SOAN3319  เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนา              3(3-0-6) 
  Community Economic for Development  

ศึกษา แนวคิด ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน รวมท้ังทฤษฎีทาง
เศรษฐกิจและสังคม ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและทฤษฎีใหม  องคกร
ชุมชนดานเศรษฐกิจ  และวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา ท่ียั่งยืน  ศึกษางานพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ 
 

SOAN3325     การวิเคราะหนโยบายสาธารณะในงานพัฒนาชุมชน            3(3-0-6) 
                         Analysis of  Public Policy in Community Development 

ศึกษาหลักการและกระบวนการในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  เทคนิคการ
วิเคราะห ท้ังการใชทฤษฏี  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     

ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการทางสถิติ  สถิติพรรณนา  สถิติวิเคราะหเบ้ืองตน  
กระบวนการและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร 
 

SOAN4214 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม               3(3-0-6) 
  Industrial   Sociology 

ความรู เบ้ืองตน แนวคิด ความเปนมา หลักการกับสังคมวิทยาอุตสาหกรรม  
โครงสรางอุตสาหกรรม  กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม   การจัดองคการอุตสาหกรรม  
บุคลากรในงานอุตสาหกรรม  แรงงาน  การรวมตัวกันและพฤติกรรมองคการ  กระบวนการ
ทางสังคมอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม  สถาบันทางศาสนากับ
สังคมอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมกับการจัดระเบียบสังคม  การจัดระดับชวงช้ันทางสังคม
อุตสาหกรรม  สถานภาพและบทบาทของสตรีในสังคมอุตสาหกรรม 
 

SOAN4216 การอนุรักษและการพัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชน            3(3-0-6) 
 Environmental Conservation and Development in Community   

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ วิธีการการปลูกฝงการสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมในชุมชน การพัฒนาส่ิงแวดลอม
อยางยั่งยืนท่ีเกิดประโยชนตอชุมชน 
 

SOAN4306 ภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนา              3(3-0-6) 
  Local  Wisdom  and  Development   

ศึกษา แนวคิด  ความหมาย หลักการ  ความเปนมาและความสําคัญของภูมิปญญาไทย  
ประเภทของภูมิปญญาทองถ่ิน  วิวัฒนาการ  และกระบวนการเรียนรูของภูมิปญญาไทย  
ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย  กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสังคม  กระบวนการ
ถายทอดภูมิปญญา  ภูมิปญญากับการแกปญหาทางสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 



SOAN4315 การพัฒนาประชาสังคม               3(3-0-6) 
  The Development of Civil  Society     

ศึกษาความหมายของประชาสังคม การกอเกิดและพัฒนาการของประชาสังคมใน
บริบทของสังคมตะวันตก แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับประชาสังคม 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  หลักการและแนวคิดในการศึกษาเพ่ือการดํารงชีวิตในชุมชน  

การฝกอบรม การสาธิต  นิทรรศการ  การศึกษาดูงาน  การสอนทักษะ  รูปแบบการถายทอด
ความรู  การจัดรูปแบบกลุมของการเรียนรูในรูปแบบตางๆ โดยเนนคนในชุมชนเปนศูนยกลาง
ของการเรียนรู การเปล่ียนแปลง  เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การเลือกใชเทคนิคการให
การศึกษาชุมชน  
 

SOAN4322 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตในทองถิ่น            3(3-0-6) 
  Appropriate  Technology  for Local Living 

ศึกษา ความหมายของเทคโนโลยี อิทธิพลของเทคโนโลยีตอการดํารงชีวิต   ประเภท
ของเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ   การเลือกใชเทคโนโลยี   การจัดการปรับปรุงเทคโนโลยีให
เหมาะสมกับทองถ่ิน  ความคิดสรางสรรคในการนําพลังงานทดแทนมาใชในทองถ่ินเพ่ือการ
ดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ รวมถึงการประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาเทคโนโลยี       
 
 
 
 



SOAN4325 การบริหารความเส่ียงในงานพัฒนาชุมชน             3(3-0-6)
  Risk Management in Community Development 

ศึกษากระบวนการ หลักการ   การดําเนินงานดานบริหารจัดการ  และการใชทรัพยากร
ของชุมชน โดยอาศัยการวางแผน ควบคุม และประเมินความเส่ียง  เพ่ือใหการดําเนินงาน และ
การปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

SOAN4326 การบริหารความขัดแยงในชุมชน              3(3-0-6)
  Community Conflict Management 

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 และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเนนการฝกทักษะขั้นพ้ืนฐาน
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน      
 

SOAN4802 การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและการพัฒนาชุมชน                 5(450) 
 Occupational Practicum in Administration and Community  Development    

จัดนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการพัฒนาชุมชนในองคการหรือ
หนวยงาน  เพ่ือใหไดรับความรู  ทักษะ เจตคติและประสบการณในอาชีพพัฒนาชุมชนโดยให
นักศึกษาเขาไปใชชีวิตในชุมชน  เพ่ือศึกษาชุมชน  การดําเนินชีวิตตลอดจนการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชนของเจาหนาท่ีระดับตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน  
 
 
 
 



SOAN4901 สัมมนาทางการพัฒนาชุมชน              3(3-0-6) 
  Seminar in Community  Development   

สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชนในเชิงทฤษฎี  หลักการและการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนในประเทศไทย  เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห  ศึกษาหมูบานตัวอยางเรื่องชุมชนตัวอยางเพ่ือ
การแสวงหาแนวทางในการนําวิธีการพัฒนาชุมชนไปใชกับชุมชน 
 

SOAN4902 การวิจัยทางการพัฒนาชุมชน              3(0-3-6) 
  Research Studies  in Community  Development   

ฝกปฏิบัติงานวิจัยภาคสนามตามโครงการวิจัยท่ีผานการอนุมัติแลว 
 
 
 
 
 
 
 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

SPSC2102 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย      2(2-0-4) 
 Physiology  of  Exercise 

              โครงสรางและการทําหนาท่ีของระบบในรางกายท้ังในขณะพักและขณะออก
กําลังกาย ผลของการออกกําลังกายท่ีเกิดขึ้นกับระบบกระดูก  การทํางานของกลามเนื้อ 
ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบประสาท  ระบบยอยอาหาร  ระบบตอมไรทอ 
การสรางพลังงานของรางกาย  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับระบบตาง ๆ เม่ือออกกําลังกาย  
ส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอการปรับตัวของรางกาย 

 
SPSC2104   วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว      2(2-0-4) 
 Kinesiology 
  กลไกการเคล่ือนไหวของรางกายตามหลักวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการออก

กําลังกาย  
 กฎการเคล่ือนไหว การทํางานของกลามเนื้อ การเคล่ือนไหวท่ีเกี่ยวของกับการเลนกีฬา โดย

นําพ้ืนฐานความรูดาน กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา และจิตวิทยา มาประกอบการเรียนรู ให
สามารถนําความรูไปใชในการเรียนการสอนทักษะทางกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
SPSS1101       กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา  1                                     2 (1-2-3)    

                      Fundamental   Anatomy  and  Physiology  in  Sports  Science  1 
ความสําคัญของวิชากายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาตอวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬา  

คําศัพทเฉพาะทาง ชนิดของเนื้อเยื่อโครงรางของรางกาย รูปแบบการเคล่ือนไหวของขอตอ  
คุณสมบัติของกลามเนื้อลายและระบบประสาท ตําแหนงและหนาท่ีของมัดกลามเนื้อท่ีสําคัญ
ของรางกาย   ความสัมพันธในการทํางานระหวางกลามเนื้อและระบบประสาท   

 
SPSS1102       กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา  2                                         2 (1-2-3) 
                        Fundamental  Anatomy  and  Physiology  in  Sports  Science  2 

รูปราง ลักษณะ ตําแหนง  และหนาท่ี   ของอวัยวะในระบบไหลเวียนเลือด  ระบบหายใจ   
ระบบยอยอาหาร  ระบบขับถายปสสาวะ  ระบบตอมไรทอ  และระบบ สืบพันธุ ความสัมพันธ
ในการทํางานของแตละระบบ ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นในแตละระบบ  ผลกระทบตอการ
ตอบสนองจากการออกกําลังกาย  

 
SPSS1103     การเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหว                                                                                      2 (1-2-3) 
                       Motor  Learning 

ทฤษฎี หลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู การเรียนรูทักษะทางกลไก สวนประกอบของ
ระบบประสาทท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนไหว การถายโยงการเรียนรู ผลยอนกลับ     การจํา 
แรงจูงใจ ศึกษาความสัมพันธระหวาง อายุ เพศ บุคลิกภาพ กับการเรียนรูทักษะ   การ
เคล่ือนไหว  ความสัมพันธระหวางจิตใจ ความคิด และกระบวนการทางสังคมท่ีมีผลตอการ
พัฒนาความสามารถในการเลนกีฬา และนํามาประยุกตในการเรียนการสอน            การ
ฝกซอม ตลอดจนการแขงขันกีฬาเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพสูงสุดใหแกนักกีฬา 

 
SPSS1104      วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว                                                                                          2 (2-0-4) 
                        Kinesiology 

 กลไก การเคล่ือนไหวของรางกายตามหลักวิทยาศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลังกาย   
กฎการเคล่ือนไหว  การทํางานของกลามเนื้อ  การเคล่ือนไหวท่ีเกี่ยวของกับการเลนกีฬา โดย
นําพ้ืนฐานความรูดานกายวิภาคศาสตร  สรีรวิทยา  และจิตวิทยา         มาประกอบการเรียนรู 
ใหสามารถนําความรูไปใชในการเรียนการสอนทักษะทางกีฬาอยางมีประสิทธิภาพ 

 



SPSS2101       สรีรวิทยาการออกกําลังกาย                                                                                           3 (3-0-6) 
                        Physiology of  Exercise 
                       วิชาท่ีตองเรียนกอน  :   
 SPSS1101   กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 1 

SPSS1102   กายวิภาคและสรีรวิทยาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 2    
โครงสราง หนาท่ีการทํางานและการตอบสนองของระบบการสรางพลังงาน  

ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท และระบบฮอรโมนใน
รางกาย ในสภาวะพัก สภาวะออกกําลังกายในแตละรูปแบบ และสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกัน   
การปรับตัวและการเปล่ียนแปลงในโครงสราง หนาท่ีการทํางานและ      การตอบสนองของ
ระบบตางๆตอโปรแกรมการฝกรูปแบบตางๆท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ความสัมพันธในการ
ทําหนาท่ีรวมกันของระบบตางๆ ในการตอบสนองตอการออกกําลังกายท่ีสภาวะแวดลอมและ
รูปแบบตางๆ 
 

 SPSS2102      ปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกําลังกาย                                                                        1 (0-3-0) 
                         Physiology of Exercise Laboratory 
 วิชาท่ีตองเรียนกอน   :   SPSS2102   สรีรวิทยาการออกกําลังกาย           

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาสรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
 

      

SPSS2103       โภชนศาสตรทางการกีฬาและการออกกําลังกาย                         2 (2-0-4) 
                        Nutrition  For  Sports  and  Exercises  

ความสําคัญของสารอาหารตอการเลนกีฬาและออกกําลังกาย การเปล่ียนแปลงทางชีวเคมี
ของอาหารชนิดตางๆ การแปรสภาพของสารอาหารเปนพลังงานในรางกาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ท่ีกลามเนื้อและตับ หลักการรับประทานอาหารในนักกีฬาและผูท่ีออกกําลังกาย  ประโยชนท่ี
ไดรับจากอาหารชนิดตางๆ ชนิดและปริมาณอาหารท่ีเหมาะสมเพ่ือเสริมสรางกําลัง   ความ
อดทนในนักกีฬา  อาหารลดน้ําหนัก 

  
 
 
 
 
 



SPSS2104       จิตวิทยาการกีฬาและการออกกําลังกาย                                                                         3 (2-2-5) 
                         Psychology of  Sports and  Exercises   

 ศึกษาจิตวิทยาเพ่ือนํามาประยุกตใชในสถานการณการกีฬา ในการฝกซอม การ
แขงขันและการออกกําลังกาย อิทธิพลของสังคม และส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอจิตใจขณะฝกซอม
หรือแขงขัน อันเปนผลใหประสิทธิภาพการแขงลดนอยลง รวมถึง          การเรียนรูและการฝก
ปฎิบัตทัิกษะทางจิตวิทยาการกีฬา เพ่ือเปนการสงเสริมพัฒนาความสามารถทางการกีฬาท้ังใน
การฝกซอม การแขงขันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสถานการณตางๆ กัน 

 
SPSS2201 แอโรบิคดานซพ้ืนฐาน                                                                                                   2 (1-2-3) 
 Basic  Aerobic  Dances   

  ประวัติ   ความหมาย    ประเภท    และประโยชนของแอโรบิคดานซ  
รวมท้ังอันตรายท่ีเกิดจากการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซ   ลักษณะสําคัญของแอโรบิค
ดานซ   ลําดับขั้นตอน  การปฏิบัติกิจกรรมแอโรบิคดานซประเภทตาง   ๆ การคํานวณความ
หนักของงานในการประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซการประยุกต ทาทางเพ่ือประกอบกิจกรรม
แอโรบิคดานซแตละประเภท  การเลือกเพลง   และเทคนิคตาง  ๆ  ของการเปนผูนําแอโรบิค
ดานซ 

 
SPSS2301        การฝกดวยน้ําหนักขั้นพ้ืนฐาน                                                                                    2 (1-2-3) 
         Basic Weight training 

  หลักการและความสําคัญของการฝกโดยใชน้ําหนัก ประโยชนท่ีไดจากการฝกโดยใช
น้ําหนักท่ีมีตอสมรรถภาพทางกาย ทาทางการฝกท่ีสําคัญสําหรับกลามเนื้อแตละกลุม การจัด
โปรแกรมการฝกโดยใชน้ําหนักสําหรับจุดมุงหมายตาง ๆ ขอควรระวังและผลเสียท่ีเกิดขึ้นจาก
การฝกโดยใชน้ําหนักท่ีไมถูกตอง 

 
SPSS2501  ทักษะการเคลื่อนไหวในกรีฑา                                  2(1-2-3) 
   Skill of Movement in Track and Field   

การวิเคราะหและการฝกปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวในกีฬากรีฑาประเภท ลูและลาน  
ประเภทลู ไดแก การวิ่งระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะไกล วิ่งขามรั้วและวิ่งผลัด ประเภทลาน 
ไดแก การทุมน้ําหนัก  ขวางจักร พุงแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ํา เขยงกาว
กระโดด ตามหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา ศึกษาประวัติ ประโยชน รวมท้ังกติกาการ
แขงขันกรีฑาแตละประเภท  เพ่ือพัฒนาทักษะตางๆในกรีฑาประเภทลูและลาน ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   



SPSS2502  ทักษะการเคลื่อนไหวในเทนนิส                                               2 (1-2-3) 
            Skill of Movement in Tennis   

การวิเคราะหและการฝกปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวในกีฬาเทนนิส                การจับไม 
การตีลูกแบบตาง ๆ การรับลูก ตามหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา ศึกษาประวัติ ประโยชน 
กติกาการแขงขัน วิธีการเลนประเภทเดี่ยวและคู เพ่ือพัฒนาทักษะตางๆในกีฬาเทนนิสใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

 
SPSS2503       ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาแบดมินตัน                                                   2 (1-2-3) 
                         Skill of Movement in Badminton    

การวิเคราะหและการฝกปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวในกีฬาแบดมินตัน เชนการจับแร็ก
เก็ต การตีลูกมือบนและลาง การตบ การรับ การสงลูก ตามหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา  
ศึกษาประวัติ ประโยชน กติกาการแขงขันและวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและคู เพ่ือพัฒนาทักษะ
ตางๆในกีฬาแบดมินตัน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   

 
SPSS2504      ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตบอล                                                           2 (1-2-3) 
                        Skill of Movement in Football 

การวิเคราะหและการฝกปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตบอล การรับ-สงบอล การ
โมง การยิงประตู การเล้ียง การครอบครองบอล เปนตน ตามหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬา  
ศึกษาประวัติ ประโยชน กติกา ของกีฬาฟุตบอล  เพ่ือพัฒนาทักษะตางๆในกีฬาฟุตบอล ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด   

 
SPSS2505 ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาฟุตซอล                                                                           2 (1-2-3) 

Skill of Movement in Futsal   
การวิเคราะหและการฝกปฏิบัติทักษะการเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตซอล เชนการรับลูก การ

สงลูก การยิงประตูรูปแบบตางๆ ตามหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬาศึกษาประวัติ 
ประโยชน กติกา ของกีฬาฟุตซอล เพ่ือพัฒนาทักษะตางๆในกีฬาฟุตซอล ใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด   

 
 
 
 
 



SPSS3101       ชีวกลศาสตร                                                                                                                  2 (1-2-3) 
                        Biomechanics   

  ความหมาย ขอบขายของชีวกลศาสตรและจลนศาสตร  การใชหลักกลศาสตร          กาย
วิภาคศาสตร  และสรีรวิทยาของกลามเนื้อ  กระดูกและขอตอ   มาประยุกตกับ  การเคล่ือนไหว
ของมนุษย การวิเคราะหทาทางการเคล่ือนไหวทางการกีฬา  เพ่ือชวยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในทักษะประเภทตาง ๆ ใหถูกตอง  และเหมาะสมเพ่ือการไดเปรียบเชิงกล 

 
SPSS3102       เวชศาสตรการกีฬา                                                                                                       3 (3-0-6) 
 Sports  Medicine   

ความหมายและขอบขายของเวชศาสตรการกีฬา  ชนิดของอันตรายสาเหตุของการบาดเจ็บ
ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบาดเจ็บทางกีฬา  การปองกันการบาดเจ็บ การปฐมพยาบาลโดยวิธี   
ตาง ๆ  วิธีการและหลักการบําบัดภาวะบาดเจ็บ  วิธีการสรางเสริมและฟนฟูสมรรถภาพทางกาย     

 
SPSS3103       ปฏิบัติการทางเวชศาสตรการกีฬา                                                                               1 (0-3-0) 
            Sports  Medicine Laboratory  
                         ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเวชศาสตรการกีฬา  
 
SPSS3104       การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                                                  2 (1-2-3) 
                         Physical  Fitness  Testing   

การใชเครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพของรางกาย เครื่องมือวัดความดันโลหิต 
วิธีการวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ  ความจุปอด  ความออนตัว ปริมาณไขมันใตผิวหนัง  
สมรรถภาพของหัวใจขณะออกกําลังกาย  การประเมินผลสมรรถภาพของรางกาย  เพ่ือสามารถ
จัดโปรแกรม การออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับแตละบุคคล  

                      
SPSS3201  การออกกําลังกายเพ่ือการบําบัดรักษา                                                                         2 (2-0-4) 
 Therapeutic  Exercises   

ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญและการนําความรูทางวิทยาศาสตรการกีฬา ในสาขา
ตางๆมาประยุกตใชในการ วางแผน ออกแบบโปรแกรมการออกกําลังกายเพ่ือบําบัดรักษาได
อยางเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  

 
 
 



SPSS3202 การออกกําลังกายสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ                                                                    2 (1-2-3) 
 Exercises Prescription for Special Populations    

วัตถุประสงค  และความจําเปนของการออกกําลังสําหรับบุคคลกลุมพิเศษ ไดแกกลุมเด็ก
สมองพิการ  กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง และกลุมผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือด     
 

SPSS3203  การออกกําลังกายและการฟนฟูในผูสูงอาย ุ                                                                  2 (1-2-3) 
 Exercises  and  Rehabilitation  for  Elderly    

การเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาในผูสูงอายุ การเส่ือมของระบบตางๆในรางกาย รูปแบบ
การออกกําลังกายและการจัดกิจกรรมเพ่ือฟนฟูสมรรถภาพทางกายท่ีถูกตองและเหมาะสม
สําหรับผูสูงอาย ุ   

 
SPSS3301       หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา                                                                                   2 (1-2-3) 
                         Scientific  Principles  of  Sports  Training 

การประยุกตใชความรูทางกายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา  วิทยาศาสตรการเคล่ือนไหว  
โภชนาการ  จิตวิทยา  ชีววิทยา  ชีวเคมี  กีฬาเวชศาสตร  และ วิทยาศาสตรในสาขาตางๆ  ท่ีใช
ในการออกกําลังกาย  การฝกซอมและการกีฬา  ตั้งแตขั้นพ้ืนฐาน  กีฬาเพ่ือสุขภาพและเพ่ือการ
แขงขัน  

 
SPSS3302       การออกแบบโปรแกรมการฝก                                                                                       2 (1-2-3) 
           Training  Program  Design    

แนวความคิด  หลักการ  วัตถุประสงค   การวางแผน  รวมท้ังการ  จัดรูปแบบการฝก
สมรรถภาพทางรางกายและทางกลไก  ใหสอดคลองและเหมาะสมกับเพศและวัยของผูรับการ
ฝก   
 

SPSS3303       การกําหนดโปรแกรมการออกกําลังกาย                                                                        2 (1-2-3) 
            Exercises  Program  Prescription    

ขั้นตอนตางๆ ของการประเมินสภาพรางกาย ขอควรพิจารณา กอนกําหนดโปรแกรมการ
ออกกําลังกาย รูปแบบ เทคนิควิธีการในการฝกเพ่ือพัฒนา ระบบหายใจไหลเวียนเลือด ระบบ
กลามเนื้อ ความออนตัว หลักการพิจารณาความหนัก ความถ่ี และระยะเวลาในการออกกําลัง
กายใหสอดคลองกับจุดประสงคท่ีตองการ 

 

 



SPSS3304       กีฬาสําหรับคนพิการ                                                                                                     2 (1-2-3) 
                        Sports  for  the  Disabled   

ชนิดของความผิดปกติของรางกาย  การฝกเฉพาะตามลักษณะความพิการและประเภทกีฬา 
การเลือกกิจกรรมสําหรับผูท่ีผิดปกติ โดยอาศัยพ้ืนฐานทางกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา   
จิตวิทยา   ชีวกลศาสตร   กีฬาเวชศาสตร 

  

SPSS3305       การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก                3 (2-2-5) 
                        Biomotor Ability Development 

ความหมาย องคประกอบ รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไก การ
ประเมินสมรรถภาพทางกลไกดานตางๆ การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกท่ีเหมาะสมกับกีฬา
ชนิดตางๆ   

 
SPSS3306       การเปนผูฝกสอนสวนบุคคล                                                                                         2 (2-0-4) 

Professional  personal  trainer 
ศึกษาบทบาท  หนาท่ี  จรรยาบรรณ กฎหมาย  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม สุขภาพ ทักษะ

การส่ือสาร 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  กระบวนการบริหารและจัดการการกีฬา  ความมุงหมายและ
คุณประโยชน การบริหารและจัดการดานนโยบาย บุคคล  งบประมาณ  การเงิน  อุปกรณและ
เครื่องอํานวยความสะดวก  การบริหารและจัดการโครงการกีฬาในองคการ  การแขงขัน  และ
การแกปญหาตาง ๆ  แนวทางในการพัฒนา  การปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาเศรษฐกิจและสังคม  รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ัวไปท่ีเกี่ยวกับการกีฬาท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

    



SPSS3501       กลวิธีการฝกและการจัดการกรีฑา                                                  2 (1-2-3) 
 Strategies  in  Track  and  Field  Coaching  and  Management 
    วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  SPSS2533 การเรียนรูทักษะการเคล่ือนไหวในกรีฑา 

วิเคราะหและประเมินสมรรถภาพท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในกรีฑา หลักวิธีการฝกทักษะ
ขั้นสูง ทักษะเฉพาะอยาง ท้ังประเภทลูและประเภทลาน การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การ
จัดโปรแกรมในการฝก การวางแผนการฝกซอมโดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การเตรียม
นักกีฬาเพ่ือการแขงขัน การจัดการแขงขัน การจัดดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับกรีฑา 

 
SPSS3502       กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาเทนนิส                                                                      2 (1-2-3) 
 Strategies  in  Tennis  Coaching  and  Management 
   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSS2534  การเรียนรูทักษะการเคล่ือนไหวในกีฬาเทนนิส 

วิเคราะหและประเมินสมรรถภาพท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในเทนนิส                       หลัก
วิธีการฝกทักษะขั้นสูง ทักษะเฉพาะอยาง ท้ังประเภทเดี่ยว ประเภทคู และประเภทคูผสม การ
วิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การจัดโปรแกรมในการฝก การวางแผน      การฝกซอมโดยใช
หลักวิทยาศาสตรการกีฬา การเตรียมนักกีฬาเพ่ือการแขงขัน           การจัดการแขงขัน การจัด
ดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับเทนนิส 

 
SPSS3503 กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาแบดมินตัน                                                                  2 (1-2-3) 
 Strategies  in  Badminton  Coaching  and  Management 
   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSS2535 การเรียนรูทักษะการเคล่ือนไหวในกีฬาแบดมินตัน 

หลักและวิธีการฝกทักษะขั้นสูง ทักษะเฉพาะ และเทคนิคการเลนประเภทเดี่ยวและ
ประเภทคูของกีฬาแบดมินตัน การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล  การจัดโปรแกรมในการฝก 
การวางแผนการฝกซอม โดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา  การเตรียมนักกีฬาเพ่ือการแขงขัน 
การจัดการแขงขันและการจัดการดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับกีฬาเทนนิส 

 
 
 
 
 
 
 



SPSS3504  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฟุตบอล                                                                      2 (1-2-3) 
 Strategies in  Soccer  Coaching  and  Management 
  วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSS2536  การเรียนรูทักษะการเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตบอล 

วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ ภ า พ ท่ี มี ค ว า ม เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง ใ น แ บ ด มิ น ตั น                                                   
หลักวิธีการฝกทักษะขั้นสูง ทักษะเฉพาะอยาง ท้ังประเภทเดี่ยว ประเภทคู และประเภทคูผสม 
การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การจัดโปรแกรมในการฝก การวางแผนการฝกซอมโดยใช
หลักวิทยาศาสตรการกีฬา การเตรียมนักกีฬาเพ่ือการแขงขัน การจัดการแขงขัน การจัด
ดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับแบดมินตัน 

 
SPSS3505  กลวิธีการฝกและการจัดการกีฬาฟุตซอล                                                                      2 (1-2-3) 
 Strategies in  Futsal Coaching  and  Management 
   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : SPSS2537   การเรียนรูทักษะการเคล่ือนไหวในกีฬาฟุตซอล 

วิเคราะหและประเมินสมรรถภาพท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในฟุตซอล      หลักวิธีการฝก
ทักษะขั้นสูง ทักษะเฉพาะอยาง การฝกเพ่ือเลนเปนทีม การวิเคราะหการฝกเปนรายบุคคล การ
จัดโปรแกรมในการฝก การวางแผนการฝกซอมโดยใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา การเตรียม
นักกีฬาเพ่ือการแขงขัน การจัดการแขงขัน การจัดดําเนินงานและการบริหารงานเกี่ยวกับฟุต
ซอล 

 
SPSS3701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                                  3 (3-0-6) 

English for Communication in Sports Science 
ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวกับกีฬาและการออกกําลังกาย โดยเนนทักษะฟง พูด อาน 

เขียน ในเนื้อหา ไดแก บทสนทนา คําศัพท การอธิบายการฝกทักษะกีฬาและการออกกําลังกาย 
การใหคําแนะนําทางสุขภาพ แบบฟอรมทางการกีฬา การเปนผูนําทางการกีฬาและกิจกรรม
ออกกําลังกาย การตัดสินกีฬา รวมท้ังคนควาขอมูลจากตางประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การทํางานทางวิทยาศาสตรการกีฬา 

    
 
 
 
 
 



SPSS4301      โยคะเพ่ือสุขภาพ                                                                                                           2 (1-2-3) 
           Yoga  for  Health 

ความหมาย ประวัติความเปนมาแหงโยคะ ชนิดของการฝกโยคะ หลักการ เทคนิคและ
หัวใจสําคัญในการฝก  ผลของการฝกโยคะท่ีมีตอสุขภาพทางรางกาย จิตใจ  และการฝกปฏิบัติ
ทาโยคะขั้นฟนฐานเพ่ือเสริมสรางสุขภา 

 
SPSS4302       แอโรบิคดานซขั้นสูง                                                                                                     3 (2-2-5) 
                         Advanced Aerobic Dance                                           

การประยุกต ทาทางเพ่ือประกอบกิจกรรมแอโรบิคดานซแตละประเภท              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  กลยุทธการตลาดและการดําเนินธุรกิจดานกฬีา 

 
SPSS4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                           2 (90) 
 Preparation  for  Occupational  Practicum in  Sports  Science    

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู เจต
คติ และทักษะดานวิทยาศาสตรการกีฬา โดยปฏิบัติในสถานการณ  หรือรูปแบบตางๆ ท่ี
เกี่ยวของกับวิชาชีพ 

 
 
 

 
 
 



SPSS4802   การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                                    5 (450) 
 Occupational  Practicum in  Sports  Science 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : SPSS4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาทางวิทยาศาสตรการ
กีฬา  

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนท่ีเกี่ยวของกับ
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 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : SPSS4803  การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตรการกีฬา 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับงานดานวิทยาศาสตรการ

กีฬา  นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการ และ คณาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
 
SPSS4901       สัมมนาทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                                                                  1 (0-2-1) 
                        Seminar  in  Sports  Science   

การคนควา  รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหา การเขียนโครงการ
และรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนประสบการณดานวิทยาศาสตร
การกีฬา  

 
SPSS4902       การวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬา                                                                         3 (0-6-3) 
                        Research  Studies  in  Sports  Science   

การคนควาและวิจัยดานวิทยาศาสตรการกีฬา  การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัย
ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย   

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
TECM1101  เทคโนโลยีพ้ืนฐาน             3(3-0-6) 
     Fundamental Technology  

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการผลิต ทักษะการแกปญหาและการคิด
อยางเปนระบบ ระบบการวัดในงานอุตสาหกรรม ความผิดพลาดในการวัดและการลด
ความผิดพลาดในระบบการวัด การสอบขนาด การใชเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม 
สัญลักษณมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับระบบการวัดเครื่องมือพ้ืนฐานในงานอุตสาหกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 
TECM1102      ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน                1(0-3-0) 
  Fundamental Technology Laboratory  
                 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเทคโนโลยีพ้ีนฐาน 
 
TECM2201   วัสดุศาสตร                   3(3-0-6) 
  Materials Science  

  กระบวนการผลิต การแบงประเภท คุณสมบัติดานตางๆ ของวัสดุและการ
 นําไปใชงานของวัสดุเหล็ก เหล็กผสม เหล็กหลอ โลหะท่ีไมใชเหล็ก พลาสติกชนิด
 ตางๆ พลาสติก วิศวกรรม ยาง เซรามิกส เซรามิกสวิศวกรรม และวัสดุอุตสาหกรรม
 อ่ืนๆ หลักการ เบ้ืองตนในการทดสอบวัสดุประเภทตางๆ 

 
TECM2204    กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน              3(2-2-5) 
  Introduction to Fluid Mechanics and Thermodynamics  
  วิชาที่เรียนกอน : TECM1101  เทคโนโลยีพ้ืนฐาน         

     คุณสมบัติของไหล ความดัน สมการการไหล การไหลในทอ การคํานวณ
 ความดันสูญเสีย  และการวัดอัตราการไหล   การไหลผานวัตถุขวาง  หลักการ แ ล ะ นิ ย า ม
 พ้ืนฐาน ทางเทอรโมไดนามิกส พลังงาน งาน และความรอน สมบัติของสสารและ
 ตารางไอน้ํา ระบบทางอุณหพลศาสตร   กฏขอท่ีหนึ่งทางเทอรโมไดนามิกส วัฏจักรอากาศ
 ของคารโนต วัฏจักรน้ํา ทฤษฏีการเผาไหมและการ คํานวณเบ้ืองตน 
 
 



TECM2206 บริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
  Industrial Quality Management 
   ประวัติความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ บทบาทของการคุมควบคุณภาพ 
  กับงานอุตสาหกรรม หลักการเทคนิคในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ 
  และการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 
 
TECM2208 โปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานสําหรับงานอุตสาหกรรม             3(2-2-5) 
 Fundamental  Computer Programs for the Industry 
                 การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานอุตสาหกรรม เรียนรูระบบและสวนประกอบ

ของเครื่องคอมพิวเตอร ระบบการประมวลขอมูล การนําโปรแกรม เชนโปรแกรมสําเร็จรูป 
ภาษาเบสิก ภาษาซี ปาสคาล เปนตน ซ่ึงสามารถนํามาใชประยุกตกับการจัดการ
อุตสาหกรรม การออกแบบตางๆ ตลอดจนการนําขอมูลจากระบบ อินเทอรเน็ต มาใชใน
โรงงานอุตสาหกรรม จนสามารถพัฒนางานดานอุตสาหกรรมในแผนงานท่ีเกี่ยวของ 

 
TECM2302 การจัดการและอนรัุกษพลังงาน      3(3-0-6)  
    Management and Energy Conservation 

 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับพลังงาน โปรแกรมการจัดการพลังงานและอนุรักษพลังงาน 
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน ความสมดุลของพลังงาน การจัดการพลังงานในกระบวนการ
อุตสาหกรรม อาคาร และอ่ืนๆ การประมาณศักยภาพในการอนุรักษพลังงาน การใช
พลังงาน การประเมินผลทางเศรษฐกิจ และกรณีศึกษา 

 
TECM2602 การจัดการโลจีสติกสและหวงโซอุปทาน     3(3-0-6) 
                         Logistics and Supply Chain Management  

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการขนสง  หลักเศรษฐศาสตร  พ้ืนฐานของการขนสงทาง
บกและทางอากาศ  การขนสงสินคาผูโดยสาร การบริหารจัดการคลังสินคา การกระจาย
สินคา วิเคราะหเกี่ยวกับยานพาหนะและระบบพ้ืนฐานท่ีใหบริการการกําหนดเวลา การ
สงเสริมการขายการบริการ การวิเคราะหสงเสริมกําลังบํารุงทางธุรกิจ เทคโนโลยีท่ีชวย
สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       
 
 



TECM3201  กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
                         Industrial Production Process  

 ระบบและกระบวนการผลิตแบบตางๆ  ในอุตสาหกรรมการผลิต ดานเคมี ดาน
อาหาร ดานการแปรรูปผลิตภัณฑดานการเกษตร ส่ิงทอและอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก 
ตลอดจนการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตดานตางๆ 

 
TECM3202 การประเมินมูลคาทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  Engineering Value Estimation 

 คาของเงินท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลา การแกปญหาดอกเบ้ีย การหาคาเส่ือมราคา การ
วิเคราะหทางเลือกท่ีดีท่ีสุด ในการลงทุนโดยวิธีมูลคาปจจุบันและวิธีมูลคาเทียบเทาจายราย
ป หลักการและเทคนิคการวิเคราะหการลงทุนในโครงการเชิงวิศวกรรมการวิเคราะห
จุดคุมทุนในการดําเนินงาน การประเมินราคาโรงงานเบ้ืองตน 

 
TECM3203 การวางแผนและควบคุมการผลิต      3(3-0-6) 
  Production Planning and Control  

 แบบการวางแผนการผลิต การคาดคะเนความตองการสินคาและการควบคุมวัสดุ
คงคลัง และการวางแผนโครงการแบบตอเนื่องโดยเริ่มตั้งแตการวางโปรแกรมแผนงานใน
การทํางาน นักศึกษาจะตองศึกษาถึงการวางแผนการผลิตในกรณีตัวอยาง 

 
TECM3204  การเพ่ิมผลผลิตทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
   Industrial Productivity  

 ความหมายหลักการและวิธีการเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม แนวทางการเพ่ิม
ผลผลิต กลยุทธในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



TECM3302 คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต    3(2-2-5)  
   Computer Aided Design and Manufacturing  

 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ การวิเคราะหการ
ทํางานและการวิเคราะหการเคล่ือนท่ีของผลิตภัณฑ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยใน
การเขียนแบบ การกําหนดมิติ การเขียนภาพแยกช้ินและภาพประกอบ การสงถายขอมูลจาก
การออกแบบไปสูโปรแกรมชวยผลิตจําลองการผลิตช้ินงานในระบบ 3 มิติการทํา
โปรแกรมซีเอ็นซี   ชนิดเครื่องมือกลในการตัดปาดผิว   ความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมเชิง
ตัวเลขดวยคอมพิวเตอร  พารามิเตอรท่ีมีผลกระทบตอการตัดปาดผิว ระบบการเคล่ือนท่ี
และทิศทางการเคล่ือนท่ีอุปกรณและช้ินสวนของเครื่องจักรอัตโนมัติ   การฝกสราง
โปรแกรมสําหรับเครื่องจักรกลเอ็นซี การเช่ือมโยงการออกแบบและการผลิตดวย
คอมพิวเตอร โครงงานยอยการประยุกตใชระบบแคด / แคม ในงานผลิต 

 
TECM3306  การจัดการงานดานเทคโนโลยีเคร่ืองกล       3(2-2-5) 
  Mechanical Technology Management  
   การนําความรูท่ีเรียนมาท้ังในดานปฏิบัติและทฤษฎีมาประยุกตใช ในการจัดการ
  พัฒนาภายในโรงงาน  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  หองเครื่องมือ  หองประลอง  ส่ิงแวดลอม
  ภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม 
 
TECM3309 การผลิตผสมผสานดวยคอมพิวเตอร                  3(2-2-5) 
  Computer- Integrated Manufacturing  

 ระบบการผลิตท่ีใชคอมพิวเตอรเขามาควบคุมกระบวนการผลิต การผสมผสาน
ของระบบ การสรางกระบวนการผลิตอัตโนมัติโดยควบคุมดวยคอมพิวเตอร การสราง
ระบบการจัดการของระบบการผลิต สามารถประยุกตและออกแบบการทํางานของ CIM 
เชน การออกแบบ วิเคราะห วางแผน การจัดซ้ือ การจัดการบัญชีตนทุน การควบคุมคงคลัง
และการกระจายสินคา โดยการเช่ือมโยงระบบเครือขายดวยคอมพิวเตอรและหนวยงาน
ตางๆ ในโรงงงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 



TECM3311 วิศวกรรมการบํารุงรักษา       3(3-0-6)  
 Maintenance Engineering  
  หลักการเบ้ืองตนของการบํารุงรักษา    ความหมายของการบํารุงรักษา  ลักษณะ

สาเหตุของการเส่ือมสภาพ หลักการวางแผนการบํารุงรักษา การตรวจสอบและการเก็บ
ขอมูลความเสียหาย การวางแผนและควบคุมการบํารุงรักษาการกําหนดมาตรฐานหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของการวัดและการประเมินผลการบํารุงรักษา การวิเคราะหหาสาเหตุ
ของการเส่ือมสภาพ   เทคนิคการซอมบํารุงแบบตางๆ การซอมบํารุงลวงหนา และการ
ซอมแซมหลังการชํารุด การพิจารณาคาใชจาย ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ปจจัยมนุษย
ท่ีเกี่ยวของกับงานซอมบํารุง 

 
TECM3312 การวางแผนและนโยบายพลังงาน                    3(3-0-6) 
  Planning and Energy Policy  

 ความสําคัญของพลังงานท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ และการวางแผนพลังงานโดย
ธรรม โครงสรางระบบและรูปแบบของพลังงาน อุปสงคและสมดุลพลังงาน ความสัมพัน
ระหวางโครงสรางราคาและอุปสงคพลังงาน ศักยภาพของพลังงานทดแทน เศรษฐกิจ และ
การศึกษาความเปนไปไดของการอนุรักษพลังงาน กลยุทธทางการเงินและการพัฒนาแหลง
ทุน บทบาทของพลังงานท่ีเกิดตอเนื่อง นโยบายพลังงานของประเทศ 

 
TECM3401 ตัวแบบการดําเนินงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
  Industrial Operations Model  

 การสรางตัวแบบโปรแกรมเชิงเสนตรง ของปญหาการจัดการการขนสงและปญหา
การดําเนินงานท่ัวไป การแกปญหาโดยวิ ธีกราฟ การแกปญหา  โดยวิธีซิมเพล็กซ  
การศึกษาและการแกปญหาควบคู  ศึกษาตัวแบบและเทคนิควิธีเฉพาะของการแกปญหา
การขนสงและปญหาการมอบหมายงาน  ตลอดจนการประยุกตใชเพ่ือแกปญหาเกี่ยวกับ
งานดานวิศวกรรมและเทคโนโลย ี

 
TECM3402 การศึกษาการทํางาน       3(3-0-6) 
  Work Study  

 เทคนิคการสรางแผนภูมิแบบตางๆ การผลิต หลักความเคล่ือนไหวแบบประหยัด 
ความเม่ือยลา การพักผอนในขณะปฏิบัติงาน ศึกษาวิธีการทํางานใหงายขึ้น วิเคราะหการ
เคล่ือนไหวอยางละเอียด การจัดงานทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาเวลาและหาเวลา
มาตรฐานในการทํางานของคน 



TECM3406  วิศวกรรมความปลอดภัย       3(3-0-6) 
  Safety Engineering  

 หลักการขั้นพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เพ่ือการปองกันอุบัติเหตุในโรงงานการวางแผน
และมาตรการ เพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพ่ือลดอุบัติเหตุใหนอย
ท่ีสุด การออกแบบอุปกรณตางๆเพ่ือปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นในงานเช่ือม งานไฟฟา 
งานท่ีเกี่ยวของกับเช้ือเพลิงและสารพิษ การจัดหนวยงานเพ่ือบริหารงานดานการวางแผน
เพ่ือความปลอดภัย 

 
TECM3408        กฎระเบียบอุตสาหกรรมและรายงานดานวิศวกรรม            3(3-0-6) 
   Industrial Regulation and Engineering Reports Writing 

 ขอกําหนดเบ้ืองตนของกฎหมายโรงงานอุตสาหกรรม  กฎหมายแรงงาน กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ  กฎหมายประกันสังคม ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานอุตสาหกรรม
ตลอดจนการนําสาระสําคัญขอกฎหมายมาเขียนเปนแนวทางปฏิบัติ  กําหนดเปนเง่ือนไข
ในการ ทํางานเทคนิคการเขียนเอกสารเชิงวิศวกรรม    รูปแบบการนําเสนอรายงาน การ
จัดการประชุมและการเขยีนรายงานการประชุม  การเขียนเอกสารขอกําหนดคุณสมบัติของ
วัสดุ และอุปกรณ 

 
TECM3409      จิตวิทยาและการบริหารทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม                          3(3-0-6)                                                    
  Psychology and Human Resource Industrial Management  

 ความเปนมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรม การนําความคิดท่ีสําคัญของจิตวิทยามา
ประยุกตกับปญหาท่ีนาสนใจ  ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับของใจ  ความเหนื่อยลา   การ
ส่ือสารและการเปนผูนําตลอดจนวิธีแกปญหาของมนุษยในอุตสาหกรรม ความหมายและ
ความสําคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย  ขอบขาย  บทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ 
 แนวคิด และทฤษฎีในการจัดการทรัพยากรมนุษย ขั้นตอนในการจัดการทรัพยากร
มนุษย การวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับการผลิต  การสรรหา  การคัดเลือก  การ
ฝกอบรมและการพัฒนาการโยกยายและพิจารณาความดีความชอบ ปญหาและอุปสรรคใน
การจัดการทรัพยากรมนุษยในงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 



TECM3411 การจัดการการฝกอบรมทางเทคโนโลย ี                   3(3-0-6)
  Management Technology Training 

           บริหารจัดการการฝกอบรมท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมและองคกร การสราง
ประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง การจัดเตรียมทรัพยากร
เพ่ือการอบรมทางเทคโนโลยี การทํางานรวมกันกับผูอ่ืน 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 บทบาทและหนาท่ี 
  ขององคกร บริการลูกคา ความสําคัญของการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกใน 
  การขนสง และการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคาตอบริการทางอุตสาหกรรม 
           
TECM3604 ทฤษฎีแถวคอย                                    3(3-0-6) 
  Queue Theory  

ประเภทและรูปแบบแถวคอยการประยุกตใหสอดคลองกับลักษณะปญหา การ
บริการในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการแกปญหาเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางผูใหบริการ
กับผูรับบริการโดยใหผูรับบริการใชเวลานอยท่ีสุดในการคอย 

 
 
 
 
 
 



TECM4201        การวิเคราะหงานอุตสาหกรรม                                                                        3(3-0-6) 
            Industrial Work Analysis              

การวิเคราะหงานอุตสาหกรรม ระบบการบริหารองคการอุตสาหกรรม ระบบการ  
ควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม ระบบความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม ระบบการ
ติดตอส่ือสารในองคการอุตสาหกรรม การจัดการส่ิงแวดลอมในงานอุตสาหกรรม การ
วิเคราะหระบบการจัดจําหนายสินคาอุตสาหกรรม การวิเคราะหกลยุทธอุตสาหกรรม
เบ้ืองตนตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการอุตสาหกรรมเพ่ือทําใหองคการอุตสาหกรรม
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน 

 
TECM4301 ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 
    Industrial Automation system              

พ้ืนฐานของเทคนิคการควบคุม  การควบคุมทางกล การควบคุมทางไฟฟา การ
ควบคุมนิวแมติกส การควบคุมดวยไฮดรอลิกส การควบคุมแบบปอนกลับ   ชุดควบคุม
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทล (PLC)  เทคนิคการเขียนโปรแกรมและการตรวจหา
ขอผิดพลาด วงจรควบคุมแบบอันดับ อุปกรณตรวจจับและการทํางาน เครื่องมือกลแบบ
พิเศษ เครื่องมือกลอัตโนมัติ ระบบการผลิตแบบยืดหยุน หลักการพ้ืนฐานของหุนยนต 
หุนยนตอุตสาหกรรม การนําเขาสูการใชคอมพิวเตอร ในการผลิตแบบสมบูรณ การ
ควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณขนยายวัสดุโดยคอมพิวเตอร การสรางโปรแกรมควบคุม 
การออกแบบและการใชงานหุนยนต ระบบควบคุมสมัยใหมในงานผลิต 

 
TECM4303 เทคโนโลยีนิวแมติกสและไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม                       3(3-0-6) 

Industrial Pneumatics and Hydraulics      
แนวคิดของการควบคุมอัตโนมัตดิวยระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุปกรณการ

ทํางานและสัญลักษณในวงจรการออกแบบวงจรพ้ืนฐาน การควบคุมแบบตอเนื่อง       
วงจรควบคุมเคสเคด วงจรรีจิสเตอร การควบคุมดวยไฟฟาเบ้ืองตน การประยุกตใชในงาน
อุตสาหกรรม  การบํารุงรักษาและปองกันความเสียหายในระบบ   การแกปญหากรณีศึกษา 
และตัวอยางวงจรในงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 



TECM4305 การจําลองแบบและคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบพลังงาน                         3(2-2-5) 
   Model and Computer-aided Energy Design 

แนวคิดและหลักการอนุรักษพลังงาน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการ
ออกแบบอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ นําหลักการออกแบบทางดาน
วิศวกรรมผสมผสานกับหลักการออกแบบของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ
เพ่ือใหไดการประหยัดพลังงาน การสรางแบบจําลองของพลังงาน การหมุนเวียนของ
พลังงานธรรมชาติ การออกแบบ การรางรูปแบบ 3 มิติ วิเคราะหและออกแบบ ประเมิน
ประสิทธิภาพของการเก็บกักพลังงาน 

 
TECM4401 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
  Information Technology in Industrial Management  

การนําระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการพัฒนาระบบการ
ทํางาน ขาวสารขอมูลในองคการ หลักการและ กระบวนการวิเคราะหขอมูล การออกแบบ
ระบบฐานขอมูล ระบบเครื่องมือวิเคราะหและเทคนิคตางๆ ฐานขอมูลลูกคา ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ระบบปญญาประดิษฐ การประมวลขาวสารโดยบุคคล 
แนวความคิดเชิงระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบ ความหมายและโครงสรางของ
ระบบสารสนเทศของการบริหารอุตสาหกรรม บทบาทของขาวสารในการวางแผนและ
ควบคุมการผลิตฮารดแวร ซอฟตแวร และเทคโนโลยี การติดตอส่ือสารท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบขาวสาร ระบบการจัดการฐานขอมูล  

 
TECM4405 วิศวกรรมวิธีการ        3(3-0-6)  
  Method Engineering  

วิธีการของวิศวกรรมคุณคา ประยุกตใชเทคนิควิศวกรรมคุณคาเพ่ือการออกแบบ
ผลผลิตทางอุตสาหกรรมอยางมีขั้นตอนเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนสูงสุดในการผลิต การ
ใชวิศวกรรมคุณคาในงานอุตสาหกรรม 

 
TECM4602 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานโลจิสติกส     3(2-2-5) 
  Information Technology in Logistics  

การจัดแฟมขอมูล  ฐานขอมูล  การออกแบบฐานขอมูล สําหรับงานโลจีสติกส 
ระบบสารสนเทศ และการนําระบบสารสนเทศไปประยุกตใชกับงานทางดานโลจิสติกส 

 



TECM4603  กฎระเบียบการคาและพิธีการศุลกากรสําหรับโลจีสติกส   3(3-0-6) 
  Commercial Regulations and Custom for Logistics  

ความรูเบ้ืองตนของระบบการคา  ขอกําหนดและบทลงโทษ  ระเบียบวิธีการ  การ
นําวัตถุดิบ  เครื่องจักรอุปกรณ  เขาในประเทศและออกนอกประเทศ 

 
TECM4604 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ     3(3-0-6) 
  Feasibility Study of Projects  

การวิเคราะหและประเมินผล ปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับความเปนไปไดของ
โครงการ เชน ปจจัยการตลาด    ปจจัยดานการผลิต    ปจจัยดานการบริหารจัดการ   ปจจัย
ดานการเงิน    ปจจัยดานผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  เทคนิคทางเศรษฐศาสตร 

 
TECM4605  การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขาสินคา     3(3-0-6) 
  Import and Export Management  

หลักการสรางความพึงพอใจในงานบริการสินคา     บทบาทและหนาท่ีขององคกร
บริการ  ความสําคัญของการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกในการขนสงทางบก เรือ 
อากาศ  ขอปฏิบัติในการสงออกและนําเขา 

 
TECM4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการเทคโนโลย ี  2(90) 
   Preparation for  Occupational Practicum in Technology Management 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนา
ความรู เจตคติ และทักษะดานการจัดการเทคโนโลยี โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบ
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับงานในอาชีพ 

 
TECM4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการเทคโนโลย ี   5(450) 
   Occupational Practicum in Technology Management 
   วิชาที่เรียนกอน : TECM 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการจัดการ 
  เทคโนโลย ี 

 การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ี
เกี่ยวของกับงานดานการจัดการเทคโนโลย ี หรือปฏิบัติงานในบทบาทหนาท่ีทางดานการ
จัดการเทคโนโลยีในการทํางาน ระดับวิชาชีพในสถานประกอบการ 

 



TECM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการเทคโนโลย ี    2(90) 
  Preparation for Co-operative Education in Technology Management 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษาในการพัฒนาความรู เจต
คติ และทักษะดานการจัดการเทคโนโลยี โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตางๆท่ี
เกี่ยวของกับอาชีพ 

TECM4804 สหกิจศึกษาทางการจัดเทคโนโลย ี      6(540) 
  Co - operative Education in Technology Management  
  วิชาที่เรียนกอน : TECM 4801 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการเทคโนโลย ี

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับงาน ดานการจัดการเทคโนโลยี 
นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการและคณาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

 
TECM4901 สัมมนาทางการจัดการเทคโนโลย ี      1(0-2-1) 
   Seminar in Technology Management  

การคนควา  รวบรวมขอมูล เอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหา การเขียน
โครงการและรายงานสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนประสบการณดานการ
จัดการเทคโนโลย ี

TECM4902 การวิจัยทางการจัดการเทคโนโลยี                    3(0-6-3) 
   Research Studies in Technology Management     

การคนควา  และวิจัย   ดานการจัดการเทคโนโลยี       การเขียนรายงานและเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 
 
 
 
 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 

THAI1101 การพูดการฟงเพ่ือสัมฤทธิผล                                                                   3(3-0-6) 
Speaking  and  Listening  for  Achievement 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพูดการฟง  ฝกการพูดการฟงจากการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ  และกิจกรรมบันเทิงตางๆ  ฝกการพูดในโอกาสตางๆ  ฝกฟงจากส่ือประเภทตางๆ 
แลวถายทอดสารไดอยางมีประสิทธิภาพ   เนนการฝกปฏิบัติท้ังในและนอกช้ันเรียน 

  
 

THAI1102 การอานอยางมีประสิทธิภาพ                                                                       3(3-0-6) 
Efficiency  Reading 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการอาน  ฝกการอานประเภทตางๆ  จับใจความสําคัญ         
สรุปความ  วิเคราะห  ตีความ  และประเมินคา  เพ่ือใหสามารถนําไปใชส่ือสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
THAI1103 การเขียนเพ่ือการส่ือสาร                                                                                   3(3-0-6) 

Communicative  Writing 
   ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียน  ฝกการเขียนเพ่ือวัตถุประสงคตางๆ 
 
THAI1104 การพัฒนาสมรรถภาพการฟง                                                                    3(3-0-6) 
  Listening  Competency  Development 

หลักเกณฑและกลวิธีการฟงเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการฟง  ฝกการฟงตาม
วัตถุประสงคจากส่ือประเภทตางๆ  นําความรูจากการฟงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนใน
การดําเนินชีวิต 

 
THAI1201 หลักภาษาไทยและการประยุกตใช             3(3-0-6) 
  Thai  Language  Grammar  and  Application 

ขอบขายของหลักภาษาไทย  ลักษณะภาษาไทยในดานเสียง  พยางค คํา วลี 
ประโยค  การเปล่ียนแปลงภาษาดานเสียงและความหมาย  การอานการเขียนคําไทย  คํา
ราชาศัพท และการประยุกตองคความรูไปใชใหถูกตองตามหลักเกณฑและความเหมาะสม 

 
 
 



 
THAI1203 ความคิดสรางสรรคทางภาษาไทย                  3(3-0-6) 
  Creative  Thinking  in  Thai  Language 

ขอบขายและกระบวนการคิด  ความสําคัญของความคิดสรางสรรค  ศิลปะการใช
ภาษาท้ังบันเทิงคดีและสารคดีท่ีแสดงความคิดสรางสรรค  ฝกพูดและเขียนเรื่องราวจาก
ความคิดและจินตนาการ  เพ่ือสงเสริมความคิดสรางสรรคทางภาษาโดยการใชแนวคิดท่ีได
จากการศึกษา 

 
THAI1301 วิทยวรรณกรรม                         3(3-0-6) 

Literary  Knowledge 
ความรูเบ้ืองตน  ประวัติ  ลักษณะ  พัฒนาการของวรรณกรรมไทยในดานตางๆ  

ตั้งแตสมัยกอนและหลังไดรับอิทธิพลจากตะวันตก  ฝกวิเคราะหวรรณกรรมจากตัวอยางท่ี
ตัดตอนมาเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมท่ีลึกซ้ึงตอไป 

 
THAI1302 วรรณกรรมกับชีวิต                             3(3-0-6) 
  Literature  and  Life 

ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับมนุษย  เพ่ือใหเขาใจความหมายและเห็น
คุณคาของชีวิต  ท้ังในแงกระบวนการสรางและเสพงานวรรณศิลปท่ีเอ้ือประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

THAI2105 หลักและศิลปะการอานออกเสียง                     3(3-0-6) 
  Principles  and  Art  of  Reading 

หลักและศิลปะการอานออกเสียงท้ังรอยแกวและรอยกรอง  การเนนเสียงหนักเบา  
วรรคตอน  จังหวะ  ลีลา  ทวงทีในการอานใหถูกตองตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ  เนน
การฝกปฏิบัติ 

 

THAI2106 การพัฒนาสมรรถภาพการพูด              3(3-0-6) 
  Speaking  Competency  Development 
  หลักเกณฑและกลวิธีการพูดเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพการพูด  ฝกการพูดตาม

วัตถุประสงคตางๆ  การพูดระหวางบุคคล  การพูดตอสาธารณชนในสถานการณตางๆ  
 
 



THAI2107 การพูดเปนหมูคณะ              3(3-0-6) 
Group  Speaking 

หลักเกณฑและกลวิธีการพูดเปนหมูคณะ  ฝกการพูดสนทนา  การสัมภาษณ           
การประชุม  การอภิปราย  การโตวาที  และการสัมมนา 

 
THAI2202 ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร                  3(3-0-6) 
  Thai  Linguistics 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีตางๆ  ทางภาษาศาสตร  การวิเคราะห
ภาษาไทยโดยใชแนวคิดทางภาษาศาสตรเกี่ยวกับเรื่องระบบเสียง  คํา  วลี  ประโยค  
ปริจเฉท และการศึกษาเรื่องความหมาย 

 
THAI2204 ภาษาไทยเฉพาะกิจ              3(3-0-6) 
  Thai  Language  for  Specific  Purposes 

รูปแบบและวิเคราะหการใชภาษาเฉพาะกิจ  ภาษาธุรกิจ  ภาษาเพ่ือการรณรงคและ
การจูงใจ  ภาษาส่ือสารมวลชน  และภาษากฎหมาย   

 
THAI2207 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย                       3(3-0-6) 
  Pali  and  Sanskrit  in  Thai  Language 

ความรูพ้ืนฐาน  เปรียบเทียบภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย  การสรางคําใน
ภาษาบาลีและสันสกฤต  วิธีการรับและนําคําภาษาบาลีและสันสกฤตมาใชในภาษาไทย  

 
THAI2208 ภาษาเขมรในภาษาไทย                                                                    3(3-0-6) 
  Khmer  in  Thai  Language 

ความรูพ้ืนฐาน  เปรียบเทียบภาษาเขมรกับภาษาไทย  การสรางคําในภาษาเขมร 
วิธีการรับและนําคําภาษาเขมรมาใชในภาษาไทย  

 
THAI2210 สัทศาสตรและสัทวิทยาในภาษาไทย            3(3-0-6) 
  Phonetics  and  Phonology  in  Thai  Language 

แขนงของสัทศาสตร  การออกเสียงภาษาไทย  ระบบสัทสัญลักษณ  การถาย
ทอดเสียง  การวิเคราะหหาหนวยเสียงและระบบเสียงภาษาไทย 

 



THAI2303 กวีนิพนธไทย                              3(3-0-6) 
  Thai  Poetry 

ความหมาย  รูปแบบ  เนื้อหา  ความคิดในการใชภาษาวรรณศิลป  และกลวิธีการ
แตง  ฝกแตงบทกวีนิพนธไทย  เพ่ือสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคของแตละบุคคล 

 
THAI2304 คติชนวิทยาทางภาษาและวรรณกรรมไทย             3(3-0-6)    
   Thai  Folklore  as  Related  to  the  Thai  Language  and  Literature 

ประวัติความเปนมา  ประเภท  คุณคา  ทฤษฎี  และวิธีการศึกษาคติชนวิทยาทาง
ภาษาและวรรณกรรมไทย  เพ่ือใหเขาใจลักษณะกลุมชนแตละทองถ่ิน 

 
THAI2305 วรรณกรรมวิจารณ              3(3-0-6) 
  Literary  Criticism 

ความรูเบ้ืองตน  ประวัติ  ทฤษฎีวรรณกรรมวิจารณ  หลักเกณฑการวิจารณ
วรรณกรรมประเภทตางๆ  และฝกเขยีนบทวิจารณวรรณกรรม 

 
THAI3108 การเขียนในงานส่ือสารมวลชน                            3(3-0-6) 
  Writing  in  Mass  Communication 

รูปแบบตาง ๆ  ของงานเขียนท่ีปรากฏในส่ือสารมวลชน  วิเคราะหเนื้อหา  กลวิธี
การนําเสนอ  และการใชภาษา  เนนฝกปฏิบัติการเขียน 

 
THAI3109 การพูดเฉพาะอาชีพ              3(3-0-6) 

Speech  for  Specific  Careers 
หลักเกณฑและกลวิธีการพูดในวิชาชีพตางๆ  ฝกการพูดแนะนําแหลงทองเท่ียว  

การพูดทางธุรกิจ  การพูดเปนวิทยากร  และการพูดสําหรับกิจกรรมนันทนาการ 
     
THAI3110 การพูดในงานส่ือสารมวลชน             3(3-0-6) 
  Speaking  in  Mass  Communication 

หลักและศิลปะการพูดในลักษณะตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับงานส่ือสารมวลชน  เนน
การฝกปฏิบัต ิ

 
 



THAI3111 การอานตีความ                   3(3-0-6) 
  Reading  Text  for  Interpretation 

หลักเกณฑ  กระบวนการอานตีความ  ฝกการอานตีความและการอาน  ตีบทท้ัง
งานเขียนรอยแกวและรอยกรอง 

 
THAI3112 การแปลภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย                     3(3-0-6) 
  Foreign  Language  Translation  into  Thai  Language 

หลักเกณฑและกลวิธีในการแปลความ  และถอดความภาษาตางประเทศ  ท้ังรอย
แกวและรอยกรองเปนภาษาไทย  ฝกแปลขอความภาษาตางประเทศเปนภาษาไทย 

 
THAI3113 การอานเอกสารวิชาการและธุรกิจ                                      3(3-0-6) 
  Academic  and  Business  Reading 

หลักเกณฑและกระบวนการอานเอกสารวชิาการและธุรกิจประเภทตางๆ ฝกสรุป
ความและวิเคราะหเอกสารดังกลาวไดอยางถูกตอง 

 
THAI3114 เทคนิคการบรรณาธิการ                          3(3-0-6) 
  Techniques  for  Editoral 

 หลักเกณฑและกลวิธีในงานบรรณาธิการส่ือส่ิงพิมพประเภทตางๆ  บทบาทและ
จรรยาบรรณของบรรณาธิการ  กฎหมายและองคกรท่ีเกี่ยวของกับอาชีพบรรณาธิการ  และ
การฝกปฏิบัต ิ

 
THAI3115 การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี                    3(3-0-6) 
  Feature  and  Fiction  Writing 

หลักเกณฑ  กลวิธีการเขียน  ฝกเขียนและวิเคราะหวิจารณสารคดีและบันเทิงคดี
ประเภทตางๆ  

 
THAI3116 การเขียนหนังสือราชการ                       3(3-0-6) 
  Thai  Official  Correspondence 

การใชภาษาไทยในหนังสือราชการ  ระเบียบงานสารบรรณท่ีเกี่ยวของกับหนังสือ
ราชการ  หลักการเขียนหนังสือราชการประเภทตางๆ  และการฝกปฏิบัต ิ

 



THAI3205 ภาษาไทยกับสังคมและวัฒนธรรม                       3(3-0-6) 
  Thai  Language  for  Society  and  Culture 

แนวคิด  ความสัมพันธ  และวาทกรรมของภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทยใน
แงมุมตางๆ โดยเนนชาติพันธุวรรณนาแหงการส่ือสาร   

 
THAI3206 ภาษาไทยกับคอมพิวเตอร             3(3-0-6) 
  Thai  Language  and  Computer 

หลักและเทคนิคการออกแบบ  เพ่ือการนําเสนอสารภาษาไทยในรูปแบบตางๆ 
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  เนนการฝกปฏิบัต ิ

 
THAI3209   ภาษาตางประเทศในภาษาไทย             3(3-0-6) 

Foreign  Languages  in  Thai  Language 
ประวัติการติดตอกับชนชาติตางๆ  สาเหตุการรับคํายืม  หลักการยืมคํา  การสราง

คํา  การเปล่ียนแปลงคําในดานเสียงและความหมาย  และคํายืมท่ีนํามาใชในชีวิตประจําวัน   
 
THAI3211 คําและประโยคในภาษาไทย             3(3-0-6) 
  Words  and  Sentences  in  Thai  Language 

ระบบคําและกลุมคํา  การวิเคราะหหาหนวยคํา  ทฤษฎีและหลักเกณฑการ
วิเคราะหความสัมพันธของคําในประโยคภาษาไทย 

 
THAI3212 อรรถศาสตรและวัจนปฏิบัติศาสตรในภาษาไทย                      3(3-0-6) 
  Semantics  and  Pragmatics  in  Thai  Language 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องความหมาย  ความหมายในระดับคํา  ระดับ
ประโยค  และระดับขอความ  ฝกวิเคราะห  ตีความถอยคําและบทสนทนาตาง ๆ 

 
THAI3306 วรรณกรรมปจจุบัน              3(3-0-6)                                    
  Contemporary  Literature 

วรรณกรรมไทยปจจุบันประเภทตางๆ  ท่ีไดรบัอิทธิพลจากตะวันตกจนถึงปจจุบัน  
ในดานพัฒนาการ  รูปแบบ  แนวคิด  เนื้อหา  และแนวโนมของวรรณกรรม  รวมท้ัง
วิเคราะหวิจารณวรรณกรรมปจจุบันท่ีนาสนใจ 

 



THAI3307 วรรณกรรมเอกของไทย                      3(3-0-6)                                                      
  Masterpieces  of  Thai  Literature  

 วรรณกรรมเอกของไทยท่ีไดรับการยกยองในฐานะเปนมรดกทางภูมิปญญาของ
ชาติในแงมุมตางๆ  รวมท้ังวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมเอกของไทยท่ีนาสนใจ 

 
THAI3308 วรรณกรรมพุทธศาสนาและคําสอน                         3(3-0-6)                                    
  Buddhistand  and  Didactic  Literature 

ความรูพ้ืนฐาน  ลักษณะเฉพาะ  และคุณคาของวรรณกรรมพุทธศาสนาและคํา
สอน  ฝกวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมพุทธศาสนาและคําสอนท่ีนาสนใจ 

 
THAI3309 วรรณกรรมของกวีสําคัญ                   3(3-0-6)                                                    
  Literature  of  Major  Poets 

 ประวัติและตัวบทวรรณคดีท้ังในเชิงวรรณศิลปและสังคมของกวีสําคัญของไทยท่ี
มีผลงานดีเดนท้ังดานคุณภาพและปริมาณ  รวมท้ังวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมของกวี
สําคัญท่ีนาสนใจ        
 

THAI3310 อิทธิพลวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย                           3(3-0-6)                       
  Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  Literature 

 อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศท่ีสําคัญ  ท้ังตะวันออกและตะวันตกท่ีมีตอ
วรรณกรรมไทย  ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันในดานรูปแบบ  เนื้อหา  แนวคิด  และภาษา 

 
THAI3641      วรรณกรรมสําหรับเดก็ปฐมวัย                                                                   3(3-0-6) 
                                Literature for Early Childhood 
                        ความหมาย  ความสําคัญ  ประเภทของวรรณกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัย    

การเลือกวรรณกรรมสําหรับเด็กปฐมวัย หลักการสรางและเขียนหนังสือนิทานสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใชเทคนิควิธีการเลาและการวิจารณวรรณกรรมสําหรับเด็ก
ปฐมวัย  การสงเสริมการใชและการรักษาหนังสือบทบาทของครูและผูปกครองในการ
สงเสริมนิสัยรักการอานใหกับเด็กปฐมวัย 

 
 
 



THAI3901 วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาไทย                                3(3-0-6) 
  Research  Methodology  in  Thai  Language 

ความรู เบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย  ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย  
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ตัวแปรและสมมุติฐาน  การเลือกกลุมตัวอยาง  
เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  การสรุป  
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ  การเขียนเคาโครงการวิจัย  โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทาง
ภาษาไทย  ท้ังในดานภาษาและวรรณกรรม 

 
THAI4117 การเขียนภาษาไทยเชิงธุรกิจ              3(3-0-6) 
  Thai  Writing  in  Business 

การใชภาษาไทยในการเขียนส่ือสารทางธุรกิจ  การเขียนเอกสารเผยแพรทางธุรกิจ  
การเขียนจดหมายธุรกิจ  การเขียนเอกสารการจางและการสมัครงาน  การเขียนเอกสารการ
ประชุม  การเขียนโครงการ  และการฝกปฏิบัต ิ

 
THAI4213 ภาษาไทยตางสมัย                3(3-0-6) 
  Thai  Language  in  Different  Periods 

การเปรียบเทียบลักษณะภาษาไทยสมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  สมัยธนบุรี  และสมัย
รัตนโกสินทร 

 
THAI4311 วรรณกรรมไทยเพ่ือการทองเที่ยว                           3(3-0-6)                                       
  Thai  Literature  for  Tourism 

ความรูเบ้ืองตนและการวิเคราะหวิจารณเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยเพ่ือการทองเท่ียว
ในแงมุมตางๆ  ฝกปฏิบัติภาคสนามตามรอยวรรณกรรมไทยเพ่ือการทองเท่ียวบางเรื่อง  ฝก
ถายทอดวรรณกรรมไทยเพ่ือนําไปใชกับการทองเท่ียวและเปนผูนําเท่ียว  ตลอดจน
ทองเท่ียวเพ่ือนําขอมูลมาฝกเขียนวรรณกรรมไทยเพ่ือการทองเท่ียว      

 
THAI4312 วรรณกรรมสังคีต                3(3-0-6)                                                               
  Musical  Literature 

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรรกรรมเพลงและวรรณกรรมบทละครในแงมุมตางๆ       
ฝกเขียนและวิเคราะหวิจารณวรรณกรรมสังคีตท่ีนาสนใจ  

 



THAI4313 เพศสภาพในวรรณกรรมไทย              3(3-0-6)                                              
  Gender  in  Thai  Literature 

ลักษณะเฉพาะ  ประเภท  กลวิธีการนําเสนอ  คุณคา  ความสัมพันธกับสังคม  และ
ทฤษฎีเพศสภาพเพ่ือนํามาวิเคราะหวิจารณเพศสภาพในวรรณกรรมไทยท่ีนาสนใจ 

 
THAI4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย                2(90) 

Preparation  for  Occupational  Practicum  in  Thai  Language 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกไปฝกงานในหนวยงานภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาล  โดยนําความรูทางดานภาษาไทย  ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีได
ศึกษาไปใชในสถานการณจริง 

 
THAI4802   การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาไทย                  5(450) 

Occupational  Practicum  in  Thai  Language 
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาล โดย

นําความรูทางดานภาษาไทยท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดศึกษาไปใชในสถานการณ
จริง 

 

THAI4901   สัมมนาทางภาษาไทย                   3(2-2-5) 
Seminar  in  Thai  Language 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการสัมมนา  เลือกประเด็นหรือปญหาท่ีสําคัญทางภาษา
และวรรณกรรมมาศึกษาวิเคราะห  โดยการอภิปรายและจัดสัมมนา 

 

THAI4902   การวิจัยทางภาษาไทย                   3(0-6-3) 
Research  in  Thai  Language 

วิธีการและรูปแบบการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย  การเลือกหัวขอ การ
เสนอเคาโครงการวิจัย และการเขียนรายงานวิจัย 

 
 

 
 

 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 
 
THMU1101  พ้ืนฐานดนตรีไทย    3(3-0-6)  

Fundamental of Thai Music 
คุณคา ความสําคัญและประโยชนของดนตรีไทย ความสัมพันธของดนตรีไทยตอ

สังคมและวัฒนธรรมไทย วิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยตางๆ ตั้งแตกอนสมัย
สุโขทัย สุโขทัย   อยุธยา   ธนบุรี   รัตนโกสินทรจนถึงปจจุบัน โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่อง
ดนตรีวงดนตรี บทเพลง บุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษสงเสริม เผยแพรและพัฒนา 
ดนตรีไทย  

 
THMU1103  การบันทึกโนตเพลงไทย                                                      3(3-0-6)  

Thai Notations 
ความสําคัญและประโยชนการบันทึกโนตเพลงไทย ลักษณะของโนตท่ีใชบันทึก

เพลงไทย ไดแก โนต 9 ตัว โนตนิ้ว โนตอักษรไทย โนตสากล โนตเชอเวเปนตน ฝกโสต
ประสาท ฝกอานและบันทึกโนตแตละประเภท 

 
THMU1104  หนาทับดนตรีไทย     3(3-0-6)  

Rhythmic Pattern in Thai Music  
บทบาท วิธีการและความสําคัญของหนาทับในดนตรีไทย เครื่องดนตรีท่ีใช

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  เคร่ืองดนตรีและการประสมวงดนตรีไทย  3(3-0-6) 
Thai Instrumentation  

ลักษณะประเภทของเครื่องดนตรีไทย และการผสมวงดนตรีไทยในดานประวัติ 
ตํานาน วิวัฒนาการ บทบาทหนาท่ีของเครื่องดนตรีและวงดนตรี แนวคิดและรูปแบบท่ีใช
ในการผสมวงดนตรีแตละประเภทในยุคสมัยตางๆ การใชวงดนตรีบรรเลงในโอกาสตางๆ  

 
THMU1109  ประวัติวรรณกรรมเพลงไทย  3(3-0-6) 

History of Thai Music Literature 
ความรูพ้ืนฐานของวรรณกรรมเพลงไทยดานประวัติความเปนมา     ชวงเวลาท่ีนัก

ประพันธไดประพันธบทเพลง อิทธิพลหรือสถานการณดนตรีแตละยุคสมัย ความสัมพันธ
ระหวางนักประพันธเพลง ทํานองเพลง บทรอง ตลอดจนงานริเริ่มสรางสรรคท่ีเกิดขึ้นใน
วรรณกรรมเพลงไทย  

 
THMU1111  ขนบประเพณีของดนตรีไทย  3(3-0-6) 

The Tradition of Thai Music 
ความรูขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับขนบประเพณีแบบแผนและแนวปฏิบัติในวงการดนตรี

ไทย เชน ระเบียบวิธีการบรรเลง กระบวนการถายทอด เปนตน ความสําคัญของครูซ่ึงเปน
สมมุติเทพและครูผูส่ังสอนการดนตรี การเคารพบูชาครู ความหมายสาระ คุณคาของพิธี
ไหวครูและครอบครูดนตรีไทย องคประกอบและกระบวนการของพิธีไหวครู ความสําคัญ
และคุณสมบัติของผูประกอบพิธีและผูเขารวมพิธีไหวครู จรรยาบรรณและจิตพิสัยของนัก
ดนตรีไทยท่ีพึงประสงค 

 
THMU1202 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 1  2(0-4-2) 

Thai Plucked 1  
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงตับตนเพลงฉิ่ง 3 ช้ัน 

เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวดําเนินทราย  แขกตอยหมอเถา  ตับวิวาหพระสมุทร โหม
โรงกระแตไตไม  โหมโรงจอมสุรางคออกสะบัดสะบ้ิง เขมรลออองคเถา หรือฝกปฏิบัติ
เครื่องดีดพ้ืนบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม  

 
 
 
 



THMU1203  ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 2  2(0-4-2) 
Thai Plucked 2  

ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลงโหมโรงไอยเรศ โหม
โรงเยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง แปะ 3 ช้ัน อาหนูเถา  นางครวญเถา   
สุดสงวนเถา พัดชา  ลีลากระทุม  ครอบจักรวาล 2 ช้ัน  การเวกเล็กเถา  เขมรปากทอเถา  
 แขกขาวเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีดพ้ืนบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความ
เหมาะสม  

 
THMU1205  ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 1     2(0-4-2)  

Thai String 1 
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงตับตนเพลงฉิ่ง สามช้ัน ไดแก 

ตนเพลงฉิ่ง จระเขหางยาว ตวงพระธาตุ นกขม้ิน เขมรไทรโยค ลาวดวงเดือน ลาวดําเนิน
ทราย แขกตอยหมอเถา ตับวิวาหพระสมุทร โหมโรงกระแตไตไม โหมโรงจอมสุรางคออก
สะบัดสะบ้ิง เขมรละออองคเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพ้ืนบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลง
ท่ีฝกตามความเหมาะสม  

 
THMU1206  ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 2  2(0-4-2) 

Thai String 2 
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลง โหมโรงไอยเรศ โหมโรง

เยี่ยมวิมาน โหมโรงครอบจักรวาลออกมายอง  แปะ 3 ช้ัน  อาหนูเถา นางครวญเถา 
สุดสงวนเถา พัดชา ลีลากระทุม ครอบจักรวาล 2 ช้ัน การเวกเล็กเถา เขมรปากทอเถา  แขก
ขาวเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพ้ืนบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม  

THMU1208  ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 1  2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion 1 

ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลงสาธุการ ตับตนเพลงฉิ่ง 
หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพ้ืนบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม  

 
 
 
 
 



THMU1209  ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 2  2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion 2 

ฝกปฏิบัติ เครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี  โดยตอเพลง โหมโรงเชา โล 
พระเจาลอยถาด กราวรํา หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝก
ตามความเหมาะสม 

 
THMU1211  ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย 1     2(0-4-2) 

Thai Wind 1 
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลงสาธุการ ตับตนเพลงฉิ่ง 

หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพ้ืนบานโดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม 
 
THMU1212  ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย 2  2(0-4-2) 

Thai Wind 2  
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา โดยตอเพลงโหมโรงเชา โล 

พระเจาลอยถาด กราวรํา หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝก
ตามความเหมาะสม 

 
THMU1214  ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 1      2(0-4-2) 

Thai Singing 1 
เพลงชาต ิสรรเสริญพระบารมี พมาเขว 2 ช้ัน ลาวตอนก 2 ช้ัน บูเซ็นซ็อค 2 ช้ัน 

 ลาวเส่ียงเทียนช้ันเดียว โสมสองแสงช้ันเดียว ตอยตล่ิง 2 ช้ัน  พมากลองยาว 2ช้ัน เขมรพาย
เรือ 2ช้ัน เขมรกลอมลูก 2ช้ัน เขมรกําปอ 2ช้ัน  มอญทาอิฐ 2ช้ัน แขกกลอมเจา 2ช้ัน มอญดู
ดาว 2ช้ัน นาคราชช้ันเดียว ลาวพุงดํา 2 ช้ัน  แขกบรเทศ 2 ช้ัน ลาวดวงเดือน  ตับวิวาหพระ
สมุทร แขกตอยหมอเถา  แขกขาวเถา  

 
THMU1215 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 2  2(0-4-2)  

Thai Singing 2 
ตับตนเพลงฉิ่ง 3ช้ัน  แปะ 3ช้ัน ลาวดําเนินทราย 2ช้ัน  ลมพัดชายเขา 2ช้ัน  นาง

นาค2 ช้ัน  สามเสา 2ช้ัน  จีนขิมเล็ก 2ช้ัน  อาหนูเถา  เง้ียวรําลึกเถา  การเวกเล็กเถา  พัดชา  
ลีลากระทุม  ดอกไมไทร 2ช้ัน  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 ตอเพลงมอญท่ีใชประกอบ

พิธีกรรม และเพลงมอญท่ีใชบรรเลงขับรองในวงปพาทยมอญ  
 

THMU1220  ปฏิบัติอังกะลุง  2(0-4-2) 
Ang - kalung 

ฝกปฏิบัติอังกะลุง การประสมวงบรรเลง การเลือกบทเพลง การปรับวงอังกะลุง 
การดูแลรักษาเครื่องดนตรี  

 
THMU1221  ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ 1  2(0-4-2) 

Performance of Folk Music in the North 1 
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ ท่ี

บรรเลงขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีกรรมซ่ึง
นิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยภาคเหนือ  
 
 
 



THMU1222  ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคอีสาน 1  2(0-4-2) 
Performance of Folk Music in the Northeast 1 

ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ ท่ี
บรรเลงขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีการ ซ่ึง
นิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานภาคอีสานเหนือหรืออีสานใต  

 
THMU1223  ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง 1      2(0-4-2) 

Performance of Folk Music in Central Part 1  
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ ท่ี

บรรเลงขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบพิธีกรรมซ่ึง
นิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยภาคกลาง  

 
THMU 1224  ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคใต 1  2(0-4-2) 

Performance of Folk Music in the South 1  
ฝกปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ ท่ี

บรรเลงและขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีไทยพุทธหรือไทยมุสลิม  

 
THMU1225  ปฏิบัติหนาทับ  2(0-4-2) 

Natab Performance  
ฝกปฏิบัติหนาทับจากกลองแขกหรือโทน-รํามะนาหรือเครื่องหนังประเภทอ่ืน ๆ 

ตอหนาทับปรบไก หนาทับสองไม หนาทับแขก หนาทับเขมร หนาทับมอญ เปนตน  
 
THMU1226  ปฏิบัติหนาทับกลองแขกและโทนรํามะนา  2(0-4-2) 

Natab Klong Khak-Thon Ramana Performance  
ความารูเกี่ยวกับลักษณะและเสียงของกลองแขก สามารถฟงและแยกเสียงกลอง

แขกตัวผูและตัวเมียได วิธีการตีเปนเสียงตาง ๆ ท้ังตัวผูและตัวเมีย รวมท้ังทาทางการนั่ง ฝก
ปฏิบัติหนาทับตาง ๆ ท่ีใชกับกลองแขก ตลอดจนหนาทับพิเศษท่ีใชในโอกาสตาง ๆ ศึกษา
ลักษณะและเสียงของโทนรํามะนา สามารถฟงและแยกเสียงโทนและรํามะนาได วิธีการตี
เปนเสียงตางๆ รวมท้ังทาทางการนั่ง การจับ ฝกปฏิบัติหนาทับตาง ๆ ท่ีใชกับโทนรํามะนา  

 



THMU1227 ปฏิบัติหนาทับกลองสองหนา  2(0-4-2) 
Natab-Songna Performance 

ความรูเกี่ญวกับลักษณะและสวนประกอบตาง ๆ ของกลองสองหนา วิธีการแตง
เสียงกลองสองหนา ฝกการบรรเลงรวมกับเพลงประเภทปรบไกและสองไม รวมท้ังเพลง
เบ็ดเตล็ดตาง ๆ  

 
THMU1228  ปฏิบัติขับรองเพลงไทยตามสมัยนิยม    2(0-4-2) 

Thai Popular Song Singing 
วิธีการเตรียมพรอมรางกายกอนขับรอง การออกเสียง การหายใจ และฝกขับรอง

เพลงไทยสากลทุกประเภท เชน เพลงลูกกรุง เพลงลูกทุง เพลงสตริง เปนตน  
 
THMU1229   ปฏิบัติขับรองเพลงพ้ืนบาน 1  2(0-4-2) 

Thai Folk Singing 1  
ฝกปฏิบัติวิธีการขับรองเพลงพ้ืนบานประจําภาคตาง   ๆ     อยางถูกตองท้ังดาน

รูปแบบฉันทลักษณ ทํานอง การเปลงเสียง ระดับเสียง การเอ้ือน ลีลา สําเนียงทองถ่ิน 
อักขระ จังหวะ วรรคตอน ทาทาง การสอดแทรกอารมณในการขับรอง การรองเขากับ
ดนตรีสําหรับเพลงพ้ืนบานบางประเภท  

 
THMU1230  ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1  1(0-2-1) 

Thai Ensemble 1 
ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตอง

ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตางๆ  
 

THMU1231   ปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทย 1  1(0-2-1)  
Thai Folk Music Ensemble 1 

ฝกปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทยภาคตางๆ การเลือกบทเพลง การฝกซอม การ
ปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีท่ีนิยมในสังคมและวัฒนธรรม
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 การเช่ือมโยงขอมูล การจัดบรรณานุกรมขอมูล การนําคอมพิวเตอร
มาใชเพ่ือการจัดเก็บขอมูล 

 
THMU1502  พ้ืนฐานดนตรีวิทยา     3(3-0-6) 

Introduction to Musicology  
ความเปนมาและหลักการของวิชาดนตรีวิทยา ตลอดจนเนื้อหาและบทบาทของ

ดนตรีวิทยาท่ีมีตอวิวัฒนาการของดนตรีท้ังในดานวิชาการและศิลปะการแสดง  
 

THMU1503  มานุษยวิทยาทางดนตรี  3(3-0-6) 
Introduction to Ethnomusicology 

ความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา แนวทางการศึกษาและวิธีการทาง
มานุษยวิทยา เพ่ือใชในการศึกษาดนตรี สภาพและบทบาทของดนตรีท่ีมีความสัมพันธตอ
ชีวิตมนุษยในสังคมและวัฒนธรรม  

 
THMU1504  พ้ืนฐานสังคมวิทยาทางดนตรี  3(3-0-6)   

Introduction to Sociology of Music 
เชิงสํารวจเบ้ืองตนเกี่ยวกับแบบแผนของสังคม   เชน   สังคมเมือง   สังคมชนบท  

สังคมอุตสาหกรรม สังคมเกษตร เปนตน กับศึกษาแบบแผนของดนตรี วงดนตรี และการ
นําเสนอดนตรีในสังคมนั้น ๆ  

 
THMU1505   ดนตรีวิจักษ  3(3-0-6) 

Introduction To Music  
ความเกี่ยวพันระหวางดนตรีกับศิลปะ องคประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่อง

ดนตรี วงดนตรี ดนตรีสําหรับการบรรเลง ดนตรีสําหรับการขับรองท้ังดนตรีไทยและ
ดนตรีตะวันตก 

 



THMU1506  ดนตรีรวมสมัย  3(3-0-6) 
Contemporary Music  

คนควาและวิเคราะหถึงรูปแบบโครงสราง และเทคนิคท่ีใชในบทเพลงรวมสมัย 
ผลงานของคีตกวีสําคัญ 

 
THMU1701  คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

Introduction to Music Computer  
ประวัติความเปนมาของ Music Computer สวนประกอบหลัก (Hardware) 

ระบบปฏิบัติการ (Operating System)   การใชโปรแกรมดนตรีแบบตาง ๆ  
 

THMU1702  การซอมสรางเคร่ืองดนตรีไทย  3(2-4-3)  
Maintenance and Repair of Thai Music Instruments  

ความรูพ้ืนเกี่ยวกับรูปทรงสัดสวนและโครงสรางดานกายภาพ วัสดุท่ีใชในการ
ซอมสรางเครื่องดนตรีไทย คุณภาพเสียงของเครื่องดนตรีไทย แหลงวัสดุและแหลง
จําหนายวัสดุ อุปกรณการซอมและสราง เครื่องดนตรีไทย ขั้นตอนการผลิต ฝกการใช
เครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณการซอม หรือประดิษฐเครื่องดนตรีไทย อุปกรณท่ีใชกับ
เครื่องดนตรีไทย เชน ยางสน วัสดุถวงเสียง การปรับแตงและเทียบเสียงเครื่องดนตรีตาม
มาตรฐานเสียงดนตรีไทย การดูแลรักษาเครื่องดนตรีภายหลังการบรรเลง  

 
THMU2103  ดนตรีพ้ืนบานไทย  3(3-0-6) 

Thai Folk Music 
ดนตรีพ้ืนบาน และเพลงพ้ืนบานประจําภาคตาง ๆ ของไทย เกี่ยวกับประวัติความ

เปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง     ความเช่ือ     พิธีกรรม    
บทบาทหนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานท่ีมีตอสังคม 
ความสัมพันธระหวางดนตรีพ้ืนบานกับดนตรีไทยแบบแผน ความคล่ีคลายของดนตรี
พ้ืนบานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษ การสืบทอดดนตรีพ้ืนบาน  

THMU2105 ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย  3(3-0-6) 
Thai Artists and Composers 

ชีวประวัติและผลงานดานดนตรีของศิลปนและนักประพันธเพลงไทย ท่ีไดรับการ
ยกยองในแตละยุคสมัย 

 
 



THMU2106  ดนตรีและการแสดง  3(3-0-6) 
Music and Acting 

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการแสดงของไทยและสากล ภาษาทา นาฏยศัพท ทารําตาง 
ๆ การแสดงพ้ืนบาน จินตลีลา การเตน การนําดนตรีมาใชประกอบการแสดงประเภท    ตาง 
ๆ ใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความสัมพันธระหวางดุริยางคศิลป วรรณศิลปและนาฏศิลป  

 
THMU2110  ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคเหนือ     3(3-0-6) 

Folk Music of the Northern part of Thailand 
ดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานทางภาคเหนือของไทย เกี่ยวกับประวัติความ

เปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม บทบาท
หนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือท่ีมีตอสังคม 
ความคล่ีคลายของดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบ
ทอด 

 
THMU2111  ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคอีสาน  3(3-0-6) 

Folk Music of the Northeast of Thailand 
ดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานทางภาคอีสานของไทย เกี่ยวกับประวัติความ

เปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม บทบาท
หนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานภาคอีสานท่ีมีตอสังคม 
ความคล่ีคลายของดนตรีพ้ืนบานภาคอีสานในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบ
ทอด  

 
THMU2112  ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคกลาง  3(3-0-6) 

Folk Music of the Central part of Thailand 
ดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานทางภาคกลางของไทย เกี่ยวกับประวัติความ

เปนมา วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม บทบาท
หนาท่ีและโอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานภาคกลางท่ีมีตอสังคม 
ความคล่ีคลายของดนตรีพ้ืนบานภาคกลางในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบ
ทอด  

 
 
 



THMU2113  ดนตรีพ้ืนบานไทยภาคใต  3(3-0-6) 
Folk Music of the  South   part of Thailand 

ดนตรีพ้ืนบานและเพลงพ้ืนบานทางภาคใตของไทย เกี่ยวกับประวัติความเปนมา 
วงดนตรีและบทเพลง ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม บทบาทหนาท่ีและ
โอกาสท่ีใช คุณคาและความสําคัญของดนตรีพ้ืนบานภาคใตท่ีมีตอสังคม ความคล่ีคลาย
ของดนตรีพ้ืนบานภาคใตในปจจุบัน แนวทางในการอนุรักษและการสืบทอด  

 
THMU2201  ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 3  2(0-4-2) 

Thai Plucked 3  
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด  โดยตอเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร  

เพลงฉิ่งมุลงช้ันเดียว สุรินทราหู 3 ช้ัน โหมโรงแขกมอญ แขกมอญ 3ช้ัน สารถีเถาโหมโรง
ราโค  เตากินผักบุง  แขกมอญบางขุนพรหมเถา  โหมโรงมหาฤกษ  พระอาทิตยชิงดวง  
 ถอนสมอ   มหาฤกษ  มหาชัย หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีดพ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลง
ท่ีฝกตามความเหมาะสม  

 
THMU2202  ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 4  2(0-4-2) 

Thai Plucked 4 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด โดยตอเพลง โหมโรงมะลิเล้ือย  พมาเห

เถา  มอญออยอ่ิงเถา  โหมโรงสามมา(มารํา มาสะบัดกีบ มายอง)  เขมรปแกว 3ช้ัน มอญรํา
ดาบเถา  โหมโรงคล่ืนกระทบฝง  เขมรปแกวทางสักวา  ราตรีประดับดาวเถา โหมโรง
มหาราชใบคล่ัง  เขมรเปาใบไมเถา  เง้ียวรําลึกเถา หรือฝกปฏิบัติเครื่องดีดพ้ืนบาน โดย
ผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม  

 
THMU2203  ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 3  2(0-4-2) 

Thai String 3  
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี   โดยตอเพลงโหมโรงรัตนโกสินทร    

เพลงฉิ่งมุลงช้ันเดียว สุรินทราหู 3ช้ัน  โหมโรงแขกมอญ  แขกมอญ 3ช้ัน  สารถีเถา  โหม
โรงราโค เตากินผักบุง  แขกมอญบางขุนพรหมเถา  โหมโรงมหาฤกษ  พระอาทิตยชิงดวง        
ถอนสมอ  มหาฤกษ  มหาชัย หรือฝกปฏิบัติเครื่องสีพ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ี
ฝกตามความเหมาะสม  

 
 



THMU2204  ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 4  2(0-4-2) 
Thai String 4  
            ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี โดยตอเพลงโหมโรงมะลิเล้ือย พมาเหเถา 
มอญออยอ่ิงเถา  โหมโรงสามมา(มารํา มาสะบัดกีบ มายอง)  เขมรปแกว 3ช้ัน  มอญรําดาบ
เถา  โหมโรงคล่ืนกระทบฝง  เขมรปแกวทางสักวา  ราตรีประดับดาวเถา  โหมโรงมหาราช 
ใบคล่ังเขมรเปาใบไมเถา เง้ียวรําลึกเถา หรือฝกปฏิบัตเิครื่องสีพ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณา
บทเพลงท่ีฝกตามความเหมาะสม  

 
THMU2205  ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 3  2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion 3 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลง โหมโรงเย็น วา ลงสรง เพลง

เรื่องสรอยสน หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตามความ
เหมาะสม 

 
THMU 2206  ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 4  2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion 4 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี โดยตอเพลง เพลงเถาอยางนอย 5 เพลง 

เพลงตับเรื่องอยางนอย 2 ตับ หรือฝกปฏิบัติเครื่องตีพ้ืนบาน โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ี
ฝกตามความเหมาะสม  

 
THMU2207      ปฏิบัติเพลงสําหรับโขนละคร 2(0-4-2) 
                          Performance of Theatrical Music 

ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือขับรองตอเพลงท่ีใชบรรเลงประกอบการ
แสดงโขน  ละคร  

 
THMU2208  ปฏิบัติเพลงเร่ืองในละคร 2(0-4-2) 
                         Performance of Thai Incidental Music 

ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง  ตอเพลงในเรื่องละคร เชน  จาก
เรื่องอิเหนาตอนประสันตาตอนก  ตัดดอกไมฉายกริช  เรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอย  เรื่อง
มโนราห  เรื่องรถเสน  เรื่องสุวรรณหงส  เรื่องคาวี  เรื่องราชาธิราช  เปนตน 

 



THMU2209   ปฏิบัติเพลงเร่ือง 2(0-4-2) 
Performance of Thai   Suite         

ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงเรื่องทําขวัญ เพลงเรื่อง
ฉิ่งพระฉัน  และอ่ืนๆ  

 
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 ตอเพลงประเภทลูกลอลูกขัดเชนเพลง เขมร
ราชบุรี  แขกโอด  ทยอยนอก  ทยอยใน  ทยอยญวณ 

 
THMU2212  ปฏิบัติเพลงย่ํามอญ  2(0-4-2) 

Mon Suit Performance 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงย่ํามอญ 
 

THMU2213 ปฏิบัติหนาทับตะโพนและกลองทัด 1   2(0-4-2) 
Rhythmic  Patterns of Taphon and Klong Tad  1 

ปฏิบัติหนาทับตะโพนและไมกลองเพลงชุดโหมโรงเชา  โหมโรงเย็น  เพลงชา  
เพลงเร็วและอ่ืนๆ  

 
THMU2214  ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคเหนือ 2  2(0-4-2) 

Folk Music in The North of Thailand 2 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ เพ่ิมเติม

ท้ังท่ีใชบรรเลง ขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยภาคเหนือ  

 
 



 
THMU2215  ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคอีสาน 2  2(0-4-2) 

Folk Music in The North East of Thailand 2 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ เพ่ิมเติม 

ท้ังท่ีใชบรรเลงขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยอีสานเหนือหรืออีสานใต 

 
THMU2216  ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคกลาง 2  2(0-4-2) 

Folk Music in The Central Part of Thailand 2 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรอง ตอเพลงประเภทตาง ๆ เพ่ิมเติม 

ท้ังท่ีใชบรรเลง ขับรองเพ่ือความบันเทิง การขับกลอม ประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยภาคกลาง 

 
THMU2217  ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบานภาคใต 2  2(0-4-2) 

Folk Music in the South of Thailand 2 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงประเภทตาง ๆ เพ่ิมเติม 

ท้ังท่ีใชบรรเลง-ขับรอง เพ่ือความบันเทิง การขับกลอมประกอบการแสดงหรือประกอบ
พิธีกรรม ซ่ึงนิยมในวงการดนตรีพ้ืนบานไทยพุทธหรือมุสลิม  

 
THMU2218  ปฏิบัติขับรองเพลงไทยสําหรับเด็ก  2(0-4-2) 

Thai Singing for Children 
ขับรองเพลงไทยสําหรับเด็กปฐมวัย และเพลงในหลักสูตรระดับประถมศึกษา    

การเคล่ือนไหวประกอบเพลง และฝกเลนเครื่องดนตรีประกอบเพลงเชน เครื่องดนตรี
ประเภทเคาะ คียบอรด เปนตน  

 
THMU2219  ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 2  1(0-2-1)  

Thai Ensemble 2 
ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตอง 

ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ  
 
 



THMU2220  ปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทย 2  1(0-2-1)  
Thai Folk Music Ensemble 2 

ปฏิบัติรวมวงดนตรีพ้ืนบานไทยภาคตาง ๆ การเลือกบทเพลง การฝกซอม การ
ปรับวงอยางถูกตองตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีท่ีนิยมในสังคม และวัฒนธรรม
ไทยเพ่ิมเติม  

 
THMU2221  ปฏิบัติขับรองเพลงพ้ืนบาน 2  2(0-4-2) 

Thai Folk Singing 2 
ปฏิบัติวิธีการขับรองเพลงพ้ืนบานประจําภาคตาง ๆ ในขั้นท่ีสูงขึ้น สามารถ

ประดิษฐคํารองตามฉันทลักษณของเพลงพ้ืนบานได และสามารถจัดแสดงเพลงพ้ืนบานได
ตามความเหมาะสม  

 
THMU2222  ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย  3 2(0-4-2) 
 Thai Wind 3 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปา  โดยตอเพลง  โหมโรงเย็น  วาลงสรง     
เพลงเรื่องสรอยสน  หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพ้ืนบาน  โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝกตาม
ความเหมาะสม 

 
THMU2223 ปฏิบัติเคร่ืองเปา 4 2(0-4-2) 
 Thai Wind 4 

 ปฏิบัติเครื่องดนตรไีทยประเภทเครื่องเปา  โดยตอเพลงเถาอยางนอย 5 เพลงเพลง
ตับเรื่องอยางนอย 2 ตับ  หรือฝกปฏิบัติเครื่องเปาพ้ืนบาน  โดยผูสอนพิจารณาบทเพลงท่ีฝก
ตามความเหมาะสม 
 

THMU2224 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 3 2(0-4-2) 
 Thai  Singing   3 

 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  โดยตอเพลง  ถอนสมอเถา  สารถีเถา  เขมรพวงเถา  แขก
มอญบางขุนพรหม  พระอาทิตยชิงดวง  แขกมอญ 3ช้ัน สุรินทราหู 3 ช้ัน   พมาเหเถา   แขก
ลพบุรี  3 ช้ัน  ตับลาวเจริณศร ี

 
 



THMU2225 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 4 2(0-4-2) 
 Thai  Singing   4 

 ปฏิบัติขับรองเพลงไทย  โดยตอเพลง  เขมรโพธิสัตวเถา  เขมรปแกว 3 ช้ัน  ใบ
คล่ัง3 ช้ัน  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 
เทคนิคและฝกอํานวยเพลงขับรองประสานเสียงสําหรับช้ันประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ฝกฟงและกําหนดความสมดุลของเสียงของคณะนักรอง  
 
THMU2311  โอเปราและละครเพลง  3(3-0-6) 

Opera And Musical Comedies 
ประวัติความเปนมาและความเปล่ียนแปลงของโอเปรา ตั้งแต คศ. 1600 จนถึง

ปจจุบัน โดยอาศัยผลงาน คีตกวีรุนแรก เชน Peri, Monteverdi จนถึง Wagner, Strauss, 
Puccini และคนอ่ืน ศึกษาความเปนมาและโครงสรางของละครเพลง โดยเนนดนตรีเปน
พิเศษ และใหศึกษาจากละครเพลงท่ีมีช่ือเสียง  

 
THMU2314  ปรัชญาของดนตรี  3(3-0-6) 

Philosophy Of Music 
ดนตรีเปนปจจัยท่ีจะปรุงแตงชีวิตใหสวยสดงดงามจากภายในของมนุษย 

ความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต   ศาสนา   วัฒนธรรม   สังคม   การเมือง   จิตวิทยา   
การศึกษา    ธุรกิจศึกษาแนวคิดของนักปรัชญาท่ีเกี่ยวกับดนตรี  

 
 
 
 



THMU2501  ประวัติเคร่ืองดนตรีไทย  3(3-0-6) 
History of Musical Instruments  

วิวัฒนาการของเครื่องดนตรีทุกตระกูลตั้งแตแรกเริ่มใชจนถึงปจจุบัน ศึกษาบริบท
ของการสรางเครื่องดนตรี เหตุการณสําคัญในยุคตาง ๆ ท่ีมีผลตอวิวัฒนาการของเครื่อง
ดนตรี 

 
THMU2502  ประวัติดนตรีเชิงปฏิบัติ  3(3-0-6) 

Collegium Music 
ความรูเชิงวิเคราะหวรรณกรรมดนตรีท่ีมิไดอยูในกลุมวรรณกรรมดนตรีท่ัวไป 

ศึกษาวิธีปฏิบัติดนตรี เฉพาะแนวท้ังทางรองและบรรเลง ฝกปฏิบัติรวมวงประกอบการ
เรียน  

 
THMU2503  การศึกษาดนตรีภาคสนาม  3(2-4-3)  

Introduction to Field Music Research  
การปฏิบัติงานดนตรีภาคสนามเพ่ือสํารวจ 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 

ประวัติดนตรีตะวันตกท่ีเขามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทย การนําดนตรี
ไทยไปสัมพันธกับดนตรีตะวันตก การนําดนตรีตะวันตกเขามาสัมพันธกับดนตรีไทย ท้ัง
ในดานเครื่องดนตรี วงบรรเลง บทเพลงและระบบเสียง  

 
THMU2507  การเขียนวิจารณดนตรี  3(3-0-6) 

Writing Music Criticism 
การเขียนเชิงศิลปะดนตรี โดยอาศัยความรูความเขาใจในฐานะผูฟงดนตรี        กฎ 

ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของกับการเขียน การรวบรวมความคิดเชิงวิชาการท่ีถือเอาเหตุผลสนับสนุน
การเขียน  

 
THMU3101  สวนศาสตรดนตรีไทย  3(3-0-6) 

Acoustic of Thai Music 
การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง ไดแก ความถ่ี 

ลักษณะคล่ืนเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียงซอน หนวยวัด
เสียงดานตาง ๆ การคํานวณเซนต ความกลมกลอมของเสียง บันไดเสียงท่ีใชในดนตรีไทย 
ระดับเสียงของเครื่องดนตรีไทยประเภทตาง ๆ การเทียบเสียงของเครื่องดนตรีไทยใหเขา
กัน อุปกรณท่ีใชเพ่ือการปรับแตงเสียง  

 
THMU3102       ทํานองเพลงไทย              (3-0-6) 

Melodic  Elements in  Thai Music               
ทํานองเพลงไทยลักษณะตางๆ ลีลาการดําเนินทํานองท่ีสรางลักษณะเดนใน 

บทเพลง  ทํานองกรอ   ทํานองเก็บ  ทํานองขยี้  ทํานองลูกลอลูกขัด   ความหลหลายของ
เพลงท่ีมีหลายสํานวน  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
เคล่ือนท่ีของทํานองเพลง  มือฆอง     การเรียบเรียงมือฆองเปนบทเพลง  กลอนเพลง    การ
ขึ้นตนและจบเพลง     การแปรทํานองเพลง  ลักษณะทํานองเพลงเฉพาะท่ีปรากฏในบท
เพลง 

 
THMU3104  การวิเคราะหเพลงไทย 2  3(3-0-6) 

Form and Analysis of Thai Music 2  
การวิเคราะหโครงสรางของเพลงไทย   เชน   เพลงเรื่อง   เพลงตับ   เพลงเถา    

เพลงเดี่ยว เพลงหนาพาทย ตามความเหมาะสม ตอจากการวิเคราะหเพลงไทย 1 ฝก
วิเคราะหเปรียบเทียบทางบรรเลงและทางรองของเพลงเดียวกันท่ีมีหลายทาง  

 
THMU3105  การประพันธเพลงไทย 1 3(3-0-6) 

Thai Music Composition 1 
    การประพันธทํานองเพลงอยางงาย นําเพลงท่ีไดมาปรุงแตงใหสมบูรณขึ้น ศึกษา

 แนวทางการประพันธทํานองเพลงทางเปล่ียน นําเพลงท่ีไดประพันธไวแลวสรางทํานอง
 เพลงทางเปล่ียนใหแตกตางไปจากเดิม ฝกแนวทางการตัดทอน และยืดขยายบทเพลงเพ่ือ
 เปนพ้ืนฐานในการประพันธเพลงเถา บันทึกโนตเพลงท่ีประพันธและนําเพลงท่ีประพันธ  

 
THMU3106  การประพันธเพลงไทย 2  3(3-0-6) 

Thai Music Composition 2 
    การประพันธเพลงโหมโรงเสภา เพลงตับ เพลงภาษา เพลงประกอบการแสดง 
 ประพันธบทรอง    ทําบทรองใหสอดคลองกับการบรรเลง    บันทึกโนตเพลงท่ีประพันธ
 และนําเพลงท่ีประพันธบรรเลงเผยแพรตามความเหมาะสมศึกษา กฎหมายลิขสิทธ์ิ    เพ่ือ
 คุมครองทรัพยสินทางปญญา  
 
 
 

 



THMU3107  หลักการบรรจุเพลงเพ่ือการแสดง  3(3-0-6) 
Principle of Thai Incidental 

ความรูเกี่ยวกับเพลงท่ีใชประกอบแสดงประเภทตาง ๆ บทขับรอง บทละคร และ
บทเพ่ือการแสดง การเลือกใชเพลงใหเหมาะสมกับการแสดง ในดานลีลา อารมณ สําเนียง
ภาษา และความหมาย ฝกการบรรจุเพลงสําหรับการแสดงทุกประเภท ท้ังเพลงหนาพาทย
และเพลงขับรองใหสอดคลองกับการแสดงทุกประเภท ฝกการแตงบทรองประกอบการ
แสดงโอกาสตาง ๆ และเขียนบทเพ่ือการแสดงพรอมบรรจุทํานองเพลงใหถูกตอง
เหมาะสม  

 
THMU3108 การวิเคราะหบทขับรองเพลงไทย  3(3-0-6) 

An Analysis of Vocal Stanza 
ความรูเกี่ยวกับบทรองท่ีนํามาบรรจุเพ่ือการขับรองท้ังบทรองของระบํา   รํา   ฟอน       

บทรองอวยพร บทรองเพลงเถา เปนตน โดยศึกษาแนวคิดอิทธิพลของวรรณคดีไทยท่ี
เกี่ยวของ การเมืองการปกครอง ความสัมพันธระหวางประเทศท่ีสงผลใหมีการประพันธ
บทรองเพ่ีอใชบรรเลงขับรองหรือเพ่ือประกอบระบํา รํา ฟอน หรือเพ่ือการแสดง  

 
THMU3109  ดนตรีพิธีกรรม  3(3-0-6) 

Ritual Music 
  ดนตรีพิธีกรรมสําหรับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับความเช่ือ 

  ลัทธิ ศาสนา ท้ังงานมงคลและงานอวมงคล โดยศึกษาวงดนตรี บทเพลง บทรอง  
  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสัมพันธระหวางดนตรีกับพิธีกรรม  

 

THMU3110  การปรับวงดนตรีไทย  3(3-0-6) 
Thai Music Conducting 

   ทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณของเพลง เจตนารมณของนักประพันธเพลง        

บทบาทหนาท่ีในการบรรเลงของเครื่องดนตรีท่ีใชในวงดนตรีแตละประเภทวิธีการปรับ    

 วงฝกการปรับวงโดยคํานึงถึงหลักวิชาการดนตรี  

 
 
 
 



THMU3201 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 5  2(0-4-2) 
Thai Plucked 5  

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง  เขมร
โพธิสัตวเถา   ตับนิทราชาคริต    ตับนางซินเดอเรลลา   โหมโรงกราวนอก   ตับจูลง   เพลง
ตับตาง  ๆ  เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรินธร ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน  

 
THMU3202  ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 6  2(0-4-2) 

Thai Plucked 6 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีดโดยตอเพลงโหมโรงสะบัดสะบ้ิงเถา 

พญาโศก 3 ช้ัน เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี ทยอย
นอก ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลันเถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลงหนาพาทย
พ้ืนฐานประกอบการแสดง 

 
THMU3203  ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 5  2(0-4-2) 

Thai String 4 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีโดยตอเพลงโหมโรงขวัญเมือง เขมร

โพธิสัตวเถา ตบันิทราชาคริต ตับนางซินเดอเรลลา โหมโรงกราวนอก ตับจูลง เพลงตับตาง 
ๆ เชิดจีน โหมโรงเทิดสิรินธร ตับลาวเจริญศรี แขกลพบุรี ขอมเงิน  

 
THMU3204  ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 6  2(0-4-2) 

Thai String 6  
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสีโดยตอเพลงโหมโรงสะบัดสะบ้ิงเถา พญา

โศก 3 ช้ัน เพลงประเภทลูกลอลูกขัด โหมโรงพมาวัด แขกโอด เขมรราชบุรี ทยอยนอก 
ทยอยใน เชิดจีนทางบางคอแหลม บุหลันเถา พมาหาทอน ทยอยญวน เพลงหนาพาทย
พ้ืนฐานประกอบการแสดง 

 
THMU3205  ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 5  2(0-4-2) 

Thai Melodic Percussion 5 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีโดยตอเพลงเพลงประเภททยอย   อยาง

นอย    5 เพลง เพลงประกอบการแสดงท่ัว ๆ ไป  
 



THMU3206   ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 6  2(0-4-2) 
Thai Melodic Percussion 6  

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตีโดยตอเพลงเพลงหนาพาทยท่ีใชพิธีไหว
ครูดนตรีไทย โขนละคร และหนาพาทยท่ีใชในการแสดง  

 
THMU3207   ปฏิบัติเพลงหนาพาทยโขน   ละคร   2(0-4-2) 

Performance  of  Napat and Lakhon 
ปฏิบัติ เครื่องดนตรีตามความถนัดหรือการขับรองตอเพลงหนาพาทย ท่ีใช

ประกอบการแสดงโขน  ละคร  
 

THMU3208   ปฏิบัติเพลงโหมโรงกลางวัน 2(0-4-2) 
Performance  of  Homerong  Klangwan             

ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด   ตอเพลงโหมโรงกลางวัน          
 
THMU3209   ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1   2(0-4-2) 

Solo Performance  1        
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด  ตอเพลงเดี่ยวไมนอยกวา 2 เพลง      
                                               

THMU3210 ปฏิบัติหนาทับตะโพนและกลองทัด 2 2(0-4-2) 
Rhythmic  Patterns of Taphon and Klong Tad 2  

ปฏิบัติหนาทับตะโพนและไมกลองเพลงหนาพาทยประเภทตางๆ   
 
THMU3211  ปฏิบัติขับรองเพลงไทยในหลักสูตรมัธยมศึกษา  2(0-4-2) 

Performance of Thai Vocal Music in Secondary School Curriculum  
ขับรองเพลงไทยท่ีใชในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา และเพลงอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงใชในกิจกรรมตาง ๆ 
 

THMU3212  ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 3  1(0-2-1)  
Thai Ensemble 3  

ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย การเลือกบทเพลง การฝกซอม การปรับวงอยางถูกตอง 
ตามแบบแผนของการบรรเลงวงดนตรีไทยประเภทตาง ๆ  



THMU3213    ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย 5  2(0-4-2) 
Thai Wind 5 

ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปาโดยตอเพลงประเภททยอย   อยางนอย 5 
เพลง เพลงประกอบการแสดงท่ัว ๆ ไป  

 
THMU3214  ปฏิบัติเคร่ืองเปาไทย 6 2(0-4-2) 

Thai Wind 6  
ปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปาโดยตอเพลงหนาพาทยท่ีใชพิธีไหวครู

ดนตรีไทย โขนละคร และหนาพาทยท่ีใชในการแสดง  
 

THMU3215  ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 5  2(0-4-2) 
Thai Singing 5 

ปฏิบัติขับรองเพลงไทยโดยตอเพลง เขมรใหญ ตับจูลง ตับนิทราชาคริต มอญรํา
ดาบเถา พญาโศก 3ช้ัน ขอมเงินเถา เชิดจีน แขกโอด พมาหาทอน 

 
THMU3216  ปฏิบัติขับรองเพลงไทย 6  2(0-4-2) 

Thai Singing 6 
ปฏิบัติขับรองเพลงไทย โดยตอเพลงปลาทองเถา  อกทะเล 3ช้ัน  นกขม้ิน 3ช้ัน  

                       สารถีเถา  จีนขิมใหญ  ทยอยเขมร  ทยอยญวน  ตับนางลอย  
 
THMU3503  เพลงไทยสากลเชิงประวัติ  3(3-0-6) 

History of Thai Popular Song 
  ขอมูลท่ีเกียวของกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยางเปนระบบตั่งแตอดีตจนถึง

 ปจจุบัน เพ่ือ คล่ีคลายความเปนมาของเพลงไทยสากลท้ังประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลุก
 ทุง (ซ่ึงประกอบดวยเพลงปลุกใจ เพลงเพ่ือชีวิต)เพลงสตริง  เพลงร็อค  เพลงแร็พ  เปนตน
 เพ่ือศึกษาแนวคิดวิเคราะหดานสังคมวัฒนธรรมของไทยในยุคตางๆท่ีสอดคลองกับการ
 พัฒนาแนวเพลงไทยสากล 
 

 

 

 

 

 



THMU3504  ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น  3(3-0-6) 
Relationship with Other Arts 

  ศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวพันกับดนตรี 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 ท่ีเกี่ยวของท้ังโดยตรงและโดยออม 
รวมท้ังวรรณกรรมทางดนตรีท่ีไดรับการยกยอง  

 
THMU3507  สวนศาสตรทางดนตรี  3(3-0-6) 

Music Acoustics 
ความรูเกี่ยวกับการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง    

ไดแก  ความถ่ี ลักษณะคล่ืนเสียง ความกังวาน ความเขม ระดับเสียง คุณภาพของเสียง เสียง
ซอน หนวยวัดเสียงดานตาง ๆ การคํานวณเซนต ความกลมกลอมของเสียง บันไดเสียง
รูปแบบตาง ๆ สวนศาสตรของเครื่องดนตรี  

 
THMU3508  ดนตรีบําบัด  3(3-0-6) 

Music Therapy  
ความหมายของดนตรีบําบัดและประวัติความเปนมา ทฤษฎีและการนําไปใช การ

นําองคประกอบดนตรีไปใชบําบัดผูปวย เทคนิคพ้ืนฐานในการบําบัดผูปวยโดยใชกิจกรรม
ดนตรีบําบัดเพ่ือผูปวยทางรางกาย ผูปวยในระบบประสาท ระบบกระดูกและระบบทางเดิน
หายใจ ผูปวยท่ีตองการฟนฟูสภาพรางกาย ตลอดจนเด็กท่ีมีปญหาทางการพูด การฟง           
การเคล่ือนไหวรางกาย    เปนตน  

 
 
 
 
 



THMU3701  การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี 3 3(2-4-3)  
Computer Aided Music 

การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรี Notation Software , Sequencing 
Software และอ่ืน ๆ การเขียนโปรแกรมชวยงานดนตรี การเขียนโปรแกรมส่ังงานดนตรี
ผานระบบ MIDI  

 
THMU3706  การซอมสรางอุปกรณดนตรี  3(2-4-3)  

Instrumental Maintenance and Repair  
องคประกอบของช้ินสวนตาง ๆ ของเครื่องดนตรี แตละชนิด การบํารุงรักษาและ

การซอมแซมเบ้ืองตน การสรางอุปกรณของเครื่องดนตรีบางชนิด การปรับระดับเสียงของ
เครื่องดนตรี  

 
THMU3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรีไทย 3(3-0-6) 

Research Methods in Music 
หลักการและวิธีการเขียนรายงานดนตรีนิพนธท่ีไดมาจากการศึกษาคนควา   การ

วิเคราะหบทเพลง การลําดับเนื้อหาสาระ การเขียนเชิงอรรถ การอางอิง การนําเสนอขอมูล 
การใชโนตเพลง สัญลักษณ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล ทําการศึกษาคนควาแลวนําเสนอเปน
รายงานท่ีแสดงภูมิหลัง แนวคิด จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ สรุปผลการศึกษาคนควา โดย
เลือกหัวขอจากประเด็นตอไปนี้   ศึกษาคนควา วิเคราะหหัวขอเรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ดนตรี  บทประพันธเพลงหรืองานสรางสรรคท่ีเกี่ยวกับดนตรีท้ังดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย 
หรือดนตรีพ้ืนบาน  

 
THMU4206  ปฏิบัติหนาพาทยพิธีกรรม  2(0-4-2) 

Napat Performance  
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงหนาพาทยท่ีใชในพิธีกรรม เชนเพลง

หนาพาทยท่ีประกอบเทศนมหาชาติ  เพลงหนาพาทยท่ีใชในพิธีไหวครู เปนตน 
 
THMU4207 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว2    2(0-4-2) 

Solo Performance 2 
ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามความถนัด ตอเพลงเดี่ยวเพ่ิมเติมไมนอยกวา 2 เพลง  
 
 



THMU4208  ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ  2(0-4-2) 
Independent Practical in Thai Music 

การปฏิบัติดนตรีไทยนอกเหนือจากท่ีหลักสูตรกําหนดให 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  

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  และการศึกษา
สังเกตและการมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวในสถานการณ
จริง 

 
THMU4802  การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีไท ย  5 (225)  

Practical Experience in Thai Music  
การฝกงานหรือปฏิบัติงานรวมกับวงดนตรีอ่ืน ๆ โดย เกี่ยวกับการแสดง เริ่มตัง่แตการ
วางแผนจนถึงการแสดงจริงหรือ ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ หรือ การฝกงานใน
สถาน ประกอบการ   เปนผูฝกสอน เปนผูสาธิต เปนผูรวมงาน หรือเปนผูชวยทางดาน
ดนตรี หรือธุรกิจบันเทิงอ่ืนท่ีเกี่ยวกับดนตร ี
 

THMU4901  สัมมนาทางดนตรีไทย 1(0-2-1) 
Seminar in Thai Music  

การศึกษาเพ่ือใหเกิดความรอบรูเกี่ยวกับเนื้อหาดนตรีดานตาง ๆ และสามารถคิด
วิเคราะหได ศึกษาเรียนรูเรื่องวิธีการจัดการการสัมมนา เพ่ือสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันตอไปได  

 



THMU4902 การวิจัยทางดนตรีไทย                                                                                          3(0-6-3) 
 Research of Thai Music 

           การวิเคราะหบทเพลง การลําดับเนื้อหาสาระ นําเสนอขอมูล การใชโนตเพลง 
สัญลักษณ ตาราง แผนภูมิ สรุปผล ทําการศึกษาคนควาแลวนําเสนอเปนรายงานท่ีแสดงภูมิ
หลัง แนวคิด จุดมุงหมาย วิธีดําเนินการ สรุปผลการศึกษาคนควา โดยเลือกหัวขอจาก
ประเด็นตอไปนี้   ศึกษาคนควา วิเคราะหหัวขอเรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับดนตรี  บท
ประพันธเพลงหรืองานสรางสรรคท่ีเกี่ยวกับดนตรีท้ังดนตรีตะวันตก ดนตรีไทย หรือ
ดนตรีพ้ืนบาน  

 
THMU4903 การศึกษาดนตรีเอกเทศ 3(0-6-3) 
 Independent Study in Music 

 นักศึกษาเสนอโครงการศึกษาคนควาเกี่ยวกับดนตรีท่ีสนใจ ซ่ึงไดรับความ
เห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาแลว  ทําการศึกษาคนควา และนําเสนอเปนรายงาน  โดยมี
ขอบขายของเรื่องท่ีทําการศึกษา เชน ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหลักสูตรท่ีเรียนมาแลวให
ละเอียดลึกซ่ึงศึกษาคนควาเรื่องอ่ืนๆ  นอกเหนือจากรายการวิชาในหลักสูตรท่ีเรียนมา 
ศึกษาคนควาวิทยาการหรือส่ิงคนพบใหมๆ ในสาขาดนตรี 

 
THMU4904 การเสนอผลงานทางดนตรีไทย  3(0-6-3) 

Thai  Music Presentation 
ใหนักศึกษาไดมีโอกาสเสนอผลงานของตนในรูปแบบตางๆจัดแสดงแผนงานและ

การประเมินผลโครงการท่ีชัดเจน โดยเลือกกิจกรรมตอไปนี้ 1 กิจกรรมเทานั้น โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานี้ ดนตรีนิทัศน ใหนักศึกษาจัดนิทรรศการทาง
ดนตรี  การแสดงเดี่ยวใหนักศึกษาสรุปผลงานดานการปฏิบัติตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษาใน
หลักสูตร โดยใหนักศึกษาเลือกบทเพลงท่ีตนเองถนัด บรรเลงตอสาธารณะชน  ปริญญา
นิพนธ ศึกษาคนควาในเรื่องราวท่ีตนเองสนใจ เสนอผลงานดานการประพันธ โดยไมจํากัด
รูปแบบของเครื่องดนตร ี

 
 
 
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
TRHM1101 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเที่ยว                               3(3-0-6)  

Human Resource Management  in   Tourism  Industry   
   สภาพแวดลอมและการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 
  ระบบ   หนาท่ี การจัดการบุคคล การวางแผน  การออกแบบลักษณะงานใหตรงกับความ
  ตองการ การสรรหา การคัดเลือก  การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การ
  สรางทีม และควบคุม การแกไขปญหาเฉพาะหนาและความขัดแยง โดยประยุกตจาก 
  แนวคิดและทฤษฎีมาใชในการปฏิบัติงานได 
 
TRHM1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 1                                          3(3-0-6) 
  English  for Tourism 1 
  คําศัพท  สํานวนภาษาและบทสนทนาท่ีจําเปน  ในการติดตอส่ือสารในงานการ

บริการและการทองเท่ียว  และความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวภายในประเทศ เรียนรูคําศัพทท่ี
ใชในสถานท่ีทองเท่ียวโดยใชคําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับศิลปกรรมดานสถาปตยกรรม  
ประติมากรรม    และจิตรกรรม  และลักษณะการทํางานในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 

 
TRHM1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 2                               3(3-0-6) 
  English   for  Tourism  2 
   วิชาบังคับกอน : TRHM1102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเที่ยว 1 

 คําศัพท สํานวนภาษาและบทสนทนาภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการบริการและการ
ทองเท่ียวในระดับท่ีสูงขึ้น และเนนฝกทักษะการบรรยายสถานท่ีตาง ๆ  ท่ีเปนแหลง
ทองเท่ียวสําคัญ  ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด   
 

TRHM1104 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ                             3(3-0-6)  
Personality Development for Hospitality Industry 
 ความหมายและขอบเขตของบุคลิกภาพ องคประกอบท่ีทําใหมนุษยมีบุคลิกภาพท่ี
แตกตางกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ การปรับพฤติกรรม 
ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ เทคนิคในการติดตอส่ือสารท่ีดีกับ
นักทองเท่ียว ความหมายและความสําคัญของวาทศิลป  การเตรียมและการจัดเรื่อง มารยาท
การพูดและการรับฟง ศิลปและศาสตรแหงการพูดอยางสรางสรรค 



TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ 1                  3(3-0-6)  
Korean  for  Hospitality  1 
 ทักษะเบ้ืองตนของภาษาเกาหลีในดานการฟง การพูด ฝกฟงบทสนทนา และ
ขอความตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 
 

TRHM1302 ภาษาเกาหลีเเพ่ือการบริการ 2                    3(3-0-6)  
Korean  for  Hospitality  2 
 วิชาบังคับกอน : TRHM1301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการบริการ 1  

  เทคนิคการอานงานเขียนภาษาเกาหลีโดยเนนการอานเพ่ือจับใจความ สังเกต
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 

 
TRHM1401 ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ 1                              3(3-0-6) 

German  for  Hospitality  1 
 ทักษะเบ้ืองตนของภาษาเยอรมันในดานการฟง การพูด ฝกฟงบทสนทนา และ
ขอความตาง ๆท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 
 

TRHM1402 ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ 2             3(3-0-6)  
German   for  Hospitality  2 
 วิชาบังคับกอน : TRHM1401 ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการ 1 
 เทคนิคการอานงานเขียนภาษาเยอรมันโดยเนนการอานเพ่ือจับใจความ สังเกต
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 

 
TRHM1501 ภาษารัสเซียเพ่ือการบริการ 1             3(3-0-6) 
  Russian for  Hospitality 1 

 ทักษะเบ้ืองตนของภาษารัสเซียในดานการฟง การพูด ฝกฟงบทสนทนา และ
ขอความตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 

 
TRHM1502 ภาษารัสเซียเพ่ือการบริการ  2             3(3-0-6)
  Russian for  Hospitality 2 
   วิชาบังคับกอน : TRHM1501 ภาษารัสเซียเพ่ือการบริการ 1 
  เทคนิคการอานงานเขียนภาษารัสเซีย โดยเนนการอานเพ่ือจับใจความสังเกต  

โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 



TRHM1601 กลุมภาษาอาเซียนเพ่ือการทองเที่ยว 1(เวียดนาม1)                3(3-0-6) 
  Asean Language for Tourism (Vietnamese 1) 

 ทักษะเบ้ืองตนของภาษาเวียดนามในดานการฟง การพูด ฝกฟงบทสนทนา และ
ขอความตาง ๆ   ท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 
 

TRHM1602 กลุมภาษาอาเซียนเพ่ือการทองเที่ยว 2 (เวียดนาม1)                 3(3-0-6) 
  Asean Language for Tourism (Vietnamese 1) 

 วิชาบังคับกอน : TRHM1601 กลุมภาษาอาเซียนเพ่ือการทองเที่ยว (เวียดนาม1)
 เทคนิคการอานงานเขียนภาษาเวียดนามโดยเนนการอานเพ่ือจับใจความสังเกต
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 

 
TRHM2201 จิตวิทยาการบริการ                                                     3(3-0-6)  

Service  Psychology   
 ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล  ดานเจตคติ แรงจูงใจ คานิยมเกี่ยวกับการ
ทํางานและการพักผอน การนําเอาหลักการทางจิตวิทยาไปใชในการใหบริการ การสราง
จิตสํานึกในการบริการและปฏิบัติงานระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือน
รวมงาน 

 
TRHM2202 อุตสาหกรรมทองเที่ยว                                3(3-0-6)  

Tourism  Industry  
  ระบบการทองเท่ียว ตนกําเนิดและพัฒนาการทองเท่ียว  ความหมายและ

ความสําคัญของการทองเท่ียว องคประกอบและบทบาทของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา  การจัดการทองเท่ียวประเภทตางๆ การดําเนินงาน
ธุรกิจทองเท่ียว ประเภทของนักทองเท่ียว ตลอดจนปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบของ
อุตสาหกรรมทองเท่ียว  การบริการดานโรงแรม การนําเท่ียว การขนสง ภัตตาคาร รานขาย
ของท่ีระลึก และสถานบันเทิง 

 
 
 
 
 



TRHM2203 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการโรงแรม                              3(2-2-5)  
Introduction  to  Hotel  Management 

  วิวัฒนาการโรงแรมของไทยและตางประเทศ ประเภทของโรงแรม รูปแบบการ
บริหารธุรกิจโรงแรมแบบตางๆ การบริหารโรงแรมในระบบเครือขาย ระบบแฟรนไชน 
ระบบสัญญาการจัดการ และอ่ืนๆ โครงสรางการบริหารงาน การแบงสายงานการบังคับ
บัญชา และหนาท่ีความรับผิดชอบของแผนกตางๆในโรงแรม เทคนิคการปฏิบัติงานใน
แผนกหลักของโรงแรม แผนกบริการสวนหนา แผนกแมบาน แผนกบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดตั้งและควบคุมกิจการโรงแรม แนวโนมและปญหา
ในการประกอบธุรกิจโรงแรม  

 
TRHM2204 การจัดการสวนหนา                   3(3-0-6)  

Front   Management 
 ความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับงานบริการสวนหนาโรงแรม ท้ังงานรับจองหองพัก   

  งานตอนรับและลงทะเบียน งานรับโทรศัพท งานบริการบริเวณหองโถง  การเงินสวนหนา 
  เอกสารท่ีใชในการประสานงานของงานบริการสวนหนา  และการเขียนรายงานประจําวัน 

 
TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว 1                               3(3-0-6)  

Korean  for Tourism 1 
 วิชาบังคับกอน : TRHM1302 ภาษาเกาหลเีพ่ือการบริการเบื้องตน 2  
 คําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับการทองเท่ียวของประเทศไทย ในดานสังคม ศิลปะ 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตรเปนภาษาเกาหลีได 

 
TRHM2302 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว 2                          3(3-0-6)  

Korean  for  Tourism 2 
 วิชาบังคับกอน : TRHM2301 ภาษาเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว 1 
 ทักษะทางภาษาเกาหลีท่ีใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวของอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว และการโรงแรม การใชภาษาเกาหลีในการอธิบาย และใหขอมูลสําหรับ
นักทองเท่ียวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีไทย 

 
 
 



TRHM2401 ภาษาเยอรมันเพ่ือการทองเที่ยว 1                              3(3-0-6)  
German  for  Tourism 1 
 วิชาบังคับกอน : TRHM1402 ภาษาเยอรมันเพ่ือการบริการเบื้องตน 2 

   คําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับการทองเท่ียวของประเทศไทย  ในดานสังคม 
ศิลปะวัฒนธรรม  และประวัติศาสตร  เปนภาษาเยอรมันได 

 
TRHM2402 ภาษาเยอรมันเพ่ือการทองเที่ยว 2                                3(3-0-6)  

German  for Tourism 2 
 วิชาบังคับกอน : TRHM2401 ภาษาเยอรมันเพ่ือการทองเที่ยว 1  

  ทักษะทางภาษาเยอรมันท่ีใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวของอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว และการโรงแรม การใชภาษาเยอรมันในการอธิบาย และใหขอมูลสําหรับ
นักทองเท่ียวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีไทย 

 
TRHM2501 ภาษารัสเซียเพ่ือการทองเที่ยว 1                  3(3-0-6) 
  Russian for Tourism 1 
   วิชาบังคับกอน : TRHM1502 ภาษารัสเซียเพ่ือการบริการเบื้องตน 2 
  คําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับการทองเท่ียวของประเทศไทย ในดานสังคม 

ศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตรเปนภาษารัสเซียได 
 
TRHM2502 ภาษารัสเซียเพ่ือการทองเที่ยว 2                               3(3-0-6) 
  Russian for Tourism 2  
   วิชาบังคับกอน : TRHM2501  ภาษารัสเซียเพ่ือการทองเที่ยว 1 
  ทักษะทางภาษารัสเซียท่ีใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวของอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว และการโรงแรม การใชภาษารัสเซียในการอธิบาย และใหขอมูลสําหรับ
นักทองเท่ียวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีไทย 

 
TRHM2601 กลุมภาษาอาเซียนเพ่ือการทองเที่ยว 3 (มาเลย1)                            3(3-0-6) 
  Asean Language for Tourism 3 (Malay 1) 
      ทักษะเบ้ืองตนของภาษามาเลยในดานการฟง การพูด ฝกฟงบทสนทนา และ

ขอความตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 
 



TRHM2602 กลุมภาษาอาเซียนเพ่ือการทองเที่ยว 4 (มาเลย2)                        3(3-0-6) 
  Asean Language for Tourism 4 (Malay 2) 
   วิชาบังคับกอน : TRHM2601 กลุมภาษาอาเซียนเพ่ือการทองเที่ยว 3  (มาเลย1) 

 เทคนิคการอานงานเขียนภาษามาเลยโดยเนนการอานเพ่ือจับใจความ สังเกต
โครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 

 
TRHM3101 การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ                               3(3-0-6)  

Health  Tourism  Management 
  ความรูและวิธีในการบริการของธุรกิจเพ่ือสุขภาพประเภทตางๆ องคประกอบของ

การบริการเพ่ือสุขภาพ  สถานออกกําลังกาย สปา นวดแผนโบราณ รานอาหารความ
ตองการของผูใชบริการและประยุกตหลักในการบริการไปใชใหเหมาะสมกับกลุมลูกคาแต
ละกลุม มารยาทและการปฏิบัติตนของพนักงานในธุรกิจเพ่ือสุขภาพ  เพ่ือการใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ  

 
TRHM3102 ธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร                              3(3-0-6)  

Airline Business  and  Ticketing 
  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภูมิศาสตรการบิน กฎและระเบียบการจราจร

ทางอากาศ   ตารางเวลา กําหนดการบิน ชนิดเครื่องบินและประสิทธิภาพการบิน งาน
บริการบนเครื่องบินและภาคพ้ืนดิน การคิดคํานวณคาโดยสาร การสํารองท่ีนั่ง ระเบียบพิธี
การเขาออกระหวางประเทศ    การขนสงและพัสดุภัณฑ   การจองตั๋วและการสํารองท่ีนั่ง 
การใชตารางเวลา  ตารางการบิน เสนทางของสายการบินตางๆ รวมท้ังสายการบิน
ภายในประเทศ การบริการผูโดยสารภาคพ้ืนดิน  ระบบการสํารองท่ีนั่ง   วิธีการเขียนบัตร
โดยสารเครื่องบิน  

 
TRHM3103 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม              3(3-0-6)  

Professional  Ethics  and  Laws for Tourism and Hotel 
  คุณธรรมและคุณคาของจริยธรรม  ปญหาและการแกปญหาจริยธรรมของ

ผูประกอบการดานการทองเท่ียว  และการปฏิบัติท่ีมีคุณธรรมตามคานิยมของสังคมไทย  
ศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว และพระราชบัญญัติโรงแรม  ความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของผูประกอบการและผูใหบริการ  
 



TRHM3104 การจัดการประชุม  นิทรรศการ  และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล              3(3-0-6)
  MICE  Management  

 วิวัฒนาการ  แนวคิด  บทบาทและผลกระทบของธุรกิจ MICE  (การจัดประชุม
นานาชาติ  การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดทองเท่ียวเปนรางวัล)การวางแผน                         
การดําเนินงาน การกําหนดกลยุทธ  และการประเมินผลงานของธุรกิจMICE แนวโนมและ
การพัฒนาธุรกิจMICE  ปญหาและการแกไขปญหาของ  ธุรกิจ  MICE 

 
TRHM3201 พฤติกรรมนักทองเที่ยว                           3(3-0-6)  

Tourist  Behavior  
  ความหมายและความสําคัญของพฤติกรรมนักทองเท่ียว  ความแตกตางของ

พฤติกรรมนักทองเท่ียวท้ังคนไทยและคนตางชาติ  การจําแนกประเภทของนักทองเท่ียว
ตามวัย เพศ  ศาสนา วัตถุประสงค การศึกษา  ตลอดจนลักษณะอุปนิสัย  รสนิยม  และ
วัฒนธรรมของนักทองเท่ียวระหวางประเทศ  

 
TRHM3202 หลักการมัคคุเทศก 1                   3(3-0-6)  

 Tour  Guiding  1 
 วิชาบังคับกอน : GOHI1202 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย  
 ความหมายและความสําคัญของมัคคุเทศก  บทบาทและหนาท่ีของมัคคุเทศกท่ีมี
ตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว บุคลิกลักษณะท่ีจําเปนของมัคคุเทศก บทบาทและมารยาท
ในการวางตัว การส่ือสาร ศิลปะการนําชมแหลงทองเท่ียว และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก  
ตลอดจนศึกษาคนควาเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว  ในดานโบราณสถาน  โบราณวัตถุ   
ประวัติศาสตร  ภูมิศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย พุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ 
โดยรวมของแตละภาคในประเทศไทย  แบบฝกหัดและฝกปฏิบัติภาคสนามในกรุงเทพฯ
และจังหวัดใกลเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



TRHM3203 หลักการมัคคุเทศก 2                                  3(3-0-6)  
 Tour Guiding  2 
 วิชาทีบ่ังคับกอน : TRHM3202  หลักการมัคคุเทศก 1 
 การปฏิบัติหนาท่ีของมัคคุเทศก   ความสามารถในการเปนผูนําเท่ียวศึกษาความรูท่ี
เกี่ยวของกับงานมัคคุเทศก  ความรูเกี่ยวกับการทําหนังสือเดินทางเอกสารประกอบการ
เดินทาง การตรวจลงตราระเบียบพิธีทางศุลกากร ตรวจคนเขาเมือง การควบคุม และการ
แลกเปล่ียนเงินตรา การสรางความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว การปองกันอุบัติเหต ุ มีการ
ฝกปฏิบัตภิาคสนาม 

 
 TRHM3204 นันทนาการเพ่ือการทองเที่ยว                  3(3-0-6) 
  Recreation for Tourism 

 ทฤษฎีและลักษณะภาวะผูนํา ความสําคัญ ประโยชน และวิธีการสราง มนุษย
สัมพันธในการจัดเกมและกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว วิธีสรางความคุนเคยและ
บรรยากาศ การสรางความสนุกสนานและความบันเทิง การประยุกตในการจัดเกมแกผู
เดินทางแตละประเภทไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
TRHM3205 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม            3(2-2-5) 
  Information  Technology   for   Tourism  and  Hotel 
  โครงสรางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการทองเท่ียวและการโรงแรม  

ประเภทของสารสนเทศในการทองเท่ียวและการโรงแรม   การนําระบบสารสนเทศตางๆ 
มาใชในการจัดการขอมูลดานระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จ  และระบบ  e – Tourism  

 
TRHM3206 การตลาดการทองเที่ยว                                       3(3-0-6) 
  Tourism Marketing 
  ความหมายและความสําคัญของการจัดการตลาดเพ่ือการทองเท่ียว สวนประกอบ

ของตลาดเพ่ือการทองเท่ียว  การจัดลําดับความสําคัญของตลาดกลุมเปาหมาย การกําหนด
ตําแหนงทางการตลาด การวิเคราะหสถานการณ  และสภาพแวดลอมการแขงขัน   การ
วางแผน   ตลอดจนการกําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือการทองเท่ียว 

 
 
 



TRHM3207 การจัดการธุรกิจนําเที่ยวและตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว                       3(3-0-6)  
Tour  Business  and  Travel Agency  Management  
 ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและบทบาทของธุรกิจนําเท่ียวและตัวแทนการ
เดินทางทองเท่ียว การจัดตั้ง  ประเภทโครงสรางขององคกร การดําเนินงานดานตางๆ ของ
ธุรกิจนําเท่ียวและตัวแทนการเดินทางทองเท่ียว 

 
TRHM3208 การส่ือสารขามวัฒนธรรม                                         3(3-0-6)  

Cross Cultural Communication 
 ลักษณะอุปนิสัย พฤติกรรม มารยาท และศิลปะการตอนรับนักทองเท่ียว แนวคิด
และทฤษฎีในการส่ือสารขามวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวเนื่องกับกลุม
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน และผลกระทบท่ีมีตอนักทองเท่ียว  การติดตอส่ือสารระหวาง
วัฒนธรรม ปญหาและแนวทางการแกไขวัฒนธรรมสมัยใหมในยุคโลกาภิวัฒน แนวทางใน
การบริหารจัดการวัฒนธรรมขามชาติท่ีแตกตาง  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  

 
TRHM3209 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว                3(3-0-6) 
  Accounting  and  Finance  for  Tour  Business 

 ทฤษฏี แนวคิด และหลักการบัญชีและการเงิน  วิธีการบันทึกบัญชีตลอดจนการ
รายงานทางการเงิน  เพ่ือวัดผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของธุรกิจนําเท่ียว  การ
วิเคราะหตนทุน  ตลอดจนการจัดการการเงินของธุรกิจ 

 
TRHM3301  ภาษาเกาหลีสําหรับมัคคุเทศก 1               3(3-0-6) 

Korean   for  Tour  Guiding  1 
                             วิชาบังคับกอน : TRHM2302  ภาษาเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว 2 

 พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี คําศัพท สํานวน และประโยคการสนทนา  การบริการ
สําหรับมัคคุเทศกการตอนรับนักทองเท่ียว การจัดตารางการทองเท่ียว การสอบถามขอมูล
แหลงทองเท่ียว การขอวีซา การตรวจลงตราและศุลกากร การแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ การสํารอง ท่ีนั่ง รานอาหาร และสถานท่ีพักแรม โดยฝกจากสถานการณ
จําลอง 

 
 
 



TRHM3302  ภาษาเกาหลีสําหรับมัคคุเทศก 2                  3(3-0-6) 
Korean   for  Tour  Guiding  2 

   วิชาบังคับกอน : TRHM3301 ภาษาเกาหลีสําหรับมัคคุเทศก 1 
 ประโยคสนทนา และอานเรื่องราวประวัติศาสตรวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานท่ีทองเท่ียว
ประเภทตางๆ เปนภาษาเกาหลี  ฝกปฏิบัต ิ บรรยายจากสถานการณจริง 
 

TRHM3401  ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1                   3(3-0-6) 
German for Tour  Guiding 1 

                             วิชาบังคับกอน : TRHM2402 ภาษาเยอรมันเพ่ือการทองเที่ยว 2 
 พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน คําศัพท สํานวน และประโยคการสนทนา  การบริการ
สําหรับมัคคุเทศกการตอนรับนักทองเท่ียว การจัดตารางการทองเท่ียว การสอบถามขอมูล
แหลงทองเท่ียว การขอวีซา การตรวจลงตราและศุลกากร การแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ การสํารองท่ีนั่ง รานอาหาร และสถานท่ีพักแรม โดยฝกจากสถานการณจําลอง 
 

TRHM3402  ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 2                              3(3-0-6) 
German for Tour  Guiding 2 
 วิชาบังคับกอน : TRHM3401 ภาษาเยอรมันสําหรับมัคคุเทศก 1  

  ประโยคสนทนา และอานเรื่องราวประวัติศาสตร วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานท่ีทองเท่ียว
ประเภทตางๆ เปนภาษาเยอรมัน  ฝกปฏิบัต ิ บรรยายจากสถานการณจริง 

 
TRHM3501 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 1                               3(3-0-6) 
  Russian  for Tour  Guiding 1 
   วิชาบังคับกอน : TRHM2502  ภาษารัสเซียเพ่ือการทองเที่ยว 2  
  พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย คําศัพท สํานวน และประโยคการสนทนา  การบริการ

สําหรับมัคคุเทศกการตอนรับนักทองเท่ียว การจัดตารางการทองเท่ียว การสอบถามขอมูล
แหลงทองเท่ียว การขอวีซา การตรวจลงตราและศุลกากร การแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ การสํารองท่ีนั่ง รานอาหาร และสถานท่ีพักแรม โดยฝกจากสถานการณจําลอง 

 
 



TRHM3502 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 2                                           3(3-0-6) 
  Russian for Tour Guiding 2 
   วิชาบังคับกอน : TRHM3501 ภาษารัสเซียสําหรับมัคคุเทศก 1 
  ประโยคสนทนา และอานเรื่องราวประวัติศาสตร วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานท่ีทองเท่ียว
ประเภทตางๆ เปนภาษาเกาหลี  ฝกปฏิบัต ิ บรรยายจากสถานการณจริง 

 
TRHM3601 กลุมภาษาอาเซียนเพ่ือการทองเที่ยว 5 (อินโดนีเซีย 1)               3(3-0-6) 
  Asean Language for Tourism (Bahasa 1) 
  ทักษะเบ้ืองตนของภาษาอินโดนีเซีย(บาฮาซา)ในดานการฟง การพูด ฝกฟงบท

สนทนา และขอความตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 
 

TRHM3602 กลุมภาษาอาเซียนเพ่ือการทองเที่ยว 6 (อินโดนีเซีย 2)           3(3-0-6) 
  Asean Language for Tourism (Bahasa 2) 
  วิชาบังคับกอน : TRHM3601 กลุมภาษาอาเซียนเพ่ือการทองเที่ยว5  (อินโดนีเซีย 1) 
  เทคนิคการอานงานเขียนภาษาอินโดนีเซีย(บาฮาซา)โดยเนนการอานเพ่ือจับ

ใจความ สังเกตโครงสรางทางไวยากรณและคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับการบริการ 
 
TRHM3703 ภาษาญี่ปุนสําหรับมัคคุเทศก 1                  3(3-0-6) 

Japanese  for Tour  Guiding 1 
   วิชาบังคับกอน : JPAN3722 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการทองเที่ยว 2 
  พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน คําศัพท สํานวน และประโยคสนทนา  การบริการสําหรับ

มัคคุเทศก    การตอนรับนักทองเท่ียว การจัดตารางการทองเท่ียว การสอบถามขอมูล  การ
ขอ วีซา การตรวจลงตราและศุลกากร การแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ การสํารองท่ีนั่ง 
รานอาหาร และสถานท่ีพักแรม โดยฝกจากสถานการณจําลอง 

 
 
 
 
 
 



TRHM3704 ภาษาญี่ปุนสําหรับมัคคุเทศก 2                               3(3-0-6) 
Japanese  for Tour  Guiding 2 

   วิชาบังคับกอน : TRHM3601  ภาษาญี่ปุนสําหรับมัคคุเทศก 1 
  ประโยคสนทนา และอานเรื่องราวประวัติศาสตร วัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียม

ประเพณี และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจในประเทศไทย บรรยายสถานท่ีทองเท่ียว
ประเภทตางๆ เปนภาษาญี่ปุน  ฝกปฏิบัต ิ บรรยายจากสถานการณจริง 

 
TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการทองเที่ยว                  3(3-0-6)  

Research Methodology in Tourism  
 รูปแบบระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม   และสอดคลองกับดานทองเท่ียว ประเภทของ
การวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปญหาการวิจัยการกําหนดจุดมุงหมาย การตั้งคําถาม               
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปร  และ เทคนิคการตั้งสมมติฐาน  การเลือก
รูปแบบการวิจัย  เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
ฝกปฏิบัติในการใชคอมพิวเตอรในการเตรียมขอมูลและประมวลผลขอมูล ฝกปฏิบัติการ
เขียนเคาโครงการวิจัย   การเขียนรายงานการวิจัย  และประเมินผลการวิจัย  

 
TRHM4201 การทองเที่ยวเชิงนิเวศ                   3(3-0-6)  

Eco-Tourism  
 องคประกอบและประเภทของระบบนิเวศ  ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศกับ
ทรัพยากรการทองเท่ียว รูปแบบการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  ลักษณะความตองการ และ
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวเชิงนิเวศ รูปแบบและการส่ือความหมายทางธรรมชาติ 
ตลอดจนศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากส่ิงอํานวยความสะดวก ของ
นักทองเท่ียว รวมถึงกิจกรรมตางๆ ของนักทองเท่ียว ในเขตอุทยานแหงชาต ิ
 

TRHM4202 การวางแผนและการจัดนําเที่ยว                  3(3-0-6)  
Tour  Planning  and  Organizing  

  องคประกอบท่ีสําคัญของการนําเท่ียว การสํารวจเสนทาง การจัดรายการนําเท่ียว 
หลักการเขียนและการคิดราคารายการนําเท่ียว การวางแผนการใชงบประมาณ การ
ดําเนินการ ผลกําไรทางธุรกิจ การจัดแผนการทองเท่ียวโดยเนนความปลอดภัย ปญหาและ
อุปสรรคและความสัมพันธกับกฎหมายการทองเท่ียวระหวางประเทศ   

 
 



TRHM4203 หลักการนําเที่ยว                                 3(3-0-6)  
Principle for Conducting Tour  

  รูปแบบ หลักการนําเท่ียว กลวิธีและเทคนิคท่ีใชในการนําเท่ียว การแกปญหาและ
อุปสรรคท่ีอาจเกิดระหวางการนําเท่ียว   การจัดส่ิงของสัมภาระ การติดตอกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  :  โรงแรม  แหลงทองเท่ียว  รานอาหาร  มีการฝกปฏิบัติภาคสนาม  

 
TRHM4204 การทองเที่ยวอยางยั่งยืน                                3(3-0-6)  

Sustainable  Tourism  
  ความหมาย   ความเปนมาของการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน วิเคราะห

สถานการณและแนวโนม  องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน หลักการ
และการดําเนินการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  การวางแผนการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ขอกําหนด
และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

 
TRHM4205 การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว                            3(3 -0-6)  

Tourism Planning  and Development  
  ความเปนมา ความหมาย รูปแบบ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว

แนวคิดองคประกอบ วิธีการ และเทคนิคการทําแผนพัฒนาการทองเท่ียว ซ่ึงกอใหเกิดการ
มีสวนรวม และไมสงผลกระทบทางลบตอระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนทองถ่ิน แนวโนมนโยบายการทองเท่ียวระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก 

 
TRHM4206 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว                 3(3-0-6)  

Tourism   Resource  Development  
 แนวคิด ประเภท และลักษณะของทรัพยากรการทองเท่ียว ความหมายและประเภท
ของระบบนิเวศ  ความสัมพันธระหวางระบบนิเวศกับทรัพยากรการทองเท่ียว ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษและการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวแตละประเภท 
การส่ือความหมายธรรมชาติ การประเมินศักยภาพ และการพัฒนาทรัพยากรแหลง
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ บทบาทและหนาท่ีของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของกับ
การพัฒนา  

 
 
 



TRHM4207 การจัดนําเที่ยวตางประเทศ                               3(3-0-6)  
  Conducting Outbound Tour 
  คุณคาองคประกอบการจัดนําเท่ียวตางประเทศระบบธุรกิจการทองเท่ียว        ความ

ตองการของตลาด การผลิตโปรแกรมและการประชาสัมพันธ  การใหความสะดวกในการ
ทําหนังสือเดินทางและวีซา  การประกันความปลอดภัยในการเดินทาง  กฎระเบียบการเดิน
ทางเขาประเทศของตางประเทศ มีการฝกปฏิบัติการจัดนําเท่ียวไปตางประเทศ และการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในตางประเทศ 

 
TRHM4208 โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว                        3(3-0-6)  
  Logistics for Tourism Industry  

 ความสําคัญ ปญหา  และประเภทของผูโดยสารเพ่ือการทองเท่ียว โครงสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  การจัดการ การตลาดและการเงินของการขนสงผูโดยสารเพ่ือการ
ทองเท่ียว ระบบโลจิสติกสสําหรับการทองเท่ียว  นวัตกรรมทางดานโลจิสติกสและ
ระบบโลจิสติกสเพ่ือการเดินทางและการทองเท่ียว  

 
TRHM4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว                    2(90)  

Preparation of Occupational Practicum in Tourism Industry  
 กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน
ดานการรับความรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ สังเกตและมีสวน
รวมในการฝกปฏิบัติดานอุตสาหกรรมทองเท่ียวแบบครบวงจร การจัดใหมีการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TRHM4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว                         5(400)  
Occupational Practicum in Tourism Industry  
 วิชาบังคับกอน : TRHM4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
   อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

  จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการทองเท่ียวในหนวยงานรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชนท้ังในและตางประเทศ โดยนําความรูท้ังทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติท่ีไดไปใชในสถานการณจริง จัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการ
ฝกประสบการณและจัดใหมีการปจฉิมนิเทศ เพ่ืออภิปรายปญหาการฝกประสบการณท่ี
เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหสําเร็จ โดยจัดใหฝกประสบการณท้ังหมด  

 
TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว                           1(90) 
  Preparation  for Co-operative Education in Tourism Industry 
  การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมใหผูเรียนกอนเขาสูสหกิจศึกษา  ดานการรับรู

ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ ศึกษา สังเกต และมีสวนรวมกอนการฝก
ปฏิบัติงานดานการทองเท่ียวในสถานการณจริง 

 
TRHM4804 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว                          6(540)  
  Co-operative Education in Tourism Industry 
   วิชาบังคับกอน : TRHM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
  การฝกงานวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความรวมมือของ

สถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริงเพ่ือ
เรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริงคุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการ
ประเมินผลและนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา 

 
TRHM4901 สัมมนาทางการทองเที่ยว                    3(2-2-5)  

Seminar in Tourism  
 วิชาบังคับกอน : วิชาเอกของสาขาการทองเที่ยวไมนอยกวา 18 หนวยกิต  

  วิเคราะหกรณีศึกษา แสดงความคิดเห็น อภิปรายปญหา และตัดสินใจตามหลักการ 
ทฤษฎีและความเหมาะสมของสถานการณ  ในประเด็นดานการทองเท่ียว 



TRHM4902 การวิจัยทางการทองเที่ยว                                3(0-6-3)  
Research  studies  in Tourism  
 วิชาบังคับกอน : TRHM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการทองเที่ยว 

  แนวคิดและรูปแบบการวิจัยทางการทองเท่ียวเลือกหัวขอท่ีจะทําวิจัย  เสนอเคา
โครงการวิจัยดําเนินการวิจัยและเสนอผลการวิจัย 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 

WTMU1100    ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน                                                          2(2-0-4)  
 Fundamentals of  Music 

การบันทึกโนตสากล เครื่องหมายและสัญลักษณทางดนตรีท่ีใชในการบันทึก 
เครื่องหมายกําหนดจังหวะ เครื่องหมายแปลงเสียง บันไดเสียงชนิดเมเจอร ไมเนอร การ
ยายบันไดเสียง ขั้นคู และศัพททางดนตร ี

 
WTMU1101    ทฤษฎีดนตรีสากล 1     2(2-0-4) 

 Music Theory 1 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1100 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพ้ืนฐาน 

ทรัยแอด การพลิกกลับทรัยแอด หลักการเขียนประสานเสียงแบบ 4 แนวในรูป
คอรดพ้ืนตน คอรดปฐมภูมิ เคเดนซแบบตาง ๆ และหลักการวิเคราะหการประสานเสียง
เบ้ืองตน   

 
WTMU1201    ประวัติดนตรีตะวันตก 2(2-0-4)  

 Western Music History  
ศึกษาความคิดเกี่ยวกับการเกิดของดนตรีตั้งแตยุคโบราณเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน

โดยสังเขป เพ่ือใหมองเห็นลําดับของวิวัฒนาการของดนตรีตะวันตก  ตลอดจนศึกษา
รูปแบบตาง ๆ  ความคิดใหม ๆในดานการประสานเสียง  การใชเครื่องดนตรี คีตกวีและ
ผลงานท่ีสําคัญ  

 
WTMU1202     ประวัตดินตรีสมัยนิยม 2(2-0-4)  

Popular Music History 
ศึกษาการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมดนตรีประชานิยมของอเมริกาเหนือและ

ยุโรป ตั้งแตสมัย ค.ศ.1950 เปนตนมา กลาวถึงการเจริญเติบโตความนิยมสมัย Rock' N 
Roll รวมท้ังรายละเอียดตางๆ ท่ีทําใหดนตรีในชวงเวลานี้เปนท่ีนิยม  

 
WTMU1301  คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพ้ืนฐาน  3(2-2-5)  

           Introduction to Music Computer 
ศึกษาประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรดนตรีในยุคตางๆ สวนประกอบของ

คอมพิวเตอรดนตรี และระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร   โปรแกรมดนตรีและ
โปรแกรมเสริม (Plugins) รวมท้ังวิวัฒนาการท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต 



WTMU1302  ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี     3(2-2-5)  
           Notation and Sequencing Software 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  WTMU1301  คอมพิวเตอรดนตรีขั้นพ้ืนฐาน 
ศึกษาระบบ และการบันทึกขอมูล MIDI,  Wave และVideo  การใชโปรแกรม 

ประเภท  Notation,  Sequencer  การวิเคราะห การแกไขปรับปรุงขอมูล การใชโปรแกรม
เสริม(Plugins)    VST, VSTi  และการประยุกตใชขอมูลในรูปแบบของส่ือตางๆ  

 
WTMU1401  เคร่ืองลมไม 1  2(0-4-2)  

Woodwind 1  
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   
เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ และฝกเลนกับเพลง
ท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU1402  เคร่ืองลมไม 2 2(0-4-2)  

Woodwind 2  
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน  โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   
เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ    ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ  ท่ีตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับท่ี 1 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU1403  เคร่ืองทองเหลือง 1  2(0-4-2)  

Brass 1  
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   
สําเนียง   เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ และฝก
เลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

WTMU1404  เคร่ืองทองเหลือง 2  2(0-4-2)  
Brass 2  

การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   
สําเนียง   เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 1 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   



WTMU1405  กีตารเบส 1  2(0-4-2)  
Bass Guitar 1  

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง 
สําเนียง   เทคนิคการเลน   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ และฝกเลน
กับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU1406  กีตารเบส 2  2(0-4-2)  

Bass Guitar 2  
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี

ของ 
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การ
ถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 1 และ
ฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   
 

WTMU1407  กีตารไฟฟา 1         2(0-4-2)  
Electric Guitar 1  

การเรียนและฝกปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนใหไดมาตรฐาน โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การดีด การเลนท่ีถูกตองตามจังหวะและ
เสียงตามคาของตัวโนต โดยใชแบบฝกหัดท่ีกําหนด การฝกไลบันไดเสียงเมเจอร ไมเนอร
และเพนตาโทนิค 

 
WTMU1408  กีตารไฟฟา 2  2(0-4-2) 

Electric Guitar 2 
การเรียนและฝกปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผูเรียนใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทักษะ ความชํานาญ การเลนท่ีถูกตองตาม
จังหวะและเสียงตามคาของตัวโนต  โดยใชแบบฝกหัดท่ีกําหนด  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
ท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU1410  คียบอรด 2  2(0-4-2)  

Keyboard 2 
การเรียนปฏิบัติคียบอรด    มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหของผูเรียนแตละคน

ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ  การจับคอรดลักษณะ
ตางๆ  การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวา
ระดับท่ี 1 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
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 ท่ีตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 1     

WTMU1413  เคร่ืองกระทบ 1  2(0-4-2)  
Percussion 1 

การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ
คนใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงท่ีของจังหวะ  การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยูใน
ความนิยม   

 



WTMU1414  เคร่ืองกระทบ 2  2(0-4-2)  
Percussion 2 

การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ
คนใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงท่ีของจังหวะ  การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยูใน
ความนิยม   ท่ีตองใชเทคนคิขั้นสูงกวาระดับท่ี 1     

 
WTMU1501  ปฏิบัติรวมวง 1         1(0-2-1)  

Ensemble 1  
ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงจากเพลงสมัยนิยม  ฝกความ

พรอมเพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงรวมกัน รวมถึงการฝกปฏิบัติตาม
โนตสากล 

 
WTMU1502   ปฏิบัติรวมวง 2  1(0-2-1) 

Ensemble 2 
ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในชวงทศวรรษท่ี 90th 

–  ปจจุบัน มีการประสานเสียงในแนวทํานองหลัก  ฝกความพรอมเพรียงและความ
กลมกลืนของเสียงในการบรรเลงรวมกัน รวมถึงการฝกปฏิบัติตามโนตสากล 

 
WTMU1503   การฝกโสตประสาท 1  1(0-2-1)  

Ear Training 1  
ฝกทักษะการฟงเสียงและอานโนตท้ังแบบ Sight Singing และ Dictation ใน

ลักษณะของ Relative Pitch  ฝกฟงขั้นคูท่ีเปน Diatonic Interval   ฝกฟง Triad  ชนิดตาง ๆ  
 
WTMU2102  ทฤษฎีดนตรีสากล 2  2(2-0-4) 

Music Theory 2  
 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1101 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 

การประสานเสียง 4 แนว ดวยการใชคอรดท่ีพลิกกลับครั้งท่ี 1 การใชคอรดทุติยภูมิ 
คอรดพลิกกลับ คอรดทบชนิดตางๆ หลักการ Figured Bass กับการ Realization การเปล่ียน
บันไดเสียงแบบใชคอรดรวม การประสานเสียง 4 แนวท่ีใชเทคนิค Suspension  และ
หลักการวิเคราะหการประสานเสียงในขั้นท่ียากขึ้น  

 
 



WTMU2103  ทฤษฎีดนตรีสากล 3  2(2-0-4) 
Music Theory 3  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU2102 ทฤษฎีดนตรีสากล 2  

การเขียนประสานเสียง 4 แนว ดวยคอรดท่ีเคยศึกษามา และคอรดไดอาโทนิกคูท่ี 
7  9  11 และ 13  การพลิกกลับของคอรด คอรดดอมิแนนทคูท่ี 9 การประสานเสียงโดยใช
คอรดโครมาติก การใชคอรดเซ็กกันดารีดอมิแนนทและเซ็กกันดารีดอมิแนนทคูท่ี 7  
คอรดดิมินิชดคูท่ี 7  คอรดฮารฟดิมินิชดคูท่ี 7  คอรดนีอาโปลิแตนทคูท่ี 6  คอรดคูท่ี 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 

ศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเพลงไทยสากลอยางเปนระบบ    ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน เพ่ือคล่ีคลายความเปนมาของเพลงไทยสากล  และเพ่ือศึกษาแนวคิดวิเคราะห
ดานสังคม วัฒนธรรมของไทยในยุคตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาของดนตรี  

 
WTMU2303  การบันทึกเสียง 1  2(1-2-3)  

Recording Studio 1 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1302 ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตรี  

ศึกษารายละเอียดของการบันทึกเสียงเบ้ืองตน การใชอุปกรณ และเครื่องมือตางๆ 
สายสัญญาณ เครื่องผสมสัญญาณ การวางลําดับกอนหลังของอุปกรณในการบันทึกเสียง  
การใชอุปกรณภายนอก out board processing ท้ังระบบ analog และ digital  
วางแผนติดตั้งระบบการบันทึกเสียงท้ังใน  และนอก studio 

 
WTMU2304  เทคโนโลยีทางดนตรี 3(2-2-5)  

              Music Technology  
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ประวัติความเปนมาและพัฒนาการของเทคโนโลยี

ทางดนตรี รวมถึงหลักการทํางาน การแยกประเภท การใชงาน การเก็บรักษาและการซอม
บํารุงอุปกรณดานเทคโนโลยีดนตรีโดยเบ้ืองตนได 



WTMU2305   การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร  3(2-2-5)  
              Productions of Computerized Music 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1302  ระบบบันทึกและประมวลผลขอมูลทางดนตร ี
           ศึกษาและวิเคราะหขบวนการผลิตผลงานดนตรีดวยคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ 
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติการผลิตผลงานดนตรีเพ่ือการนําเสนอหรือเผยแพรผลงานในรูปแบบ
ของ Audio & Visual Media   

 
WTMU2306  อิเลคโทรอคูสติก 3(2-2-5) 

              Electroacoustic  
ศึกษาเกี่ยวกับนักประพันธเพลงแบบ Electroacoustic ท่ีสําคัญ ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางความสามารถทางเทคโนโลยีและความกาวหนาทางการแตงเพลง  อภิปรายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการแตงเพลงในแงมุมตาง ๆ ใหความสัมพันธระหวางความคิดสรางสรรคท่ี
เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของงานเพลงตาง ๆ 

 
WTMU2401  เคร่ืองลมไม 3 2(0-4-2)  

Woodwind 3  
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   
เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับท่ี 2 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU2402  เคร่ืองลมไม 4 2(0-4-2)  

Woodwind 4  
การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   
เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับท่ี 3 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
 
 
 
 
 



WTMU2403  เคร่ืองทองเหลือง 3 2(0-4-2)  
Brass 3  

การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   
สําเนียง   เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 2 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU2404  เคร่ืองทองเหลือง 4 2(0-4-2)  

Brass 4  
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   
สําเนียง   เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 3 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU2405  กีตารเบส 3  2(0-4-2)  

Bass Guitar 3  
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี

ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การ
ถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 2 และ
ฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU2406  กีตารเบส 4 2(0-4-2)  

Bass Guitar 4  
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี

ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การ
ถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 3   และ
ฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
 
 
 
 

 



WTMU2407  กีตารไฟฟา 3  2(0-4-2)  
Electric Guitar 3  

การเรียนและฝกปฏิบัติกีตารไฟฟา มุงพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ
ผูเรียนใหไดมาตรฐานท่ีสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทักษะ ความชํานาญ การเลนท่ีถูกตองตาม
จังหวะและเสียงตามคาของตัวโนต โดยใชแบบฝกหัดท่ีกําหนด  พรอมท้ังกําหนดแนวเพลง 
เชน Rock, Blues บันไดเสียงบลูส เทคนิคตางๆของ Rock, Blues และการเลนแนวทํานอง
และริท่ึม ใหสอดคลองกัน การถายทอดอารมณ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความ
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 รวมท้ังเทคนิคอ่ืนๆเพ่ือนํามาใชในการ Improvisation ในทางเดินของ
คอรดบลูสในแบบตางๆ ได พรอมท้ังเรียนรู Lick ตางๆของเพลงบลูส  

 
WTMU2409  คียบอรด 3  2(0-4-2)  

Keyboard 3 
การเรียนปฏิบัติคียบอรด  มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ  การจับคอรดลักษณะ
ตางๆ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวา
ระดับท่ี 2 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU2410  คียบอรด 4  2(0-4-2)  

Keyboard 4 
การเรียนปฏิบัติคียบอรด  มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีใหของผูเรียนแตละคน

ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคตาง ๆ การจับคอรดลักษณะ
ตางๆ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวา
ระดับท่ี 3 ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
 
 
 



WTMU2411  ขับรองสากล 3 2(0-4-2)  
Voice 3 

การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน
ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอดอารมณ ศิลปะ
การรองเพลง  เทคนิคการแสดง  บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ท่ีตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 2 

 
WTMU2412  ขับรองสากล 4 2(0-4-2)  

Voice 4  
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาความสามารถของผูเรียนแตละคน

ใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอดอารมณ ศิลปะ
การรองเพลง   เทคนิคการแสดง  บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรมดนตรี ท่ีตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 3  

 
WTMU2413  เคร่ืองกระทบ 3  2(0-4-2)  

Percussion 3 
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ

คนใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงท่ีของจังหวะ  การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยูใน
ความนิยม   ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 2     

 
WTMU2414  เคร่ืองกระทบ 4        2(0-4-2)  

Percussion 4 
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ

คนใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงท่ีของจังหวะ  การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยูใน
ความนิยม   ท่ีตองใชเทคนคิขั้นสูงกวาระดับท่ี 3    

 
WTMU2501   ปฏิบัติรวมวง 3  1(0-2-1) 

Ensemble 3  
ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในชวงทศวรรษท่ี 70th 

–  80th มีการประสานเสียงในแนวทํานองหลัก  ฝกความพรอมเพรียงและความกลมกลืน
ของเสียงในการบรรเลงรวมกัน รวมถึงการฝกปฏิบัติตามโนตสากล 



WTMU2502   ปฏิบัติรวมวง 4  1(0-2-1) 
Ensemble 4  

ศึกษารายละเอียดและฝกทักษะการบรรเลงรวมวงของเพลงในชวงทศวรรษท่ี 50th 
–  60th มีการประสานเสียงในแนวทํานองหลัก  ฝกความพรอมเพรียงและความกลมกลืน
ของเสียงในการบรรเลงรวมกัน รวมถึงการฝกปฏิบัติตามโนตสากล 

 
WTMU2503   การฝกโสตประสาท 2  1(0-2-1)  

Ear Training 2  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU1503 การฝกโสตประสาท 1   

ฝกทักษะการฟงเสียงและอานโนตท้ังแบบ Sight Singing   และ Dictation ใน
ลักษณะของ Relative Pitch ท่ีมีความยากและซับซอนมากกวาการฝกโสตประสาท 1 
รวมท้ังการฝกฟงและเขียนโนตท่ีเปน Chromatic 

 
WTMU2504  การฝกโสตประสาท 3 1(0-2-1)  

Ear Training 3  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU2503 การฝกโสตประสาท 2   

ฝกทักษะการฟงเสียงและอานโนตท้ังแบบ Sight Singing   และ Dictation ใน
ลักษณะของ Relative Pitch  ท่ีมีความยากและซับซอนมากกวาการฝกโสตประสาท 2  การ
ฝกฟงเพ่ือจําแนกแนวตางๆรวมท้ังการบอก Chord Progression  ได 

 
WTMU2505   การขับรองประสานเสียง 1 1(0-2-1) 

Chorus 1  
ศึกษาตัวอยางเพลงสมัยนิยมท่ีมีแนวประสานเสียง 2 แนว และ 3 แนว ท้ังเพลงไทย

และเพลงสากล ฝกฝนการขับรองประสานเสียงเพลงท่ีมี 2 แนว และ 3 แนว อยางงายๆ 
ฝกฝนการควบคุมระดับเสียงและความสมดุลของเสียงในแนวของตนใหกลมกลืนกับแนว
อ่ืนๆ  

 
WTMU2601    การขับรองเพลงเพ่ือนันทนาการ  2(1-2-3)  

Singing for Recreation  
ศึกษาวิธีการใชเสียง  การควบคุมเสียง ตลอดจนเรียนรูในเรื่องจังหวะ เพ่ือเปน

พ้ืนฐานการรองเพลงงาย ๆ ไดอยางถูกตอง ฝกบุคลิกภาพในการรองเพลงสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน และงานสังคมได 

 



WTMU2602  ดนตรีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต      3 (3-0-6) 
Music and Life Quality Development  

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของดนตรีตาง ๆ  ความเกี่ยวพันระหวางดนตรีกับศิลปะ 
และการแสดง  องคประกอบพ้ืนฐานของดนตรี  วงดนตร ี การฟงและชมการแสดงดนตรี
ในรูปแบบตาง ๆ   การฟงดนตรีเพ่ือพัฒนา  อารมณ  จิตใจ บุคลิกภาพ  การรับรูและความ
เขาใจดนตรี ความหมายของเพลง ความสัมพันธระหวางดนตรีกับการดํารงชีวิตประจําวัน  

 
WTMU2603 ดนตรีเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ              3 (3-0-6) 
    Music for Health 

ศึกษาความสัมพันธระหวางดนตรีกับชีวิต ศึกษาการนําดนตรีมาชวยในการพัฒนา
สุขภาพ ท้ังรางกาย และจิตใจ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ  ศึกษาการแกปญหาเบ้ืองตน
สําหรับผูท่ีมีปญหาทางการพูด การฟง การเคล่ือนไหวรางกาย ปญหาทางดานสุขภาพ โดย
การนําองคประกอบตางๆของดนตรีมาใช  รวมกับกิจกรรมทางดนตรี  โดยศึกษาจาก
หลักการของดนตรีบําบัด และจากบทความ เอกสาร งานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ  

 
WTMU2609     ปฏิบัติคียบอรดสําหรับครูปฐมวัย  1                                                                    2(1-2-3) 
                               Keyboard  for Performance Early  Childhood Teacher  1 

                การศึกษาสวนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทคียบอรด  ทาทางในการปฏิบัติ
คียบอรด  การอานโนตพ้ืนฐาน  การไลเสียงแบบฝกอยางงายและการดูแลรักษาเครื่อง
ดนตรี 

 
WTMU2610      ปฏิบัติคียบอรดสําหรับครูปฐมวัย 2                       2(1-2-3) 
                                Keyboard for  Performance Early Childhood  Teacher 2 
                                  การฝกอานโนต แบบฝกในระดับท่ีสูงกวาปฏิบัติคียบอรดสําหรบัครูปฐมวัย 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 

ศึกษาองคประกอบของช้ินสวนตาง ๆ ของเครื่องดนตรี แตละชนิด เครื่องมือตางๆ 
ในการบํารุงรักษาและการซอมแซมเบ้ืองตน การสรางอุปกรณของเครื่องดนตรีบางชนิด 
การปรับระดับเสียงของเครื่องดนตรี  

 
WTMU2704  ฟสิกสของเสียงดนตรี 2(2-0-4)  

Musical Acoustics   
ศึกษาการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในทางฟสิกส และคุณสมบัติของเสียง  ในดาน

ความถ่ี ลักษณะคล่ืนเสียง ความกังวาน  ความเขม  ระดับเสียง  คุณภาพของเสียง  เสียงซอน 
หนวยวัดเสียง  

 
WTMU3105     หลักการดนตรีศตวรรษที่ 20 2(2-0-4) 

Principles of Twentieth Century Music 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU2103 ทฤษฎีดนตรีสากล 3  

ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบของดนตรีรวมถึงเทคนิคการประพันธเพลงในชวง
ศตวรรษท่ี 20 การใชบันไดเสียง โหมด คอรด การประสานเสียง หลักการของทํานองและ
จังหวะของดนตรีในศตวรรษท่ี 20 รวมท้ังดนตรีเอโทนัลแบบอิสระ ทฤษฎีเซ็ท และดนตรี 
12 เสียง 

 
WTMU3106  การเรียบเรียงสําหรับการขับรองประสานเสียง  2(2-0-4) 

Choral Arranging  
ศึกษาคํารองและทํานองของเพลงท่ีใชในการเรียบเรียง จากสมัยตาง ๆ ถึงยุค

ปจจุบันเพ่ือนํามาเปนแบบแผนในการเรียบเรียงเสียงประสานแบบ 2,3,4 แนว หรือมากกวา 
สําหรับคณะนักรอง ชายลวน, หญิงลวน, และชายหญิงผสม  

 
WTMU3107  การประพันธ  2(2-0-4) 

Composition  
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประพันธเพลงเบ้ืองตน วิเคราะหตัวอยางงานคีตประพันธ

ประเภทตาง ๆ เพ่ือความเขาใจยิ่งขึ้น  การใชเทคนิคตาง ๆ ในการประพันธ   ตลอดจนการ
ใหผูเรียนไดใชความคิดสรางสรรคประพันธเพลง 

 
 



WTMU3108  การแตงเพลง 3(2-2-5) 
Song Writing 

ศึกษาการแตงเพลงท่ีกําลังอยูในกระแสความนิยม วิธีการแตงเพลง  การลําดับ
เนื้อหา  ภาษาและทํานองเขาดวยกัน ผูเรียนจะตองนําเสนอผลงานดวยเอกสารและส่ือ
บันทึกเสียง 

 
WTMU3109 คีตลักษณและการวิเคราะห  2(2-0-4) 

Forms and Analysis  
ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบและโครงสรางสวนตาง ๆ   ของเพลงท่ีอยูในคีตลักษณ

ของ Binary, Ternary, Rondo, Sonata เปนตน ศึกษารูปแบบของดนตรีท่ีเปน Polyphony 
ท้ังท่ีเปนดนตรีสําหรับเพลงรองและดนตรีสําหรับเครื่องดนตร ี

 
WTMU3110  การวิเคราะหดนตรีสมัยนิยม   2(2-0-4) 

Popular Music Analysis   
ศึกษาและวิเคราะหองคประกอบของเพลงสมัยนิยม ในดานทํานอง  คอรด  เครื่อง

ดนตรีโครงสรางของเพลง  เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการเรียบเรียง 
 
WTMU3204  ประวัติเคร่ืองดนตรี  2(2-0-4)  

History of Musical Instruments 
ศึกษาวิวัฒนาการของเครื่องดนตรีทุกตระกูลตั้งแตแรกเริ่มใชจนถึงปจจุบัน ศึกษา

บริบทของการสรางเครื่องดนตรี เหตุการณสําคัญในยุคตาง ๆ ท่ีมีผลตอวิวัฒนาการของ
เครื่องดนตรี  

 
WTMU3308  อุตสาหกรรมดนตรี 3(3-0-6)  

 Music Industry 
ศึกษาโครงสรางท่ัวไปของกระบวนการทางอุตสาหกรรมดนตรีและการ

บันทึกเสียง และความเกี่ยวของกันระหวางหนวยงานหรือบุคคลตาง ๆ ของอุตสาหกรรม
ดนตรี ซ่ึงประกอบไปดวย นักแตงเพลง,  ผูควบคุมการผลิต, หองบันทึกเสียงและวิศวกร
เสียง,  ผูจัดการหรือตัวแทนศิลปน,  บริษัทเทป,  หนังสือสัญญา,   และจริยธรรมในวงการ
อุตสาหกรรมการดนตรี 

 
 

 



WTMU3309  การบันทึกเสียง 2  2(1-2-3)  
Recording Studio 2  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU2303 การบันทึกเสียงดนตรี 1 

ศึกษารายละเอียดของการบันทึกเสียงขั้นสูง ฟงและวิเคราะหงานบันทึกเสียงในยุค
สมัยตางๆ จนถึงปจจุบันเพ่ือเปนแนวทางในการบันทึกและผสมเสียงสําหรับส่ือตางๆ  
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรีเพ่ือบันทึกและผสมเสียงออกมาในระบบเสียง  
Stereo และ Surround 
 

WTMU3310 ดนตรีอิเล็กทรอนิกส  3(2-2-5)  
Electronics Music 

ศึกษาถึงอุปกรณดนตรีอิเล็กทรอนิกสและวิธีการใชงาน เชน  ซีเควนเซอร    กลอง
ไฟฟา    เครื่องแซมปลิง   ซินธิไซเซอร   อิเล็กทรอนิกสออรแกน   ซาวนดโมดุล และ
อุปกรณท่ีใชรวมกับเครื่องดนตรีตาง ๆ  

 
WTMU3311  การจัดระบบขยายเสียง       3(2-2-5) 
  Sound Reinforcement Systems  
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU2304 เทคโนโลยีทางดนตร ี
   ศึกษาระบบขยายเสียงและการใชงานอุปกรณท่ีใชในระบบขยายเสียง กาจัดระบบ
  ขยายเสียงท่ีเหมาะสมกับสภาพของงานและสถานท่ีในสถานการณตางๆ  การเลือกใช 
  อุปกรณและวางแผนการติดตั้งระบบขยายเสียงท่ีเหมาะสม  การแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดจาก
  ระบบขยายเสียงได 
 
WTMU3313  ดนตรีประกอบส่ือ 3(2-2-5)  

Music for Visual Media 
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการทําดนตรีตลอดจนการสรางสรรคดนตรีประกอบเนื้อหา

ของส่ือประเภทตาง ๆ ใหเหมาะสม 
 

WTMU3401  เคร่ืองลมไม 5 2(0-4-2)  
Woodwind 5  

การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   
เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับท่ี 4 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   



WTMU3402  เคร่ืองลมไม 6 2(0-4-2)  
Woodwind 6  

การเรียนการสอนเครื่องลมไม มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน
แตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   สําเนียง   
เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้น
สูงกวาระดับท่ี 5 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU3403  เคร่ืองทองเหลือง 5 2(0-4-2)  

Brass 5  
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   
สําเนียง   เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 4 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU3404  เคร่ืองทองเหลือง 6 2(0-4-2)  

Brass 6  
การเรียนการสอนเครื่องทองเหลือง มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรีของ

ผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้นตามศักยภาพของแตละคน โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง   
สําเนียง   เทคนิคการเปา   การถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตาง ๆ ท่ีตองใช
เทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 5 และฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU3405  กีตารเบส 5  2(0-4-2)  

Bass Guitar 5 
การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี

ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การ
ถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 4  และ
ฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม 

 
 
 
 
 

 



WTMU3406  กีตารเบส 6 2(0-4-2)  
Bass Guitar 6 

การเรียนการสอนการปฏิบัติกีตารเบส มุงพัฒนาในดานการปฏิบัติเครื่องดนตรี
ของผูเรียนแตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงคุณภาพของเสียง สําเนียง   เทคนิคการเลน   การ
ถายทอดอารมณ   ฝกไลบันไดเสียง  บทฝกตางๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 5   และ
ฝกเลนกับเพลงท่ีอยูในความนิยม   

 
WTMU3407  กีตารไฟฟา 5         2(0-4-2)  

Electric Guitar 5 
ศึกษาเรียนรู  ฝกปฏิบัติโครงสราง Chords Form และทางเดินคอรด II, V, I   

Tension ตางๆ และ Arpeggio,  Substitution  ของคอรด II, V, I ในบันไดเสียงเมเจอรและ
ไมเนอรท้ัง 12 บันไดเสียงแบบตอเนื่อง ตามแบบฝกหัด และTempo ท่ีกําหนด ฝกการ 
Improvisation, ฝกเทคนิคตางๆ ศึกษาการใชคอรด II, V, I และเทคนิคสําเนียงในการ
บรรเลงจากบทเพลง Standard Jazz จนสามารถนํามาประยุกตใชตามแบบของตนเอง 

 
WTMU3408  กีตารไฟฟา 6 2(0-4-2) 

Electric Guitar 6 
ศึกษาเรียนรูฝกปฏิบัติ Mode ตางๆ ท่ีเกิดจาก Melodic Minor  เรียนรูทางเดินของ

คอรดใน Mode ตางๆ และการ Mix Mode เขาดวยกัน วิเคราะหบทเพลงจากบทเพลง
บรรเลงกีตารของศิลปนท่ีมีช่ือเสียง จนสามารถนํามาประยุกตใชใหเขากับตนเอง และ
สามารถสราง Licks หรือวลี เพ่ือใชในการประพันธเพลงบรรเลงกีตารในแบบของตน และ
อธิบายทฤษฏีท่ีนํามาใชในบทเพลงได 

 
WTMU3409  คียบอรด 5  2(0-4-2)  

Keyboard 5 
การเรียนปฏิบัติคียบอรด  มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให

สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง การจับคอรดลักษณะตางๆ เทคนิคการ
เลน Synthesizer, Electronic Organ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตางๆ 
ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 4  

 
 
 
 



WTMU3410  คียบอรด 6         2(0-4-2)  
Keyboard 6 

การเรียนปฏิบัติคียบอรด  มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละคนให
สูงขึ้น โดยคํานึงถึงการวางนิ้ว การฝกไลบันไดเสียง เทคนิคการเลน  Synthesizer, 
Electronic Organ การจับคอรดลักษณะตางๆ การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรม
ดนตรีตางๆ ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 5  

 
WTMU3411  ขับรองสากล 5 2(0-4-2)  

Voice 5 
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอด
อารมณ ศิลปะการรองเพลง  เทคนิคการแสดง  บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรม
ดนตรี ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 4 

 
WTMU3412  ขับรองสากล 6 2(0-4-2)  

Voice 6  
การเรียนการสอนปฏิบัติขับรองสากล มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียน

แตละคนใหสูงขึ้น โดยคํานึงถึงทาทาง การหายใจ   การออกเสียง  ภาษา  การถายทอด
อารมณ ศิลปะการรองเพลง   เทคนิคการแสดง  บทฝกจากเพลงสมัยนิยมหรือวรรณกรรม
ดนตรีท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 5    

 
WTMU3413  เคร่ืองกระทบ 5 2(0-4-2)  

Percussion 5 
การเรียนการสอนเครื่องกระทบ  มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแตละ

คนใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงท่ีของจังหวะ  การ
ถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยูใน
ความนิยม   ท่ีตองใชเทคนิคขั้นสูงกวาระดับท่ี 4    

 
 
 
 
 
 



WTMU3414  เคร่ืองกระทบ 6 2(0-4-2)  
Percussion 6 

การเรียนการสอนเครื่องกระทบ    มุงพัฒนาการปฏิบัติเครื่องดนตรีของผูเรียนแต
ละคนใหสูงขึ้น  โดยคํานึงถึงการฝกเทคนิคตาง ๆ  การอานโนต  ความคงท่ีของจังหวะ  
การถายทอดอารมณ บทฝกและวรรณกรรมดนตรีตาง ๆ ตลอดจนการฝกเลนกับเพลงท่ีอยู
ในความนิยม ท่ีตองใชเทคนคิขั้นสูงกวาระดับท่ี 5    

 
WTMU3415  เคร่ืองเปาพ้ืนฐาน 1 2(0-4-2) 

Basic Wind Instrument 1 
วิชาปฏิบัติเครื่องเปาพ้ืนฐาน 1 มีวัตถุประสงคใหผูเรียนไดฝกทักษะเบ้ืองตนของ

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปาทุกชนิดตามท่ีผูเรียนสนใจ   มุงใหฝกไลบันไดเสียง  การ
อานโนตบทฝกตาง ๆ  ท่ีผูสอนกําหนดและมีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน   

 
WTMU3416  เคร่ืองเปาพ้ืนฐาน 2 2(0-4-2) 

Basic Wind Instrument 2 
วิชาปฏิบัติเครื่องเปาพ้ืนฐาน 2 มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการเปา  ฝกไลบันไดเสียง  

การอานโนตบทฝกตาง ๆ  ท่ีมีความยากกวาระดับ 1   
 
WTMU3417  กีตารเบสพ้ืนฐาน 1 2(0-4-2) 

             Basic Bass Guitar 1 
วิชาปฏิบัติเบสกีตารพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด  การวางนิ้ว  ฝกไล

บันไดเสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ท่ีผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับ
ผูเรียน   

 
WTMU3418  กีตารเบสพ้ืนฐาน 2 2(0-4-2) 

             Basic Bass Guitar 2 
วิชาปฏิบัติเบสกีตารพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด  การวางนิ้ว  ฝกไล

บันไดเสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ท่ีมีความยากกวาระดับ 1   
 

WTMU3419 กีตารพ้ืนฐาน 1 2(0-4-2) 
Basic Guitar 1 

วิชาปฏิบัติกีตารพ้ืนฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการดีด  การวางนิ้ว  ฝกไลบันได
เสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ท่ีผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน   



 
WTMU3420  กีตารพ้ืนฐาน 2 2(0-4-2) 

Basic Guitar 2 
วิชาปฏิบัติกีตารพ้ืนฐานมุงใหผูเรยีนไดฝกเทคนิคการดีด  การวางนิ้ว  ฝกไลบันได

เสียง การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ท่ีมีความยากกวาระดับ 1     
 

WTMU3421  เปยโนพ้ืนฐาน 1 2(0-4-2) 
Basic Piano 1 

วิชาปฏิบัติเปยโนพ้ืนฐานมุงใหผูเรียนไดฝกทักษะการเลน  การวางนิ้ว  ฝกไล
บันไดเสียง  คอรด การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ท่ีผูสอนกําหนด มีระดับความยากงาย
เหมาะสมกับผูเรียน  การบรรเลงประกอบการขับรองของผูอ่ืน  

 
WTMU3422  เปยโนพ้ืนฐาน 2 2(0-4-2) 

Basic Piano 2 
วิชาปฏิบัติเปยโนพ้ืนฐานมุงใหผูเรียนไดฝกทักษะการเลน  การวางนิ้ว  ฝกไล

บันไดเสียง  คอรด การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ท่ีมีความยากกวาระดับ 1 การบรรเลง
ประกอบการขับรองของตนเอง 

 
WTMU3423  ขับรองพ้ืนฐาน 1 2(0-4-2) 

Basic Voice 1 
วิชาปฏิบัติขับรองพ้ืนฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการรอง  การควบคุมลมหายใจ  

ฝกไลบันไดเสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ท่ีผูสอนกําหนด มีระดับความยากงาย
เหมาะสมกับผูเรียน   

 
WTMU3424  ขับรองพ้ืนฐาน 2 2(0-4-2) 

Basic Voice 2 
วิชาปฏิบัติขับรองพ้ืนฐานมุงใหผูเรียนไดฝกเทคนิคการรอง  การควบคุมลมหายใจ  

ฝกไลบันไดเสียง  การอานโนต  บทฝกตาง ๆ ท่ีมีความยากกวาระดับ 1 
 
 
 
 
 



WTMU3425  เคร่ืองกระทบพ้ืนฐาน 1 2(0-4-2) 
Basic Percussion 1 

วิชาปฏิบัติเครื่องกระทบพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนฝกเทคนิคของเครื่องกระทบชนิดตาง 
ๆ ตามท่ีผูเรียนสนใจ   ศึกษาบทบาทของเครื่องกระทบในเพลงแตละสไตล   บทฝกตาง ๆ 
ท่ีผูสอนกําหนด มีระดับความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 

 
WTMU3426  เคร่ืองกระทบพ้ืนฐาน 2 2(0-4-2) 

Basic Percussion 2 
วิชาปฏิบัติเครือ่งกระทบพ้ืนฐาน มุงใหผูเรียนฝกเทคนิคของเครื่องกระทบชนิดตาง 

ๆ ตามท่ีผูเรียนสนใจ   ศึกษาบทบาทของเครื่องกระทบในเพลงแตละสไตล   บทฝกตาง ๆ 
ท่ีมีความยากกวาระดับ 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   มีการประสานเสียงในแนวทํานองหลัก  ฝกความพรอม
เพรียงและความกลมกลืนของเสียงในการบรรเลงรวมกัน การฝกปฏิบัติตามโนตสากล 
รวมถึงเตรียมความพรอมในเรื่องของการจัดการแสดง 

 
WTMU3505   การขับรองประสานเสียง 2  1(0-2-1) 

Chorus 2  
วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  WTMU2505 การขับรองประสานเสียง 1 

ฝกฝนการขับรองเพลงสมัยนิยมท้ังเพลงไทยและตางประเทศท่ีมีแนวประสาน
ตั้งแต 2  แนวขึ้นไป  และการเคล่ือนท่ีของแนวประสานมีความยากขึ้นกวาการขับรอง
ประสานเนียง 1  ฝกควบคุมระดับเสียงและความสมดุลของเสียงในแนวของตนให
กลมกลืนกับแนวอ่ืน ตลอดจนฝกฝนการสรางแนวประสานในเพลงตางๆ อยางอิสระ   

 



WTMU3704   ธุรกิจดนตรี  2(2-0-4)  
Music Business  

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประกอบธุรกิจ  ธุรกิจดนตรีแขนงตาง ๆ  การนําเอาวิชาชีพ
ดนตรี  ไปประยุกตเพ่ือประกอบอาชีพในเชิงธุรกิจ  การทําการตลาด และขอกฎหมายท่ี
จําเปนตอการประกอบธุรกิจดนตร ี 

 
WTMU3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี       3(3-0-6)  
  Research Methodology in Music 

ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย แนวคิดและหลักการของการวิจัยทางดนตรี 
การระบุปญหางานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 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 ท่ีพบในศตวรรษท่ี 18 แบบโทนอล 

การเขียน harmonic implication, imitation, cannon, invention, fugue  
 

WTMU4112  การเรียบเรียงสําหรับดนตรีสมัยนิยม 3(2-2-5) 
Arranging for Popular Music 

ศึกษาเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยศึกษาจากเพลงท่ีไดรับความนิยม ฝก
การเรียบเรียงโดยใชคอรดขั้นพ้ืนฐานและซับซอนมากขึ้น    การสรางแบ็คกราวนด    การ
ปรับประยุกตแนวทํานอง  

 
WTMU4314  การออกแบบเสียง 3(2-2-5)  

Sound Design  
                ศึกษาในทุกแงมุมเกี่ยวกับการสรางเสียงประกอบภาพ รวมไปถึงเพลงประกอบ
ตางๆ (sound effect) เสียงในธรรมชาติและการพากย เทคโนโลยีดนตรีอิเลคโทรนิคส 
เทคโนโลยีเสียงและภาพดิจิตอล ศึกษาและทําโครงงานเสียงในงานภาพยนตรโฆษณา 
วิดีทัศน การตูนและรายการวิทย ุ
 



WTMU4315  การบันทึกเสียง 3  2(1-2-3)  
Recording Studio 3 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  WTMU3309 การบันทึกเสียงดนตรี 2 

การติดตั้งระบบบันทึกเสียงท้ังใน Studio & Live Concert  การบันทึกเสียงและ
ผสมเสียงในระบบ Analog และ Digital การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานดนตรีเพ่ือบันทึก
และผสมเสียงในระบบเสียง Stereo, Surround  การทํา Mastering และ Remaster และการ
ผลิตงานดนตรีในรูปแบบส่ือตางๆ ศึกษาเรียนรูขบวนการการผลิต และเผยแพรงานดนตรี
อยางมืออาชีพพรอมท้ังการจดสิทธิบัตรใหถูกตองตามกฎหมาย 

 
WTMU4501   การแสดงดนตรี 2(1-2-3) 

Live Concert 
ศึกษาการบริหารจัดการงานแสดงดนตรี ฝกทักษะขบวนการผลิตงานดนตรีและ

การแสดงดนตรีในท่ีสาธารณะอยางเปนระบบ  การแสดงความสามารถในการเปนนัก
ดนตรีมืออาชีพ ตลอดจนการสรางผลงาน และการเผยแพรผลงานในรูปแบบตางๆใหเปนท่ี
รูจัก พรอมท้ังการจดสิทธิบัตรใหถูกตองตามกฎหมาย   และเปนการบูรณาการความรู  สู
การปฏิบัติจริง     

 
WTMU4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีสากล   2(90)  
  Preparation for Occupational Practicum  in Western Music 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ   การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  การศึกษา  สังเกต  
และมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติ  งานในสถานการณจริง  

 
WTMU4802   การฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีสากล  
 5(450)  

Occupational Practicum  in Western Music 
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : WTMU4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดนตรีสากล   
              ศึกษาเรียนรูและฝกปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการณตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ดนตรีเชน  งานดานการแสดงดนตรี การจัดกิจกรรมดนตรี งานดานเทคโนโลยีดนตรี ธุรกิจ
ดนตรีหรืองานดานบันเทิงตางๆท่ีเกี่ยวของ ในหนาท่ีผูปฏิบัติการณ ผูรวมงาน ผูสาธิต ผู
ฝกสอน 

 



WTMU4901  สัมมนาทางดนตรีสากล  3(2-2-5) 
Seminar in Western Music  

ใหผูเรียนนําความรูท่ีไดจากการศึกษามาวิเคราะหปญหา  รวมกันแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพดนตรี   ศึกษาเรียนรูเรื่องวิธีการจัดการการ
สัมมนา เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันตอไปได    

 
WTMU4904  การเสนอผลงานทางดนตรี 3(0-6-3)  

Music Presentation  
ใหนักศึกษาไดนําความรูและประสบการณตาง ๆ ท่ีไดจากการศึกษามาสรางสรรค

งานของตนอยางมีอิสระ และตองนําผลงานนั้นมาแสดงตอสาธารณะชน ประพันธบทเพลง 
หรืองานสรางสรรคงานท่ีเกี่ยวกับดนตร ีโดยการใชเทคโนโลยี ภายใตการใหคําปรึกษาของ
อาจารยผูควบคุม มีการนําเสนอโครงการในรูปแบบของการนําเสนอผลงานดนตร ี

 
WTMU4905 สารนิพนธ        3(0-6-3) 
     Thematic Paper 

ศึกษาคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของกับดนตรี วิเคราะหบทเพลง หรือหัวขอเรื่องท่ี
เกี่ยวของกับดนตรี คนควาแลวนําเสนอเปนรายงานท่ีแสดงภูมิหลัง  แนวคิด  จุดมุงหมาย  
วิธีดําเนินการ  

   และผลการศึกษาคนควา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


