
 ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
411-111                                                              3(3-0-6) 
วำทวิทยำ 
(Rhetoric) 

หลกัวาทวิทยาเบ้ืองตน้การพฒันาบุคลิกภาพการ
ส่ือความหมายดว้ยวจันภาษาและอวจันภาษาการพฒันา
ทกัษะการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 

Fundamentals of rhetoric; personality 
development; verbal and non-verbal communication; 
development of speaking skill in different situations 
 
411-112                                                              3(3-0-6) 
กำรพฒันำกำรอ่ำนและกำรเขียน 
(Reading and Writing Development) 

หลกัและการพฒันาทกัษะการอ่านและการเขียน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การอ่านอย่างมีวิจารณญาณการ
อ่านวิเคราะห์ตีความสังเคราะห์ และการเขียนหนังสือ
ร าชการ  ข้อ เสนอโครงการ  และการ เขี ยนต าม
วตัถุประสงคต์่าง ๆ 

Principles and practice of development effective 
reading and writing skills; reading critically, analyzing 
and interpreting texts; writing official letter, project 
proposal and writing for different purposes 
 
411-201                                                              3(3-0-6) 
ทักษะเชิงวิชำกำรในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
(Academic Skills in Humanities & Social Sciences) 

พฒันาทกัษะการอ่าน การเขียน และการน าเสนอ
ผลงานวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Development of reading, writing, and academic 
presentation skills in the field of humanities and social 
sciences 
 
411-203                3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 
(English Academic Reading) 
          ทักษะการอ่านท่ีส าคญั การหาความหมายของค า
จากบริบทการเขา้ใจโครงสร้างประโยคซบัซอ้น การอ่าน 

 
เพื่อจบัใจความส าคญั การเรียบเรียงและน าเสนอความคิด
ในหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร บทความและหนงัสือ
ภาษาองักฤษในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
           Essential reading skills: vocabulary in context, 
complex sentence study; reading for main ideas; 
organization and development of ideas in English  
newspapers, magazine, articles and textbooks in 
humanities and social sciences 
 
411-211                                3(3-0-6) 
กำรเขียนสำรคด ี
(Documentary Writing) 

หลกัการเขียนสารคดการพฒันาทกัษะการเขียน
สารคดีประเภทต่าง ๆ 

Principles of documentary writing; development 
of writing skill in a variety of factual accounts 

 
411-212                                                2(2-0-4) 
กำรพูดเชิงวิชำกำร 
(AcademicSpeaking) 

หลกัและการฝึกทกัษะการพูดในการประชุมและ
สัมมนาทางวิชาการตามบทบาทต่างๆ ได้แก่ วิทยากร
ผูบ้รรยายผูร้ายงานผูอ้ภิปรายผูวิ้จารณ์ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

Principles and practice of speaking at 
conferences and seminars; developing skill of speaker 
as a resource person, lecturer, reporter, debater, 
commentator or participant 
 
411-213                                 3(3-0-6) 
กำรเขียนร้อยกรอง 
(Versification) 

ข้อบังคับของค าประพันธ์ประเภทร่าย กาพย์ 
กลอน โคลง ฉันท์  เน้นการฝึกเขียนโดยมีการฝึกอ่าน
ท านองเสนาะของค าประพนัธ์บางประเภท 



Metrical convention of Thai verse:Rai, Kap, 
Klon, Klon, and Chan; emphasis on metrical 
composition and practice to read aloud some kinds of 
Thai verses 
 
411-221                               2(2-0-4) 
ภำษำกับวัฒนธรรม 
(Language and Culture) 

ปฏิสัมพนัธ์ของภาษากับวฒันธรรมในฐานะท่ี
เป็นภาษาเป็นวฒันธรรมแสดงวิถีชีวิตและค่านิยมใน
สังคม  ภาษาก าหนดและสืบทอดวิธีคิดและโลกทรรศน์
ของสังคมเนน้ภาคใต ้

Inter-relationship between language and culture; 
language as culture revealings ways of life and values; 
role of language in shaping and perpetuating thinking 
and worldview, emphasis on the SouthernThai 
 
411-222                                 3(3-0-6) 
สัทวิทยำ 
(Phonology) 

ทฤษฎีภาษาศาสตร์เร่ืองระบบเสียงการวิเคราะห์
ระบบเสียงระบบเสียงของภาษาไทย 

Phonological theories;analysis of Thai 
phonological system 
 
411-223                                 3(3-0-6) 
ไวยำกรณ์ไทย 
(Thai Grammar) 

ทฤษฎีภาษาศาสตร์เ ร่ืองระบบค าและระบบ
ประโยคระบบค าของภาษาไทย 

Morphological and syntactic theories; Thai 
morphology and syntax 
 
411-224                                                2(2-0-4) 
ภำษำไทยในส่ือมวลชน 
(Thai Language in Mass Media) 

ลกัษณะเฉพาะของส่ือมวลชนแต่ละประเภทท่ีมี
ผลให้ภาษาในแต่ละส่ือแตกต่างไปจากภาษามาตรฐาน 
ภาษาในการเขียนข่าวบทความ สารคดี และโฆษณาใน
ส่ือส่ิงพิมพวิ์ทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ 

Language use in specific media that deviates 
stand Thai language from norms of and language use; 
usage in news, articles, documentary accounts and 

advertisement in print media, radio and television 
broadcast 
 
411-241                                                              3(3-0-6) 
พฒันำกำรวรรณคดีไทย 
(Development of Thai Literature) 

ประวัติและพัฒนาการของวรรณคดีไทยทุก
ประเภทคือนิราศสรรเสริญพระเกียรตินิยายนวนิยาย บท
ละครและวรรณกรรมค าสอนตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึง
รัชกาลท่ี 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในดา้นรูปแบบเน้ือหา
คุณค่าและความสัมพนัธ์กบัสังคม 

Historical development of genres including 
nirat, eulogy, romances, novels, drama and didactic 
works from Sukhothaito King Rama VII of the  
Rattanakosin period; their form, content, values and 
social implications relation to society 
 
411-242                                                              2(2-0-4) 
สุนทรียภำพในบทประพนัธ์ไทย 
(Aesthetics of Thai Literary Works) 

ภาษาในฐานะวัสดุของการสร้างวรรณศิลป์
องคป์ระกอบของเสียงและความหมายบทบาทของฉันท
ลกัษณ์ความประสานจินตนาการ การตีความ กระบวน
จินตภาพ และสัญลกัษณ์ 

Language as medium of literary creation; sound 
and meaning components; roles of Prosody; harmony; 
imagination, interpretation, imagery and symbols 
 
411-243                                                              3(3-0-6) 
นิพนธ์กวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
(Poets' Works in Early Rattanakosin Period) 

การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะดา้นรูปแบบเน้ือหา
และการประเมินคุณค่าของวรรณคดีไทยสมยัรัชกาลท่ี1-3 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

Analysis of form, content and evaluation of 
literature during the reigns of King Ramas’ I, II and III 
of Rattanakosin Period 
 
411-311 3                                                             (3-0-6) 
กำรเขียนบันเทิงคด ี
(Fiction Writing) 

หลกัการเขียนบนัเทิงคดีการพิจารณาลกัษณะ 



เฉพาะของงานแต่ละประเภท  การศึกษางานท่ีคดัสรรเป็น
ตวัอยา่ง  การพฒันาทกัษะในการเขียนบนัเทิงคดีประเภท
ต่างๆได้แก่นิทานส าหรับเด็กบทละครเร่ืองส้ันและนว
นิยาย 

Principles of fiction writing; examination of 
characteristics of each genre; analysis of selected 
works; development of writing skill in a variety of 
genres: tales for children, plays, short stories and novels 
 
411-312                                                          2(2-0-4) 
กิจกรรมภำษำและวรรณคดีไทย 
(Activities Derived from Thai Language and 
Literature)    

การจดักิจกรรมท่ีสร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจใน
การเรียนการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทยเน้นการ
อ่ านท านอง เสนาะ  การจัดอ ภิปราย  สุนทรพจน์  
นิทรรศการ 

Organizing activities that  enhance knowledge 
and understanding of Thai language and literature; 
emphasis on reading, discussion, speech delivery and 
exhibition 

 
411-313                                                          2(2-0-4)  
กำรเขียนเพ่ือกำรเลขำนุกำร 
(Writing  for Secretanial work) 

การใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อส่ือสาร  การบันทึก
ข้อความทางโทรศพัท์  ค าศพัท์ ไวยากรณ์และส านวน
ทางธุรกิจในการเขียนโตต้อบทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

Thai usage for communication, taking telephone 
messages; vocabulary, grammar and expression for e-
business correspondence 
 
411-319                                                          2(2-0-4) 
หนังสือเรียนภำษำไทย 
(Thai Textbooks) 

หนงัสือเรียนภาษาไทยในเชิงคุณภาพทั้งดา้นหลกั
ภาษาทกัษะการใช้ภาษาและวรรณคดีวิจกัษณ์เน้นระดบั
มธัยมศึกษาและความส าคญัท่ีมีต่อการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ 

Evaluation of Thai textbooks on grammar, 
language skills and literary appreciation; emphasis on 
textbooks for secondary education and significance of 
experience of learning management 

411-321                                3(3-0-6) 
ภำษำบำล ี
(Pali) 

ไวยากรณ์บาลีเบ้ืองตน้แปลบาลีเป็นไทยและแปล
ไทยเป็นบาลี 

Elementary grammar of Pali;Translationsfrom 
Pali in to Thaiand vice versa 

 
411-322                                                               3(3-0-6) 
บำลีสันสกฤตประยุกต์ในภำษำไทย 
(Application of  Pali and Sanskrit  in Thai) 

การประยุกต์ใช้ภาษาบาลีและสันสกฤตและ
ผลกระทบต่อระบบภาษาไทยในด้านอกัขรวิธีระบบค า
ระบบประโยคระดับของค าและความหมายในการ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่ างๆจุดประสงค์ของการ
ประยกุตใ์ชภ้าษาบาลีสันสกฤตท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรม 

Application of Pali and Sanskrit and their 
impacts on orthography, morphology and syntax of 
Thai; word register and meaning in communication 
according to situations; objectives of application in 
relation to culture 
 
411-323                          3(3-0-6) 
ภำษำเขมร 
(Khmer) 

อกัขรวิธีระบบค าและระบบประโยคหลกัสังเกต
ค าเขมร และค ายืมภาษาเขมรในภาษาและวรรณคดีไทย 

Khmer orthography, morphology and syntax; 
cues that hint words of Khmer origin; Khmer loanwords 
in Thai language and literature 
 
411-324                                                          2(2-0-4) 
ภำษำศำสตร์เชิงประวัติเบื้องต้น 
(Introduction to Historical Linguistics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 411-22 สัทวิทยา 
ความรู้เ ก่ียวกับภาษาศาสตร์เ ชิงประวัติการ

เปล่ียนแปลงของภาษาการเปรียบเทียบภาษาเชิงประวติั  
ภาษาตระกูลไทและตระกูลต่าง ๆ 

Prerequisite: 411-222 Phonology 
Acquaintance of historical linguistics; language 

changes; historical-comparative study of Tai dialects 
and dialects of other families 

 



 
411-325                                                          2(2-0-4) 
วัจนลีลำศำสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Stylistics) 

ทฤษฎีพ้ืนฐานเร่ืองลีลาในการใชภ้าษาลีลาเฉพาะ
บุคคลและลีลาในความเคล่ือนไหวทางการประพนัธ์ใน
สมยัต่างๆ 

Basic theory of stylistics in language use; 
individual style and style in literary movements in 
different periods  

 
411-326                          2(2-0-4) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรสอนภำษำไทยเป็น 
ภำษำต่ำงประเทศ 
(English for Teaching Thai as a Foreign Language) 

ภาษาองักฤษพ้ืนฐานเพ่ือการสอนภาษาไทย  การ
ใชภ้าษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารในชั้นเรียนและการจดัการ
เรียนรู้ 

Fundamental English for teaching Thai 
Communicative English in classroom for learning 
process 
 
411-327                                                          2(2-0-4) 
วิวัฒนำกำรภำษำไทย 
(Development of the Thai Language) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 411-222สัทวิทยา 
วิวฒันาการของภาษาไทยต่างสมยัตามแนววิชา

ภาษาศาสตร์เชิงประวัติทั้ งด้านระบบเสียง ระบบค า 
ระบบประโยค และความหมาย 

Prerequisite: 411-222 Phonology 
Development of Thai language (Phonology, 

Morphology, Syntax and Semantics) in the light of 
Historical linguistics 

 
411-328                         3(3-0-6) 
ภำษำสันสกฤต 
(Sanskrit) 

ไวยากรณ์สันสกฤตเบ้ืองตน้อกัขรวิธีของอกัษร   
เทวนาครี แปลไทยเป็นสันสกฤต และสันสกฤตเป็นไทย     

Elementary grammar of Sanskrit; Devanagari 
orthography; practice of translations in Sanskrit and in 
Thai 
 

 
411-330                                                          2(2-0-4) 
ภำษำถิ่นและภำษำไทยถิ่นใต้ 
(Dialect and Southern Thai Dialect) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 411-222 สัทวิทยาระเบียบวิธี
ศึกษาภาษาถ่ินลักษณะทั่วไปของภาษาไทยถ่ินต่าง ๆ
เก่ียวกบัระบบเสียง ระบบวากยสัมพนัธ์ และความหมาย
เนน้ภาษาไทยถ่ินใต ้ และการด ารงอยูใ่นบริบทภาคใต ้

Prerequisite: 411-222 Phonology 
Methodology of dialectology; general 

characteristic of Thai dialect; sound system, syntax, 
meaning;emphasis on Southern Thai language and 
language maintenance in Southern Thai context 

 
411-331                                                          2(2-0-4) 
ภำษำถิ่นชำยแดนภำคใต้ 
(Dialect in Southern Thai Border Provinces) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 411-222 สัทวิทยา 
ภาษาถ่ินต่างๆ ท่ีใช้ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาถ่ินในแง่การ
สัมผสัภาษา และอิทธิพลของภาษาถ่ินหน่ึงต่ออีกถ่ินหน่ึง
ในแง่ระบบเสียง ระบบค าและวากยสัมพนัธ์ 

Prerequisite: 411-222 Phonology 
Dialect in Southern Thai border provinces, 

relation of among dialects in language contact; 
influences of dialect to other in sound system, 
morphology and syntax 
 
411-341                                3(3-0-6)  
ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ 1 
(Theory of Literary Criticism I) 

ทฤษฎีพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจวรรณคดี  
การวิจารณ์เชิงประวติั สุนทรียศาสตร์ นววิจารณ์ และการ
วิเคราะห์เชิงสังคม 

Introduction to theories for literature 
comphehension; historical criticism; aesthetics; new 
criticism; and social analysis 
 
411-342                          3(3-0-6) 
วรรณกรรมปัจจุบนั 
(Contemporary Literature) 



ความหมายวิวฒันาการของเร่ืองส้ัน นวนิยาย กวี
นิพนธ์ไทยปัจจุบนั และสารคดี การวิเคราะห์คุณค่าทาง
สุนทรียะและทางสังคมวฒันธรรม 

Scope; development of short stories, novels, 
contemporary poetry and non-fiction; analysis of 
aesthetic and socio-cultural values 

 
411-343                          3(3-0-6) 
นิพนธ์กวีสมัยอยุธยำ 
(Poets’ Works in Ayudhya Period)  

การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในด้านรูปแบบ
เน้ือหา และการประเมินคุณค่าของนิพนธ์กวีท่ีส าคญัใน
สมยักรุงศรีอยธุยา 

Analysis of form, content and evaluation of 
significant poets' works in Ayudhya period 

 
411-344                          3(3-0-6) 
วรรณคดีกำรละคร 
(Drama) 

บทละครไทยทั้งละครในละครนอกและบทละคร
ร่วมสมัยในแง่พฒันาการและคุณค่าทางสุนทรียะและ
ความสัมพนัธ์กบัสังคมวฒันธรรม 

Thai theatre; royal, folk and outstanding 
contemporary drama; their development and aesthetic 
values relevant to socio-cultural relations 
 
411-345                                3(3-0-6) 
วรรณกรรมท้องถิ่น 
(Local Literature) 

วรรณกรรมทอ้งถ่ินของภาคต่างๆทั้งมุขปาฐะและ
ลายลักษณ์วสัดุของการสร้างงาน อักษรและอักขรวิธี 
ลกัษณะและประเภทของวรรณกรรม เน้ือหา ลกัษณะค า
ประพนัธ์ ขนบนิยม คุณค่าและพฒันาการ 

Oral and written literature in different regions of 
the country emphasis on the South; materials of 
production; lettering and orthography; literary forms 
and genres; content, types of verses, conventions, values 
and development 
 
411-346                          3(3-0-6) 
คติชนวิทยำ 
(Folklore) 

ความหมาย ประเภท ระเบียบวิธีและคุณค่าของ
คติชนวิทยา การด ารงอยูข่องภูมิปัญญาชาวบา้น ความเช่ือ 
ศาสนา พิธีกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน กีฬาพ้ืนบ้าน และ
ศิลปะพ้ืนบา้นทุกประเภท 

Significance, type, methodology and values of 
folklore; perpetuating of folk wisdom; beliefs; religion 
and ritualism; folk games and sports; all kinds of folk 
art 

 
411-347                                                               3(3-0-6) 
วรรณคดีท้องถิ่นภำคใต้แนวจำรีตเบ้ืองต้น 
(Introduction to Southern Thai Traditional 
Literature) 

วรรณคดีท้องถ่ินภาคใต้ในแง่การด ารงอยู่ การ
ประเมินคุณค่าและความสัมพนัธ์กบัสังคม 

Southern Thai traditional literature;  with 
emphasis on mode of existence; evaluation and 
relationship with society 

 
411-348                                                          3(3-0-6) 
วรรณคดีท้องถิ่นภำคใต้สมัยใหม่ 
(Modern Southern Thai Literature) 

วรรณคดีทอ้งถ่ินภาคใตส้มยัใหม่ ในแง่การด ารง
อยูก่ารประเมินค่าและความสัมพนัธ์กบัสังคม 

Modern southern Thai literature, with emphasis 
on mode of existence, evaluation and relationship with 
society 
 
411-349                                                          3(3-0-6) 
วรรณคดีชำยแดนภำคใต้ 
(Literature in Southern Thai Border Provinces) 

วรรณคดีชายแดนภาคใต ้ในแง่การด ารงอยู่การ
ประเมินค่าและความสัมพนัธ์กบัสังคม 

Southern Thai literature in the border provinces, 
with emphasis on mode of existence evaluation and 
relationship with society 
 
411-350                                                          3(3-0-6) 
วรรณคดีเปรียบเทียบเบือ้งต้น
(IntroductiontoComparativeLiterature) 

ความหมาย พฒันาการวรรณคดีเปรียบเทียบ หลกั
การศึกษาวรรณคดีขา้มชาติ ขา้มศาสตร์และขา้มศิลป์ 



Definition;  development of comparative 
literature; principles of literary studies across nations, 
disciplines, and media or art forms 
 
411-411                                2(2-0-4) 
กำรประยุกต์หลักกำรฟัง-กำรพูดภำษำไทยส ำหรับ
นักศึกษำต่ำงชำต ิ
(Application of Principle Listening and Speaking 
Thai for Foreign Students) 

การสอนทกัษะการฟัง-การพูดภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ท่ีสัมพนัธ์กบัวฒัธรรมในบริบทต่างๆ ส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ การใช้ส่ือการสอนและการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งการเรียนรู้ 

Teaching basic listening and speaking Thai 
related to culture in variety context for foreign students. 
Using instruction media and advantage from learning 
resources 
 
411-412                                2(2-0-4) 
กำรประยุกต์หลักกำรอ่ำน-กำรเขยีนภำษำไทยส ำหรับ
นักศึกษำต่ำงชำต ิ
(Application of Reading and Writing Thai for 
Foreign Students) 

การสอนทักษะการอ่าน-การเขียนภาษาไทยใน
ชีวิตประจ าวนัส าหรับนักศึกษาต่างชาติ การใช้ส่ือการ
สอน และการใชป้ระโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ 

Teaching reading and writing Thai in daily life 
for foreign students; use of instruction media and 
advantage from learning resources 
 
411-413                          2(2-0-4)   
กำรเขียนเพ่ือกำรโฆษณำและประชำสัมพนัธ์ 
(Writing for Advertising  and Public Relations) 

หลกัการเขียนและการพฒันาทกัษะการเขียนเพื่อ
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  ประเภทข่าว บทความ 
และบทโฆษณา 

Principles and skill development of writing for 
advertising and public relations, namely news, story, 
documentary account and advertising script 
 
411-414                                                          2(2-0-4)    
กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำรมวลชน 
(Writing  for Mass Communication) 

แนวคิดและปฏิบัติการด้านการส่ือสารมวลชน 
การเขียนข่าวทั่วไป การเขียนวิเคราะห์ข่าว  การเขียน
รายงานพิเศษ และเขียนคอลมัน์ ส าหรับหนังสือพิมพ์ 
วารสาร และนิตยสาร 

Conceps and practicing in Thai language for 
mass communication; news report, column in 
newspaper, journal and magazine 
 
411-415                                                          2(2-0-4) 
กำรเขียนเพ่ือกำรบรรณำธกิำร 
(Writing  for Editor) 

ความรู้และทักษะ ในงานบรรณาธิการประเภท
ต่าง ๆ  การเขียนบทบรรณาธิการและรายงานพิเศษ 

Knowledge and skill in editorial affairs, column 
and special report writing 

 
411-416                          2(2-0-4) 
กำรพูดเชิงธุรกิจ 
(BusinessSpeaking) 

การพูดเพ่ือธุรกิจ ได้แก่ การขาย การตลาด การ
โฆษณา การประชาสัมพันธ์ การประชุม การจัดการ
อบรม และการสอนงาน 

Speaking for business dealing in the domain of 
sale, marketing, advertising, public relations, 
conference, in-service and on the job training 
   
411-417                        6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education) 

การปฏิบติังานทางดา้นภาษาและวรรณคดีไทยใน
หน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการธุรกิจ โดยมี
ชัว่โมงท างานเตม็เวลาไม่นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาค
การศึกษา ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ 
การรายงานและการน าเสนอผลส าเร็จโครงการสหกิจ
ศึกษา 

Full time internship programme related to the 
field of Thai language and literature technique, for  a  
minimum of  16 weeks or one semester in the 
government or state enterprise or private organizations; 
under the consultation of department’s  responsible staff  
and evaluation of work performance  by agencies 

 



411-421                          2(2-0-4) 
อรรถศำสตร์เบือ้งต้น 
(Introduction to Semantics) 

ทฤษฎี เ ก่ี ยวกับความหมายและการ ศึกษา
ความหมายในภาษา 

Meaning theories and study of meaning in 
language 

 
411-422                                                          2(2-0-4)  
ภำษำศำสตร์สังคมเบื้องต้น 
(Introduction to Sociolinguistics) 

หลักวิชาภาษาศาสตร์สังคมและการแปรของ
ภาษาตามปัจจยัทางสังคมเนน้สังคมไทย 

Principles of Sociolinguistics; language 
variation in accordance with social factors; emphasis on 
Thai society 

 
411-423                                                               2(2-0-4)   
อิทธิพลภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย 
(Influence of Foreign Elements in the Thai 
Language) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 411-222สัทวิทยา 
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย

ด้านระบบเสียงระบบค า ระบบประโยค และส านวน
โวหารในสถานการณ์ต่างๆท่ีสัมพนัธ์กบัวฒันธรรม 

Prerequisite: 411-222 Phonology 
Influence of foreign languages  upon Thai 

phonology, morphology, syntax and idioms in different 
cultural situations 

 
411-424                          2(2-0-4) 
บทอ่ำนภำษำอังกฤษเชิงภำษำศำสตร์ภำษำไทย 
(Thai Linguistics Approach Through English Texts) 

การแปลสรุปความ ศพัทเ์ฉพาะทางภาษาศาสตร์ท่ี
ส าคญัเพื่อความเขา้ใจลกัษณะของภาษาไทยโดยใช้บท
อ่านภาษาองักฤษ 

English for studying Thai language with 
emphasis on seizing the main ideas, technical terms in 
linguistics through English texts 

 
 
 
 

411-441                          3(3-0-6) 
วรรณคดีแบบฉบบั 
(Thai Classics) 

การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะดา้นรูปแบบเน้ือหา 
และการประเมินคุณค่าวรรณคดีแบบฉบับของไทย 
ตลอดจนการสืบทอดและปรับเปล่ียนระหว่างยคุสมยั 

Analysis of form and content of classical 
literature; literary evaluation as well as their inheritance 
and adjustment between different periods 

 
411-442                                                          3(3-0-6)  
นิพนธ์กวีสมัยรัชกำลที่ 5-6 
(Poets’ Works in the Reigns of King Rama V to VI) 

การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะดา้นรูปแบบเน้ือหา
และการประเมินลกัษณะเฉพาะ และคุณค่าของวรรณคดี
ไทยสมยัรัชกาลท่ี5 และ6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

Analysis of form, content and evaluation of 
literature during the reigns of King Rama V and VI of 
Bangkok 

 
411-443                                                          3(3-0-6) 
วรรณคดีประโลมโลก 
(Romance) 

การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะดา้นรูปแบบ เน้ือหา 
และการประเมินคุณค่าวรรณคดีไทยประเภทประโลม
โลก 

Analysis of form and content; and evaluation of 
Romance 

 
411-444                          3(3-0-6) 
วรรณกรรมแปล 
(Translations Literature) 

การวิเคราะห์รูปแบบเน้ือหาและการประเมิน
คุณค่าวรรณกรรมท่ีแปลจากภาษาต่างประเทศเป็น
ภาษาไทยโดยพิจารณาเช่ือมโยงกบับริบททางสังคมและ
วฒันธรรมทั้งช่วงก่อนและหลงัรับอิทธิพลตะวนัตก 

Analysis of form and content of foreign literary 
works in Thai version; evaluation of these works in 
connection with their social and culture contexts, both 
before and after adoption of Western culture 

 
 
 



411-445                                3(3-0-6) 
ทฤษฎีวรรณคดีวิจำรณ์ 2 
(Theory of Literary Criticism II) 

กระบวนทัศน์ใหม่ในการวิจารณ์วรรณคดี  
แนวคิดหลงัสมยัใหม่ ศาสตร์แห่งเร่ืองเล่า แนวคิดหลงั
โครงสร้างนิยม หลงัอาณานิคม และวรรณคดีศึกษาใน
ฐานะวฒันธรรมศึกษา 

New paradigm of literacy criticism; post 
modernism; storytelling method; post structuralism; 
post colonialism; and literature studies as cultural 
studies 
 
411-461                          4(2-4-6)  
กำรศึกษำอิสระ 
(Independent Study) 

การก าหนดหัวขอ้และวตัถุประสงคข์องประเด็น
ท่ีสนใจศึกษาทางภาษาและวรรณคดีไทย  การเขียนโครง
ร่างการศึกษา และด าเนินการคน้ควา้ประเด็นดงักล่าวดว้ย
กระบวนการวิจยั 

Specification of interested topics on Thai 
language and literature; writing project outline on Thai 
language and literature and conducting on project with 
research methodology 
 
412-101          3(3-0-6) 
ภำษำจีนพื้นฐำน 1  
(Elementary Chinese I)  

การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนั การ
ฝึกออกเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ การสนทนา
และการทกัทายเบ้ืองตน้ หลกัการสร้างและเขียนตวัอกัษร
จีนพ้ืนฐาน เรียนรู้อกัษรจีนประมาณ 150 ตวัอกัษร 

Pinyin romanization of Chinese phonemes; 
pronunciation practice of consonants, vowels and tones; 
practice of simple dialogues and greetings; basic 
Chinese characters: combination and orders of strokes; 
150 Chinese characters 
 
412-102          3(3-0-6) 
ภำษำจีนพื้นฐำน 2   
(Elementary Chinese II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 412-101 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ไวยากรณ์จีนและรูปประโยคพ้ืนฐาน  เรียนรู้
ค าศัพท์เพ่ิมอีก 300 ตัวอักษรต่อจากรายวิชา 412-101 
ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 

Prerequisite: 412-101 Elementary Chinese I or 
by permission of Program Committee 

Chinese grammar and basic sentence patterns 
with approximately additional to 300 Chinese 
characters, continuation from 412-101 Elementary 
Chinese I 
 
412-103          3(3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำจีนพื้นฐำน 1  
(Elementary Conversation I)  

การฝึกทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อท่ี
เก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั เนน้การออกเสียงท่ีถูกตอ้ง 

Practice of listening and speaking skills for daily 
conversations; emphasis on correct pronunciation 
 
412-104          3(3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำจีนพื้นฐำน 2  
(Elementary Conversation II)  

ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ฟั ง แ ล ะ ก า ร พู ด  เ น้ น
ความสามารถในการจับใจความเร่ืองท่ีได้ฟัง รวมทั้ง
ความสามารถในการถ่ายทอดและการแสดงความคิดเห็น 

Practice of listening and speaking skills; 
emphasis on understanding main ideas, explaining and 
expressing opinions on what is listened to 
 
412-111                              4(4-0-8) 
ภำษำจีนช้ันต้น 1 
 (Basic Chinese I)  

 การถอดเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน 
การออกเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ การสนทนา
และการทกัทายเบ้ืองตน้ หลกัการสร้างและเขียนตวัอกัษร
จีน เรียนรู้อกัษรจีนประมาณ 300 ตวัอกัษร 

Pinyin romanization of Chinese phonemes; 
pronunciation practice of consonants, vowels and tones; 
practice of simple dialogues and greetings; basic 
Chinese characters: combination and orders of strokes;  
300 Chinese characters acquired 
 
 
 



412-112                        4(4-0-8) 
ภำษำจีนช้ันต้น 2 
(Basic Chinese II) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 412-111 ภาษาจีนชั้นตน้ 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

รูปประโยคพ้ืนฐาน ค าศพัทเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วัและท่ีใชบ้่อยในชีวิตประจ าวนั ทกัษะการฟัง พูด 
อ่านและเขียนเบ้ืองตน้ เรียนรู้ตวัอกัษรจีนประมาณ 500 
ตวัอกัษร 

Prerequisite: 412-111 Basic Chinese I or by 
permission of Program Committee 

Basic sentence patterns; vocabulary for 
immediate environment and in daily life; practice of 
listening, speaking, reading and writing skills; 
additional 500 Chinese characters acquired 
 
412-121                              3(3-0-6) 
กำรฟังภำษำจีนเพ่ือควำมเข้ำใจ 
 (Chinese Listening Comprehension)  

การฝึกทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจในระดับค า 
ระดบัประโยค และบทสนทนาส้ันๆ  

Practice of listening for comprehension in 
different levels: words, sentences and short 
conversations 
 
412-131          2(2-0-4) 
กำรออกเสียงภำษำจีน 
 (Chinese Pronunciation)  
 วิธีการออกเสียงและอวยัวะท่ีใช้ในการออกเสียง 
การฝึกออกเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ เน้นเสียง
ท่ีเป็นปัญหาส าหรับคนไทย ฝึกฟังเพื่อจ าแนกเสียงและ
ฝึกออกเสียง  
 Articulation and speech organs; pronunciation 
practice of consonants, vowels and tones; emphasis on 
problem sounds for Thai students; discrimination and 
pronunciation of Chinese phonemes 
 
412-151          2(2-0-4) 
ศิลปะกำรเขียนอักษรจีน  
(Chinese Calligraphy)  

ทฤษฎีและศิลปะการเขียนตัวอกัษรจีน ลีลาการ
เขียนและสุนทรียภาพ การฝึกเขียนอกัษรจีนดว้ยเคร่ือง
เขียนชนิดต่าง ๆ เช่น ปากกา พู่กนั 

Theory and art of Chinese calligraphy; 
calligraphic styles and aesthetics; practice of writing 
Chinese characters with various instruments such as 
pens and paintbrushes 
 
412-152          2(2-0-4) 
ศิลปวัฒนธรรมจีน   
(Chinese Art and Culture)  

ศิลปวฒันธรรมจีนดา้นต่าง ๆ  เช่น การตดักระดาษ 
การวาดภาพ ลูกคิด และการชงชา 

Chinese Art and Culture: such as paper cutting, 
painting,  abacus and art of tea 
 
412-211          4(4-0-8) 
ภำษำจีนช้ันกลำง 1  
(Intermediate Chinese I)  

รายวิชาบงัคบัก่อน:  412-112 ภาษาจีนชั้นตน้ 2 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนต่อจาก
รายวิชาภาษาจีนชั้นตน้ 2 เน้นโครงสร้าง ประโยคความ
รวม เรียนรู้ตวัอกัษรจีนเพ่ิมขึ้นอีก 800 ตวัอกัษร 

Prerequisite: 412 -112  Basic Chinese II or by 
permission of Program Committee 

Continuation of Basic Chinese II; practice of 
listening, speaking, reading and writing skills; emphasis 
on compound sentences; additional 800 Chinese 
characters acquired 
 
412-212          4(4-0-8) 
ภำษำจีนช้ันกลำง 2  
(Intermediate Chinese II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน:  412-211 ภาษาจีนชั้นกลาง 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ บริหารหลกัสูตร 

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนต่อจาก
รายวิชาภาษาจีนชั้นกลาง 1 เน้นโครงสร้างประโยคความ
ซอ้น เรียนรู้ตวัอกัษรจีนเพ่ิมขึ้นอีก 1,000 ตวัอกัษร 

Prerequisite: 412-211 Intermediate Chinese I or 
by permission of Program Committee 

Continuation of Intermediate Chinese I; practice 
of listening, speaking, reading and writing skills; 
emphasis on complex sentences; additional 1,000 
Chinese characters acquired 
 



412-221          3(3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำจีนในชีวิตประจ ำวัน  
(Daily Chinese Conversation)  

การฝึกทักษะการฟังและการพูด ท่ี เ ก่ียวกับ
ชีวิตประจ าวนั เนน้การออกเสียงท่ีถูกตอ้งและการส่ือสาร
ท่ีไดป้ระสิทธิภาพ 

Practice of listening and speaking skills for daily 
life; emphasis on correct pronunciation and effective 
communication 
 
412-222          3(3-0-6) 
ภำษำจีนเพ่ือกำรส่ือสำร  
(Chinese for Communication)  

รายวิชาบังคับก่อน:  412-221 การสนทนา
ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน หรือได้รับอนุญาตจาก 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

การฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นการจับ
ใจความเร่ืองท่ีได้ฟัง การถ่ายทอดและการแสดงความ
คิดเห็น 

Prerequisite: 412-221 Chinese for 
Communication or by permission of Program 
Committee           

Practice of listening and speaking skills; 
emphasis on understanding main ideas, narrating and 
expressing opinions on what is listened to 

 
412-223          2(2-0-4) 
กำรอ่ำนภำษำจีนเบื้องต้น  
(Elementary Chinese Reading)  

พฒันาทักษะการอ่าน ศึกษาค าศัพท์ วิเคราะห์
รูปแบบ และโครงสร้างประโยค  

Development of reading skills; vocabulary 
study; analysis of sentence patterns and structures 
 
412-224          2(2-0-4) 
กำรอ่ำนส่ือส่ิงพมิพ์จีน  
(Chinese Media Reading)  

รายวิชาบังคบัก่อน: 412-223 การอ่านภาษาจีน
เบ้ืองต้น หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

การฝึกทกัษะการอ่านขอ้เขียนชนิดต่าง ๆ การจบั
ใจความส าคญั การตีความและสรุปความ 

Prerequisite: 412-223 Elementary Chinese 
Reading or by permission of Program Committee  

Reading practice of different types of written 
texts: grasping main ideas, interpreting and drawing 
conclusions 
 
412-232          2(2-0-4) 
โครงสร้ำงภำษำจีน 1  
(Chinese Structure I)  

หน่วยค า ค า และลักษณะส าคญัของค า วิธีการ
สร้างและโครงสร้างของค า การแยกแยะความหมายของ
ค าชนิดต่าง ๆ เช่น ค าพ้องความหมาย ค าตรงกันข้าม 
ค าพอ้งรูป ค าพอ้งเสียง ค าศพัทใ์หม่ 

Morphemes; words and their characteristics; 
word formation and structure; meaning differentiation 
of words: synonyms, antonyms, homographs, 
homophones and new coinages 
 
412-233          3(3-0-6) 
โครงสร้ำงภำษำจีน 2  
(Chinese Structure II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน:  412-232 โครงสร้างภาษาจีน 
1 หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ บริหารหลกัสูตร 

ชนิดของค าและวลี โครงสร้างและหน้าท่ีของค า
และวลี ส่วนประกอบต่าง ๆ ของประโยค ชนิดของ
ประโยค ประโยคความเดียว ความรวมและความซ้อน 
การวิเคราะห์ประโยค ตลอดจนการใชเ้คร่ืองหมายวรรค
ตอนในประโยค 

Prerequisite: 412-232 Chinese Structure I or by 
permission of Program Committee 
 Parts of speech and phrases: structures and 
functions; sentence constituents; sentence types and 
structures: simple, compound and complex sentences; 
sentence analysis and use of punctuation marks 
 
412-253          2(2-0-4) 
จีนในโลกปัจจุบัน  
(China Today)  

ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ประชากรและภูมิศาสตร์ของประเทศจีน ชีวิต
ความเป็นอยู่และเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวปัจจุบนัของ
ประเทศจีนจากส่ือประเภทต่าง ๆ  



Introduction to socio-economic, political, 
demographic and geographical aspects of People’s 
Republic of China; life and current issues in China from 
different sources 
 
412-255          2(1-2-3) 
ภำพยนตร์จีนปริทรรศน์  
(Criticism of Chinese Film)  

การศึกษาและวิพากษ์วิวฒันาการ อิทธิพล และ
สุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์จีน 

Criticism of evolution, influence and aesthetics 
of Chinese Films 
 
412-261          2(2-0-4) 
กำรใช้คอมพวิเตอร์ภำษำจีน   
(Chinese Computer Usage)  

การฝึกใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีนในโปรแกรม
ต่างๆ และการฝึกพิมพเ์อกสาร  

Use of computer programs in Chinese; typing 
practice 
 
412-300    (ไม่น้อยกว่ำ 300 ช่ัวโมง)
กำรฝึกงำน 
(Practicum)  

บงัคบัส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  
ฝึกประสบการณ์ทางภาษาจีนไม่น้อยกว่า 300 

ชั่วโมง ในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีใช้ภาษาจีนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น บริษัทสายการบิน บริษัทการ
ท่องเที่ยว โรงแรม บริษทั และอื่น ๆ 

หมายเหตุ สถานท่ีฝึกงานและลกัษณะงานต้อง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
และมีการประเมินผลการศึกษาเป็น G, P หรือ F 

Required course for third - year students 
Minimum of 300 hours for the Chinese language 

practicum in organizations in Thailand and abroad, such 
as airline companies, travel agencies/ companies, hotels, 
commercial companies, and other organizations 

Note: Training places and job description must 
be approved by Program Committee; evaluation criteria 
is G, P or F 
 
 
 

412-311          3(3-0-6) 
ภำษำจีนช้ันสูง 1  
(Advanced Chinese I)  

รายวิชาบงัคบัก่อน:  412-212 ภาษาจีนชั้นกลาง 2 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ บริหารหลกัสูตร 

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนจากงาน
เขียนคัดสรรรูปแบบต่าง ๆ เน้นโครงสร้างประโยคท่ี
ซบัซอ้น 

Prerequisite: 412-212 Intermediate Chinese II or 
by permission of Program Committee                

Practice of listening, speaking, reading and 
writing skills through selected written texts of different 
genres; emphasis on complex sentence constructions 
 
412-312          3(3-0-6) 
ภำษำจีนช้ันสูง 2  
(Advanced Chinese II)  

รายวิชาบังคบัก่อน: 412-311 ภาษาจีนชั้นสูง 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ บริหารหลกัสูตร 

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนจากงาน
เขียนต่อจากรายวิชาภาษาจีนชั้นสูง 1 เน้นการใช้ศพัท์ 
ส านวนและโครงสร้างประโยคท่ียากและซบัซอ้นขึ้น 

Prerequisite: 412-311 Advance Chinese I or by 
permission of Program Committee 

Continuation of Advanced Chinese I; practice of 
listening, speaking, reading and writing skills; emphasis 
on (use of) lexis, idiomatic expressions, and more 
complex sentence constructions 
 
412-321          3(3-0-6) 
กำรพูดภำษำจีนเพ่ือกำรน ำเสนองำน  
(Chinese Oral Presentation)  

รายวิชาบังคบัก่อน:  412-222 ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร หรือได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ฝึกการน าเสนองานด้วยภาษาจีนและการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีประกอบ 

Prerequisite: 412-222 Chinese for 
Communication or by permission of Program 
Committee 

Practice of giving presentation in Chinese and 
using technological media in presentation 
 



412-322          3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำจีนเบื้องต้น  
(Elementary Chinese Writing)  

หลักการเขียน การฝึกเขียนข้อความง่ าย ๆ 
เก่ียวกับชีวิตประจ าวนัและข้อความตามประเพณีนิยม 
เนน้การเลือกใชค้  าและระดบัภาษาท่ีเหมาะสม 

Principles of writing; practice of writing about 
daily life, as well as writing conventionalized or 
formulaic passages; emphasis on appropriate diction 
and level of language usage 
 
412-323                        3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำจีนเพ่ืองำนในส ำนกังำนและองค์กร 
(Chinese Workplace Writing)  

การฝึกทกัษะการเขียนภาษาจีนเพื่อวตัถุประสงค์
ต่าง ๆ ในส านักงานและองค์กร เช่น การเขียนรายงาน 
เขียนโครงร่างรายงาน การเขียนตอบจดหมาย การฝึก
เขียนรายงานตามหัวขอ้ท่ีก าหนดให้ ฝึกน าเสนอขอ้มูล
ดว้ยส่ือเทคโนโลยี 

Principles of writing; practice of writing simple 
passages on daily life topics as well as conventionalized 
or formulaic passages; emphasis on appropriate diction 
and level of language usage 
 
412-324          3(3-0-6) 
กำรแปลจีน-ไทย   
(Chinese-Thai Translation)  

การฝึกทักษะการแปลประโยค ข้อความ ข่าว 
บทความส้ัน ๆ และเร่ืองส้ันจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 

Practice of Chinese-Thai translation of 
sentences, passages, news, short articles and short 
stories 
 
412-342          2(2-0-4) 
วำทศิลป์ในภำษำจีนสมัยใหม่  
(Modern Chinese Rhetoric)  

ส า ร ะ ส า คัญ ข อ ง ว า ท ศิ ล ป์  ว า ท ศิ ล ป์ กั บ
สภาพแวดลอ้มของภาษา วาทศิลป์กบัระบบเสียง กลุ่มค า 
ไวยากรณ์ ลีลาการพูด การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน 

Essence of rhetoric; rhetoric and environment of 
language; rhetoric with sound systems, phrases, 
grammar, style and accuracy 
 

412-351          3(3-0-6) 
วัฒนธรรมจีน   
(Chinese Culture)  

ความ เ ป็นอยู่  โลกทัศน์  ความ เ ช่ือ  ค่ า นิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะจีนแขนงต่าง ๆ ท่ีสืบ
ทอดกันมาของชาวจีน เน้นคุณค่ าของมรดกทาง
วฒันธรรมและความเช่ือมโยงกบัภาษา 

Ways of life, world views, beliefs, values, 
traditions, customs and arts passed on from generation 
to generation; emphasis on their connection with 
Chinese language 
 
412-353          2(2-0-4) 
ส ำนวนจีน  
(Chinese Idioms)  

ท่ีมา รูปแบบ โครงสร้างและการใช้ส านวนจีน 
เนน้ส านวนท่ีใชบ้่อยในชีวิตประจ าวนัประจ าวนั 

Origins, forms, structures and uses of Chinese 
idioms; emphasis on those frequently used in daily life 
 
412-356           3(0-0-6) 
ประสบกำรณ์ทำงภำษำและวัฒนธรรมจีน  
(Chinese Language and Cultural Experience)  

การสร้างเสริมประสบการณ์ทางดา้นภาษาและ
วัฒนธรรมจีนในประเทศท่ีมีการใช้ภาษาจีน เ ช่น 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ไตห้วนั สิงคโปร์ และมาเลเซีย 

หมายเหตุ วิชาน้ีเป็นลกัษณะรายวิชาภาคฤดูร้อน 
ใช้เวลาศึกษา 100-120 ชั่วโมง ศึกษาตามปกติไม่ใช่
การศึกษาดูงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

Enhancement of students’ Chinese language and 
cultural experience in Chinese-speaking countries such 
as The People's Republic of China, Republic of China, 
Singapore and Malaysia  

Note: This course is provided as a summer 
course, with normally 100-120 study hours, and must be 
approved by Program Committee 
 
 
 
 
 
 



412-357          3(3-0-6) 
ควำมรู้เกี่ยวกับอักษรจีน  
(Chinese Characters)  

ประวติัความเป็นมาของตวัอกัษรจีน โครงสร้าง
และรูปแบบตวัอกัษรในแต่ละสมยัวิวฒันาการของอกัษร
จีนไปสู่อกัษรยอ่ 

History of Chinese characters; character make-
ups and forms of each historical period; evolution 
toward simplified forms 
 
412-358          2(2-0-4) 
ชำวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย  
(Overseas Chinese in Thailand)  

วิเคราะห์และอภิปรายบทความเก่ียวกับชาวจีน
โพน้ทะเลในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวจีนโพน้ทะเลใน
ภาคใต ้ในแง่ประวติั นโยบายรัฐ บทบาท และการปรับตวั 

 Analysis and discussion of articles about 
overseas Chinese in Thailand, focusing in those in the 
South in terms of history, government’s policy, roles 
and adaptation 
 
412-361          3(3-0-6) 
ภำษำจีนเพ่ือกำรท่องเท่ียว  
(Chinese for Tourism)  

ภาษาจีนส าหรับมคัคุเทศก์ การจดัโปรแกรมการ
เดินทาง การจองท่ีพกั การเตรียมเอกสารประชาสัมพนัธ์ 
การอภิปรายและเสนอข้อมูลทางด้านภูมิศาสต ร์  
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ฝึกปฏิบัติใน
สถานการณ์จริง 

Chinese for tourist guides: preparing itinerary 
and tourism publications; making reservations, brochure 
preparation; discussion and presentation on geography, 
history and local culture; on-site practice 
  
412-362          3(3-0-6) 
กำรสอนภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ   
(Teaching Chinese as a Foreign Language)   

ทฤษฎีการสอน เทคนิคการสอนภาษาจีนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอน 
ตลอดจนปัญหาและแนวทางแกไ้ขการเรียนภาษาจีนของ
ผูเ้รียนชาวไทย 

Theories of teaching; techniques in teaching 
Chinese as foreign language; teaching and learning 

problems; problems of Thai learners (of Chinese) and 
possible solutions 
 
412-365                        2(2-0-4) 
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศกับภำษำจีน     
(IT Application in Chinese)   

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการท างานดา้นต่างๆ 
ในภาษาจีน เช่น การเก็บข้อมูล การน าเสนองาน  การ
ออกแบบสินคา้และการโฆษณา การผลิตส่ือดา้นการสอน
ภาษาจีน 

Information technology in various aspects of 
works in Chinese: data collection, presentation, product 
design and advertising, production of Chinese teaching 
materials 
 
412-366          2(2-0-4) 
ภำษำจีนเพ่ืองำนธุรกิจกำรบิน 
(Chinese for Aviation Industry)  

ค าศพัท์และส านวนภาษาจีนในวงการธุรกิจการ
บิน เช่น การจองตัว๋เคร่ืองบิน        การบริการภาคพ้ืน การ
บริการบนเคร่ืองบิน ค าประกาศต่าง ๆ ตลอดจนความรู้
เก่ียวกบัระเบียบวิธีมารยาทต่าง ๆ ในวงการธุรกิจการบิน 

Chinese vocabulary and expressions in aviation 
industry: ticket booking, ground services, onboard 
services, announcements; airplane etiquettes 
 
412-422          2(2-0-4) 
กำรพูดภำษำจีนในท่ีประชุมชน  
 (Chinese Public Speaking)  

การพูดในท่ีชุมชนตามหลักวาทศิลป์จีน เน้น
ประสิทธิผลของการแสดงออก ความถูกตอ้งของการใช้
ภาษาและค าศพัท ์

Chinese rhetoric of public speaking; emphasis 
on effectiveness of expression, accuracy of vocabulary 
and language use 
 
412-424          2(2-0-4) 
กำรฝึกแบบทดสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีนระดับกลำง  
(HSK Training for Intermediate Level)  

การฝึกอบรมการสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีน 
(HSK) ระดบักลาง เน้นฝึกฝนดา้นการฟัง การอ่าน และ
หลกัภาษา 



HSK training for Intermediate level: emphasis 
on listening, reading and grammar 
 
412-425          2(2-0-4) 
กำรฝึกแบบทดสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีนระดับสูง 
(HSK training for Advanced level)  

การฝึกอบรมการสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีน 
(HSK) ระดบัสูง เนน้ฝึกฝนดา้นการฟัง การอ่าน การเขียน 
และหลกัภาษา 

HSK training for advanced level; emphasis  on 
listening, reading, writing and grammar 
 
412-441          3(3-0-6) 
วรรณคดีจีนโบรำณ   
(Ancient Chinese Literature)  

ประวติัวรรณคดีจีนและบทประพนัธ์วรรณคดีใน
ยุคต่าง ๆ ลักษณะเด่นของวรรณคดีจีนโบราณ การ
ประเมินค่านักวรรณคดีและผลงานทางวรรณคดีท่ีมี
ช่ือเสียง 

History of Chinese literature and literary works 
in various dynasties; distinct characteristics; evaluation 
of major writers and their works 
 
412-442          3(3-0-6) 
วรรณกรรมจีนร่วมสมัย  
(Contemporary Chinese Literature)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 412-441 วรรณคดีจีนโบราณ 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

วรรณกรรมจีนคดัสรรร่วมสมยั เน้นผลงานของ
นักประพนัธ์ลือนามท่ีสะท้อนค่านิยมและวิถีชีวิตของ
ผูค้นในสังคมจีน 

Prerequisite: 412-441 Ancient Chinese 
Literature or by permission of Program Committee  

Selected Chinese contemporary literature; 
emphasis on famous authors’ works that reflect Chinese 
values and ways of life 
 
412-443          2(2-0-4) 
กำรอ่ำนเร่ืองส้ันจีน  
(Reading in Chinese Short Stories)  

บทคัดสรรจากเ ร่ืองส้ันในยุคต่าง ๆ ของจีน 
วิเคราะห์แก่นเร่ืองและกลวิธีทางวรรณศิลป์ 

Selected short stories in each era; analysis of 
themes and literary devices 
 
412-452          3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์จีน   
(Chinese History)  

ประวติัศาสตร์จีนโดยสังเขป  กลไกพ้ืนฐานใน
การพฒันาประวติัศาสตร์จีน  เร่ืองราวส าคญัและบุคคล
ส าคัญในประวัติศาสตร์   สภาพความเป็นจริงทาง
ประวติัศาสตร์จีน 

Brief history of China; basic mechanism in the 
development of Chinese history; major historical events 
and figures; factual Chinese history 
 
412-453          3(3-0-6) 
อำหำรกับวฒันธรรมจีน   
(Food and Chinese Culture)  

ศึกษาอาหารและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างอาหารและวฒันธรรมผา่นประวติัศาสตร์ ส านวน
จีน วรรณกรรม และภาพยนตร์ 

Relations between Chinese food and culture 
through idioms, history, literature and films 
 
412-461          3(3-0-6) 
ภำษำจีนเพ่ือธุรกิจ  
(Chinese for Business)  

ภาษาจีนท่ีใช้สนทนาในวงการธุรกิจ วงการการ
ขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ เน้นการใชค้  าศพัท์
เทคนิค และความถูกต้องของสาร รวมทั้ งการสืบค้น
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้อุปกรณ์ส านักงาน
ต่างๆ  

Chinese language for business conversation and 
logistics, and railway transportation system 
communication; emphasis on technical terms or jargons 
and conveying right messages, searching the Internet; 
office equipment 
 
412-462          2(2-0-4) 
ภำษำจีนเพ่ือกำรโรงแรม  
 (Chinese for Hotel Services)  

การใช้ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม เช่น การ
ตอ้นรับ การจองท่ีพกั การประชาสัมพนัธ์และการบริการ
อื่น ๆ และฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จ าลอง 



Chinese language for hotel services: reception, 
reservation, public relations and other services; 
simulation practice  
 
412-463          2(2-0-4) 
กำรแปลแบบล่ำม   
(Oral Interpretation)  

ทกัษะการแปลแบบล่าม การฝึกแปลบทสนทนา
ส้ันๆ การแปลค ากล่าวสุนทรพจน์หรือกล่าวปราศรัยใน
โอกาสต่าง ๆ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาจีน 

Oral interpretation skill, Chinese - Thai and Thai 
– Chinese oral interpretation of short conversations, as 
well as formal and informal speech 
 
412-464          2(2-0-4) 
ภำษำจีนเพ่ือกำรเตรียมตัวสู่อำชีพ  
(Chinese for Career Prep)  

ทักษะและภาษาท่ีต้องใช้ในการสมัครงาน การ
สอบสัมภาษณ์งาน เนน้ทกัษะการเขียน และพูดในบริบท
ของการสมคัรงาน 

Chinese language and skills for job application 
and job interview; emphasis on writing and speaking 
skills in the context of job application 
 
412-466        6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ  
(Co-operative Education)  

การปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการธุรกิจในลักษณะ
พนักงานชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไป
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หมายเหตุ สถานท่ีส าหรับการปฏิบัติงานและ
ลักษณะง านต้อ งได้ รั บคว าม เ ห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 

Full-time internship as temporary employees in 
government sectors, private sectors, or companies  

Note: Workplace and job description must be 
approved by Program Committee 
 
413-111                                                               3(3-0-6)        
ภำษำมลำยู 1 
(Malay I )      

การฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคพ้ืนฐานชนิดต่างๆ 
ส านวนง่าย ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ค าศัพท์ท่ีจ าเป็น 
1000 ค า 

Listening, speaking, reading and  writing  of 
basic sentences of Malay; simple expression used in 
daily life 

 
413-112                                3(3-0-6)                         
ภำษำมลำยู 2 
(Malay II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 413-111 ภาษามลายู 1 หรือ
ผา่นการพิจารณาจากแผนกวิชาฯ 

ทักษะการฟัง พูด  อ่ าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเข้าด้วยกัน
และศึกษาส านวนภาษามลายเูพ่ิมขึ้น 

Prerequisite : 413-111 Malay I or approved by 
the Malay language section 

Practice of listening, speaking, reading and 
writing; study of basic sentences; combination of basic  
sentences and more Malay expressions 
 
413-141                                                          3(3-0-6)     
สังคมและวัฒนธรรมมลำยู 
(Malay Culture and Society) 

สังคม วิถีชีวิต ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และ
ระบบความคิดของชาวมลายูทั้ ง ท่ี เ ก่ียวข้องและไม่
เก่ียวขอ้งกบัศาสนาอิสลาม 

Malay society, ways of life, art, culture and 
thoughts including both Islamic and non- Islamic 
traditions 
 
413-211                                                          3(3-0-6) 
ภำษำมลำยู 3 
(Malay III ) 

รายวิชาบงักบัก่อน: 413-112 ภาษามลายู 2  หรือ
ผา่นการพิจารณาจากแผนกวิชาฯ 

การพฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลาย ู
และศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีซบัซอ้นมากขึ้น 

Prerequisite : 413-112  Malay II or approved by 
the Malay language section 

Developing skills of Malay listening, speaking, 
reading and writing; study  of more complex sentence 
structures 



413-212                                3(3-0-6)  
ภำษำมลำยู 4 
(Malay IV) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 413-211 ภาษามลายู 3 หรือ
ผา่นการพิจารณาจากแผนกวิชาฯ 

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามลายูใน
ระดบัสูง  การอุปมา อุปไมย ค าคม ค าพงัเพยและส านวน 

สุภาษิตมลาย ู
Prerequisite : 413-211  Malay III or approved by 

the Malay language section 
Skills of Malay listening, speaking, reading and 

writing at advanced level; Malay figurative language 
and proverbs 
 
413-221                                                          2(2-0-4) 
สนทนำภำษำมลำยู 1 
(Malay Conversation I) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 413-111 ภาษามลาย ู1 
การสนทนาภาษามลายูในสถานการณ์ทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวนั เช่น การแนะน าตัวเอง การทักทาย การ
บอกเส้นทาง การซ้ือขาย เป็นตน้ 

Prerequisite : 413-111  Malay I or approved by 
the Malay language section 

Malay conversation for general situations in 
daily life such as self introducing, greeting, direction, 
shopping etc 
 
413-222                                                               2(2-0-4) 
สนทนำภำษำมลำยู 2                            
(Malay Conversation II) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 413-221  สนทนาภาษามลาย ู
1หรือผา่นการพิจารณาจากแผนกวิชาฯ 

การสนทนาในสถานการ ณ์และบ ริบท ท่ี
หลากหลายขึ้น เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถาน
กงสุล    เป็นตน้ 

Prerequisite : 413-221 Malay Conversation I or 
approved by the Malay language section 

Malay conversation in varies situations  such as 
in hospital, police station, immigration,  etc 

 
413-223                                                               3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูถิน่ปำตำน ี
(Patani Malay)  

ลกัษณะทัว่ไปของภาษามลายูถ่ินปาตานี ฝึกพูด
และฟังภาษามลายูถ่ินปาตานีในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวนั 

Characteristics of Patani Malay; practice of 
speaking and listening in Patani Malay in daily life 
situations   
 
413-231                                                               3(3-0-6)  
โครงสร้ำงภำษำมลำยู 1 
(Malay Structure I) 

   ประเภทของค าในภาษามลายู รากค า วิภัตต์ิ
ปัจจยั ค าผสม การสร้างค าและการวิเคราะห์ โครงสร้าง
ค าชนิดต่าง ๆ 

Catagories of words in Malay; root, affix, 
compound words; word formation and analysis of word 
structure in Malay 
 
413-232                                                          3(3-0-6) 
โครงสร้ำงภำษำมลำยู 2 
(Malay  Structure II) 

ประเภทของวลี อนุพากย์ และประโยค การ
วิเคราะห์โครงสร้างของวลี อนุพากย ์และประโยคใน
ภาษามลาย ู

Categories of phrases, clauses and sentences; 
analysis of Malay phrases, clauses and sentences 
 
413-241                                                              3(3-0-6) 
มลำยูร่วมสมัยในอำเซียน 
(Contemporary Malay in ASEAN)  

การพฒันาของสังคมมลายูในภูมิภาคอาเซียนใน
มิติทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาและ การเมืองร่วมสมยั 

Development of Malay society in ASEAN 
region in contemporary social, economic, educational 
and political aspects 
 
413-300                                                          300 ช่ังโมง 
ฝึกงำน 
(Practicum) 

การฝึกงานในวงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี
ใชภ้าษามลาย ูโดยใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกว่า 300 ชัว่โมงและ
สัมมนาหลงัฝึกงาน 



Practicum in various fields in both government 
and private sections using Malay language at least 300 
hours and post-practicum seminar 
 
413-311                                3(3-0-6) 
ภำษำมลำยู 5 
(Malay V)  

รายวิชาบังคบัก่อน 413-212 ภาษามลายู 4 หรือ
ผา่นการพิจารณาจากแผนกวิชาฯ 

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามลายู การ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยค เพื่อพฒันาความสามารถใน
การใชภ้าษามลายูในระดบัสูง การอธิบายความหมายของ
ค าประพนัธ์ชนิดต่างๆในภาษามลายู 

Prerequisite : 413-212  Malay   IV  or approved 
by the Malay language section 

Skills of listening, speaking, reading and writing 
in Malay; analysis of  sentence  structure in order to 
develop ability to use Malay  at advanced level; 
explication of  Malay verses 
 
413-321                                                          2(2-0-4) 
กำรอ่ำนภำษำมลำยู 1   
(Malay Reading I) 

การฝึกทักษะการอ่านบทความ เร่ืองส้ันๆ เน้น
ความเขา้ใจความหมายและจบัใจความส าคญั 

Reading of non-fiction, short passages ; 
emphasis on comprehension and main ideas 
 
413-322                                                          2(2-0-4) 
กำรอ่ำนภำษำมลำยู 2   
(Malay Reading II)  

การฝึกทกัษะการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆเพื่อ
จบัใจความส าคญัและความเขา้ใจใน 

รายละเอียด  หนงัสืออ่านนอกเวลาในระดบัความ
ยากของศพัทป์ระมาณ 5,000 ค  า 

Reading for main ideas and details; external 
reading with maximum reading level of 5,000 words  

 
413-323                                                               3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำมลำยู 1   
(Malay Writing I)  

การเขียนข้อความง่าย ๆ เพื่อเล่าเ ร่ือง แสดง
ความเห็นและความรู้สึก ตลอดจนบรรยายภาพและ
เหตุการณ์ การใชค้  าศพัทต์่างๆ ท่ีเรียนมาแลว้ไดถู้กตอ้ง 

Writing simple text in order to narrate, express 
opinions and feelings as  well as to description images 
and events; using vocabularies being studied correctly 
 
413-324                                                          3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำมลำยู 2 
(Malay Writing II) 

การเขียนเรียงความประเภทต่างๆ  สามารถใช้
ศพัทต์่างๆ ท่ีเรียนมาแลว้ไดถู้กตอ้ง 

Writing compositions; using vocabularies being 
studied correctly 
 
413-325                                3(3-0-6) 
กำรแปล  1 
(Translation I)  

หลักการแปลเบ้ืองต้นโดยสังเขป การฝึกแปล
ประโยค ขอ้ความส้ัน ๆ ประกาศ  โฆษณา ข่าว จากภาษา
มลายเูป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษามลายู 

Introduction to translation principles; practice of 
translating short passages, announcement, 
advertisements and news from Malay into Thai and vice 
versa 
 
413-326                                                          2(2-0-4)  
ภำษำมลำยูในส่ือส่ิงพมิพ์ 
(Malay in Printed Mass Media) 

ศัพท์ส านวนและลักษณะภาษามลายูใน ส่ือ
ส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆรวมทั้งส่ืออิเลก็โทรนิก 

Vocubularies and style of Malay language in 
printed mass media including electronic media 

 
413-327                                2(1-2-3) 
ภำษำมลำยูในวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
(Malay  in Radio and Television) 

ศัพท์เก่ียวกับส่ือมวลชนประเภทวิทยุกระจาย 
เสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประเภทต่างๆ  ของรายการ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์ ศพัท์และส านวนท่ี
ใช้บ่อยในรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ข่าวประเภทต่าง ๆ 



Vocabulary about radio and television media; 
catagories of radio and  television programmes; 
vocabulary and expressions frequently used in radio and 
television programmes; news of different catagories 
 
413-331                                                               3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์ภำษำมลำยูเบื้องต้น            
(Introduction to Malay Linguistics) 

การวิเคราะห์ระบบเสียง ระบบค าและระบบ
ประโยคภาษามลายใูนแนวภาษาศาสตร์ 

Linguistic analysis of phonology, morphology 
and syntax of Malay language  
 
413-332                                                               3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์ประยุกต์ส ำหรับภำษำมลำยู 
(Applied Linguistics for Malay Language) 

การประยุกต์ใช้ทฤษฏีต่างๆทางภาษาศาสตร์มา
ประยกุตใ์นการเรียนการสอนภาษามลายู 

Applying linguistic theories for using in any 
aspect of Malay language, mainly in learning and 
teaching Malay language 
 
413-351                                                          3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเพ่ือธุรกิจ 
 (Malay for Business) 

ภาษามลายูท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ศพัท์ทางธุรกิจ 
โดยเน้นการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ  เ ช่น การขียน
จดหมายเชิงธุรกิจประเภทต่างๆ การพูดเชิงธุรกิจใน
สถานการณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

Malay business language; business terms; 
emphasis on business communication 
 
413-352                                                          3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเพ่ือกำรท่องเท่ียว 
(Malay for Tourism) 

ภาษามลายูท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว การอธิบาย
ประวติัศาสตร์อารยธรรมไทยและสถานท่ีท่องเท่ียวทาง
ภาคใตข้องไทยเป็นภาษามลาย ูเนน้ความหลากหลายดา้น
ต่างๆ ในพ้ืนท่ี 

Malay language for tourism; explanation about 
Thai history and civilization and tourist attraction in 
southern Thailand in Malay, emphasise on the verieties 
of area in any aspect 

413-361                                                          3(3-0-6) 
วรรณคดีมลำยูเบื้องต้น 
(Introduction to Malay Literature) 

วรรณคดีมลายูสมัยใหม่ทั้งบทกวี เร่ืองส้ัน นว
นิยาย บทละคร 

Modern Malay literature: poems, short stories, 
novels and plays 
 
413-362                                3(3-0-6) 
ร้อยกรองมลำยู 
(Malay Poetry) 

กวีนิพนธ์มลาย ูโดยเลือกศึกษาวิเคราะห์บทซาอีร์ 
ปันตุนและซาญะ 

Selected Malay poems; syair, pantun and sajak 
 
413-421                                                        3(3-0-6)  
อักษรยำว ี  
(Jawi Script) 

ประวติัความเป็นมาของอกัษรยาวี พยญัชนะ สระ 
เคร่ืองหมายวรรคตอน ระบบการสะกดและการออกเสียง 
การอ่านและเขียนขอ้ความภาษามลายดูว้ยอกัษร  ยาวี การ
แปลงขอ้ความอกัษรรูมีเป็นอกัษรยาวี 

Background of Jawi script; Jawi consonants, 
vowels, punctuations, spelling  system and 
pronunciations; reading and writing Malay text with 
Jawi script; transliteration of Rumi text into Jawi 
 
413-422                                3(3-0-6) 
วำทศิลป์ 
(Malay Speech) 

หลกัการพูด การเตรียมการพูดและกลวิธีการพูด 
การพูดแบบต่างๆปัญหาและการแกไ้ขปัญหาในการพูด 

Principles of speaking; preparation and speaking 
techniques; kinds of speaking, problems and resolutions 
  
413-423          3(3-0-6) 
กำรอ่ำนและเขียนภำษำมลำยูเชิงวิชำกำร 
 (Malay Academic Reading and Writing) 

ทกัษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ เช่น รายงาน 
บทความ ต ารา เป็นต้น เน้นงานในสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 



Skills of academic reading and writing of 
reports, articles, academic texts etc; emphasis on works 
in Humanities and Social Sciences 
 
413-424                                                               3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำมลำยูเชิงสร้ำงสรรค์ 
 (Malay Creative Writing) 

ทฤษฎีและทกัษะการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ฝึกหัด
การเขียนซาญะและเร่ืองส้ัน 

Theories and skills of creative writing; practice 
of writing sajak and short stories 
  
413-425                                3(3-0-6) 
กำรแปล 2 
(Translation II) 

การแปลข่าว บทความ ข้อเขียนทางวิชาการ 
นิทานและบทร้อยกรอง ทั้งจากภาษามลายูเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษามลาย ู

Practice of translating news, articles, academic 
texts, stories and poetry from Malay into Thai and vice 
versa  
  
413-426                                                3(3-0-6) 
กำรแปลแบบล่ำม 
 (Interpretation) 

หลกัการล่าม และการฝึกแปลแบบล่ามในบริบท
ต่างๆ จากภาษามลายเูป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษามลาย ู

Principles of interpretation; practice of 
interpretation from Malay into Thai and vice versa in 
different contexts 
  
413-431                                                        3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Malay) 

ลกัษณะทั่วไปของภาษามลายูถ่ินต่างๆท่ีส าคัญ 
ไดแ้ก่ ภาษาอินโดนีเซีย  ภาษามาเลเซีย ภาษามลายูถ่ินก
ลนัตนั ภาษามลายูถ่ินปาตานี ภาษามลายูถ่ินเคดาห์ เป็น
ตน้ เปรียบเทียบภาษามลายูถ่ินต่าง ๆ ในระดบัสร-วิทยา 
วจีวิภาค และวากยสัมพนัธ์ 

General characteristics of important dialects of 
Malay such as Indonesia language, Malay language, 
Kelantan Malay dialect, Patani Malay dialect, Kedah 

Malay dialect etc.; phonological, morphological and 
syntactical comparison of the Malay dialects 
 
413-432                                                               3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์เชิงสังคมภำษำมลำยู           
 (Malay Sociolinguistics) 

การวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม ซ่ึงท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางภาษาและความแตกต่างในการใช้ภาษา
ในสังคมของชนชาติมลายกูลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีภูมิหลงัต่างกนั 

Analysis of  social factors in language change 
and differences in use among Malay groups of different 
backgrounds 
 
413-451                                                               3(2-2-5) 
ภำษำมลำยูเพ่ือกำรบริกำรด้ำนโรงแรม   
(Malay for Hotel Services) 

การใช้ภาษามลายูในแผนกต่าง ๆ ของโรงแรม 
เช่น แผนกตอ้นรับ จดัเล้ียง ประชาสัมพนัธ์ การขายและ
การตลาด ติดต่อภายใน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Malay vocabulary and expression used in 
various departments in hotels, such as receptions, public 
relations, sales and marketing; field trip 
 
413-452                                                        3(2-2-5) 
ภำษำมลำยูส ำหรับส ำนักงำน 
(Malay for Offices) 

ศพัท์ส านวนภาษามลายูท่ีใช้ในงานธุรการและ
งานเลขานุการ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานใน
ส านกังาน 

Malay vocabularies and expression used in 
administrative assistants, secretaries as well as 
computer skill for office work 
 
413-461                                                               2(2-0-4) 
ส ำนวนและสุภำษิตมลำยู                       
(Malay Idioms and Proverbs) 

ส านวนและสุภาษิตมลายูท่ีใชก้นัอย่างแพร่หลาย 
เพื่อความเขา้ใจในภาษาและวฒันธรรม 

Malay idioms and proverbs commonly used for 
language and culture understanding 
 
 
 



413-471                                3(3-0-6) 
สัมมนำทำงภำษำมลำยู 
(Seminar in Malay Language)  

ประเด็นต่างๆเก่ียวกบัภาษามลายู  ก าหนดหัวขอ้
ตามความสนใจของนกัศึกษาแต่ละคนศึกษา การคน้ควา้
และการน าเสนอผลในรูปของรายงานและจดัสัมมนา 

Issues of Malay language; selected topics 
according to students’ interest; study and presentation 
of work in form of reports and seminar 
 
413-472                                   6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
 (Co-operative Education)     

การปฏิบติังานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการท่ีใชภ้าษามลายปูฏิบติังานเสมือน
เป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาคการศึกษา ภายใต้การให้
ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี รับผิดชอบ และมีผลการ
ปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้นๆ 

Practical working in the government or state 
enterprise or private offices related to the field of Malay 
language for a minimum of 16 weeks continually or 1 
semester, under the consultation of Department’s 
responsible staff and evaluation of work performance 
by agencies 
 
413-201                    3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเพ่ือกำรส่ือสำร 1 
(Communicative Malay I) 

ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษา
มลายู  ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบั
ตน้ โครงสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษามลายู ค  าศพัท์
และส านวนท่ีใชบ้่อย การสนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น
เพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

Malay sound system, spelling system and 
pronunciation; basic listening, speaking, reading and 
writing skills in Malay; basic sentence structures of 
Malay; frequently used vocabulary and expressions, 
conversation in daily life  
  
413-202                                                                3(3-0-6) 
 ภำษำมลำยูเพ่ือกำรส่ือสำร 2 
(Communicative Malay II) 

ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาภาษามลายูใน
ระดับพ้ืนฐาน  การสนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อ
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัต่อเน่ืองจากรายวิชา ภาษา
ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร1 ตลอดจนความรู้เก่ียวกับ
สังคมและวฒันธรรมมลาย ู

Basic listening, speaking, reading and writing 
skills in Malay; conversation in relevant situations for 
daily life communication at a higher level as the 
continuity to Malay for Communication 1, including 
Malay socio-cultural information 
 
413-203                                                                3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเพ่ือกำรส่ือสำร 3 
(Communicative Malay III) 

ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในบริบท
ต่างๆ เช่น ธุรการ การศึกษา การท่องเท่ียว เป็นตน้ การ
สนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย การใช้ส านวนใน
ภาษามลายูท่ีเหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรมมลายูท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัชนชาติอื่นๆ 

Listening, speaking, reading and writing skills 
of Malay in various contexts, such as administrative 
assistant, education, tourism; conversation in various 
situations; suitable idioms in Malay;  including Malay 
socio-cultural information related to other nations 
 
435-111                                                                3(3-0-6) 
ภำษำอินโดนีเซีย 1  
(Indonesian I)   

ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษา
อินโดนีเซีย ทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอินโดนีเซีย
ในระดับต้น  การสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษา
อินโดนีเซีย ค าศพัท์และส านวนท่ีใชบ้่อย การสนทนาใน
สถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวนั 

Sound system, spelling system and 
pronunciation; basic listening, speaking, reading and 
writing skills in Basaha Indonesia; basic sentence 
structures of Indonesia language; frequently used 
vocabulary, expressions and conversation in relevant 
situations for daily life Communication 
 
435-112                    3(3-0-6)  
ภำษำอินโดนีเซีย 2 
(Indonesian II)   



รายวิชาบงัคบัก่อน : ภาษาอินโดนีเซีย 1 หรือผา่น
การพิจารณาจากแผนกวิชา 

ทกัษะการฟัง พูด อ่าน ภาษาอินโดนีเซียในระดบั
ตน้ การสนทนาในสถานการณ์กรณีท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวันต่อเน่ืองจากรายวิชา ภาษา
อินโดนีเซีย 1 ตลอดจนความรู้เบ้ืองต้น เก่ียวกับสังคม
และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

Prerequisite: Indonesian I or approved by the 
Malay language section 

Basic listening, speaking, reading and writing 
skills in Indonesia language; conversation In relevant 
situations for daily life communication at a higher level 
as the continuity to Indonesian language I, including 
basic Indonesian sociocultural information 
 
435-141                                                                3(3-0-6) 
ศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย           
(Indonesian Arts and culture) 

ศิ ล ป ะ แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม อิ น โ ด นี เ ซี ย  อั น
ประกอบดว้ย วฒันธรรมท่ีหลากหลายของกลุ่มชาติพนัธ์ 

ระบบความเช่ือ ค่านิยม ศาสนา ภาษาของชาติ
พนัธ์ อิทธิพลของศาสนาต่อศิลปวฒันธรรม และอื่น ๆ     

Indonesian arts and culture including cultural 
differences of ethnic groups, belief system, values, 
religion, ethnic languages, religious influence in their 
culture and arts, etc 
 
435-221                                                                3(3-0-6)                            
สนทนำภำษำอินโดนีเซีย 1 
(Indonesian Conversation I ) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 435-111 ภาษาอินโดนีเซีย 1 
หรือผา่นการพิจารณาจากแผนกวิชา 

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียในสถานการณ์
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น การแนะน าตัวเอง การ
ทกัทาย การบอกเส้นทาง การซ้ือขาย เป็นตน้ 

Prerequisite : 435-111 Indonesian I or approved 
by the Malay language section 

Indonesian conversation for general situations in 
daily life such as self introducing, greeting, direction, 
shopping, etc 

 
 
 

435-222                                                  3(3-0-6)          
สนทนำภำษำอินโดนีเซีย 2 
(Indonesian Conversation II)  

รายวิชาบังคับก่อน : 435-221  สนทนาภาษา
อินโดนีเซีย 1 

การสนทนาในสถานการ ณ์และบ ริบท ท่ี
หลากหลายขึ้น เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สถาน
กงสุล เป็นตน้ 

Prerequisite: 435-221 Indonesian Conversation 
I, or approved by the Malay language section 

Indonesian conversation in various situations  
such as in hospital, police station, immigration  etc 
    
435-231                                                               3(3-0-6)  
โครงสร้ำงภำษำอนิโดนีเซีย 1  
(Indonesian Stucture I ) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : ภาษาอินโดนีเซีย 1 หรือผา่น
การพิจารณาจากแผนกวิชา 

ประเภทของค าในภาษาอินโดนีเซีย รากค า วิภตัติ
ปัจจยั ค าผสม การสร้างค าและการวิเคราะห์โครงสร้างค า
ชนิดต่าง ๆ 

Prerequisite: Indonesian I or approved by the 
Malay language section 

Categories of words in Indonesian; root, affix, 
compound word; word formation and analysis of word 
structure in Indonesia 
   
435-321                                                               2(2-0-4)         
กำรอ่ำนภำษำอินโดนีเซีย 
(Indonesian Reading) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 435-111 ภาษาอินโดนีเซีย 1 
หรือผา่นการพิจารณาจากแผนกวิชา 

การฝึกทกัษะการอ่านบทความ ความเรียงขนาด
ส้ัน เนน้ความเขา้ใจความหมายและจบัใจความส าคญั 

Prerequisite: 435-111 Indonesian I, or approved 
by the Malay language section 

Reading of non-fiction, short passages; 
emphasis on comprehension and main ideas 
   
 
 
 
 



435-322                                                              2(2-0-4)     
กำรเขียนภำษำอินโดนีเซีย 
(Indonesian Writing) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 435-111 ภาษาอินโดนีเซีย 1 
หรือผา่นการพิจารณาจากแผนกวิชา 

การเขียนข้อความง่าย ๆ เพื่อเล่าเ ร่ือง แสดง
ความเห็นและความรู้สึก ตลอดจนบรรยายภาพและ
เหตุการณ์ การใชค้  าศพัทต์่าง ๆ ท่ีเรียนมาแลว้ไดถู้กตอ้ง 

Prerequisite: 435-111 Indonesian I 
Writing simple text in order to narrate, 

expression of opinions and feelings as  well as to 
describe images and events; using vocabularies being 
studied correctly 
 
435- 351                                                              3(3-0-6) 
ภำษำอินโดนีเซียเพ่ือกำรท่องเท่ียว 
(Indonesian language for Tourism)                                                       

รายวิชาบงัคบัก่อน : 435-112  ภาษาอินโดนีเซีย 2 
การใช้ภาษาอินโดนีเซียท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

การบริการการท่องเท่ียว รวมถึงสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย 

Prerequisite: Indonesian II or approved by the 
Malay language section 

Indonesia language for tourism; hospitality 
including places of tourist  attractions in both Indonesia 
and Thailand 
 
414-111                   3 (2-2-5) 
ภำษำอำหรับเบื้องต้น           
(General Arabic) 

อกัษรและเสียงในภาษาอาหรับ  ฝึกการออกเสียง
และการเขียน  หลกัการผสมอกัษรประโยคพ้ืนฐานและ
วิธีการเช่ือมประโยค เรียนรู้ค าศพัทป์ระมาณ 500 ค า 

Different forms of Arabic alphabet and their 
sounds; pronunciation drills and alphabet writing; rules 
for letters combination; basic sentences and how they 
are conjoined; acquisition of approximately 500 words 
 
414-112                   3 (2-2-5) 
ภำษำอำหรับ 1   
(Arabic I) 

รายวิชาบังคับก่อน: 414-111 ภาษาอาหรับ
เบ้ืองตน้ หรือ เทียบเท่า หรือ ไดรั้บอนุญาตจากภาควิชา 

การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียน  ศพัทแ์ละ
ส านวนภาษาอาหรับท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั และศึกษา
โครงสร้างภาษาอาหรับในระดบัพ้ืนฐาน เรียนรู้ค าศพัท์
ประมาณ 2,000 ค า 

Prerequisite: 414-111 General Arabic or 
equivalent or by permission of the Department  

Listening, speaking, reading and writing skills; 
Arabic vocabulary and expressions in daily life; study 
of basic Arabic structure; acquisition of approximately 
2,000 words 
 
414-113                    3(3-0-6) 
หลักภำษำอำหรับ 1   
(Arabic Grammar I) 

โครงสร้างพ้ืนฐานของประโยค  ความแตกต่าง
ระหว่างข้อความท่ีเป็นประโยคและข้อความท่ีไม่เป็น
ประโยค การขยายประโยคและการสร้างประโยคความ
รวมชนิดต่าง ๆ 

Basic sentence patterns; differences between 
sentences and sentence fragments; modifying and 
conjoining sentences 
 
414-214                                                3(3-0-6) 
หลักภำษำอำหรับ 2 
(Arabic Grammar II) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 414-113 หลกัภาษาอาหรับ 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากภาควิชา 

ประโยคความซ้อน ค าเช่ือม การฝึกกระจายค า 
การใช้ รูปกริยา  ลักษณะนาม และค าคุณศัพท์ ให้
สอดคลอ้งกบัประธาน และถูกตอ้งตามกาล 

Prerequisite: 414 -113  Arabic Grammar I or by 
permission of the Department 

Complex sentences; sentence connectors; 
practice of word declension; verb forms and tenses, 
classifiers, adjectives and concord with the subject 
 
414-215                                                  3(2-2-5) 
ภำษำอำหรับ 2 
(Arabic II) 

  รายวิชาบังคบัก่อน: 414-112 ภาษาอาหรับ 1 
หรือเทียบเท่า หรือไดรั้บอนุญาตจากภาควิชา 

การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน   การใช้
ศัพท์และส านวนภาษาอาหรับ ในประโยคต่าง ๆ ท่ี



หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เรียนรู้ค าศพัท์ประมาณ 
3,000 ค า 

Prerequisite: 414-112 Arabic I or equivalent or 
by permission of the Department 

Listening, speaking, reading and writing skills; 
use of Arabic vocabulary and expressions in more 
complex and various types of sentences; acquisition of 
approximately 3,000 words 
 
414-354                                                                3(3-0-6) 
วัฒนธรรมอำหรับ 
(Arab Culture) 

วิถีชีวิต โลกทศัน์ ความเช่ือ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมของชาว
อาหรับ  ตั้ งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน  ศึกษาความ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในแต่ละยุคทั้งก่อนและหลงั
นบัถือศาสนาอิสลาม พร้อมเนน้วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าธุรกิจ 

Ways of life, worldview, beliefs, values, 
customs and traditions, arts and cultures of the Arabs 
from the ancient time to the present; tracing cultural 
changes before and after Islam; emphasis on cultures of 
Arabic business 
 
414-216                                                  3(3-0-6) 
หลักภำษำอำหรับ 3 
(Arabic Grammar III) 

รากศพัท์ การกระจายศพัท ์การเปล่ียนแปลงศพัท์
และความหมายโดยสัมพันธ์กับโครงสร้างของภาษา
อาหรับ 

Root, declension and derivation and semantic 
change in conformity with structure of Arabic Language 
 
414-221                                                               2(1-2-3) 
กำรฟัง-พูดภำษำอำหรับ 1 
(Listening-Speaking in Arabic I) 

ก า ร ฝึ กสนทนาภ าษ าอ าห รับโด ยจ า ลอ ง
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย เน้นทักษะการฟังและพูด
โต้ตอบโดยใช้ศัพท์ในระดับพ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถ
ส่ือสารไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

Arabic conversations in various simulated 
situations; emphasis on listening and speaking skills by 

using a basic vocabulaty for accurate and effective 
communication 
 
414-222                                                                2(1-2-3) 
กำรฟัง-พูดภำษำอำหรับ 2 
(Listening-Speaking in Arabic II) 

ก า ร ฝึ กสนทนาภ าษ าอ าห รับโด ยจ า ลอ ง
สถานการณ์ท่ีซบัซอ้นและหลากหลาย  เน้นทกัษะการฟัง
และพูดโตต้อบโดยใชศ้พัทเ์ฉพาะเพื่อให้สามารถส่ือสาร
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

Arabic conversations in various complex 
simulated situations; emphasis on listening and 
speaking skills by using a technical vocabulary for 
accurate and effective communication 
 
414-229                                                              2(2-0-4) 
กำรอ่ำนภำษำอำหรับ 1 
(Arabic Reading I) 

การฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงท่ีถูกตอ้ง  การอ่าน
เพื่อเข้าใจความหมายและจับใจความส าคัญในระดับ
ความยากของศพัทป์ระมาณ 3,000 ค าขึ้นไป 

Correct oral reading skill; reading for 
comprehension and main ideas with minimum reading 
level of 3,000 words 
 
414-334                                                                3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำอำหรับ 1 
(Arabic Writing I) 

การฝึกเขียนขอ้ความส้ันๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
บนัทึกส่วนตวั บนัทึกประจ าวนัและจดหมายแสดงความ
ยินดีในโอกาสต่าง ๆ เพื่อฝึกการใช้ศพัท์ต่าง ๆ ในการ
สร้างประโยคและเรียบเรียงขอ้ความไดอ้ย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

Writing short messages in daily life, short 
letters, dairy note and congratulatory letters on various 
occasions using the vocabularies acquired in class, so as 
to be able to construct sentences and compose texts 
correctly 
 
414-341                                                                3(3-0-6) 
กำรแปลอำหรับ-ไทย 
(Arabic-Thai Translation) 



หลกัการแปล  ความแตกต่างระหว่างภาษาอาหรับ
และภาษาไทย  ฝึกการแปลศพัท์ ประโยค บทสนทนา
หรือขอ้ความส้ัน ๆ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย 

Principles of translation; differences between 
Arabic and Thai; practice of translating vocabulary, 
sentences, short dialogues or passages from Arabic into 
Thai 
 
414-350                                                                3(3-0-6) 
สัทศำสตร์ภำษำอำหรับ 
(Arabic Phonetics) 

การฝึกออกเสียงพยญัชนะและสระภาษาอาหรับ  
เน้นเสียงท่ีเป็นปัญหาส าหรับคนไทย  ฝึกฟังเพื่อจ าแนก
เสียงและฝึกออกเสียง  ฝึกอ่านและถ่ายเสียงดว้ยสัทอกัษร 

Pronunciation drills of Arabic consonant and 
vowel sounds; emphasis on a difficult sounds for Thai 
students of Arabic; discrimination and pronunciation of 
Arabic phonemes; reading and transcribing phonetic 
symbols 
 
414-351                                                                3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์ภำษำอำหรับเบื้องต้น 
(Introduction to Arabic Linguistics) 

การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาอาหรับในด้าน
ระบบเสียง ระบบค า ระบบวากยสัมพนัธ์ และระบบ
ความหมายโดยใชท้ฤษฎีภาษาศาสตร์ 

Analytical study of the structures of Arabic 
language in regard to its phonological, morphological, 
syntactic and semantic systems, using linguistic 
approaches 
 
414-360                                                                3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับเพ่ือกำรส่ือสำร 1            
(Communicative Arabic I) 

การพฒันาทกัษะการฟังจากส่ือต่างๆ   การแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง  การกล่าวรายงาน สุนทร
พจน์  การแสดงปาฐกถา การโตว้าที การเป็นพิธีกรและผู ้
ด าเนินรายการ 

Developing listening skills: listening to 
materials from various media and expressing opinions; 
delivering reports, speech making, addressing and 
debating; being a master of ceremony and a moderator 
 

414-442                                                                3(3-0-6) 
กำรแปลไทย-อำหรับ 
(Thai-Arabic Translation)  

ความแตกต่างระหว่างภาษาอาหรับและภาษาไทย 
การฝึกแปล ประโยคความซ้อน บทความ ข่าว เอกสาร
ประเภทต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ    

Differences between Arabic and Thai; practice 
of translating complex sentences, articles, news and 
different types of documents from Thai to Arabic 
 
414-449                                                                3(2-2-5) 
สัมมนำภำษำอำหรับ 
(Seminar in Arabic) 

สัมมนาเก่ียวกบัการใชภ้าษาอาหรับในแวดวง 
ต่าง ๆ 

Seminar on uses of Arabic in various circles 
 
414-462                                                                3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับในส่ือมวลชน 1 
(Arabic in Mass Media I)  

ภาษาอาหรับในส่ือส่ิงพิมพ ์ วิทยุ โทรทศัน์ และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการน าเสนอขอ้มูล  การเลือกสรร
ถอ้ยค า  การใชภ้าษาเฉพาะแบบ 

Arabic language in printed media, radio, 
television and electronic media; presentational 
techniques, selecting words and using an Arabic jargon 
 
414-226                                                                2(1-2-3) 
สนทนำภำษำอำหรับธุรกิจ 1 
(Business Arabic Conversation I) 

การสนทนาทางธุรกิจ ในหัวขอ้ต่าง ๆ เช่น การ
แนะน าตัว การรับโทรศพัท์ บทสนทนาทางสังคม การ
อธิบายลกัษณะผลิตภณัฑ์ และบทสนทนาเก่ียวกับการ
เดินทางเพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

Arabic for business dealings on different matters 
such as self-introduction, informations service, social 
interactions, description of consumer goods and 
business trip for an accurate and proper communication 
 
 
 
 



414-227                                                                2(1-2-3) 
สนทนำภำษำอำหรับธุรกิจ 2 
(Business Arabic Conversation II) 

ก า ร ฝึ กสนทนาภ าษ าอ าห รับโด ยจ า ลอ ง
สถานการณ์ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย เน้นทักษะการฟัง
และพูดโตต้อบเพื่อติดต่อธุรกิจ 

Arabic conversation by simulating a diversity of 
business situations : emphasis on listening-speaking 
skills 

 
414-232                                                                2(2-0-4) 
กำรอ่ำนภำษำอำหรับเชิงธุรกิจ 1 
(Business Arabic Reading I) 

การฝึกทักษะในการอ่านและจับใจความส าคญั
จากหนงัสือท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ศึกษาศพัทเ์ทคนิคต่าง ๆ  ท่ีใช้
ในแวดวงธุรกิจ 

Reading Arabic business literatures for reading 
skill and main ideas : studying technical terms popularly 
used in business circles 
 
414-324                    3(2-2-5) 
กำรฟัง-พูดภำษำอำหรับถิ่นอ่ำวเปอร์เซีย 1 
(Listening-Speaking in Arabic Persian Gulf Dialect I) 

การฝึกสนทนาภาษาอาหรับส าเนียงถ่ินเอมิเรตส์ 
โอมาน และซาอุดีอาระเบียท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เน้น
ทักษะการฟังและพูดโต้ตอบเพื่อให้สามารถส่ือสารได้
อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

Conversation in Emarati Omani and Saudi 
dialects for daily use: emphasis on listening and 
speaking skills for accurate and affective 
communication 
 
414-336                                                                  (3-0-6) 
กำรเขียนภำษำอำหรับเชิงธุรกิจ 1 
(Business Arabic Writing I) 

ทฤษฎีและกฎเกณฑ์ในการเขียนจดหมายธุรกิจ
แบบต่างๆ การฝึกเขียนจดหมายธุรกิจแบบต่างๆ 

Theory and techniques of writing different kinds 
of business letters, and practice of writing them 

 
414-364                                                                3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจกำรโรงแรม 
(Arabic for Hotel Business) 

การใช้ภาษาอาหรับในแผนกต่างๆ ของโรงแรม 
เช่น แผนกตอ้นรับ จดัเล้ียง ประชาสัมพนัธ์ การขายและ
การตลาด ติดต่อภายใน และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Vocabulary and idioms in Arabic used by 
various departments in hotels, such as, receptions, 
public relations, sales, and marketing; field trip 
 
414-365                  3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับเพ่ืองำนบริกำรทำงด้ำนสุขภำพ 
(Arabic for Health Services) 

ค าศัพท์และส านวนภาษาอาหรับท่ีใช้ในการ
รักษาพยาบาล เนน้ความสามารถในการส่ือสารท่ีเก่ียวกบั
การพบแพทย ์การรับการรักษา และการรับบริการห้อง
ตรวจพิเศษ ห้องจ่ายยา และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Vocabulary and expressions for medical 
treatment; making appointment with doctors, receiving 
treatment, special care unit and dispensary services; 
field trip 
 
414-366                                                                3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว 
(Arabic for Tourism) 

ภาษาอาหรับส าหรับมคัคุเทศก์  ศพัท์และส านวน
ท่ีใช้ในการท่องเท่ียว การจดัโปรแกรมการเดินทาง การ
จองท่ีพักและการให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีท่องเท่ียว 
การศึกษาดูงานนนอกสถานท่ี 

Arabic for tourist guides; vocabularies and 
expressions in tourism circles; preparing itinerary; 
making reservations; provision of information on tourist 
attractions; field trip 
 
414-367                  3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับเพ่ือกำรบริกำรฮัจญ์และอุมเรำะฮ์ 
(Arabic for Hajj and ‘Umrah Service) 

ค าศพัท์และส านวนท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ
ฮัจญ์และอุมเราะฮ์ เ ช่น การติดต่อประสานงานกับ
ห น่ ว ย ง าน ท่ี เ ก่ี ย ว กับ กิ จ ก า ร ฮั จญ์ ข อ งป ร ะ เ ท ศ
ซาอุดีอาระเบีย 

Relevant vocabulary and idioms related to 
conducting Hajj business and ‘Umrah, such as, 
correspondence with Hajj Department in Saudi Arabia 
 
 



414-425                  3(2-2-5) 
กำรฟัง-พูดภำษำอำหรับถิ่นอ่ำวเปอร์เซีย 2 
(Listening-Speaking in Arabic Persian Gulf Dialect 
II) 

การฝึกสนทนาภาษาอาหรับส าเนียงถ่ินคูเวต 
กาตาร์ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เน้นทกัษะการฟังและพูด
โต้ตอบเพื่อให้สามารถส่ือสารได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

Conversation in Arabic Kuwaiti and Qatari 
dialects for daily use: emphasis on listening and 
speaking skills for accurate and affective 
communication 
 
414-444                                                                3(3-0-6) 
กำรแปลภำษำอำหรับเชิงธุรกิจ 1 
(Business Arabic Translation I) 

หลกัการแปล การฝึกแปลประโยค ขอ้ความหรือ
บทความส้ัน ๆ ทางธุรกิจจากส่ิงพิมพ ์จากภาษาอาหรับ
เป็นภาษาไทย ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและภาษา
อาหรับ 

Translation principles; practice of translating 
sentences and short passeges in business  from various 
kinds of media from Arabic to Thai; differences 
between Thai and Arabic 
 
414-468                                                                3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกิจสำยกำรบิน 
(Arabic for Airline Business) 

ข้อมูลท่ีใช้เ ก่ียวกับสายการบินต่างๆ การจัด
ตารางเวลาก าหนดการบิน การเขียนบตัรโดยสารและการ
ค านวณค่ าโดยสาร  งานบริการบนเค ร่ืองบินและ
ภาคพ้ืนดิน การส ารองท่ีนั่ง ระเบียบพิธีการเข้า - ออก
ระหว่างประเทศ ระบบศุลกากร และการขนส่งพสัดุ  
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Information related to airlines business, flight 
scheduling, filling information on boarding pass, cost 
estimation, flight and ground attendances, booking, 
immigration protocol, customs, and logistics; field trip 
 
414-230                                                                2(2-0-4) 
กำรอ่ำนภำษำอำหรับ 2 
(Arabic Reading II) 

การ ฝึกทักษะการอ่ าน เพื่ อความ เข้า ใจใน
รายละเอียดและการจับใจความส าคญั วิธีการน าเสนอ
แนวคิดในงานเขียนชนิดต่าง ๆ หนงัสืออ่านนอกเวลาใน
ระดบัความยากของศพัทไ์ม่เกิน 5,000 ค า 

Reading for details and main ideas; presentation 
of ideas in different kinds of works; external reading 
with maximum reading level of 5,000 words  
 
414-323                                                  2(1-2-3) 
กำรฟัง-พูดภำษำอำหรับ 3 
(Listening-Speaking in Arabic III) 

การฝึกฟังและพูดเพื่อความเขา้ใจ  การฝึกฟังบท
สนทนา บทสัมภาษณ์และสารคดีจากส่ือต่างๆ การฝึก
สรุปและอภิปรายกลุ่มยอ่ย 

Listening and speaking skills for 
comprehension; practice of listening to dialogue, 
interviews, and documentaries from various types of 
media; summarizing skills and small group discussion 
 
414-331                                                2(2-0-4) 
กำรอ่ำนภำษำอำหรับ 3 
(Arabic Reading III) 

การฝึกอ่านงานเขียนชนิดต่างๆ  เนน้การวิเคราะห์
และวิจารณ์เพ่ือพฒันา ความเขา้ใจในเน้ือหา 

Reading texts of various genres; emphasis on 
analysis and criticism to enhance understanding of the 
texts 
 
414-353                                                  3(3-0-6) 
วำทศำสตร์ภำษำอำหรับ 
(Arabic Rhetorics) 

การฝึกใช้ส านวนโวหารภาษาอาหรับประเภท
ต่างๆ เช่น การเปรียบเปรย อุปมาและอุปลกัษณ์ เป็นตน้ 

Using Arabic figures of speech such as 
comparison, simile and metaphor 
 
414-352                                   3(3-0-6) 
วรรณคดีอำหรับ 
(Arabic Literature) 

สังเขปประวติัวรรณคดีอาหรับ อิทธิพลบูรพาคดี
ศึกษาต่อวรรณคดีอาหรับ และศึกษาบท คดัสรรดีเด่นจาก
วรรณคดีอาหรับตั้งแต่ยุคก่อนอิสลามจนถึงยุคปัจจุบนั 
เพ่ือให้เขา้ใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของวรรณคดีอาหรับ 



Brief history of Arabic literature; Oriental 
studies and their impacts on Arabic literature and study 
of selected outstanding pieces of Arabic literature 
before Islam to the present as to gain understanding and 
appreciation of Arabic literary values 
 
414-435                                                  3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำอำหรับ 2 
(Arabic Writing II) 

การฝึกเรียบเรียงขอ้ความเป็นอนุเฉทและความ
เรียง  เนน้การเขียนบรรยายและอธิบาย 

Paragraph and composition writing; emphasis 
on description and explanation 
 
414-443                                   3(3-0-6) 
กำรแปลแบบล่ำม 
(Interpretation) 

หลกัการล่าม และฝึกการแปลแบบล่ามในบริบท
ต่างๆ จากภาษาอาหรับเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทย
เป็นภาษาอาหรับ 

Principles of interpretation; practice of 
interpretation Arabic into Thai and vice versa in 
different contexts 
 
414-461                                                              3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับเพ่ือกำรส่ือสำร 2 
(Communicative Arabic II) 

การ ฝึกทักษะการพูด  และการสนทนาใน
สถานการณ์ท่ีหลากหลาย ต่อจากรายวิชา 414-360 ภาษา
อาหรับเพื่อการส่ือสาร 1 

Speaking skills and conversations in various 
situations; continuation of 414-360 Communicative 
Arabic I 
 
414-463                                   3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับในส่ือมวลชน 2 
(Arabic in Mass Media II) 

การฝึกการเขียนและรายงานข่าว  สัมภาษณ์บุคคล
โดยใชส้ านวนภาษาอาหรับไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

Writing and reporting news and interviews using 
correct and appropriate expressions 
 
 

414-464                                                  3(2-2-5) 
กำรสอนภำษำอำหรับ 
(Arabic Teaching) 

หลักการ วิธีการสอนภาษาอาหรับในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไข การฝึก
ปฏิบติัสอน 

Principles and methods of teaching Arabic as a 
foreign language; problems and solutions; on-site 
practice 
 
414-233                                                                2(2-0-4) 
กำรอ่ำนภำษำอำหรับเชิงธุรกิจ 2 
(Business Arabic Reading II) 

การฝึกทักษะในการอ่านและจับใจความส าคญั
จากหนงัสือท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ศึกษาศพัทเ์ทคนิคต่างๆ ท่ีใช้
ในแวดวงธุรกิจในระดบัท่ีสูงขึ้น 

Reading Arabic business literatures for reading 
skill and main ideas : studying technical terms popularly 
used in business circles of higher and more difficult 
 
414-337                                                                3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำอำหรับเชิงธุรกิจ 2 
(Business Arabic Writing II) 

การฝึกเขียนจดหมายธุรกิจชนิดต่าง ๆ เ ช่น 
จดหมายขอขอ้มูล จดหมายส่ังซ้ือสินคา้ จดหมายสมคัร
งานและการเขียนประวติัส่วนตวัเพื่อสมคัรงาน การเขียน
บนัทึก วาระการประชุม และรายงานการประชุม 

Writing various kinds of letters such as inquiry 
letters, letter for ordering goods, application letter, bio-
data, and record of minutes and reports 
 
414-400                                              6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education) 

ป ฏิบั ติ ง าน เต็ม เ วลา ในหน่ วย ง านภาค รัฐ 
ภาคเอกชน หรือองค์การพฒันาเอกชน เป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในลักษณะพนักงานชั่วคราวเ พ่ือให้ได้
ประสบการณ์จากการไปปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

Full-time job training for one semester as a 
temporary employee in a government sector, private 
sector, or private development organization in order to 
get experience from particulartask assignments 
 



414-428                                                              3(2-2-5) 
กำรฟัง-พูดภำษำอำหรับถิ่นอียิปต์ 
(Listening-Speaking in Arabic Egyptian Dialect) 

การฝึกสนทนาภาษาอาหรับส าเนียงถ่ินอียิปต์ ท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวนั เน้นทักษะการฟังและพูดโต้ตอบ
เพื่อให้สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

Conversation in Arabic dialect of Egypt for 
daily use: emphasis on listening and speaking skills for 
accurate and affectine communication 
 
414-445                                                              3(3-0-6) 
กำรแปลภำษำอำหรับเชิงธุรกิจ 2 
(Business Arabic Translation II) 

การฝึกแปลเอกสารทางธุรกิจจากภาษาอาหรับ
เป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ 

Translating Arabic transaction documents into 
Thai and vice versa 
 
414-300                                           300 ช่ัวโมง 
กำรฝึกประสบกำรณ์ 
(Practical Training)   

บงัคบัส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ฝึกประสบการณ์
ทางภาษาอาหรับไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีใช้ภาษาอาหรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น โรงพยาบาล บริษทัสายการบิน โรงแรม และอื่น ๆ  
โดยสถานท่ีฝึกงานและลักษณะงานต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชา และมีการประเมินผลการศึกษาเป็น 
G, P หรือ F 

This is compulsory for 4th year students, at least 
300 hours for the practicum in various organizations 
using Arabic both in Thailand and abroad, such as, 
hospitals, airlines, hotels, etc, by getting approval from 
the department and the grading is G, P or F 
 
415-101                                                 3(2-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ น 1 
(Foundation Japanese I)   

อกัษรฮิระงะนะ คะตะกะนะและคนัจิ ไวยากรณ์
ญ่ีปุ่ นและรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทั้ง 4 ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน และ เรียนรู้ค าศพัทป์ระมาณ 500 ค  าและอกัษรคนัจิ 
ประมาณ 150 ตวัอกัษร 

Hiragana, Katakana and Kanji; Japanese 
grammar and basic sentence patterns; practice in 4 

skills: listening, speaking, reading and writing; 
vocabulary study of approximately 500 words and 150 
Kanji characters 
 
415-102                                                              3(2-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ น 2 
(Foundation Japanese II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ ากว่า D+ ในรายวิชา 415-101 ภาษาญ่ีปุ่ น 1หรือ
ไดรั้บผลการเรียน CS 

ไ ว ย า ก ร ณ์ ญ่ี ปุ่ น แ ละ รูปประ โยค พ้ื นฐ าน 
ครอบคลุมทั้ง 4 ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้ค าศพัท์
เ พ่ิมอีกประมาณ 500 ค  าและคันจิอีกประมาณ 150 
ตวัอกัษร 

Prerequisite: Completion of 415-101: Foundation 
Japanese I with at least a grade of D+; or with a grade of 
“CS” 

Japanese grammar and basic  sentence 
patterns; practice in 4 skills: listening, speaking, reading 
and writing; vocabulary study of approximately 500 
words and 150 Kanji characters 
 
415-111                                                2(1-2-3) 
กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่ น 1 
(Japanese Conversation I)  

ฝึกทกัษะการสนทนา ขอ้มูลเก่ียวกบัตนเองและ
ผูอ้ื่น การฝึกสนทนาในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวิต ประจ าวนั
ดว้ยประโยคส้ัน ๆ  

Conversational Japanese practice : giving 
information about oneself and others, using short 
sentences to describe daily routines 

 
415-112                                                             2(1-2-3) 
กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่ น 2 
(Japanese Conversation II)  

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-111 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 1 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา 

ฝึกทกัษะการสนทนา เก่ียวกบัสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้รูปประโยคท่ีมีโครงสร้าง
ซบัซอ้นมากขึ้น 



Prerequisite: Completion of 415-111 Japanese 
Conversation I with a passing grade, or permission from 
Japanese Section 

Conversational Japanese practice in everyday 
situations, with more complex sentence structures 
 
415-141                                                              1(0-2-1) 
ญี่ปุ่ นปริทัศน์ 
(Review of Today’s Japan)  

สถานท่ีส าคญั เทศกาลในรอบปี ชีวิตความเป็นอยู่
ของชาวญ่ีปุ่ นและวฒันธรรมสมยันิยม 

Important places, annual festivals, Japanese ways 
of life and Japanese pop culture 
 
415-142                  1(0-2-1) 
ประสบกำรณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่ น 
(Experience in Japanese Culture)  

สังคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นท่ีสะทอ้นในดา้นต่างๆ 
เช่น กลอนไฮกุ  หมากลอ้ม  การพบักระดาษ  การชงชา  
การจดัดอกไม ้ การใส่ชุดยกูาตะ  และการท าอาหารญ่ีปุ่ น 

Japanese society and culture as reflected in 
Haiku, Go (game), paper folding (Origami), tea 
ceremony, flower arrangement (Ikebana), Japanese 
summer garment (Yukata) and Japanese cooking 
 
415-201                  3(2-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ น 3 
(Foundation Japanese  III)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ากว่า D+ ในรายวิชา 415-102 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 หรือ
ไดรั้บผลการเรียน CS 

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่ นและรูปประโยค ครอบคลุมทั้ง 4 
ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนเรียนรู้ค าศพัท์เพ่ิมอีก ประมาณ 
500 ค  าและคนัจิอีกประมาณ 150 ตวัอกัษร 

Prerequisite: Completion of 415-102 Foundation 
Japanese II with at least a grade of “D+”, or with a 
grade of “CS” 

Japanese grammar and sentence patterns; 
practice in 4 skills: listening, speaking, reading and 
writing; vocabulary study of approximately 500 words 
and 150 Kanji characters 
 
 

415-202                                                              3(2-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ น 4 
(Foundation Japanese IV)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ ากว่า D+ ในรายวิชา 415-201ภาษาญ่ีปุ่ น 3 หรือ
ไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่ นและรูปประโยค ครอบคลุมทั้ง 4 
ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้ค าศพัท์เพ่ิมอีกประมาณ 
500 ค  าและคนัจิอีกประมาณ 150 ตวัอกัษร 

Prerequisite: Completion of 415-201 Foundation 
Japanese III with at least a grade of “D+”, or permission 
from Japanese Section 

Japanese grammar and sentence patterns; 
practice in 4 skills: listening, speaking, reading and 
writing; vocabulary study of approximately 500 words 
and 150 Kanji characters 
 
415-211                                                3(2-2-5) 
กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่ น 3 
(Japanese Conversation III )  

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-112 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 2 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา 

ฝึกทกัษะการสนทนา ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให้ 
ฝึกเล่าเร่ืองจากภาพ และแสดงความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีเล่า 

Prerequisite: Completion of 415-112 Japanese 
Conversation II with a passing grade, or permission 
from Japanese Section 

Conversational Japanese practice: making 
conversations from given situations, telling stories from 
pictures and expressing opinions 
 
415-212                  3(2-2-5) 
กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่ น 4 
(Japanese Conversation IV)   

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-211 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 3 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา 

การฝึกทักษะการสนทนาสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจ าวนัและการสนทนาท่ีใชภ้าษาสุภาพ  

Prerequisite: Completion of 415-211 Japanese 
Conversation III with a passing grade, or permission of 
Japanese Section  



Conversational Japanese practice: making 
conversations in different situations with polite 
language 
 
415-213 กำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจ 1               2(1-2-3) 
(Japanese Listening Comprehension I)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ากว่า D+ ในรายวิชา 415-102 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 หรือ
ไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

การฝึกทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจในระดับค า 
ระดบัประโยค และบทสนทนาส้ัน ๆ 

Prerequisite: Completion of 415-102 Foundation 
Japanese II with at least a grade of “D+”, or by 
permission of the Japanese Section 

Practice of listening for comprehension in 
different levels; words, sentences and short 
conversations 
 
415-214                                                2(1-2-3) 
กำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจ 2 
(Japanese Listening Comprehension II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ากว่า D+  ในรายวิชา 415-213การฟังเพื่อความเขา้ใจ
1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

ฝึกทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจบทสนทนาท่ีมี
ความยาวและมีโครงสร้างประโยค เน้ือหาท่ีซับซ้อนกว่า
รายวิชา 415-213 

Prerequisite: Completion of 415-213 Japanese 
Listening Comprehension I with at least a grade of 
“D+”, or permission from Japanese Section 

Practice of listening for comprehension in 
conversations with complicated sentence structures and 
complicated  lessons from 415-213 
 
415-221                                                3(3-0-6) 
กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำญี่ปุ่ น 1 
(Japanese Reading and Writing I)  

รายวิชาบงัคบัก่อน:สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ ากว่า D+ ในรายวิชา415-102 ภาษาญ่ีปุ่ น 2 หรือ
ไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

การฝึกทักษะการอ่าน  ศึกษาศัพท์  วิเคราะห์
รูปแบบและโครงสร้างประโยค  ฝึกเขียนประโยค
รูปแบบต่างๆ จากเร่ืองท่ีอ่าน 

Prerequisite: Completion of 415-102 Foundation 
Japanese II with at least a grade of “D+”, or permission 
from Japanese Section 

Practice of reading skills: vocabulary study, 
analysis of sentence patterns and structures; writing 
various kinds of sentences based on reading texts 
 
415-222                                                3(3-0-6) 
กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำญี่ปุ่ น 2 
(Japanese Reading and Writing II)  

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-221 
การอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่ น 1หรือได้รับอนุญาตจาก
แผนกวิชา 

การฝึกทักษะการอ่านและฝึกเขียนประโยค
รูปแบบต่าง ๆท่ียาวและซบัซอ้นย่ิงขึ้น 

Prerequisite: Completion of 415-221 Japanese 
Reading and Writing I with a passing grade, or by 
permission of the Japanese Section 

Japanese reading practice; Japanese writing 
practice with the use of long and more complex 
sentence structures 
 
415-223                                                3(3-0-6) 
คันจิศึกษำ 
(Kanji Studies) 

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-102 
ภาษาญ่ีปุ่ น 2 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

ประวติัความเป็นมา ระบบการสร้างค าและการ
เปล่ียนแปลงความหมายของอักษรจีนท่ีน ามาใช้ใน
ภาษาญ่ีปุ่ น 300 ตวัอกัษร 

Prerequisite: Completion of 415-102 Foundation 
Japanese II with a passing grade, or by permission of 
the Japanese Section 

History, word formation and semantic changeof 
300 Chinese characters adopted in Japanese language 

 
415-231                                                2(1-2-3) 
สัทศำสตร์ภำษำญี่ปุ่ น 
(Practical Japanese Phonetics) 

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-102 
ภาษาญ่ีปุ่ น 2 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 



การออกเสียงและอวยัวะท่ีใช้ในการออกเสียง  
ระบบเสียงและกลไกการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่ น การออก
เสียงสูง-ต ่าและท านองเสียง 

Prerequisite: Completion of 415-102 Foundation 
Japanese II with a passing grade, or permission from 
Japanese Section 

Study of articulation and articulators; sound 
system and manner of articulation of Japanese language; 
pitch and intonation 
 
415-301                  3(3-0-6) 
ไวยำกรณ์ภำษำญี่ปุ่ นช้ันกลำง 1 
(Intermediate Japanese Grammar I) 

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-202 
ภาษาญ่ีปุ่ น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

ไวยากรณ์ระดบักลางท่ีครอบคลุมเน้ือหาเทียบเท่า
กบัการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นระดบั N3 

Prerequisite: Completion of 415-202 Foundation 
Japanese IV with a passing grade, or permission from 
Japanese Section 

Intermediate Japanese Grammar, including 
topics as covered in level N3 of the Japanese Language 
Proficiency Test 
 
415-302                                                3(3-0-6) 
ไวยำกรณ์ภำษำญี่ปุ่ นช้ันกลำง 2 
(Intermediate Japanese Grammar II)  

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-301 
ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่ นชั้นกลาง 1 หรือไดรั้บอนุญาตจาก
แผนกวิชา 

ไวยากรณ์ระดบักลางท่ีครอบคลุมเน้ือหาเทียบเท่า
กบัการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นระดบั N2 

Prerequisite: Completion of 415-301: 
Intermediate Japanese Grammar I with a passing grade, 
or permission from Japanese Section 

Intermediate Japanese Grammar, including 
topics as covered in level N2 of the Japanese Language 
Proficiency Test 
 
 
 
 
 

415-303                                                3(3-0-6) 
โครงสร้ำงภำษำญี่ปุ่ น 1 
(Japanese Structure I)  

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-202 
ภาษาญ่ีปุ่ น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

ชนิดและโครงสร้างประโยคแบบต่าง  ๆ ใน
ภาษาญ่ีปุ่ น  กาลการณ์ลกัษณะมาลาและวาจก 

Prerequisite : Completion of 415-202 
Foundation Japanese IV with a passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Sentence types and sentence patterns in 
Japanese; tense, aspect, mood and voice 
 
415-304                                                3(3-0-6) 
โครงสร้ำงภำษำญี่ปุ่ น 2 
(Japanese Structure II) 

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-303 
โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่ น 1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

การศึกษาวิเคราะห์การใชค้  าช่วยในภาษาญ่ีปุ่ นท่ี
มกัเป็นปัญหากบัผูเ้รียนชาวไทย 

Prerequisite : Completion of 415-303 Japanese 
Structure I with a passing grade, or permission from 
Japanese Section 

The study of Japanese parts of speech which 
causes difficulties towards Thai students 
 
415-305                                                1(1-0-3) 
กำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำญี่ปุ่ น 
(Japanese Language Proficiency Test)  

นกัศึกษาเขา้การสอบวดัระดบัความสามารถทาง
ภาษาญ่ีปุ่ น (JLPT) ซ่ึงจัดสอบโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น 
และองค์การสนบัสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศ
ญ่ีปุ่ น และไดผ้ลการเรียนตามระดบัท่ีสอบผ่าน ทั้งน้ีไม่
นบัผลสอบท่ีผา่นก่อนเขา้มาศึกษาในมหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ 

The students passed the Japanese Language 
Proficiency Test hold by Japan Foundation and Japan 
Student Services Organization (JASSO) with 
proficiency level as evaluated. However, the score from 
the test taken before enrolling for Prince of Songkla 
University is not applicable 
 
 



415-311                                                3(2-2-5) 
กำรสนทนำภำษำญี่ปุ่ น 5 
(Japanese Conversation V)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-212 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 4 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา  

การฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆท่ีเป็นทางการ
มากขึ้นและฝึกพูดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
หวัขอ้ต่างๆ 

Prerequisite: Completion of 415-212 Japanese 
Conversation IV with a passing grade, or permission 
from Japanese Section 

Conversational Japanese practice: making 
formal conversations, giving speeches and expressing 
opinions on different topics 

 
415-312                                                3(2-2-5) 
กำรพูดภำษำญี่ปุ่ นในท่ีชุมชน 
(Japanese Public Speaking)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-212 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 4 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา 

การกล่าวสุนทรพจน์ การโต้วาที  การกล่าว
รายงาน แสดงปาฐกถา การเป็นพิธีกรและผู ้ด าเนิน
รายการ  

Prerequisite: Completion of 415-212 Japanese 
Conversation IV with a passing grade, or permission 
from Japanese Section 

Making speeches, debates, oral reports, making 
addresses, being masters of ceremony and moderators 
 
415-313                                                2(1-2-3) 
กำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจ 3 
(Japanese Listening Comprehension III)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-214 
การฟังเพื่อความเขา้ใจ 2 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา  

ฝึกทกัษะการฟังเพื่อความเข้าใจจากบทสนทนา 
บทสัมภาษณ์ บทความ สรุปและแสดงความคิดเห็นจาก
เร่ืองท่ีฟัง 

Prerequisite: Completion of 415-214: Japanese 
Listening Comprehension II with a passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Listening comprehension practice from 
dialogues, interviews, and articles; summarizing and 
expressing opinions about the listening 
 
415-314                                                2(1-2-3) 
กำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจ 4 
(Japanese Listening Comprehension IV)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-313 
การฟังเพื่อความเขา้ใจ 3 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

ฝึกทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจจากสารคดี ละคร 
ภาพยนตร์และข่าวจากส่ือต่างๆ สรุปและอภิปรายกลุ่ม
ยอ่ย 

Prerequisite: Completion of 415-313 Japanese 
Listening Comprehension III with a passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Listening comprehension practice from 
documentaries, drama, films, and news from various 
media; summarizing and small group discussion 
 
415-321                                                      3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำญี่ปุ่ นช้ันกลำง 
(Intermediate Japanese Reading)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-222 
การอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่ น 2หรือได้รับอนุญาตจาก
แผนกวิชา 

ทกัษะการอ่านเร็วดว้ยกลวิธีการอ่านแบบขา้มค า
และการอ่านแบบคร่าวจากบทความและเร่ืองส้ัน 

Prerequisite: Completion of 415-222: Japanese 
Reading and Writing II with a  passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Fast reading skills: skimming and scanning 
practice from articles and short stories 

 
415-322                                                3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำญี่ปุ่ นช้ันสูง 
(Advanced Japanese Reading)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-321 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่ นชั้นกลาง หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วิชา 

การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ความเรียง 
บทความ ข่าว เร่ืองส้ัน นวนิยาย ในแง่ลีลา กลวิธีการ
เขียนและวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 



Prerequisite: Completion of 415-321: 
Intermediate Japanese Reading with a passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Analytical and critical reading of essays, 
articles, news, short stories and novels in terms of 
styles, literary techniques and authors’ purposes 
 
415-323                                                3(3-0-6) 
กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร 1 
(Writing for Communication I)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-222 
การอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่ น 2 หรือได้รับอนุญาตจาก
แผนกวิชา 

การจดบนัทึกขอ้ความและการเขียนเรียงความ 
Prerequisite: Completion of 415-222 Japanese 

Reading and Writing II with a passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Writing memos and essays 
 
415-324                                                3(3-0-6) 
กำรเขียนเพ่ือกำรส่ือสำร 2 
(Writing for Communication II)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-323 
การเขียนเพื่อการส่ือสาร 1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วิชา 

การเขียนจดหมายประเภทต่างๆ การโต้ตอบ
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

Prerequisite: Completion of 415-323: Writing 
for Communication I with a passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Writing different types of letters, e-mail 
correspondence 
 
415-341                                                  3(3-0-6) 
ญี่ปุ่ นศึกษำ 
(Japanese Studies)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-202 
ภาษาญ่ีปุ่ น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

สังเขปภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ น ความเช่ือ ความคิด และค่านิยมพ้ืนฐานของชาว
ญ่ีปุ่ น 

Prerequisite: Completion of 415-202: 
Foundation Japanese IV with a passing grade, or 
permission from Japanese Section  

Brief Japanese geography, history, arts and 
culture, beliefs, ideologies, and basic values 

 
415-351                                                3(3-0-6) 
วรรณคดีญี่ปุ่ นเบื้องต้น 
(Introduction to Japanese Literature)  

รายวิชาบงัคบัก่อน : สอบผ่านรายวิชา 415-321 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่ นชั้นกลางหรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วิชา 

วรรณคดีญ่ีปุ่ นตั้งแต่สมยันารา (ค.ศ. 646) จนถึง
สมยัเอโดะ (ค.ศ.1614-1885) เน้นลกัษณะวรรณคดีในแต่
ละสมยัและบริบททางสังคม 

Prerequisite: Completion of 415-321 
Intermediate Japanese Reading with a passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Representative Japanese literary works from 
Nara period (646 A.D.) to Edo period (1614-1885 
A.D.); emphasis on distinctive features and social 
contexts 

 
415-371                                 3(3-0-6) 
ภำษำญี่ปุ่ นธุรกิจ 
(Business Japanese)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-212 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 4 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา 

การสนทนาเชิงธุรกิจ รูปแบบการท างาน มารยาท
และวัฒนธรรมในการติดต่อธุรกิจกับชาวญ่ีปุ่ น การ
รายงานการประชุม การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

Prerequisite: Completion of 415-212 Japanese 
Conversation IV with a passing grade, or permission 
from Japanese Section 

Business conversation; Japanese work patterns; 
etiquettes and cultures in doing business with Japanese 
people; writing minutes; field trips 

 
415-381                                                3(3-0-6) 
งำนวิจัยในสำขำวิชำภำษำญี่ปุ่ น 
(Research in Japanese)  



รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-321 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่ นชั้นกลางหรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วิชา 

รูปแบบ โครงสร้าง วิธีการเขียนผลงานวิชาการ  
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาญ่ีปุ่ น 

Prerequisite: Completion of 415-321 
Intermediate Japanese Reading with a passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Format, structure, and methods of academic 
writing; research related with Japanese Language 
 
415-401                                                3(3-0-6) 
ไวยำกรณ์ภำษำญี่ปุ่ นช้ันสูง 
(Advanced Japanese Grammar)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-302 
ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่ นชั้นกลาง 2 หรือไดรั้บอนุญาตจาก
แผนกวิชา 

ไวยากรณ์ชั้นสูงท่ีครอบคลุมเน้ือหาความรู้ในการ
สอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่ นระดบั N1 

Prerequisite: Completion of 415-302 
Intermediate Japanese Grammar II with a  passing 
grade, or permission from Japanese Section 

Advanced Japanese Grammar with topics 
covered in level N1 of the Japanese Language 
Proficiency Test 
 
415-431                                                3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์ภำษำญี่ปุ่ น 
(Japanese Linguistics )  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-202 
ภาษาญ่ีปุ่ น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

ทฤษฎีภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ ระบบเสียง ระบบค า 
การเปล่ียนแปลงทางภาษา 

Prerequisite: Completion of 415-202 Foundation 
Japanese IV with a passing grade, or permission from 
Japanese Section 

Basic linguistic theories; Japanese phonology 
and morphology; language change 
 
415-432                                                3(3-0-6) 
ภำษำกับสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่ น 
(Japanese Language, Society and Culture)  

รายวิชาบงัคบัก่อน : สอบผ่านรายวิชา 415-212 
การสนทนาญ่ีปุ่ น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

ภาษาญ่ีปุ่ นในการส่ือสารในสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม ปัญหาในการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรมไทยกบัญ่ีปุ่ น 

Prerequisite: Completion of 415-212 Japanese 
Conversation IV with a passing grade, or permission 
from Japanese Section 

Japanese language for communication in socio-
cultural situations; problems in communication between 
Thai and Japanese cultures 
 
415-451                                                          3(3-0-6) 
วรรณกรรมญี่ปุ่ นสมัยใหม่ 
(Modern Japanese Literary Works) 

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-351 
วรรณคดีญ่ีปุ่ นเบ้ืองตน้ หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

วรรณกรรมญ่ีปุ่ นตั้งแต่สมยัเมจิ (ค.ศ.1868) จนถึง
ปัจจุบนั บริบททางสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของ
นกัเขียนแต่ละกลุ่ม 

Prerequisite: Completion of 415-351: 
Introduction to Japanese Literature with a passing 
grade, or permission from Japanese Section 

Representative Japanese literary works from 
Meiji period (1868 AD) to  present; social contexts 
influencing tenets of different groups of authors 
 
415-461                                                              3(3-0-6) 
กำรแปล 
(Translation)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-321 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่ นชั้นกลาง หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วิชา 

ฝึกทักษะการแปลประโยค ข้อความ  ข่ าว 
บทความส้ัน ๆ และเร่ืองส้ัน จากภาษาญ่ีปุ่ นเป็นภาษาไทย 
และภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 

Prerequisite: Completion of 415-321: 
Intermediate Japanese Reading with a  passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Japanese-Thai and Thai-Japanese translation of 
sentences, passages, news, short articles and short 
stories 
 



415-462                                                         3(3-0-6) 
กำรแปลแบบล่ำม 
(Interpretation )  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-311 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 5 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา 

ฝึกแปลบทสนทนาส้ันๆ จากภาษาญ่ีปุ่ นเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่ น 

Prerequisite: Completion of 415-311 Japanese 
Conversation V with a passing grade, or permission 
from Japanese Section 

Japanese-Thai and Thai-Japanese interpretation 
of short conversations 

 
415-471                                                3(2-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นในอุตสำหกรรมกำรบริกำร 
(Japanese in Service Industry)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-311 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 5 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา 

ภาษาญ่ีปุ่ นในงานบริการต่าง ๆ เช่น การโรงแรม 
การประชาสัมพันธ์ ภัตตาคาร การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

Prerequisite: Completion of 415-311 Japanese 
Conversation V with a passing grade, or permission 
from Japanese Section 

Japanese language in various kinds of services: 
hotels, public relations, restaurant, field trip 
 
415-472                                                3(2-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นเพ่ือกำรท่องเท่ียว 
(Japanese for Tourism)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-311 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 5 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา 

ภาษาญ่ีปุ่ นส าหรับมัคคุ เทศก์   วงการธุรกิจ
ท่องเที่ยว  ฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

Prerequisite: Completion of 415-311 Japanese 
Conversation V with a passing grade, or permission 
from Japanese Section 

Japanese language for tourist guides and tourism 
business; on-site practice 
 

415-473                                                3(2-2-5) 
ภำษำญี่ปุ่ นในส่ือมวลชน 
(Japanese in Mass Media)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-321 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่ นชั้นกลางหรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วิชา 

ภาษาญ่ีปุ่ น ท่ีใช้ในส่ือมวลชน  ส่ือ ส่ิง พิมพ์ 
รายการโทรทศัน์เช่น ข่าว ละครและสารคดี  

Prerequisite: Completion of 415-321: 
Intermediate Japanese Reading with a passing grade, or 
permission from Japanese Section 

Japanese language in mass media: printed 
media, television programs such as news, dramas and 
documentaries 
 
415-474                                 4(2-4-6) 
กำรสอนภำษำญี่ปุ่ น 
(Japanese Teaching)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-303 
โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่ น 1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

หลักการและวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่ นในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  ปัญหาในการเรียนภาษาญ่ีปุ่ นของ
ผูเ้รียนชาวไทยและแนวทางแกไ้ข  ฝึกปฏิบติัสอน 

Prerequisite: Completion of 415-303 Japanese 
Structure I with a passing grade, or permission from 
Japanese Section 

Principles and methods of teaching Japanese as 
a foreign language; learning problems of Thai learners 
and solutions; teaching practice 

 
415-475                                                2(2-0-4) 
ทักษะวิชำชีพ 
(Work Skills) 

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-311 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่ น 5 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วิชา 

มารยาทและขนบธรรมเนียมส าหรับการท างาน
ในองคก์รญ่ีปุ่ น แนวคิดและวฒันธรรมของไทยและญ่ีปุ่ น 
ฝึกทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ภาษาญ่ีปุ่ น 

Prerequisite: Completion of 415-311 Japanese 
Conversation 5 with a passing grade, or permission 
from Japanese Section 



Business etiquette and culture in Japanese 
organizations; Thai and Japanese concepts and cultures; 
practice of computer skills in Japanese 
 
415-476                                 6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-475 
ทกัษะวิชาชีพ หรือผ่านการฝึกอบรมเพื่อเตรียมไปสหกิจ
ศึกษาไม่นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมง 

(เง่ือนไขเพ่ิมเติม: นักศึกษาต้องมีผลการเรียน
เฉล่ียสะสมในกลุ่มวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก
รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 2.5 ก่อนออกไปฝึกสหกิจศึกษา) 

การปฏิบัติงานท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่ นในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการ ท่ีใช้
ภาษาญ่ีปุ่ น   ปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงาน 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ืองหรือ 1 ภาค 
ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมี
ผลการประเมินการปฏิบติังาน โดยหน่วยงานนั้น รายงาน
สรุปผลการท างานเม่ือส้ินสุดการท างาน และจะไดรั้บผล
การประเมินเป็นสัญลกัษณ์ G ,P และ F 

Prerequisite: Completion of 415-475, or 
prepared for co-operative education at least 30 hours.  

(Additional requirement: students must have at 
least a 2.5 GPA for both required and elective courses 
in the major) 

Practical work using Japanese Language in 
government sector, state enterprise, or private offices, 
for a minimum of 16 weeks or 1 semester; under 
supervision of responsible staff; work performance 
evaluated by internship site supervisors; written report 
after internship completion and evaluated as (G), (P), 
and (F) 
 
415-191                                 3(3-0-6) 
ภำษำญี่ปุ่ นพื้นฐำน 1 
(Elementary Japanese I)  

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่ นและรูปประโยคพ้ืนฐาน วิธีการ
เขียนอักษรฮิระงะนะและคะตะกะนะ  เรียนรู้ค าศัพท์
ประมาณ 300 ค า 

Japanese grammar and basic sentence patterns; 
Hiragana and Katakana characters writing; approximate 
to 300 vocabularies 

415-192                                                3(3-0-6) 
ภำษำญี่ปุ่ นพื้นฐำน 2 
(Elementary JapaneseII)  

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-191 
ภาษาญ่ีปุ่ นพ้ืนฐาน 1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวิชา 

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่ นและรูปประโยคพ้ืนฐาน  เรียนรู้
ค าศพัทเ์พ่ิมอีกประมาณ 350 ค  าต่อจากรายวิชา 415-191 

Prerequisite: Students have to completed the 
course 415-191 Elementary Japanese I with a passing 
grade, or by permission of the Japanese Section   

Japanese grammar and basic sentence patterns 
with approximately additional to 350 
vocabularies ,continuation from 415-191 
 
416-101                                                               3(3-0-6) 
ภำษำเกำหลี 1 
(Korean I)  

การฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟังพูด อ่าน และ
เขียน ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกสร้าง
ประโยคพ้ืนฐาน การใช้ปัจจยัแสดงความสุภาพในกาล
ปัจจุบนั อดีตและอนาคต และฝึกสนทนาภาษาเกาหลีท่ี
ใชใ้นชีวิตประจ าวนั 

Practice of four language skills: listening, 
speaking, reading, and writing; Korean pronunciation; 
basic sentence structures; using of honorific forms in 
present, past and future tenses; basic Korean 
conversation in daily life  
 
416-102                                                               3(3-0-6) 
ภำษำเกำหลี 2 
(Korean II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 416-101 ภาษาเกาหลี 1  
การฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น เน้นการฝึกสนทนาภาษา

เกาหลีท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั การสร้างประโยคความรวม
และประโยคซบัซอ้น 

Prerequisite: 416-101 Korean I 
Practice of four language skills; emphasis on 

Korean conversation in daily life; Compound and 
complex sentence structures 
 
416-111                                                               2(1-2-3) 
กำรฟัง-พูดภำษำเกำหลี 1 
(Korean Listening-Speaking I)  



การฝึกสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย เน้นทักษะการฟังและพูดโต้ตอบเพื่อให้
สามารถส่ือสารให้อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

Practice of Koran conversation in various 
situations; emphasis on listening and speaking skills for 
accurate and effective communication 
 
416-112                  2(1-2-3) 
กำรฟัง-พูดภำษำเกำหลี 2 
(Korean Listening-Speaking II)  

รายวิชาบังคบัก่อน: 416-111 การฟัง- พูดภาษา
เกาหลี 1 

การฝึกสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายและซับซ้อน เน้นทักษะการฟังและพูด
โต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะเพื่อให้สามารถส่ือสารได้
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

Prerequisite: 416-111 Korean Listening-
Speaking I 

Practice of Korean conversation in various and 
complicated situations; emphasis on using technical 
terms for accurate and effective communication 
 
416-141                                                              3(3-0-6) 
วัฒนธรรมเกำหลี 
(Korean Culture)  

วิ ถี ชี วิต ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือ แนวคิดและค่านิยมพ้ืนฐานของชาว
เกาหลี 

Korean ways of life, art, culture, customs, 
beliefs, concepts and values 
 
416-203                                 3(3-0-6) 
ภำษำเกำหลี 3 
(Korean III) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 416-102 ภาษาเกาหลี 2  
การฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น เน้นโครงสร้างประโยคท่ี

ซับซ้อน ส าหรับการสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ใน
การอ่านและการเขียน เพื่อให้สามารถส่ือสารไดถู้กตอ้ง
และเหมาะสม 

Prerequisite: 416-102 Korean II 
Practice of four language skills; emphasis on 

complicated sentence structures for conversation in 

daily life, reading and writing for accurate and effective 
communication 
 
416-204                         3(3-0-6) 
ภำษำเกำหลี 4 
(Korean IV)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 416-201 ภาษาเกาหลี 3 
การพฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้นเพื่อใช้ในการส่ือสาร 

และเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นคว้าโดยเน้นความ
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

Prerequisite: 416-201 Korean III 
Developing four language skills for accurate and 

effective communication and as a study tool 
 
416-213                  2(1-2-3) 
กำรฟัง-พูดภำษำเกำหลี 3 
(Korean Listening-Speaking III)  

รายวิชาบังคับก่อน: 416-112 การฟัง-พูดภาษา
เกาหลี 2 

การฝึกฟังบทความ สารคดี บทสัมภาษณ์ และข่าว
จากส่ือต่างๆ ฝึกสรุป และอภิปราย กลุ่มยอ่ย 

Prerequisite: 416-112 Korean Listening-
Speaking II 

Practice listening to articles, documentaries, 
interviews and news from various media; summarizing 
and small group discussion 
 
416-214                                                2(1-2-3) 
กำรฟัง-พูดภำษำเกำหลี 4 
(Korean Listening-Speaking IV)  

รายวิชาบังคับก่อน: 416-213 การฟัง-พูดภาษา
เกาหลี 3 

การฝึกฟังจากส่ือต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง การกล่าวรายงาน 

และสุนทรพจน์ การแสดงปาฐกถาและโต้วาที 
ศิลปะการเป็นพิธีกรและผูด้  าเนินรายการ 

Prerequisite: 416-213 Korean Listening-
Speaking III 

Practice of listening to materials from various 
media and expressing opinions; delivering reports, 
addresses and speeches; debating; learning the art of 
being a master of ceremony and a moderator 
 



416-215                                          3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำเกำหลี 1 
(Korean Reading I)  

ฝึกทกัษะการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง การหา
ความหมายของค าจากบริบท การจบัใจความส าคญัจาก
ข้อเขียนภาษาเกาหลีระดับพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ เช่น 
เร่ืองส้ัน นิทาน นวนิยาย การ์ตูน เป็นตน้ และอ่านหนงัสือ
นอกเวลาท่ีมีระดบัความยากของศพัทป์ระมาณ 2,000 ค  า 

Reading practice with correct pronunciation; 
indentifying meaning of words from context clues; 
identifying ideas of different kinds of Korean texts; 
short story, tale, novel, cartoon, etc; external reading 
with approximately 2,000 words 
 
416-216                                          3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำเกำหลี 2 
(Korean Reading II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน : 416-312 การอ่านภาษา
เกาหลี 1 

พฒันาทักษะการอ่านเพื่อการวิเคราะห์ วิพากษ์ 
น าเสนอความคิดเห็นจากการอ่านขอ้เขียนประเภทต่าง ๆ 
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร บทความ และอ่านหนังสือ
นอกเวลาท่ีมีระดบัความยากของศพัทป์ระมาณ 3,000 ค  า 

Prerequisite: 416-215 Korean Reading I 
Citical reading skill; giving opinion on reading 

texts; newpapers, magazines, and articles; external 
reading with approximately 3,000 words 
 
416-221                                                2(1-2-3) 
สัทศำสตร์ภำษำเกำหลี 1 
(Korean Phonetics I)  

ศึกษาฐานกรณ์ของเสียงพยญัชนะและสระภาษา
เกาหลี  ฝึกการออกเสียงโดยการเช่ือมเสียง การกลมกลืน
เสียง เป็นตน้  

Place of articulation of Korean consonants and 
vowels; pronunciation practice: linking sound, 
assimilation 
 
416-317                           2(1-2-3) 
กำรฟัง-พูด ภำษำเกำหลี 5 
(Korean Listening-Speaking V)  

รายวิชาบังคับก่อน: 416-214 การฟัง-พูดภาษา
เกาหลี 4 

การฟังบทความวิชาการ  บทสัมภาษณ์ และข่าว
จากส่ือต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนองาน
ในการสัมนาหรือการประชุมวิชาการ เป็นตน้ 

Prerequisite: 416-214 Korean Listening-
Speaking IV 

Listening to academic articles, interviews, and 
news from various; giving opinion and debate 
 
416-318                  3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำเกำหลี 1 
(Korean Writing I)   

รายวิชาบงัคบัก่อน 416-201 ภาษาเกาหลี 2 
การเขียนข้อความส้ันๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 

เช่น การเขียนจดหมายส่วนตวั บนัทึกประจ าวนั การเขียน
ความรู้สึกเก่ียวกบับทสนทนาท่ีอ่าน และบตัรอวยพรใน
โอกาสต่าง ๆ 

Prerequisite: 416-201 Korean II 
Writing short texts or statements for daily use; 

self-introduction, personal letter, diary, describing 
feelings about what is read, card writing 
 
416-319                  3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำเกำหลี 2 
(Korean Writing II)  

รายวิชาบังคับก่อน: 416-318 การเขียนภาษา
เกาหลี 1 

การเขียนจดหมายชนิดต่างๆ เช่น จดหมายแนะน า
ตนเอง จดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจจดหมาย
ราชการ และบทความประเภทต่าง ๆ 

Prerequisite: 416-318 Korean Writing I 
Writing various kinds of letters: self-

introduction, job application, business correspondence, 
official letters; writing passages 
 
416-324                  3(3-0-6) 
ไวยำกรณ์ภำษำเกำหลี 1 
(Korean Grammar I)  

โครงสร้างพ้ืนฐานของประโยค ความแตกต่าง
ของข้อความท่ีเป็นประโยค และข้อความท่ีไม่เป็น
ประโยค การขยายประโยค การสร้างประโยคความรวม
ชนิดต่าง ๆ 



Basic sentence patterns; differences between 
sentences and fragments; modifying and conjoining 
sentences 
 
416-325                  3(3-0-6) 
ไวยำกรณ์ภำษำเกำหลี 2 
(Korean Grammar II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน 416-324 ไวยากรณ์เกาหลี 1 
ประโยคความซอ้น ค าเช่ือม การใชค้  าและส านวน

ท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์   
Prerequisite: 416-324 Korean Grammar I 
Complex sentence; sentence connectors; 

appropriate words and idioms for various situations 
 
416-351                  3(3-0-6) 
กำรแปลภำษำเกำหลี 1 
(Korean Translation I)  

หลักการแปลเบ้ืองต้น บทความส้ันๆ นวนิยาย 
การ์ตูน ต่างๆ จากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี และจาก
ภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย 

Basic principles of translation; practice of Thai-
Korean and Korean-Thai translation of short articles, 
cartoon 
 
416-454                  3(3-0-6) 
กำรแปลภำษำเกำหลี 2 
(Korean Translation II)  

ฝึกทกัษะการแปล  ประโยคความซ้อน บทความ 
ข่าว รายงานทั่วไป เอกสารทางราชการ และบทความ
เฉพาะสาขา จากภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี และภาษา
เกาหลีเป็นภาษาไทย  

Practice of Thai-Korean and Korean-Thai 
translation of complex sentences, articles, news, reports, 
official documents and articles of certain fields 
 
416-222                  2(1-2-3) 
สัทศำสตร์ภำษำเกำหลี 2 
(Korean  Phonetics II)  

การออกเสียงท่ีเป็นปัญหาส าหรับคนไทย ฝึกฟัง
เพื่อจ าแนกเสียงและฝึกออกเสียงค าในภาษาเกาหลี ฝึก
อ่านและถ่ายเสียงโดยใชร้ะบบสัทอกัษร 

Pronunciation problems for Thai learners; voice 
recognition and pronunciation practice of Korean words; 
reading and transcribing practice with phonetic alphabets 
 
416-242                  3(3-0-6) 
ภำษำกับวัฒนธรรมเกำหลี 
(Korean Language and Culture)  

ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากับวฒันธรรม เน้น
การใช้ภาษาท่ีมีความสัมพนัธ์กับกาลเทศะและบุคคล 
ส านวน สุภาษิตท่ีสะทอ้นวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ 

Relationship between language and culture; 
emphasis on usage appropriate for different contexts 
and audience; idioms and proverbs reflecting various 
aspects of Korean culture 

 
416-223                  3(3-0-6) 
อักษรจีนในภำษำเกำหลี 
(Chinese Characters in Korean)   

อักษรจีนท่ีใช้ในภาษาเกาหลี เน้นกลุ่มค าศพัท์
ภาษาเกาหลีท่ีมีรากศัพท์มาจากภาษาจีนเพื่อเข้าใจ
ความหมายของค าศพัท ์

Chinese characters in Korean language; 
emphasis on Korean vocabularies derived from Chinese 
language for understanding meaning 
 
416-331                    3(3-0-6) 
ร้อยแก้วเกำหลี 
(Korean Prose)  

การวิเคราะห์และวิจารณ์ร้อยแก้วภาษาเกาหลี
ประเภทต่าง ๆ ในแง่รูปแบบและกลวิธีการเขียน 

Analysis and criticism of Korean prose in terms 
of form and literary devices 
 
416-332                  3(3-0-6) 
วรรณคดีเกำหลีร่วมสมัย 
(Korean Contemporary Literature)   

วรรณคดีเกาหลีในช่วงปี ค.ศ. 1930 ถึงปัจจุบนั 
ผลงานดีเด่นดา้นร้อยแกว้ ร้อยกรอง  

บทละคร เร่ืองส้ัน นวนิยายของนักประพนัธ์ท่ีมี
ช่ือเสียง 

Korean literature since 1930; selected 
masterpieces of prose, poetry, plays, short stories and 
novels of well-known writers 



416-333                  3(3-0-6) 
กวีนิพนธ์เกำหลี 
(Korean Poetry)  

การวิเคราะห์และวิจารณ์กวีนิพนธ์ภาษาเกาหลี
ประเภทต่างๆในแง่รูปแบบและกลวิธีทางวรรณศิลป์ใน
การเสนอประสบการณ์ แนวคิด และจินตนาการของ
ผูป้ระพนัธ์ 

Analysis and criticism of different genres of 
Korean poetry in terms of forms and literary techniques 
in presenting poets’ experiences, concepts and 
imagination 
 
416-334                      3(3-0-6) 
ประวัติวรรณคดีเกำหลี 
(History of Korean Literature)  

ประวัติวรรณคดีเกาหลี รูปแบบ แนวคิดและ
ลกัษณะท่ีส าคญัของวรรณคดีเกาหลีในแต่ละยคุ 

History of Korean literature; genres, themes and 
characteristics of literature of each period 
 
416-335                  3(2-2-5) 
บทละครเกำหลี    
(Korean Plays)  

วรรณกรรมบทละครโดยสังเขป เนน้การอ่านออก
เสียงเพื่อ ตีความ และวิเคราะห์  วิจารณ์กลวิ ธีทาง
วรรณศิลป์ในการเสนอแนวคิดและประสบการณ์ของ
ผูป้ระพนัธ ์

Korean plays in brief; emphasis on oral 
interpretative reading, analysis and criticism of literary 
techniques in presenting playwrights’ concepts and 
experiences 
 
416-343                  3(3-0-6) 
สังเขปประวัติศำสตร์เกำหลี 
(Brief History of Korea)  

ประวติัศาสตร์บนคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่ยุคก่อน
ประวติัศาสตร์ ยุคประวติัศาสตร์พฒันาการการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมเกาหลีในสมยันั้นๆ  

Pre-historic Korean Peninsula: political, 
economic and social development 
 
 
 

416-344                          3(3-0-6) 
สังคมเกำหลีปัจจุบัน 
(Contemporary Korean Society)  

สภาพโดยทัว่ไปของสังคมเกาหลี ภายใตบ้ริบท
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  การศึกษา ฯลฯ  

Overview of Korean society in socio-economic, 
political and educational context 
 
416-352                  3(2-2-5) 
ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรท่องเท่ียว 
(Korean for Tourism)  

ภาษาเกาหลีส าหรับมคัคุเทศก์ การจดัโปรแกรม
การเดินทาง การจองท่ีพกั การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี
ท่องเที่ยว การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

Korean for tourist guides: preparing itineraries, 
making reservations, and giving information on tourist 
attractions; on-site practice 
 
416-353                   3(2-2-5) 
ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรส่ือสำรมวลชน 
(Korean in Mass Communications)  

ภาษาเกาหลีในการส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุโทรทศัน์ 
และส่ืออิ เล็กทรอนิกส์ วิ ธีการน า เสนอข้อมูล การ
เลือกสรรถอ้ยค า การใชภ้าษาเฉพาะแบบ 

Korean in printed media, radio, television and 
electronic media; presentational techniques, choices of 
words and register 
 
416-381                  2(1-2-3) 
กำรสอบวัดระดับควำมสำมำรถทำงภำษำเกำหลี 
(Korean Language Proficiency Test) 

เทคนิคการท าขอ้สอบส าหรับการสอบวดัระดับ
ความสามารถทางภาษาเกาหลี ระดบั 2 (TOPIK II) โดยมี
การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G คือ ผลการเรียน
อยู่ในขั้นดี P คือ ผลการเรียนอยู่ในขั้นพอใช้ และ F คือ 
ผลการเรียนอยูใ่นขั้นตก  

Test-taking techniques for  Korean Language 
Proficiency Test, level 2 ((TOPIK II); grading system: 
G = Good, P = Pass, F = Fail 
 
 
 
 



416-445                            3(3-0-6) 
เศรษฐกิจเกำหลี 
(Korean  Economy)  

พฒันาการทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม 
และผูน้ าทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐเกาหลีนับตั้งแต่สมัยหลงัได้รับเอกราชจาก
ญ่ีปุ่ น(ค.ศ.1945-ปัจจุบนั) 

Economic, trading, and industrial development; 
influential political leaders for economic system  in 
Republic of Korea since its independence from Japan 
(1945-present) 
 
416-455                  3(2-2-5) 
ภำษำเกำหลีเพ่ือธุรกิจ 
(Korean for Business)  

การใช้ค  าศพัท์และประโยคในวงการธุรกิจ การ
สนทนาในโอกาสต่างๆ เช่น การซ้ือขาย การท าสัญญา 
การประกัน การส่ังสินค้า และการยกเลิกการส่ังสินค้า 
เป็นตน้  

Korean diction and sentences in business circles; 
conversations for trading, transaction, and insurance 
deals 
 
416-456                   3(2-2-5) 
ภำษำเกำหลีเพ่ืองำนเลขำนุกำร 
(Korean for Secretarial Works)  

การใช้ภาษาเกาหลีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงาน
เลขานุการ เน้นการติดต่อส่ือสารอย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม การเขียนรายงานการประชุม จดหมายชนิด
ต่างๆ และการใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ 

Korean language in secretarial work; emphasis 
on accurate and appropriate communication, meeting 
reports, various kinds of letters, and effective use of 
Korean computer programs 
 
416-457                  3(2-2-5) 
ภำษำเกำหลีเพ่ือกำรโรงแรม 
(Korean for Hotel Business)  

ภาษาเกาหลีส าหรับการโรงแรม การจองและการ
ตอบรับการจองท่ีพกั การลงทะเบียนท่ีพกัและบริการ
ต่างๆ ในโรงแรม 

Korean for hotel services: reservation, 
registration and other hotel services 

416-458                  3(2-2-5) 
ภำษำเกำหลีเพ่ืองำนล่ำม 
(Korean for Interpretation Business)  

หลกัการล่ามและฝึกการแปลแบบล่ามในบริบท
ต่างๆ ทั้ ง ท่ี เ ป็นทางการและไม่เป็นทางการเ พ่ือให้
สามารถพูดถ่ายทอดความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็น
ประโยคท่ีสละสลวยไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

Interpretation principles; practice through 
informal and formal simulated situations for 
spontaneous and accurate interpretation 
 
416-459                  3(2-2-5) 
ภำษำเกำหลีเพ่ือธุรกิจกำรบิน 
(Korean for Airline Business)  

ภาษาเกาหลีส าหรับงานการบิน  เน้นทกัษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลีท่ีเก่ียวกับการให้บริการ
ทางการบินในแผนกต่างๆ เ ช่น  แผนกส ารองท่ีนั่ง
(항공권 예약) แผนก เ ช็คอิน (탑승수속) 
แผนกบริการลูกคา้(고객 서비스) แผนกแจง้ของ
หาย(분실물) แผนกบริการขนส่งสินค้า(화물 
비행기)  เป็นตน้  

Korean for airline business; emphasis on 4 skills 
related to airline services:  airline ticketing, boarding 
process, customer service, lost-property, cargo airplane, 
etc 
 
416-461                  3(3-0-6) 
กำรวิจัยทำงเกำหลีศึกษำ 
(Research in Korean Studies)  

ระเบียบวิธีวิจยั รูปแบบ โครงสร้าง วิธีการเขียน
ผลงานวิชาการประเภทต่างๆในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาษาเกาหลี และเกาหลีศึกษา 

Research methodology; form, structure and 
methods of writing various kinds of academic paper in 
fields related to Korean language and Korean studies 
 
416-471                  3(2-2-5) 
กำรสอนภำษำเกำหลี 
(Korean Teaching)  

หลักการและวิธีการสอนภาษาเกาหลีในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาในการ
เรียนการสอนภาษาเกาหลีของผู ้เ รียนชาวไทย ฝึก
ปฏิบติัการสอน 



Principles and methods of teaching Korean as a 
foreign language; problems and solution in learning and 
teaching Korean of Thai learness; on-site practice 
 
416-472                                              6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education)  

(ต้อง เ รี ยนมาจนครบเ ง่ือนไขพร้อมจะจบ
หลกัสูตรก่อนออกไปฝึกสหกิจศึกษาและมีผลการเฉล่ีย
สะสมในกลุ่มวิชาเอกบงัคบัและวิชาเอกเลือกรวมกนัไม่
น้อยกว่า2.5) ทั้ งน้ีจะต้องผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเตรียม
ไปสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมง   

การปฏิบติังานในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการท่ีใช้ภาษาเกาหลีปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ต่อเ น่ืองหรือ1ภาคการศึกษาภายใต้การให้
ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี รับผิดชอบและมีผลการ
ประเมินการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น 

(Before taking the Co-operative Education 
course, students have to finish all courses according to 
the curriculum requirement, with grade point average of 
required and elective courses upper than 2.5.) 30-hour 
training prior to co-operative education is required. 

Practical working in the government or state 
enterprise or private offices  related to the field of 
Korean Language, for a minimum of 16 weeks or 1 
semester; under the consultation of Department’s 
responsible staff and evaluation of  work performance 
by agencies 
 
417-100                   3(3-0-6) 
ภำษำอังกฤษพื้นฐำนเพ่ือกำรเรียนในระดับมหำวิทยำลัย 
(Preparatory English for University Study) 

*วิชาเอกบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต ส าหรับนกัศึกษา
วิชาเอกภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ท่ีคะแนนสอบวดัระดบั (Placement Test) นอ้ยกว่าร้อยละ 
60 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน การเขียน
ประโยคส่ือความหมายและถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  การ
อ่านเพ่ือความเขา้ใจ  ฝึกหดัออกเสียงและสนทนาส้ัน ๆ 

*For English majors in the Faculty of 
Humanities and Social Sciences with Placement Test 
scores below  60 %) 

Basic English grammar; writing grammatical 
and meaningful sentences; reading for comprehension; 
pronunciation drill and practice of simple conversation 
 
417-111                  3(3-0-6) 
โครงสร้ำงภำษำอังกฤษ 
(English Structure) 

ชนิดของค า  ว ลี  อนุประโยค ประโยคและ
โครงสร้างส าคญัของภาษาองักฤษเพื่อการอ่านและการ
เขียน 

Parts of speech, phrases, clauses, sentences and 
basic structure of English for reading and writing  
 
417-112                  3(3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำอังกฤษ 
(English Conversation)  

การสนทนาเก่ียวกับชีวิตประจ าวนั และการใช้
ภาษาให้ถูกตอ้งตามหน้าท่ีและรูปแบบ พร้อมทั้งสามารถ
ออกเสียงไดช้ดัเจน มีความเขา้ใจท่ีดีขึ้น สามาถส่ือสารได้
คล่องแคล่วและมีความมัน่ใจในการสนทนามากย่ิงขึ้น 

Making conversation on daily-life topics using 
different language functions and forms with clear 
pronunciation, better understanding, improved fluency, 
and greater confidence 
 
417-131                   3(2-2-5) 
สัทศำสตร์เชิงปฏิบัติ 
(Practical Phonetics) 

การฝึกออกเสียงพยญัชนะและสระ การลงเสียง
หนักเบา จังหวะและท านองเสียงสูงต ่า เน้นเสียงท่ีเป็น
ปัญหาส าหรับคนไทย การฟังเพื่อจ าแนกเสียงและการ
ออกเสียงในภาษาองักฤษ รวมทั้งการอ่านและเขียนสัท
อกัษร 

Pronunciation drills of consonant and vowel 
sounds, stress, rhythm, and intonation; emphasis on 
problem sounds for Thai students of English; 
discrimination and pronunciation of English phonemes; 
reading and transcribing phonetic symbols 
 
417-192                   2(2-0-4) 
กำรพูดภำษำอังกฤษ 
(Oral Enlish) 



การ ฝึกสนทนาภาษาอัง กฤษ ท่ี ใช้ ใน ชี วิ ต 
ประจ าวนั เน้นทักษะการฟังและการพูดโตต้อบเพื่อให้
สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

Practice of English conversations in daily life; 
emphasis on listening and speaking and speaking for 
accurate and effective communication 
 
417-212                  3(3-0-6) 
กำรเขียนอนุเฉท 
(Paragraph Writing)      

การฝึกเขียนในระดบัประโยค  ฝึกรวบรวมและ
จดัระบบความคิดหรือขอ้มูลและเรียบเรียงเพื่อถ่ายทอด
เป็นขอ้เขียนในระดบัยอ่หนา้ 

Writing practice at sentence level; collection and 
organization of ideas or information for presentation in 
paragraph form 
 
417-213                  3(3-0-6) 
กำรเขียนเรียงควำม    
(Composition Writing) 

องคป์ระกอบและรูปแบบของการเขียนเรียงความ 
เน้นการบรรยายและอธิบาย เรียบเรียง ความคิดหรือ
ขอ้มูล และเขียนเป็นเรียงความ 

Elements and structure of composition writing 
with emphasis on description and exposition; 
organization of ideas or information for presentation in 
composition form 
 
417-214                  3(3-0-6) 
ทักษะกำรอ่ำน 
(Reading Skills) 

การฝึกทกัษะการอ่านท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การวิเคราะห์
ความหมายของประโยค การจับใจความส าคญั การหา
จุดประสงคข์องผูเ้ขยีนและแก่นเร่ือง การตีความและสรุป
ความ หนังสืออ่านนอกเวลาในระดับความยากของ
ค าศพัทป์ระมาณ 5,000 ค  า 

Practice of essential reading skills: analyzing 
sentence meanings, finding main ideas, authors’ 
purposes, and themes, interpreting and drawing 
conclusions; external reading with maximum reading 
level of about 5,000 words 
 
 

417-215                  3(2-2-5) 
กำรฟังเพ่ือควำมเข้ำใจ 
(Listening Comprehension) 

กลยทุธ์ในการฟัง ฝึกฟังบทสนทนา บทสัมภาษณ์ 
บทบรรยายและข่าวจากส่ือต่าง ๆ  และสรุปใจความ
ส าคญั 

Listening strategies; listening to conversations, 
interviews, descriptions and news from various types of 
media; summarizing main ideas 
 
417-221                   3(3-0-6) 
วัฒนธรรมของชนชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษ 
(English Speakers and Their Cultures)  

ความเป็นมาและลกัษณะเฉพาะของชนชาติท่ีใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ภูมิปัญญาของยุคสมยั ความ
เช่ือ ค่านิยม ศิลปะและวฒันธรรม ในบริบทของสังคม
ปัจจุบนั 

Backgrounds and characteristics of native 
speakers of English; intellectual movements, beliefs, 
values, arts, and cultures in contemporary social context 
 
417-222                  3(3-0-6) 
วรรณคดีวิจักษ์ 
(Literary Appreciation) 

แนวคิดหลกัในค าประพนัธ์ทั้งร้อยแกว้และร้อย
กรอง องค์ประกอบทางวรรณกรรม กลวิธีการประพนัธ์     
การสรรค า ความเปรียบ จินตภาพและสัญลกัษณ์ การ
วิเคราะห์วรรณกรรมเพ่ือความซาบซ้ึงในสุนทรียรส 

Themes in prose and poetry; literary 
components; literary techniques, choice of words, 
figures of speech, imagery and symbolism; literary 
analysis for appreciation of aesthetic values 
 
417-223                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนออกเสียงเพ่ือตีควำม            
(Oral Interpretative Reading) 

การอ่านออกเสียงเพื่อพฒันาความเข้าใจ ความ
ซาบซ้ึงในเน้ือหาและน ้าเสียงของบทประพนัธ์ชนิดต่าง ๆ  

Oral reading of different literary genres to 
enhance understanding and appreciation of texts and 
tones 
 
 



417-224                   3(3-0-6) 
เทพปกรณัมกรีก 
(Greek Mythology)  

การอ่านเชิงวิเคราะห์ เ ร่ืองราวของทวยเทพ 
วีรบุรุษและสัตวป์ระหลาด ตลอดจนธรรมชาติของโลก
ในปกรณัมกรีก   ตน้ธารอารยธรรมตะวนัตกและพ้ืนฐาน
ของวรรณคดี 

Critical reading of stories concerning Greek 
gods, Greek heroes and mythological creatures, as well 
as the nature of the world, the root of Western 
civilization and basis of literature 
 
417-231                  3(3-0-6) 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภำษำ 
(Introduction to Language) 

คุณสมบติัของภาษามนุษย ์ วจันและอวจันภาษา 
เสียงและระบบเสียง ค า วลี ประโยคและความหมาย 
ภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษากบับริบททางสังคม การ
เปล่ียนแปลงของภาษาและการเรียนรู้ภาษา 

Nature of human language; verbal and non-
verbal communication; sounds and sound system; 
words, phrases, sentences and meanings; spoken and 
written languages; language and social context; 
language change and language acquisition 
 
417-232                  3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Linguistics) 

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
เสียง ระบบหน่วยค า  วากยสัมพนัธ์และอรรถศาสตร์ 

Linguistic theories for analysis of phonological, 
morphological, syntactic and semantic systems 
 
417-241                  3(3-0-6) 
กำรแปลเบื้องต้น 
(Introduction to Translation) 

หลักการแปลเบ้ืองต้น ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ การทบัศพัท์ การเลือกศพัท์ 
ส านวนและโครงส ร้ า งประโยค ท่ี เหมาะสมกับ
ความหมาย การแปลประโยคหรือข้อความส้ันๆ จาก
ภาษ าอัง กฤษ เ ป็นภาษ าไทยและภาษาไทย เ ป็น
ภาษาองักฤษ 

Basic principles of translation; differences 
between Thai and English; transliteration; selection of 
appropriate  words, expressions and sentence structures 
for intended meanings; translating sentences and short 
passages; emphasis on English-Thai translation and vice 
versa 
 
417-311                  3(3-0-6) 
กำรเขียนเชิงจูงใจและโต้แย้ง 
(Persuasive and Argumentative Writing) 

การเขียนเพื่อวตัถุประสงคต์่าง ๆ ไดแ้ก่ การเขียน
เพื่อแสดงความคิดเห็น การเขียนเพื่อจูงใจ และการเขียน
เพื่อน าเสนอขอ้โตแ้ยง้ 

Multipurpose writing including  presenting 
opinions, persuasions, and  arguments 
 
417-312                  3(3-0-6) 
ไวยำกรณ์ประยุกต์ 
(Applied Grammar) 

การศึกษาประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซ้อน การ
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคท่ีซับซ้อนเพื่อประโยชน์ใน
การอ่าน และการใช้ประโยคท่ีหลากหลายในการเขียน
และการแปล 

An investigation of sentence complexity; 
analysis of complicated sentence structures for reading; 
the use of a variety of sentence structures in writing and 
translation 
 
417-313                  3(3-0-6) 
กำรพูดในท่ีชุมชน 
(Public Speaking) 

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น  กล่าว
รายงาน โตว้าที การเป็นพิธีกรและผูด้  าเนินรายการ 

Discussing and expressing opinions; oral 
reports; debating; practicing how to serve as a master of 
ceremony and a moderator 
 
417-314                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ 
(Analytical Reading) 

การวิเคราะห์งานเขียนประเภทความเรียง และ
สารคดี ในแง่จุด มุ่งหมาย แก่นเ ร่ือง นัยยะ มุมมอง 



น ้ าเสียง ลีลาและประสิทธิภาพของการน าเสนอ  ฝึกย่อ
ความและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีอ่าน 

Analysis of essays and documentaries in terms 
of authors’ purposes, themes, implications, points of 
view, tones, styles and effects; summarizing and 
expressing opinions 
 
417-315                  3(2-2-5) 
กำรอภิปรำยเชิงวิชำกำร 
(Academic Discussion) 

การฟังและฝึกอภิปรายในบริบทเชิงวิชาการ เช่น 
ข่าว บทบรรยาย สารคดี การน าเสนอ เป็นตน้ 

Listening to a variety of academic genres such 
as news, lectures, documentaries, or presentations for 
discussion 
 
417-321                  3(3-0-6) 
วรรณคดีส ำคัญของอังกฤษ 
(Major English Literature) 

การวิเคราะห์วรรณกรรมส าคญัขององักฤษในแง่
พลงัทางวรรณศิลป์ พลงัทางปัญญา และพลงัทางสังคม 

Analysis of English literature in terms of 
literary, intellectual and spiritual, and social forces 
 
417-322                  3(3-0-6) 
วรรณคดีส ำคัญของอเมริกัน 
(Major American Literature) 

การวิเคราะห์วรรณกรรมส าคญัของอเมริกนัในแง่
พลงัทางวรรณศิลป์ พลงัทางปัญญา และพลงัทางสังคม 

 Analysis of English literature in terms of 
literary, intellectual and spiritual, and social forces 
 
417-323                  3(3-0-6) 
เร่ืองส้ัน 
(Short Stories) 

การวิเคราะห์และวิจารณ์เร่ืองส้ัน  ในแง่แก่นเร่ือง 
ตวัละคร โครงเร่ือง ลีลาและเทคนิคการเขียน 

Analysis and criticism of short stories in terms 
of themes, characters, plots, styles and literary 
techniques  
 
 
 

417-324                  3(3-0-6) 
นวนิยำย 
(Novels) 

การวิเคราะห์และวิจารณ์นวนิยาย ในแง่แก่นเร่ือง 
ตวัละคร โครงเร่ือง ลีลาและเทคนิคการเขียน 

Analysis and criticism of novels in terms of 
themes, characters, plots, styles and literary techniques 
 
417-325                  3(3-0-6) 
ร้อยแก้ว 
(Prose)     

วรรณกรรมร้อยแกว้ประเภทต่างๆ  เน้นงานเขียน
ร้อยแกว้ประเภทสารคดี   การวิเคราะห์ร้อยแกว้ท่ีคดัสรร
ในแง่เน้ือหา  แก่นเร่ือง  รูปแบบและกลวิธีทางวรรณศิลป์ 

Different types of prose with emphasis on the 
non-fiction; analysis of selected works in terms of 
contents, themes, forms, and literary techniques  
 
417-326                  3(3-0-6) 
กวีนิพนธ์ 
(Poetry) 

การวิเคราะห์และวิจารณ์กวีนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ 
ในแง่แนวคิดหลัก รูปแบบ กวีโวหารและกลวิธีทาง
วรรณศิลป์ 

Analysis and criticism of different types of 
poetry in terms of themes, forms, poetic diction and 
literary techniques 

 
417-327                  3(3-0-6) 
กำรวิจำรณ์ภำพยนตร์ 
(Movies Criticism) 

การวิเคราะห์ วิจารณ์แก่นเร่ืองและองคป์ระกอบ
ของเร่ือง ตลอดจน วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ปรัชญา ทศันคติ 
และปัญหาท่ีสะทอ้นให้เห็นจากภาพยนตร์ 

Movies analysis and criticism in terms of 
themes, story elements reflecting ways of life, 
philosophies, attitudes and social problems 
 
417-333                  3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์ประยุกต์ 
(Applied Linguistics) 



ทฤษฎีภาษาศาสต ร์และทฤษฎีการ เ รี ยน รู้  
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัการเรียนภาษาและจิตวิทยา
การเรียนภาษา เนน้ปัญหาในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

Linguistic theories and learning theories, 
especially those relating to language learning and 
psychology of language learning; emphasis on foreign 
language learning problems 
 
417-334                  3(3-0-6) 
กำรเปรียบเทียบภำษำอังกฤษกับภำษำไทย 
(Comparative Analysis of English and Thai) 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบเสียง  ระบบ
หน่วยค า  วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ ระหว่าง
ภาษาองักฤษและภาษาไทยเพื่อประโยชน์ในการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษและการแปล 

Comparative analysis of the phonological, 
morphological, syntactic and semantic systems of Thai 
and English for instructional purposes  
 
417-341                  3(3-0-6) 
กำรแปลอังกฤษ-ไทย 
(English-Thai Translation) 

การแปลอนุเฉทท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อน และ
ขอ้ความคดัสรรประเภทต่างๆ เช่น ข่าว บทบรรยาย เร่ือง
เล่า บทสารคดี จากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย 

Translation of various selected texts with 
complicated structures, such as, news, descriptions, 
narratives, and documataries from English into Thai 

 
417-342                  3(3-0-6) 
กำรแปลไทย-อังกฤษ 
(Thai-English Translation) 

การแปลอนุเฉทท่ีมีโครงสร้างท่ีซับซ้อน และ
ขอ้ความคดัสรรประเภทต่างๆ เช่น ข่าว บทบรรยาย เร่ือง
เล่า บทสารคดี จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

Translation of various texts with complicated 
structures, such as, news, descriptions narratives and 
documataries from Thai into English 
 
417-351                  3(3-0-6) 
กำรเขียนเชิงธุรกิจ 
(Business Writing) 

การเขียนเชิงธุรกิจ ได้แก่ เขียนจดหมายน าและ
ประวติับุคคล จดหมายธุรกิจ บนัทึกขอ้ความ จดบนัทึก   
ย่อความ สรุปความ จดัท าวาระการประชุมและรายงาน
การประชุม 

Business writing: cover letters and resumes, 
business letters, memos, note-taking, summarizing, 
preparing agenda and writing minutes 
 
417-352                  3(3-0-6) 
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรเชิงธุรกิจ 
(Business English Oral Communication)   

ทักษะการพูดภาษาองักฤษ ค าศพัท์และส านวน 
ทกัษะการน าเสนองานเชิงธุรกิจท่ีใชใ้นบริบทธุรกิจโลก 
ความตระหนกัถึงการส่ือสารขา้มวฒันธรรม 

Use of English spoken skills; vocabulary and 
expressions; business presentation skills employed in 
global business environment; cross-cultural 
communication awareness 
 
417-353                  3(3-0-6) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับกำรโรงแรม 
(English for Hotel Services) 

ภาษาองักฤษส าหรับการโรงแรม การตอบรับการ
จองห้องพกั การลงทะเบียนท่ีพกั และบริการต่างๆ ใน
โรงแรม 

English for hotel services: reservation, 
registration and other hotel services  
 
417-354                  3(3-0-6) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับมัคคุเทศก์ 
(English for Tourist Guides) 

ภาษาองักฤษส าหรับมคัคุเทศก์ การจดัโปรแกรม
การเดินทางและการเตรียมเอกสารประชาสัมพนัธ์ การ
จอง ท่ีพัก การอภิปรายและการเสนอข้อมูลทางด้าน
ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน การฝึก
ปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

English for tourist guides: preparing itinerary 
and tourism publications, making reservations, 
discussing and presenting information on geography, 
history and local culture; on-site practice 
 
 
 



417-355                   3(3-0-6) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับงำนบริกำรด้ำนกำรบิน 
(English for Airline Services) 

การใชภ้าษาองักฤษท่ีเหมาะสมในการท างานสาย
การบิน มุ่งเน้นท่ีงานบริการภาคพ้ืนดินและหน้าท่ีการ
ให้บริการของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

Appropriate English for airline services 
procedures, focusing on ground services, cabin crew 
duties, and inflight services  
 
417-411                  3(3-0-6) 
กำรเขียนเชิงวิชำกำร 
(Academic Writing) 

การฝึกการเ รียบเรียงตัวบทเพื่อน าเสนอใน
รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการท่ีมีบรรณานุกรมและการ
อา้งอิงท่ีถูกตอ้ง 

Practice of organizing written texts presented as 
academic writing with accurate bibliography and 
reference 
 
417-421                  3(3-0-6) 
บทละคร 
(Plays) 

การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมบทละคร  
ในแง่แก่นเร่ืองและกลวิธีทางวรรณศิลป์  การอ่านออก
เสียงเพื่อตีความบทละคร 

Analysis and criticism of plays in terms of 
themes, literary techniques; reading for oral 
interpretation 
 
417-422                  3(3-0-6) 
บทละครของเช็คสเปียร์ 
(Shakespearean Plays) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างบทละคร ขนบการละคร 
บริบททางสังคม กวีพจน์และโลกทรรศน์ของเช็คสเปียร์ 
เก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยแ์ละชีวิต 

Relationship between Shakespeare’s plays, 
dramatic conventions, social context, poetic diction and 
Shakespeare’s views towards human nature and life 
 
417-423                   3(3-0-6) 
วรรณคดียุคหลังอำณำนิคม 
(Post-Colonial Literature) 

ลกัษณะพ้ืนฐานของทฤษฎีหลงัอาณานิคม เน้ือหา
ทางประวติัศาสตร์ การศึกษาเชิงวิเคราะห์ตวับทวรรณคดี
ท่ีน าเสนอแนวคิดหลงัอาณานิคม เช่น นวนิยาย เร่ืองส้ัน 
กวีนิพนธ์ และภาพยนตร์ 

Basic tenets of Postcolonial theory; historical 
elements; exploration of different texts with 
postcolonial ideas such as novels, short stories, poetry 
and films 
 
417-431                  3(3-0-6) 
ภำษำอังกฤษในบริบทโลก 
(World Englishes) 

การวิเคราะห์ความหลากหลายของภาษาองักฤษ 
การใชภ้าษาองักฤษในบริบทต่าง ๆ สถานะและบทบาท
ของภาษาองักฤษในระดับสากล ซ่ึงประกอบด้วย การ
ขยายตวัของภาษาองักฤษทัว่โลก ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ภาษาองักฤษกับยุคโลกาภิวฒัน์ มาตรฐานและการผนั
แปรของภาษาองักฤษ การใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง
ในการส่ือสารกบัชนชาติอื่นท่ีไม่ไดใ้ช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษาแม่ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ และ
แนวโนม้ในการท าวิจยัดา้นภาษาองักฤษในระดบัสากล 

Analysis of varieties of English, the use of 
English in different domains and its current position and 
roles globally including the spread of English across the 
world, interrelation between English and globalization 
era, the standardization and variability of English, 
English as a Lingua Franca (ELF), English as an 
International Language (EIL) and research trends in 
English internationally 
 
417-432                  3(3-0-6) 
วำทกรรมวิเครำะห์ 
(Discourse Analysis) 

การใชภ้าษาในบริบททางสังคมและจิตวิทยา วาท
กรรมทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน โครงสร้างข้อความ
และไวยากรณ์ของตวับททั้งในระดบัประโยคและเหนือ
ระดบัประโยค กลไกการสร้างสัมพนัธภาพในตวับท เช่น 
รูปกริยา การซ ้าค  า หรือซ ้าความ การใชค้  าแทน การละค า
หรือละความ การใชค้  าเช่ือมและวงศพัท ์

Language use in social and psychological 
contexts; spoken and written discourse; information 
structure and grammar of texts, both at a sentence level 



and above; cohesive devices: verb forms, repetition, 
substitution, ellipsis, conjunctions and lexical cohesion  
 
417-433                  3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์สังคม 
(Sociolinguistics) 

ภาษาในฐานะปรากฏการณ์ทางสังคม ภาษากับ
ชนชั้น กลุ่มชาติพนัธ์ุ เพศ อาย ุและตวัแปรทางสังคมอ่ืนๆ 
ภาษามาตรฐานและวิธภาษา ภาวะทวิภาษาและพหุภาษา 
การสัมผสัภาษา การปนภาษาและการสลบัภาษา         การ
เปล่ียนภาษาและการธ ารงภาษา 

Language as a social phenomenon; language and 
social classes, ethnic groups, sexes, ages and other 
social variations; standard language and language 
varieties; bilingualism and multilingualism; language 
contact, language mixing, and language switching; 
language shift and language maintenance 
 
417-441                  3(3-0-6) 
กำรแปลเฉพำะด้ำน 
(Translation for Specific Purposes) 

การแปลเอกสารทั้ ง จ ากภาษาอังกฤษ เ ป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ เฉพาะวงการ
อย่างน้อย 2 วงการ เช่น เอกสารวิชาการสาขาต่างๆ  
เอกสารเก่ียวกบัเทคโนโลยี การส่ือสาร บนัเทิง การแปล
สุนทรพจน์ การแปลงานวรรณกรรม   

English –Thai and Thai – English translation of 
selected texts from at least two areas, such as academic 
texts from different disciplines, texts on technology, 
communication and entertainment, speeches and literary 
texts 

 
417-461                  4(2-4-4) 
โครงงำน 
(Senior Project) 

การบูรณาการความ รู้และทักษะท่ี เ รียนใน
หลักสูตรในการท าวิจัยและ/หรือผลิตงานสร้างสรรค์  
โดยน าเสนอในรูปโครงงานเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม ซ่ึง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณาจารยท่ี์ปรึกษา 

Presentation of individual or group project either 
conducting research or producing creative works based 
on integration of knowledge and skills; approved by 
advisory committee 

417-471          ไม่น้อยกว่ำ 300 ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำน 
(Practicum) 

การฝึกงานในวงการต่างๆ ท่ีใชภ้าษาองักฤษ เช่น 
งานวิเทศสัมพนัธ์ งานธุรกิจและเลขานุการ งานโฆษณา 
ธุรกิจท่องเท่ียว โดยใช้เวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 
ชัว่โมง และสัมมนาหลงัฝึกงาน  

หมายเหตุ :  บังคับส าหรับนักศึกษาชั้ นปี ท่ี  4 
สถานท่ีฝึกงานและลกัษณะงานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาขาวิชา มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
การฝึกงาน มีการติดตามผลและประเมินผลอย่างมีระบบ        
การประเมินผลการศึกษารายวิชาน้ีเป็น G, P หรือ F 

Minimum 300 hours of practicum in areas using 
English such as international relations, business, 
secretarial, advertising, and tourism; post-practicum 
seminar  

Note: Required course for fourth-year English 
majors; place for training and job description must be 
approved by the Department; the quality assurance of 
this course includes an orientation,  a systematic follow-
up and evaluation; evaluation criteria: G, P, or F  
 
417-472                6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education) 

การปฎิบติังานจริงในสถานประกอบการท่ีตอ้งใช้
ทกัษะและความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  16 สัปดาห์  ห รือ  1 ภาคการศึกษา  การ
ประเมินผลการท างานจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถาน
ประกอบการ  การท ารายงานผลการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนกัศึกษา อาจารย์
ท่ีปรึกษาหรืออาจารยนิ์เทศหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติังาน 
(นักศึกษาตอ้งผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไป
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกว่า 30 ชัว่โมง)   

The minimum practical work experience 
consisting of 16 weeks or one semester in a workplace 
which emphasizes the application of English skills and 
knowledge; students’ performance under the 
supervision of supervisors and entrepreneurs; written 
reports and after-work seminar (a minimum of 30-hour 
preparation session prior to students’ placement in a 
selected workplace) 
 



418-101                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศส 1 
(French I) 

ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ในชีวิตประจ าวนั ไวยากรณ์
ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น เพ่ือพัฒนาทักษะ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน และเรียนรู้วฒันธรรมของชาวฝร่ังเศส 

French for beginners; basic sentences and 
expressions related to everyday situations; basic French 
grammar; developing 4 skills: listening, speaking, 
reading and writing and learning about French culture  
 
418-102                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศส 2 
(French II) 

ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ในชีวิตประจ าวนั ไวยากรณ์
ภาษาฝร่ังเศสในระดบัท่ีสูงขึ้น เพ่ือพฒันาทกัษะ ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และเรียนรู้วฒันธรรมของชาวฝร่ังเศส 

French for beginners; basic sentences and 
expressions related to everyday situations; French 
grammar at a higher level; developing 4 skills: listening, 
speaking, reading and writing and learning about French 
culture 
 
418-291                  3(3-0-6) 
ยุโรป 1 
(Europe I) 

ความรู้พ้ืนฐานดา้นยุโรป 1 ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ปรัชญา และการเมืองยโุรป 

Introduction to European history, geography, 
philosophy and politics 
 
418-292                  3(3-0-6) 
ยุโรป 2 
(Europe II) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านยุโรป 2 ได้แก่ เศรษฐกิจ 
สังคม และวฒันธรรมยโุรป 

Introduction to European economics, society 
and cultures 
 
419-101                  3(2-2-5) 
ภำษำเยอรมัน 1 
(German I) 

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ฝึกฟัง พูด อ่าน
และเขียนประโยคในระดบัพ้ืนฐาน 

Basic grammar; basic listening, speaking, 
reading and writing practice 

 
419-102                  3(2-2-5) 
ภำษำเยอรมัน 2 
(German II) 

วิชาบงัคบัก่อน: 419-101 ภาษาเยอรมนั 1 
ทักษะการฟัง พูด  อ่ านและเขียนประโยคท่ี

ซบัซอ้นขึ้น 
Prerequisite: 419-101 German I 
Listening, speaking, reading and writing 

practice of complicated sentences 
 
419-393                                                    3(3-0-6) 
กำรส่ือสำรระหว่ำงวัฒนธรรม 
(Cross-cultural Communication) 

มโนทศัน์ของการส่ือสารระหว่างวฒันธรรมและ
ขา้มวฒันธรรม ทฤษฏีของการส่ือสาร การส่ือสารแบบวจั
นะและอวจันะ กลวิธีการส่ือสารต่างวฒันธรรม มิติท่ี
แตกต่างด้านวัฒนธรรมและความคิด โดยเน้นศึกษา
ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศไทย กลวิธี
การส่ือสารทางธุรกิจ และมารยาททางสังคม 

Concepts of intercultural and cross-cultural 
communications; theories of communication; verbal and 
non-verbal communications; intercultural 
communication strategies; different cultural and 
thinking dimensions, with emphasis on France, 
Germany and Thailand; strategies for effective business 
communication; social etiquette 
 
419-394                  4(0-8-0) 
โครงงำน 
(Senior Project) 

ทฤษฎี หลกัการ และแนวคิดพ้ืนฐานการท าวิจัย
และการท าโครงงาน การบูรณาการความรู้และทักษะท่ี
เรียนจากรายวิชาต่างๆในหลกัสูตรเพื่องานวิจยัดา้นภาษา
และวัฒนธรรมยุโรป โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณาจารยท่ี์ปรึกษา การเขียนรายงานผลและน าเสนอ 

Theories, principles and basic concepts of 
research and project; integration of knowledge and 
skills for research studies in European languages and 



cultures, with approval from advisory committee; 
written report and presentation 
 
418-141                  3(2-2-5) 
สัทศำสตร์ภำษำฝร่ังเศส 
(French Phonetics) 

การศึกษาอวัยวะท่ีใช้ในการออกเสียงภาษา
ฝร่ังเศส ทั้งเสียงสระ พยญัชนะ การลงเสียงหนักและ
ท านองเสียง การถอดเสียงตามสัทอกัษร ฝึกอ่านออกเสียง
ขอ้ความส้ันๆ 

Manipulation of speech organs; pronunciation 
drills of vowel and consonant sounds and French 
phonemes; stress, rhythm and intonation; transcription 
according to the International Phonetic Alphabet 
 
418-203                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศส 3 
(French III) 

ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสระดับกลางเพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้ ง
วฒันธรรมของชาวฝร่ังเศส 

Intermediate French grammar; developing 
listening, speaking, reading and writing skills; learning 
about French culture 
 
418-204                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศส 4 
(French IV) 

ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสระดับกลางท่ีสูงขึ้นเพ่ือ
เพ่ิมพูนทกัษะทางภาษาดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้ง
วฒันธรรมของชาวฝร่ังเศส 

Upper-intermediate French grammar level; 
developing listening, speaking, reading and writing 
skills, learning about French culture 
 
418-211                  2(1-2-3) 
กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศส 1 
(French Listening-Speaking I) 

การฝึกโต้ตอบภาษาฝร่ังเศสในสถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนั 

Practice of conversational French in everyday 
situations 
 

418-212                  2(1-2-3) 
กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศส 2 
(French Listening-Speaking II) 

การฟัง การเล่าเร่ือง การสรุป และการแสดงความ
คิดเห็นต่อสถานการณ์จากส่ือต่างๆ 

Listening; retelling; summarizing and 
expressing opinions toward situations through various 
French media 
 
418-221                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนฝร่ังเศส 1 
(French Reading I) 

การอ่านและวิเคราะห์ตัวบทประเภทต่างๆ เช่น 
ข่าว โฆษณา ประกาศ บทวิจารณ์ หรือเร่ืองยอ่ ภาพยนตร์
ฯลฯ พร้อมกบัวิเคราะห์ โครงสร้าง องคป์ระกอบ กลวิธี
น าเสนอ และลีลา 

Reading and analysis of different types of texts: 
news, advertisements, announcements, film synopsis or 
reviews, in terms of structure, components, techniques 
and styles 
 
418-222                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนฝร่ังเศส 2 
(French Reading  II) 

การ ฝึ กอ่ าน  และ ตี ค ว ามบทอ่ านจ ากง าน
วรรณกรรมฝร่ังเศสท่ีมีความยาวและซบัซอ้นมากขึ้น 

Practice of reading and interpreting long and 
complex French literary texts 
 
418-231                  3(3-0-6) 
กำรเขียนฝร่ังเศส 1 
(French Writing I) 

การฝึกเขี ยนเ ชิงบรรยาย  เล่ า เหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวนั 

Practice of writing description: daily life 
 
418-232                  3(3-0-6) 
กำรเขียนฝร่ังเศส 2 
(French Writing II) 

การเขียนเล่าเร่ือง แสดงความคิดเห็น และย่อ
ความ 

Practice of composition writing with emphasis 
on narration and summary 



418-313                  2(1-2-3) 
กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศส 3 
(French Listening-Speaking III) 

การพฒันาทักษะการฟัง-พูดภาษาฝร่ังเศส โดย
การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นในหวัขอ้ต่างๆ   

Development of listening-speaking skills in 
French through discussion and expressing opinions on 
various subjects 
 
418-314                  2(1-2-3) 
กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศส 4 
(French Listening-Speaking  IV) 

การพฒันาทักษะการฟัง-พูดภาษาฝร่ังเศส โดย
การอภิปราย และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและ
เหตุการณ์ปัจจุบนัของโลก 

Development of listening-speaking skills in 
French through discussion and expressing opinions on 
current issues and events 
 
418-323                   3(3-0-6) 
กำรอ่ำนเชิงวิเครำะห์ 
(Analytical Reading) 

การวิเคราะห์และตีความบทอ่านชนิดต่างๆ ในแง่
ความหมาย องค์ประกอบของเร่ือง เทคนิค และลีลาการ
เขียน พร้อมทั้งฝึกจบัประเด็นและแสดงความคิดเห็น 

Analysis and interpretation of texts in terms of 
meaning, composition, writing techniques and style;  
practice of finding main ideas and giving opinions 
 
418-333                  3(2-2-5) 
กำรเขียนฝร่ังเศส 3 
(French Writing III) 

การเขียนเรียงความเชิงโต้แยง้และชักจูง การใช้
เหตุผลแสดงการเห็นพอ้งหรือคดัคา้น การจดบนัทึกและ
ยอ่ความ  

Practice of argumentative and persuasive writing 
with valid reasons; note-taking and summarizing 
 
418-342                  3(2-2-5) 
โครงสร้ำงภำษำฝร่ังเศส 
(French Structure) 

โครงสร้างประโยคความเดียว ประโยคความรวม 
และประโยคความซ้อนในภาษาฝร่ังเศส การแปรเปล่ียน

รูปประโยค ให้คงความหมายเดิม  ฝึกวิเคราะห์ประโยค
ประเภทต่าง ๆ พร้อมบริบทประยุกต์ใช้โครงสร้างท่ี
ศึกษามาในการเขียนและการพูด 

French simple, compound and complex 
sentences; syntax transformation;  analysis of these 
types of sentences in context to apply to the oral and 
written usages 
 
418-343                  3(3-0-6) 
สัทวิทยำและวจีวิภำคภำษำฝร่ังเศส 
(French Phonology and Morphology) 

การวิเคราะห์ระบบเสียง กระบวนการและกฎใน
การเปล่ียนแปลงของเสียง กระบวนการสร้างค า หน้าท่ี
ของค าในภาษาฝร่ังเศส 

Phonological analysis; phonological processes 
and rules; morphological processes and functions of 
words in French 
 
418-344                  3(3-0-6) 
วำกยสัมพนัธ์ภำษำฝร่ังเศส 
(French Syntax) 

การวิเคราะห์โครงสร้างประโยค และรูปประโยค
แบบต่างๆ ในภาษาฝร่ังเศส 

Analysis of sentence structures and sentence 
patterns in French 
 
418-351                  3(3-0-6) 
กำรแปลฝร่ังเศส 1 
(French Translation I) 

ความเป็นมาของการแปล ลักษณะเฉพาะของ
ภาษาฝร่ังเศส หลกัการแปลเบ้ืองตน้ และองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน ฝึกแปลขอ้ความขนาดส้ันจากภาษาฝร่ังเศสเป็น
ภาษาไทย 

Evolution of translation; characteristics of 
French language; basic principles of translation; 
different sentence structures between French and Thai 
languages; practice of translating from French into Thai 
of short sentences 
 
418-352                  3(3-0-6) 
กำรแปลฝร่ังเศส 2 
(French Translation II) 



การฝึกแปลตัวบทท่ีซับซ้อนและหลากหลาย
เพ่ิมขึ้นจากภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย 

Practice of translating more complex sentences 
from French into Thai 
 
418-361                  3(3-0-6) 
วรรณกรรมฝร่ังเศสเบื้องต้น 
(Introduction to French Literature) 

ภาพรวมของวรรณกรรมฝร่ังเศสจากอดีตถึง
ปัจจุบนั โดยอ่านจากบทคดัเลือกท่ีเด่นๆ  

Outline of French literary history from the past 
to present, supplemented by readings selected from 
outstanding literary works 
 
418-362                  3(3-0-6) 
ร้อยกรองฝร่ังเศส 
(French Poetry) 

การวิเคราะห์และวิจารณ์กวีนิพนธ์ฝร่ังเศสในแง่
แนวคิดหลกั รูปแบบ กวีโวหารและกลวิธีทางวรรณศิลป์ 

Analysis and criticism of French poetry in terms 
of themes, forms, poetic diction and literary techniques 
 
418-363                  3(3-0-6) 
ร้อยแก้วฝร่ังเศส 
(French Prose) 

การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมร้อยแก้ว
ฝร่ังเศสในแง่แก่นเร่ือง รูปแบบและกลวิธีทางวรรณศิลป์ 

Analysis and criticism of French prose in terms 
of themes, forms and literary techniques 
 
418-371                  3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ฝร่ังเศส 1 
(History of France I) 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมตั้งแต่ยุค
ก่อนประวติัศาสตร์จนถึงช่วงการปฏิวติัฝร่ังเศส 

French history in relation to economic, political, 
social and culture aspects, from pre-historical periods 
until the French revolution period 
 
418-372                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ฝร่ังเศส 2 
(History of France II) 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส
ดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมตั้งแต่สมยัน
โปเลียนจนถึงยคุปัจจุบนั 

French history in relation to economic, political, 
social and culture aspects, since Napoleonic era 
 
418-373                  3(3-0-6) 
ประเทศและชำวฝร่ังเศส 
(France and the French People) 

ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ ระบบการเมืองการปกครอง 
สังคมและวฒันธรรมของประเทศฝร่ังเศส   

French geography, economics, politics, society 
and culture 
 
418-374                  3(3-0-6) 
ประชำคมฝร่ังเศสและสหภำพยุโรป 
(French Communities and European Union)  

ความสัมพนัธ์ของประเทศฝร่ังเศสกบัประเทศท่ี
ใช้ภาษาฝร่ังเศสและบทบาทของประเทศฝร่ังเศสใน
สหภาพยโุรป 

Relationship between France and French 
speaking countries (Francophonie) ; roles of France in 
the European Union 
 
418-375                  3(3-0-6) 
บทเพลงกระแสนิยมภำษำฝร่ังเศส 
(French Popular Music) 

บทเพลงภาษาฝร่ังเศสท่ีคดัสรรในดา้นพฒันาการ 
ประเภท โครงสร้าง ลีลา กลวิธีการประพนัธ์ สารัตถะ 
เน้ือหาประเด็น และการวิจารณ์ 

Criticism of selected French popular songs in 
regards of their evolution, genres, structures, styles, 
devices, themes and issues 
 
418-381                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือกำรโรงแรม 
(French for Hotel) 

ศัพท์ส านวนภาษาฝร่ังเศสเ ก่ียวกับงานการ
โรงแรม และการบริการต่างๆ ในโรงแรม ฝึกปฏิบติัใน
สถานการณ์จริง 

French vocabulary and expressions for hotel 
work and services; on-site practice 
 



418-382                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือกำรท่องเท่ียว 1 
(French for Tourism I) 

ศพัท์และส านวนภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัโดยเน้นการน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ภาคใตข้องไทย ฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

French vocabulary and expressions used in 
tourism, focusing on Thai geography, history, 
civilization, tradition, tourist attractions in Thailand, 
with emphasis on tourist attractions in the South of 
Thailand; on-site practice 
 
418-383                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือกำรท่องเท่ียว 2 
(French for Tourism II) 

ศพัท์ส านวนภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบังานบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจดัโปรแกรมการเดินทาง 
การเตรียมเอกสารประชาสัมพนัธ์ การแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ให้แก่ลูกคา้ 

French vocabulary and expressions concerning 
activities related to tourism industry, itinerary planning, 
preparation of tourism publications and problem 
resolution for clients 
 
418-384                  3(3-0-6) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือส่ือมวลชน 
(French for Mass Media) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ือมวลชน ศพัท์ ส านวน 
และโครงสร้างภาษาส าหรับการผลิตส่ือประเภทต่างๆ 

Introduction to different kinds of mass media; 
French vocabulary, expressions and structure for mass 
media production 
 
418-480              300 ช่ัวโมง 
ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
(Practicum) 

การฝึกงานในวงการต่างๆท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส เช่น
งานวิเทศสัมพนัธ์ งานธุรกิจและเลขานุการ ธุรกิจการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 
300 ชัว่โมงและสัมมนาหลงัฝึกงาน 

หมายเหตุ: สถานท่ีฝึกงานและลกัษณะงานตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากแผนกวิชาฯ [มีการเตรียมความ

พร้อมให้นักศึกษาก่อนการฝึกงาน มีการติดตามผลและ
ประเมินผลอย่างมีระบบ [การประเมินผลการศึกษา
รายวิชาน้ีเป็น S หรือ U] 

300 hours minimum of on-site work experiences 
in related fields, such as international relations, 
business, secretarial, hotel management and tourism, 
post-practicum seminar 

Note: Training place and job description must be 
approved by the French section ; practicum orientation 
must be attended; systematic follow-up and evaluation is 
required [evaluation criteria S or U] 
 
418-415                  2(1-2-3) 
กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศส 5 
(French Listening-Speaking V) 

การพฒันาทักษะฟัง-พูดภาษาฝร่ังเศส โดยฝึก
อภิปราย แสดงความคิดเห็นเชิงโตแ้ยง้และชกัจูง 

Development of listening-speaking skills in 
French through discussions and argumentative and 
persuation 
 
418-416                  2(1-2-3) 
กำรสนทนำภำษำฝร่ังเศส 6 
(French Listening-Speaking VI) 

การพฒันาทักษะฟัง-พูดภาษาฝร่ังเศส โดยฝึก
กล่าวค ารายงาน ค าปราศรัย สุนทรพจน์ 

Development of listening-speaking skills in 
French through oral report presentation and speech 
delivery 
 
418-465                    3(3-0-6) 
บทละครฝร่ังเศส 
(French Plays) 

การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมบทละคร
ฝร่ังเศส  ในแง่แก่นเร่ืองและกลวิธีทางวรรณศิลป์  

Analysis and criticism of French plays in terms 
of themes, literary techniques 
 
418-476                  3(3-0-6) 
ศิลปะฝร่ังเศส 
(French Arts) 

ความเป็นมา องค์ประกอบ ประเภท พิพิธภณัฑ์
หลกั ศิลปินคนส าคญั บทบาทของศิลปะในสังคมฝร่ังเศส 



Evolution, elements and categories of French 
arts,  French major national museums and 
artists,  artistic roles in French society 
 
418-477                                 3(2-2-5) 
ภำพยนตร์ฝร่ังเศส 
(French Films) 

ศึกษาภาพยนตร์ภาษาฝร่ังเศสท่ีคัดสรร จับ
ใจความส าคญั สรุปความและวิจารณ์ 

Study of selected French films with emphasis on 
finding main ideas, drawing conclusions, and criticizing 
 
418-485                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือกำรเลขำนุกำร 
(French for Secretarial Work) 

การศึกษาศพัท์ส านวนภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบังาน
เลขานุการ เช่น การติดต่อส่ือสาร การฝากขอ้ความ การ
จดบนัทึกขอ้ความต่างๆ การเขียนรายงานการประชุม การ
จดัท าเอกสารส านกังาน และการใชค้อมพิวเตอร์เพื่องาน
เลขานุการ 

Study of French secretarial vocabulary and 
expressions focusing on communications, message 
leaving, memos and note-taking, minutes-taking, 
document filling; computer use for secretarial work 
 
418-486                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือธุรกิจ 
(French for Business) 

ศัพท์ส านวนภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกับองค์กรทาง
ธุรกิจ  โครงสร้างองค์กร การสมัครงาน การสอบ
สัมภาษณ์ และการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ และการท า
ธุรกรรมกบัธนาคาร 

French vocabulary and expressions used in 
business: various forms of business and business 
organization chart; letter writing for job application and 
interview,  business communications and banking 
 
418-487                  3(2-2-5) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือธุรกิจกำรบิน 
(French for Airlines Business) 

ค าศพัท์เทคนิคและส านวนท่ีใช้ในธุรกิจการบิน
เก่ียวกบัผูป้ฏิบติังาน การตอ้นรับผูโ้ดยสาร การให้บริการ
การดูแลและการแกปั้ญหาให้ผูโ้ดยสาร  

Terminologies and expressions in airlines 
business; staff, welcoming passengers, servicing, taking 
care of passengers and solving their problems 
 
418-488                  3(2-2-5) 
กำรสอนภำษำฝร่ังเศสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ 
(Teaching French as a Foreign Language) 

ทฤษฏีและส่ือท่ีใช้ในการสอนภาษาฝร่ังเศสใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์แบบเรียน และ
สังเกตการสอนในชั้นเรียน 

Theories and different methods of teaching 
French as a foreign language, analysis of school 
textbooks and class observation 
 
418-489                6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ* 
(Co-operative Education) 

สถาบนัหรือองค์กรในฐานะพนกังานของสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์  หรือ 1 ภาค
การศึกษา รวมถึงมีการประเมินผลการท างานจากอาจารย์
ท่ีปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการธุรกิจ และนักศึกษา
ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการท างานเม่ือส้ินสุดการ
ท างานจากสถานประกอบการ ระบบการท างานจริงใน
สถานประกอบการธุรกิจ 

*หมายเหตุ มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนออกไปสหกิจศึกษาจ านวน 30 ชัว่โมง 

Working as an intern in institutes or 
organizations for at least 16 weeks, or 1 semester; 
internship evaluation by supervisors and employers; 
written report 

*  Note: 30-hour orientation session is provided 
prior to internship 
 
418-491                                 3(2-2-5) 
คอมพวิเตอร์กับฝร่ังเศสศึกษำ 
(Computer in French Studies) 

ค าศพัท์เทคนิคและส านวนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาภาษา วรรณคดี 
และวฒันธรรมของชาวฝร่ังเศสโดยมีอาจารยเ์ป็นผูใ้ห้
ค  าแนะน าและดูแลอย่างใกล้ชิด นักศึกษาจะต้องเสนอ
รายงานหรือสัมมนาเป็นภาษาฝร่ังเศส 

Computer terminologies and expressions, use of 
information technology for French studies: linguistic, 



literature and civilization under close supervision; a 
written report or seminar in French required 
 
419-203                                 3(2-2-5) 
ภำษำเยอรมัน 3 
(German III) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 419-102 ภาษาเยอรมนั 2 
ทกัษะการอ่านขอ้เขียนขนาดส้ัน และไม่ซับซ้อน 

ฝึกเขียน ขอ้ความและเรียงความขนาดส้ัน 
Prerequisite: 419-102 German II 
Reading short and simple texts; writing short 

composition 
 
419-204                                 3(2-2-5) 
ภำษำเยอรมัน 4 
(German IV) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-203  ภาษาเยอรมนั 3 
การล าดบัความคิดดว้ยการพูดและการเขียนโดย

ใชภ้าษาท่ีเหมาะสม 
Prerequisite: 419-203 German III 
Organizing ideas with appropriate oral and 

written expressions 
 
419-211                  2(1-2-3) 
กำรฟัง-กำรพูดภำษำเยอรมัน 1 
(German Listening-Speaking I) 

การฟังและการพูด ในหัวข้อ ท่ี เ ก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ชีวิตประจ าวนั 

Daily routine listening and speaking 
 
419-212                  2(1-2-3) 
กำรฟัง-กำรพูดภำษำเยอรมัน 2 
(German Listening-Speaking II) 

รายวิชาบังคับก่อน: 419-211 การฟัง-การพูด
ภาษาเยอรมนั 1 

การฟังและการสรุปประเด็นจากข้อความหรือ
เร่ืองเล่าขนาดส้ัน การสนทนาและเล่าเร่ือง 

Prerequisite: 419-211 German Listening-
Speaking I 

Listening to short passages or tales and 
summarizing; making conversations and storytelling 
 
 

419-221                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 1 
(German Reading  I) 

การอ่านนิทานขนาดส้ันและบทคดัสรรต่างๆ เนน้
เทคนิคการอ่าน การใช้พจนานุกรม และการอ่านจับ
ใจความส าคญั 

Reading short tales and selected passages, with 
emphasis on reading strategies, dictionary usage, and 
finding main ideas 
 
419-222                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 2 
(German Reading II) 

ร า ย วิ ช า บั ง คับ ก่ อ น : 4 1 9 - 2 2 1  ก า ร อ่ า น
ภาษาเยอรมนั 1 

การวิเคราะห์ ตีความและสรุปความเน้ือหาเชิง
วิชาการ บทคดัสรรจากหนงัสือและวารสารประเภทตา่งๆ 
รวมทั้งวรรณกรรมขนาดส้ัน 

Prerequisite: 419-221 German Reading I 
Analysis, interpretation and summary of 

academic texts, selections from books, magazines and 
short literary works 
 
419-231                  3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำเยอรมัน 1 
(German Writing I) 

การเขียนประโยคความเดียวและความรวมแบบ
ต่างๆ ฝึกเขียนอนุเฉทและความเรียงขนาดส้ัน บันทึก
ประจ าวนัและการกรอกขอ้ความในแบบฟอร์ม 

Simple and compound sentence construction; 
paragraph, short composition and journal writing; form 
filling 
 
419-241                  2(1-2-3) 
สัทศำสตร์ภำษำเยอรมัน 
(German Phonetics) 

หลัก สัทศาสตร์ เ บ้ืองต้น  การ ฝึกออกเ สียง
พยญัชนะและสระ การลงเสียงหนักเบา เน้นเสียงท่ีเป็น
ปัญหาส าหรับคนไทย ฝึกฟังเพื่อจ าแนกเสียงและฝึกออก
เสียงในภาษาเยอรมนั รวมทั้งฝึกอ่านและเขียน สัทอกัษร 

Fundamentals of phonetics; pronunciation of 
consonant and vowel sounds; stress, with emphasis on 



problem sounds for Thai students; reading and 
transcribing phonetic symbols 
 
419-305                                 3(2-2-5) 
ภำษำเยอรมัน 5 
(German V) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-204 ภาษาเยอรมนั 4 
ความเข้าใจโครงสร้างของภาษาและการแสดง

ความคิดเห็น 
Prerequisite: 419-204 German IV 
Language structures and expression of opinions 

 
419-306                  3(2-2-5) 
ภำษำเยอรมัน 6 
(German VI) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-305 ภาษาเยอรมนั 5 
การอ่านและเขียนประโยคท่ีมีโครงสร้างซับซอ้น 

การอภิปรายและโตแ้ยง้ 
Prerequisite: 419-305 German V 
Complex sentence reading and writing; 

discussion and argumentation 
 
419-313                  2(1-2-3) 
กำรฟัง- กำรพูดภำษำเยอรมัน 3 
(German Listening-Speaking III) 

รายวิชาบังคับก่อน: 419-212 การฟัง-การพูด
ภาษาเยอรมนั 2 

การฟังบทความ สารคดีและข่าวจากส่ือต่าง ๆ 
อภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

Prerequisite: 419-212 German Listening-
Speaking II 

Listening to articles, documentaries and news 
from various media; discussing and giving opinions 
 
419-314                  2(1-2-3) 
กำรฟัง- กำรพูด 4 
(German Listening-Speaking IV) 

รายวิชาบังคับก่อน: 419-313 การฟัง-การพูด
ภาษาเยอรมนั 3 

การฟังบทความ สารคดีและข่าวจากส่ือต่าง ๆ 
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและ
สถานการณ์โลกปัจจุบนัท่ีมีเน้ือหาซบัซอ้นขึ้น 

Prerequisite: 419-313  German Listening-
Speaking III 

Listening to articles, documentaries and news 
from various media; discussing and giving opinions on 
current problems and world events at a more advanced 
level 
 
419-323                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 3 
(German  Reading III) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-222 การอ่าน
ภาษาเยอรมนั 2 

การอ่านข้อเขียนเชิงวิชาการ บทคัดสรรจาก
หนังสือพิมพ์ วารสารและเร่ืองส้ัน ฝึกการอ่านละเอียด
เพื่อสรุปสาระส าคญั ความหมายซ่อนเร้น จุดประสงค์ 
และทัศนคติของผู ้เขียน  การแยกแยะความเห็นและ
ขอ้เทจ็จริง 

Prerequisite: 419-222 German Reading II 
Reading academic texts, selections from 

newspapers, magazines and short stories, with emphasis 
on main ideas, implication, authors’ purposes and 
attitudes; distinguishing facts and opinions 
 
419-324                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำเยอรมัน 4 
(German  Reading IV) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-323 การอ่าน
ภาษาเยอรมนั 3 

การวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ในแง่การด าเนิน
เร่ือง การสร้างตัวละคร แก่นเร่ือง มุมมอง น ้ าเสียง 
จุดประสงคข์องผูเ้ขียน กลวิธีและลีลาการเขียน 

Prerequisite: 419-323 German Reading III 
Analysis of literary texts: story lines, 

characterization, theme, points of view, tones, author’s 
purposes, literary techniques and style 
 
419-332                  3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำเยอรมัน 2 
(German Writing II) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-231 การเขียน
ภาษาเยอรมนั 1 

การเขียนเรียงความขนาดส้ัน การเขียนย่อความ
และสรุปความจากบทความส้ัน ๆ 



Prerequisite: 419-231 German Writing I 
Short composition writing; summary writing of 

short texts 
 
419-342                  3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์เยอรมันเบื้องต้น 
(Introduction to German Linguistics) 

ระบบเสียง ระบบค าและโครงสร้างประโยค
ภาษาเยอรมนั ความเปล่ียนแปลงของภาษาเยอรมนัในยคุ
ปัจจุบนั 

German phonology, morphology and syntax; 
current changes of German language 
 
419-361                  3(3-0-6) 
วรรณคดีเยอรมันเบื้องต้น 
(Introduction to German Literature) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-204 ภาษาเยอรมนั 4 
วิวฒันาการของวรรณคดีเยอรมนัโดยสังเขป โดย

เน้นลกัษณะวรรณคดีในแต่ละสมยัและบริบททางสังคม
ท่ีท าให้เกิดวรรณคดีประเภทนั้นๆ วิเคราะห์วรรณกรรม
ส าคญั 

Prerequisite: 419-204 German IV 
Overview of German literature development, 

with emphasis on literary genres in social context of 
each period (Gattung); analysis of major literary works 
 
419-362                  3(3-0-6) 
วรรณคดีเยอรมันวิจักษ์ 
(German Literary Appreciation) 

รายวิชาบังคับก่อน: 419-361 วรรณคดีเยอรมัน
เบ้ืองตน้ 

แก่นเร่ืองในงานประพนัธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อย
กรอง องคป์ระกอบทางวรรณกรรม  กลวิธีการประพนัธ์ 
การสรรค า ความเปรียบ จินตภาพและสัญลกัษณ์ การ
วิเคราะห์วรรณกรรมเพ่ือความซาบซ้ึงในสุนทรียรส 

Prerequisite: 419-361 Introduction to German 
Literature 

Themes in prose and poetry; literary 
components; literary techniques, diction, figures of 
speech, imagery and symbolism; literary appreciation 
 
 
 

419-371                  3(3-0-6) 
วัฒนธรรมของชนชำติที่ใช้ภำษำเยอรมัน 
(German Speakers and Their Cultures) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-204 ภาษาเยอรมนั 4 
ความเป็นมาและลกัษณะเฉพาะของชนชาติท่ีใช้

ภาษาเยอรมนัเป็นภาษาแม่ ภูมิปัญญาของยุคสมยั ความ
เช่ือ ค่านิยม ศิลปะและวฒันธรรมในบริบทของสังคม
ปัจจุบัน  และความต่างระหว่างวัฒนธรรมของผู ้ใช้
ภาษาเยอรมนั 

Prerequisite: 419-204 German IV 
Backgrounds and characteristics of native 

speakers of German; intellectual trends, beliefs, values, 
arts and cultures in contemporary social context; 
cultural differences of German speakers 
 
419-372                  3(3-0-6) 
เยอรมนีในโลกปัจจุบัน 
(Germany Today) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-371 วฒันธรรมของชน
ชาติท่ีใชภ้าษาเยอรมนั 

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัชีวิต
ความเป็นอยู่และเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวปัจจุบนัของ
ประเทศเยอรมนีจากส่ือประเภทต่างๆ 

Prerequisite: 419-371 German Speakers and 
Their Cultures 

Discussion and expression of opinion about 
German way of life and current issues from different 
media 
419-373                  3(3-0-6) 
ภำษำและวัฒนธรรมเยอรมันจำกภำพยนตร์ 
(German Language and Culture from Films) 

ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัจากภาพยนตร์ ฟัง-
พูด จบัใจความส าคญั สรุปความและวิจารณ์ 

German language and culture from films, with 
emphasis on listening and speaking, finding main ideas, 
drawing conclusions and criticizing 
 
419-381                  3(3-0-6) 
ภำษำเยอรมันเพ่ือกำรกำรโรงแรม 
(German for Hotel) 

ภาษาเยอรมันส าหรับการโรงแรม การเตรียม
เอกสารประชาสัมพนัธ ์การจองท่ีพกั และการลงทะเบียน
ท่ีพกั การจดัการและงานบริการในแผนกต่าง ๆ 



German for hotel services: public relations; 
making reservations and registration, management and 
services 
 
419-382                  3(2-2-5) 
ภำษำเยอรมันเพ่ือกำรท่องเท่ียว 
(German for Tourism) 

ภาษาเยอรมนัส าหรับมคัคุเทศก์ การอภิปรายและ
การเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์และ
วัฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย แ ล ะ วัฒ น ธ ร ร ม ท้ อ ง ถ่ิ น   ก า ร
ประชาสัมพนัธ์ การจดัโปรแกรมการท่องเที่ยว ฝึกปฏิบติั
ในสถานการณ์จริง 

German for tourist guides; discussing and 
presenting information on geography, history, Thai 
culture and local culture; public relations; tourism 
management; on-site practice 
 
419-415                  2(1-2-3) 
กำรฟัง-กำรพูดภำษำเยอรมัน 5 
(German Listening -Speaking V) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-314 การฟัง-พูด
ภาษาเยอรมนั 4 

การกล่าวรายงาน  อภิปราย และโต้วาที  ศิลปะ
การเป็นพิธีกรและผูด้  าเนินรายการ 

Prerequisite: 419-314 German Listening -
Speaking IV 

Oral report, discussion and debate; art of being 
master of ceremony and  moderator 

 
419-433                  3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำเยอรมัน 3 
(Writing III) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-332 การเขียน
ภาษาเยอรมนั 2 

การเขียนความเรียงเชิงอรรถาธิบายชนิดต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การเขียนแสดงล าดบักระบวนการ การเขียนนิยาม 
การเขียนจ าแนกประเภท  การเขียนเปรียบเทียบ 

Prerequisite: 419-332  German Writing II 
Different types of expository writing: process, 

definition, classification, and comparison and contrast 
 
 
 

419-434                  3(3-0-6) 
กำรเขียนภำษำเยอรมัน 4 
(German Writing IV) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-433 การเขียน
ภาษาเยอรมนั 3 

การเขียนเชิงโต้แย้งและชักจูง การให้เหตุผล 
แสดงขอ้โตแ้ยง้ 

Prerequisite: 419-433  German Writing III 
Argumentative and persuasive writing: 

developing logical argument 
 
419-451                  3(3-0-6) 
กำรแปลภำษำเยอรมัน 1 
(GermanTranslation I) 

การแปลประโยคท่ีใช้บ่อย ประโยคท่ีซับซ้อน 
ข้อความส้ัน ๆ จากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย การ
เลือกใชค้  าและส านวนท่ีเหมาะสม 

German-Thai translation of frequently used 
sentences, complex sentences and short texts; selection 
of appropriate words and expressions 
 
419-452                  3(3-0-6) 
กำรแปลภำษำเยอรมัน 2 
(GermanTranslation II) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-451 การแปลภาษา
เยอรมนั 1 

การแปลข่าว ข้อความส้ันๆ รายงาน บทความ 
เร่ืองส้ัน และนิทานจากภาษาเยอรมนัเป็นภาษาไทย และ
จากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมนั ปัญหาในการแปล 

Prerequisite: 419-451  German Translation I 
German-Thai and Thai-German translation of 

news, texts, reports, articles, short stories, and tales; 
translation problems 
 
419-463                  3(3-0-6) 
วรรณกรรมเด็กและเยำวชนเยอรมัน 
(German Children’s and Juvenile Literature) 

การวิเคราะห์วรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน
เร่ืองเด่นๆท่ีสะทอ้นวฒันธรรมและสังคมของประเทศท่ี
ใชภ้าษาเยอรมนั 

Analysis of outstanding German children and 
youth literature in terms of characters, themes, and 
literary device 



419-464                  3(3-0-6) 
สรรนิพนธ์เยอรมัน 
(Selected German Literature) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-362 วรรณคดีเยอรมนัวิ
จกัษ ์

การอ่านวิเคราะห์ การตีความ และการวิจารณ์งาน
วรรณกรรมเยอรมนั 

Prerequisite: 419-362 German Literary 
Appreciation 

Analysis, interpretation and criticism of selected 
German literary works 
 
419-480              300 ช่ัวโมง 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
(Practicum) 

การฝึกงานท่ีใช้ภาษาเยอรมัน เช่นงานวิเทศ
สัมพนัธ์ งานธุรกิจและเลขานุการ ธุรกิจการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชัว่โมง
และสัมมนาหลงัฝึกงาน 

Minimum of 300 hours of field experiences 
related to German language usage: international 
relations, business, secretarial work, hotel management 
and tourism, post-practicum seminar 
 
419-483                  3(3-0-6) 
ภำษำเยอรมันในหนังสือพมิพ์ 
(German in Newspapers) 

ภาษาและการน าเสนอความคิดในหนังสือพิมพ์
ภาษาเยอรมนั 

Language and presentation of ideas in German 
newspapers 
 
419-484                  3(3-0-6) 
ภำษำเยอรมันเพ่ือธุรกิจ 
(German for Business) 

ศพัท์และส านวนภาษาเยอรมันท่ีใช้ในวงธุรกิจ 
ไดแ้ก่ ในส านกังาน การน าเขา้และส่งออก การธนาคาร, 
หุ้น, การแลกเปล่ียนเงินตรา การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยฝึกทกัษะการพูดและการ
เขียน 

German vocabulary and expressions in business: 
office work, import and export, banking, stock, 
currency exchange, business communication through 

information technology; practices in speaking and 
writing 
 
419-485                6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ* 
(Cooperative Education) 

การฝึกงานในฐานะพนักงานในสถาบันหรือ
องค์กร ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 
 มีการประเมินผลการท างานจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และจัดท ารายงาน
สรุปผล การท างานเม่ือส้ินสุดการท างาน 

* หมายเหตุมีการเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษา
ก่อนออกไปสหกิจศึกษาจ านวน 30 ชัว่โมง 

Working as an intern in institutes or 
organizations for at least 16 weeks, or 1 semester; 
internship evaluation by supervisors and employers; 
written report 

Note:  30-hour orientation session is provided 
prior to internship 
 
421-111                  3(3-0-6) 
กำรรู้สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Information Literacy and Life-Long Learning) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
แสวงหาสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นและการเข้าถึง
สารสนเทศ การประเมิน และการใช้สารสนเทศ การ
อ้างอิง การน าเสนอสารสนเทศต่างๆ เช่น การเขียน
รายงาน การน าเสนอในเวทีทางวิชาการ และ อินโฟเมชัน่
กราฟฟิกส์  จ ริยธรรมในการใช้และการน า เสนอ
สารสนเทศการคน้หาค า เป็นตน้ 

Information and Communication Technology 
for Information seeking ; strategies for information 
search and access ;  information evaluation and use ; 
citation ; information presentation : report writing, oral 
presentation, information graphics ; ethics in 
information use and presentation 
 
421-131                  3(2-2-5) 
พื้นฐำนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
(Programming Foundation) 

หลกัการโปรแกรม วิธีการออกแบบและพฒันา
โปรแกรมโดยใช้ผงังาน ชนิดของขอ้มูล ตวัแปร นิพจน์
และตัวกระท าการค าส่ังเพ่ือควบคุมการท างานของ



โปรแกรม โครงสร้างควบคุมแบบเลือกและท าซ ้า การใช้
ฟังก์ชันส าหรับการเขียนโปรแกรม การน าเข้า/ส่งออก  
ฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นด้วยภาษา
ระดบัสูงเพื่อการแกปั้ญหาและการคิดเชิงตรรกะ  

Introduction to fundamental programming 
principles; design and develop applications using 
flowcharts, data type, variable , Expression and 
operator;  control Statement ; selection and repeat 
control structure; functional programming; input/output 
programming; basic programming workshop with high 
level language for problem solving and logical thinking 
 
421-211                                      3(3-0-6) 
กำรอ่ำน-เขียนภำษำอังกฤษส ำหรับนักสำรสนเทศ 
(English Reading and Writing for Information 
Scientists) 

ทักษะการอ่านเร็ว  ทักษะการอ่านข้าม การเดา
ความหมายจากบริบท การพฒันาค าศพัท์ (ค  าเสริมหน้า
และค าเสริมทา้ย) การอ่านจบัใจความส าคญั ฝึกท าความ
เข้าใจวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากเว็บไซต์และจาก
ฐานขอ้มูล ฝึกการเขียนอีเมลเ์พื่อบริการสารสนเทศ เขียน
ประชาสัมพนัธ์บริการสารสนเทศส้ันๆ สรุปสาระสังเขป 
และบทความจากฐานขอ้มูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเว็บไซต์ ดา้นการจดัการสารสนเทศและ ห้องสมุด
ต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

Speed reading skills; scanning & skimming 
reading skills; guessing meaning from context, 
vocabulary development (prefix and suffix); reading for 
main ideas; practice searching information from 
websites and online databases; practice email and public 
relation writing for information service; writing 
summaries of abstracts & articles from electronic 
databases and books or websites about information 
management of websites as well as related overseas 
library websites 
 
421-221                   3(2-2-5) 
กำรพฒันำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
(Information Resources Development) 

ความหมาย  ความส าคญัของการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศ ประ เภทและลักษณะของทรัพยากร
สารสนเทศ กระบวนการพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
ได้แก่ การก าหนดนโยบาย  การประเมินทรัพยากร

สารสนเทศ การเลือกและการใช้เคร่ืองมือในการเลือก 
แหล่งผลิตและแหล่งจ าหน่าย การจดัหา การบ ารุงรักษา 
การคัดออก รวมทั้งแนวโน้มในการพฒันาทรัพยากร
สารสนเทศ 

Definition, importance of information resources 
development, types and characteristic of information 
resources; processes of information resources 
development including policy setting, evalution of 
information resources, selection, production and 
distribution, acquisition, maintenance, weeding and 
trends of information resources delopment 
 
421-222                                 3(2-2-5) 
กำรวิเครำะห์เน้ือหำสำรสนเทศและจัดหมวดหมู่ระบบ
ทศนิยมดิวอี ้
( Information Content Analysis and Dewey Decimal 
Classification) 

หลักการ กระบวนการ และมาตรฐานในการ
วิ เคราะห์สารสนเทศ การก าหนดตัวแทนเ น้ือหา
สารสนเทศ การจัดระบบหมวดหมู่สารสนเทศด้วย
หลกัการระบบทศนิยมดิวอ้ี การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จดัเก็บ สืบคน้และเขา้ถึงทรัพยากรสารสนเทศ 

Principle, process, and standard  for information 
content analysis; surrogate designation for information 
content; information classification using Dewey Decimal 
principle; using technology for information storage, 
retrieval, and access 
 
421-223                                                3(2-2-5) 
กำรวิเครำะห์เน้ือหำสำรสนเทศแบบระบบหอสมุด
รัฐสภำอเมริกัน 
(Library of Congress Classification System) 

หลักการ กระบวนการ และมาตรฐานในการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ จดัระบบ และ
เขา้ถึงสารสนเทศแบบระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  

Principles, processes and standards for 
information content analysis and synthesis, organization 
and access of Library of Congress Classification System 

 
421-224                    3(2-2-5) 
กำรวิเครำะห์รำยกำรสำรสนเทศ 
(Information Resource Description Analysis) 



หลักการจัดการสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลกัเกณฑ์และมาตรฐาน
เพื่อพรรณนา สืบค้น และเข้าถึงสารสนเทศ การจัดท า
รายการสารสนเทศ 

Principles of information management; analysis 
and synthesis of information resource description; rules 
and standards for information description, search and 
access; cataloging of  information resource description 
 
421-231                                 3(2-2-5) 
โครงสร้ำงข้อมูลและอัลกอริทึม 
(Data Structure and Algorithm) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 421-231 พ้ืนฐานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

วิ ธี ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อั ล ก อ ริ ทึ ม อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ: ขั้นตอนวิธีประเภทแบ่งเพ่ือเอาชนะ                    
ขั้นตอนวิธีการแกปั้ญหาแบบเรียกซ ้ า โครงสร้างข้อมูล
ส าหรับการคน้คืนขอ้มูล ก าหนดการเชิงพลวตั ขั้นตอน
วิธีแบบละโมบ โครงสร้างขอ้มูลส าหรับการใชก้ราฟและ
เครือข่าย และวิธีในการส ารวจเส้นทางและการคน้หา 

Prerequisite: 421-231Programming Foundation 
Methods for analysing the efficiency of 

algorithms, divide and conquer techniques, recursive 
solution. Methods for ordering, searching and sorting. 
Data structures for efficient retrieval of data, dynamic 
programming and greedy algorithms. Data structures for 
implementing graphs and networks, as well as methods 
for traversals and searches 
 
421-232                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
(Database Management) 

พ้ืนฐานในการสร้างแบบจ าลอง เน้นการสร้าง
แบบจ าลองแบบความสัมพันธ์แบบเอนติต้ี รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงพีชคณิตและเอสคิวแอล การสร้าง
ฐานข้อมูล หลักการออกแบบนอร์มัลไลเซชั่นส าหรับ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ โมเดลฐานข้อมูลประเภทอื่นๆ 
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล: การจัดการไฟล์และการ
สร้างดัชนี การประมวลผลแบบสอบถาม ระบบการ
จัดการฐานขอ้มูล รายการประจ าวัน การฟ้ืนสภาพและ
ความพร้อมกนั ความคงสภาพของขอ้มูล 

Basic introduction to data modelling with 
emphasis on Entity Relationship modelling. The 

relational model, relational algebra and SQL. Database 
construction. Normalization as a design theory for 
relational databases. Other database models. Storage 
technologies, file organization and index structures. 
Query processing. Database management systems 
(DBMS) Transactions, concurrency and recovery Data 
integrity 
 
421-233                  3(2-2-5) 
กำรจัดเก็บและค้นคืนสำรสนเทศ 
(Information Storage and Retrieval) 

หลกัการจดัเก็บและะคน้คืนสารสนเทศ ลกัษณะ
ของขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูลและการท าดชันีในระบบคน้
คืนสารสนเทศ ประเภทฐานขอ้มูลและกลวิธีสืบคน้ขอ้มลู 
ระบบคน้คืนสารสนเทศท่ีตอบสนองความตอ้งการ ระบบ
การติดต่อกับผู ้ใช้ กลไกอ านวยความสะดวกในการ
สืบคน้ และการประมวลผลการสืบคน้สารสนเทศ 

Principle of information storage and retrieval; 
information retrieval system and services to resolve 
information needs; data feature, structure, indexing; 
types of databases and search techniques; user interface 
system; search facilities, and result evaluation 
 
421-234                  3(2-2-5) 
กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบระบบสำรสนเทศ 
(System Analysis and Design) 

แนวคิดและทักษะการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ  ค รอบคลุ มแผนภาพการไหลของข้อมู ล 
พจนานุกรมข้อมูล แบบจ าลองเชิงตรรกะ แบบจ าลอง
ขอ้มูล รายละเอียดขั้นตอนกระบวนกา และเคร่ืองมือใน
การบริหารโครงการ (ซีพีเอม็ แกนทช์าร์ต  แผนภูมิเพิร์ต) 

Concepts and skills of system analysis and 
design. It includes expanded coverage of data flow 
diagrams, data dictionary, logical modeling, data 
modelling (E-R Diagrams), process specifications and 
project management tools (CPM, Gantt, PERT) 
 
421-251                 3 (3-0-6) 
สำรสนเทศในบริบทสังคม 
(Information in Society Context) 

คุณค่า บทบาท และความส าคญัของสารสนเทศ
ในบริบทสังคม ความเปล่ียนแปลงของสังคม อัน



เน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของผูจ้ดัการ
สารสนเทศ วิชาชีพสารสนเทศและตลาดแรงงาน 

Value, roles, and significance of information in 
society context; social changes effected by information 
technology, the role of  information manager; labor 
market and information career 
 
421-311                   3(3-0-6) 
สถิติส ำหรับนักสำรสนเทศ 
(Statistics for Information Scientists) 

ขอบข่าย  ความส าคญั ความหมายของสถิติ ระดบั
ความมีนัยส าคัญทางสถิติ   ความคลาดเคล่ือน  การ
จดัระบบขอ้มูล การวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวดัการ
กระจาย สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง การทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
การทดสอบไคว์สแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย งานวิจัยท่ีใช้สถิติเชิงอนุมาน การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการตรวจสอบข้อมูล การท าความสะอาด
ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
และแปลความหมายขอ้มูลทางสถิติ เพื่องานวิจยัตลอดจน
สารสนเทศสนบัสนุนการตดัสินใจ 

Scope, significance; meaning of statistics, level 
of the significance, type of the errors,  data system, 
measures of central tendency, measurement of 
distribution, descriptive and inferential statistics 
correlations, correlation coefficient. Chi-square, simple 
regression, the example of research used the inferential 
statistics; application of software package for data 
verification cleaning and analysis; presentation of 
statistics and interpretation of the research results as 
well as supporting the information for decision making 
 
421-312                 3(3-0-6) 
กำรใช้สำรสนเทศและพฤติกรรมสำรสนเทศ 
(Information Use and Behaviors) 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาผูใ้ช้ 
ความตอ้งการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
ผูใ้ช้สารสนเทศ หลักการ และกระบวนการศึกษาผูใ้ช้
สารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศให้เหมาะสมกบั
ผูใ้ชส้ารสนเทศ 

Concept and related theory of information user’s 
need and information seeking behavior; principles and 

study process of user; the synthesis of appropriated 
information for user 
 
421-313                  3(2-2-5) 
บริกำรสำรสนเทศ 
(Information Services) 

ความหมาย องคป์ระกอบ ประเภท กระบวนการ
ด าเนินการให้บริการสารสนเทศแต่ละประเภท การตลาด
ในงานบริการสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานบริการสารสนเทศและงานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง 

Definition, component, types and process of 
information service; information service marketing; 
application of information technology to information 
and relevant service 
 
421- 321                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรสำรสนเทศท้องถิ่นภำคใต้ 
(Southern Local Information Management) 

ความหมายและความส าคัญของสารสนเทศ
ทอ้งถ่ิน แหล่งทรัพยากรสารสนเทศทอ้งถ่ินภาคใต ้ ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินภาคใต้และเครือข่าย การจัดหา การ
จดัระบบ การจดัเก็บ การจดับริการและเผยแพร่ และการ
สงวนรักษาสารสนเทศท้องถ่ินภาคใต้เพ่ือการพัฒนา
ชุมชน 

Definition and significance of local information; 
southern local information resources; southern local 
wisdom and network; acquisition, organization, storage, 
services and dissemination, and preservation of southern 
local information for community development 
 
421-322                  3(2-2-5) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
(Information Management System) 

แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
โครงสร้าง  รูปแบบ และองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการและระบบสารสนเทศอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การประยกุตแ์ละการบริการสารสนเทศเพื่อการ
จัดการในองค์กร การบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ 

Concepts of management information system; 
structure, model and  components of management 
information system and other related information 
system; application and services of management 



information in organization; maintenance of 
management information systems 
 
421-323                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) 

แนวคิดและหลกัการจดัการความรู้ กระบวนการ
และเคร่ืองมือในการจัดการ แลกเปล่ียน จัดเก็บ และ
เผยแพร่ความรู้ การจดัความรู้ท่ีใชใ้นองคก์ร 

Concepts and principles of  knowledge 
management; processes and tools to manage, exchange, 
store and share knowledge; implementation of 
knowledge management in organizations 
 
421-331                    3(2-2-5) 
กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยสำรสนเทศ 
(Data Communications and Information Networks) 

องค์ประกอบและบริการของเครือข่าย ประเภท
เครือข่าย อินเทอร์เน็ต รูปแบบมาตรฐานเครือข่ายอา้งอิง 
ไดแ้ก่ OSI และ TCP/IP หลกัการสวิตช่ิง หลกัการท างาน
ในแต่ละ เล เยอร์ของ  OSI มุ่ ง เน้นโปรโตคอลและ
สถาปัตยกรรมบนชั้นแอพพลิเคชั่นเลเยอร์ ไดแ้ก่ ระบบ
การตั้งช่ือโดเมน (Domain Name System: DNS) จดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) และเวิลดไ์วดเ์วบ็ (W3) เครือข่าย
ไร้สายและเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

Multimedia components and network based 
services, switching principles, network types, Internet. 
Reference models (i.e. OSI and TCP/IP). Functionality 
in the application, transport, network, link and physical 
layers. Within the application layer, architecture and 
protocols for the Domain Name System, e-mail and 
World Wide Web (WWW) will be focused. 
Introduction to wireless and mobile networks. 
 
421-411                  3(3-0-6) 
สัมมนำกำรจัดกำรสำรสนเทศ 
(Seminar in  Information Management) 

การวิเคราะห์แนวปฏิบัติ  กระบวนการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีน ามาใช้ในการจัดการสารสนเทศ 
โดยเน้นประเด็นการผลิต การจัดการ และการใช้
สารสนเทศ 

Examine new practice, process, and technology 
for information management; emphasis on issues 

relating to production, management, and utilization of 
information 
 
421-341                          3(3-0-6) 
กำรฟัง-พูดภำษำอังกฤษส ำหรับนักสำรสนเทศ 
( English Listening and Speaking for Information 
Scientists) 

การฟังข่าว สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากเว็บไซต์ภาษาองักฤษ การสรุปสาระส าคญัจากส่ิงท่ี
ฟัง  ฝึกพูดเก่ียวกบัการให้-รับบริการสารสนเทศ การรับ
โทรศัพท์ ตลอดจนการพูดบรรยายและแสดงความ
คิดเห็นดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การสัมภาษณ์ การเป็น
ผูด้  าเนินการและน าเสนอสารสนเทศ 

Listening to news, information, and information 
technology from English websites; summarizing key 
points from the information heard; practice speaking 
about giving and receiving information service; 
telephone conversation; practice explaining and giving 
opinion about the information technology; interview, 
moderator and information presenter 
 
421-342                 3(3-0-6) 
กำรประชำสัมพนัธ์ 
(Public Relations) 

ความรู้เ บ้ืองต้นเก่ียวกับการส่ือสารและ การ
ประชาสัมพันธ์  ส่ือและกล วิ ธีใน ส่ือสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการใช้ห้องสมุดตลอดจน
องคก์รอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Introduction to communication and public 
relations; media and strategies for communication and 
public relations; promoting the use of libraries and other 
related organizations 
 
421-343                  3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยส ำหรับนักสำรสนเทศ 
(Research Methodology for Information Scientists) 

รายวิชาบังคบัก่อน :  421-311 สถิติส าหรับนัก
สารสนเทศ 

ขอบข่าย  ความส าคญั ประเภทของการวิจยั การ
ก าหนดปัญหาการวิจยั ค  าถามการวิจยั  กรอบความคิด ตวั
แปร การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดสมมุติฐาน 
การออกแบบ   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือใน
การวิจัย การวิจัยออนไลน์ การตรวจสอบคุณภาพของ



เคร่ืองมือ;  การเลือกใช้สถิติท่ีเหมาะสม จริยธรรมวิจยั 
การเขียนโครงร่างงานวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยั การแปลผลและสรุปผล การ
ประเมินผลงานวิจัย การเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย
และจรรยาบรรณนกัวิจยั 

Prerequisite: 421-311  Statistics for Information 
Scientists 

Scope, significance; research types, research 
problem identification, research questions, framework, 
variables; literature review, hypotheses, research 
designs, populations; samples; research tools; online 
research; the validity and reliability of the tools;  
selection of an appropriate statistics, Ethical research, 
research proposal writing,  collecting the data, data 
analysis, interpretation and summarization, research 
evaluation, writing and presenting the research results, 
the ethics for the researcher 
 
421-344                  3(2-2-5) 
ธุรกิจสำรสนเทศ 
(Information Business) 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัธุรกิจสารสนเทศ ประเภท
ของธุรกิจสารสนเทศ  การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค การวิจัย
การตลาด การก าหนดแผนและกลยุทธ์ทาง ธุร กิจ
สารสนเทศ บทบาทของผู ้ให้บริการ กฏหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจสารสนเทศ 
แนวโนม้ของธุรกิจสารสนเทศในอนาคต 

Basic knowledge of information business; type of 
information business; consumer analysis; marketing 
research; plan and strategic information business; roles 
of information providers; laws and ethics related of 
information business; trends of information business 
 
421-345                  3(2-2-5) 
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(Multimedia Technology) 

ความหมาย ลกัษณะของส่ือดิจิทลั การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมใน              การ
ออกแบบส่ือดิจิทลั เพื่อพร้อมใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
ความสนใจ และความสามารถของกลุ่มผูใ้ช ้

Definition, characteristics of digital media; 
application of technology and software in design of 

digital media to use and needed, interest, and ability of 
user 
 
421-351                  3(2-2-5) 
ทรัพยำกรสำรสนเทศสำขำมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
(Information Resources in the Humanities and 
Social Sciences) 

ความหมาย ความส าคญั และขอบเขตสารสนเทศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แหล่งผลิต เผยแพร่และ
ให้บริการสารสนเทศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การ
สืบค้นสารสนเทศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การ
วิเคราะห์สารสนเทศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาก
ส่ือ 

Definition, importance and scope of information 
humanities and social sciences, production, 
dissemination and services in information humanities 
and social sciences; information searching and 
information analysis in humanities and social sciences 
from media 
 
421-352                  3(2-2-5) 
ทรัพยำกรสำรสนเทศสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Information Resources in Science and Technology) 

ความหมายและความส าคญั ขอบข่าย ธรรมชาติ
และรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิต เผยแพร่
และบริการสารสนเทศท่ีส าคญั การจดัระบบสารเทศและ
การสืบค้นสารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

Definition; significance; scope, nature and 
format of information resources; major sources of 
production, dissemination, and service of information; 
information organization and retrieval; repackaging 
information using appropriate technology 
 
421-353                  3(3-0-6) 
วรรณกรรมส ำหรับเด็กและเยำวชน 
(Children’s and Young Adult’s Literature) 

องค์ประกอบ ประเภท ลกัษณะของวรรณกรรม
เด็กและเยาวชน อิทธิพลของวรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ต่อสังคม 

Elements, types and characteristics of Children’s 
and Young Adult’s Literature, influence on society 



421-354                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรสำรสนเทศดิจิทัล 
(Digital Information Management) 

ลกัษณะ รูปแบบ และประเภทสารสนเทศดิจิทลั 
แนวคิด มาตรฐานและหลักการจัดการและบริการ 
เทคโนโลยีการจัดเก็บและการค้นคืน การออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทลัและพิพิธภัณฑ์ดิจิทลั การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการพฒันาห้องสมุดดิจิทลั การสงวนรักษา
สารสนเทศดิจิทัล ทรัพยสิ์นทางปัญญาและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารสนเทศดิจิทลั 

Feature, form, and type of digital information; 
concept, standard, management principle and services 
of digital information; technology for storage and 
retrieval; design of digital library and digital museum; 
using computer program for digital library 
development; digital information preservation; 
intellectual property and law related to digital 
information management 
 
421-361                  3(2-2-5) 
ระบบกำรจัดกำรเน้ือหำของเว็บไซต์ 
(Content Management Systems) 

กรอบแนวคิด สถาปัตยกรรม ภาษา รูปแบบ และ
มาตรฐานท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่และบริการ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนาโซลูชั่นบนเว็บ มุ่งเน้น
เทคโนโลยีและระดบัความส าเร็จของความรู้และทกัษะท่ี
ได้จากการประเ มินในโครงงานและงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

Frameworks, architectures, languages, formats 
and standards used in the development of web-
applications and services. Technologies used in the 
development of web-based solutions The course is 
technology-oriented and it is the achieved level of 
knowledge and skills that is evaluated in the projects 
and assignments 
 
421-362                    3(2-2-5) 
ระบบอัตโนมัติส ำหรับศูนย์สำรสนเทศและห้องสมุด 
(Automated System for Information Centers and 
Libraries) 

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ  มาตรฐานท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบห้องสมุด
อตัโนมัติ  การประเมิน คดัเลือก และปรับเปล่ียนไปสู่

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   ระบบอัตโนมัติ ท่ีใช้ใน
ห้องสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 

Concepts and components of automated system; 
automated library system standard; appraisal, selection 
and adjustment to automated library system; 
implementation of automated system in organizations 
 
421-363                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรระบบควำมปลอดภัยสำรสนเทศ 
(Information Security Management) 

รายวิชาบังคบัก่อน : 421-331 การส่ือสารข้อมูล
และเครือข่ายสารสนเทศ 

การเข้ารหัสขอ้มูล: แบบสมมาตร คียส์าธารณะ 
โปรโตคอลการเขา้รหัส การสร้างคียแ์ละการตรวจสอบ
การเขา้ถึง โครงสร้างของลายมือช่ือดิจิทลั ความปลอดภยั
ระดับเครือข่าย: การควบคุม การเข้าถึง บริการและ
เคร่ืองมือในการพิสูจน์ตวัตน โปรโตคอลความปลอดภยั
ระดบัเครือข่าย ความปลอดภยัแอพพลิเคชั่นเลเยอร์และ
การจดัการความปลอดภยัเครือข่าย ความปลอดภยัระบบ: 
การตรวจจับการบุกรุก ซอฟต์แวร์ท่ีเป็นอนัตราย ไฟร์
วอลล ์และการระบุตวัตน 

Prerequisite: 421-331 Data Communications and 
Information Networks 

Network security: access control, services and 
mechanisms for authentication, network security 
protocols, application layer security and secure network 
management. System security: intrusion detection, 
malicious software, firewalls, identification 
 
421-364                  3(2-2-5) 
กำรพฒันำระบบประยุกต์ผ่ำนอุปกรณ์ไร้สำย 
(Mobile Application Development) 

สถา ปั ตยกรรมฮา ร์ ดแว ร์ และซอฟท์แว ร์  
คุณลักษณะและข้อจ า กัดของอุปกร ณ์ เ ค ล่ือน ท่ี  
ระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา 
เคร่ืองมือและภาษาท่ีใชส้ าหรับพฒันาโปรแกรมประยุกต์ 
การโปรแกรมบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี การติดต่อกบัผูใ้ช ้

Mobile device hardware/software architecture; 
Specifications and limitations of mobile device; 
Operating systems and development environments; 
Tools and languages for development; Mobile device 
programming; Input moralities and user interfaces 
 



421-365                  3(2-2-5) 
ระบบสำรสนเทศทำงธุรกิจและกำรบริกำร 
(Business Information System and Services) 

ความส า คัญ  ป ระ เ ภทและ รูปแบบระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ การออกแบบระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกบัธุรกิจ การจดัการสารสนเทศทางธุรกิจและ
การบริการ 

Significance, types and models of business 
information system; proper system designs to meet 
business; information management for business and 
services 
 
421-441                  3(3-0-6) 
กฎหมำยและจริยธรรมส ำหรับนักสำรสนเทศ 
(Laws and Ethics for Information Scientists) 

กฎหมายว่าดว้ยขอ้มูลข่าวสาร กฎหมายเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายเก่ียวกบั
การพิมพ ์กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  จ ริยธรรมส าหรับนัก
สารสนเทศ 

Information laws; intellectual property laws; 
copyright laws; publishing laws; laws related to crime 
of information and communication technology; ethics 
for information scientists 
 
421-442                  3(2-2-5) 
พำณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) 

แนวคิด พ้ืนฐาน และรูปแบบของพาณิชยกรรม 
แนวทางการด าเนินการพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบตะกร้าสินค้าและการช าระเงิน การพัฒนาเว็บ
พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวข้อง นวตักรรมธุรกิจพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
กรณีศึกษาและโครงงานขนาดเลก็ 

Concept, fundamental and type of electronic 
commerce; preparation for electronic commerce; 
Shopping Cart and Payment System; E-Commerce 
Application Development; E-Commerce laws and 
ethics; Innovation in Electronic Commerce Develop 
Electronic Commerce project to gain experience 
 
 
 

421-443                  3(3-0-6)         
พฤติกรรมเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
(Social Networking Behavior) 

ความส าคัญ แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ประเภท วตัถุประสงค์การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์  พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ พฤติกรรม
วยัรุ่นกบัเครือข่ายสังคมออไลน์ การส่งเสริมพฤติกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทางบวก แหล่งสารสนเทศ
เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีประสบปัญหาท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

Important Concept of social networking, type, 
aim of social networking use, social networking 
behavior, adolescent and social networking behavior, 
promoting of positive social networking behavior, 
information resources for helping the victims from 
social networking 
 
421-451                  3(3-0-6) 
กำรบริหำรองค์กร 
(Organization Management) 

แนวคิด หลกัการ และกระบวนการในการบริหาร
องคก์ร การวิเคราะห์และการก าหนดลกัษณะองคก์ร การ
น าองคก์ร การพฒันาแผน การออกแบบระบบงาน ระบบ
การจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการบริหาร การ
บริหารทรัพยากรบุคคล จริยธรรมในการบริหาร การ
วิเคราะห์และการประเมินผลการด าเนินงาน แนวคิดและ
เคร่ืองมือในการบริหารร่วมสมยั 

Concepts, principles and processes of 
organizational management; organizational analysis and 
organization profile; leadership; planning; 
organizational work system design; information and 
knowledge management system for management; 
human resource management; management ethics; 
performance analysis and measurement; contemporary 
management concepts and tools 
 
421-461                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรสำรสนเทศส ำนักงำน 
(Management for Information Office) 

ความหมาย ความส าคัญ กระบวนการจัดการ
สารสนเทศ นบัตั้งแต่การผลิต การจดัเก็บ การประมวลผล 
การค้นคืน และเผยแพร่สารสนเทศส านักงาน ระบบ
สารสนเทศและการบริหารจดัการสารสนเทศในองคก์ร 



Definition, significance, information 
management process, production, storage, result 
retrieval and dissemination; information system and 
organization information management 

 
421-462                  3(2-2-5) 
กำรท ำเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) 

เรียนรู้กระบวนการท าเหมืองขอ้มูล: การคดัเลือก
ขอ้มูล การเตรียมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอ
ท่ีน าไปสู่การคน้พบความรู้ใหม่ๆ การใช้เทคนิคการท า
เหมืองข้อมูลในบริบททางวิทยาศาสตร์และธุรกิจ เน้น
การเรียนรู้และใช้เทคนิคต่างๆ ของการท าเหมืองขอ้มูล
แทนการพฒันาหรือคิดคน้เทคนิคใหม่ 

The course explores the use of data mining 
techniques in different settings, including business and 
scientific domains. The emphasis will be on using 
techniques instead of developing new techniques or 
algorithms. Students will select, prepare, visualize, 
analyze, and present data that leads to the discovery of 
novel and actionable information 
 
421-463                  3(2-2-5) 
คลังข้อมูล 
(Data Warehouse) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 421-232 การจดัการ
ฐานขอ้มูล 

* Software ท่ีใช้ในการเรียนการสอน: ไม่ต ่ากว่า 
Microsoft SQL Server 2012 

ทฤษฎีและขั้นตอนการพัฒนาคลังข้อมูล การ
สร้างโมเดลและการออกแบบคลังข้อมูล การฝึกใช้
ซอฟตแ์วร์ส าหรับคลงัขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

Prerequisite : 421-232  Database Management 
* Software : Not less than Microsoft SQL Server 

2012 
An introduction to methods and theory for 

development of data warehouses. Modeling and design 
of data warehouses. Practical use of software for data 
warehouse and data analysis 
 
421-464                  3(2-2-5) 
กำรประมวลผลภำษำธรรมชำติเบื้องต้น 
(Introduction to Natural Language Processing) 

ความ รู้ เ บ้ื อ งต้น เ ก่ี ย วกับกา รประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ พ้ืนฐานทางดา้นภาษาศาสตร์ ขั้นตอนใน
การเขา้ใจภาษาธรรมชาติ การวิเคราะห์ทางวากยสัมพนัธ์ 
การค้นหาค าและก าหนดชนิดของค าเทคนิคการแยก
ประโยคเบ้ืองตน้ การแทนความรู้และการประยกุตใ์ชง้าน
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ  ไดแ้ก่ การแปลภาษาดว้ย
คอมพิวเตอร์ การรู้จ าและการสังเคราะห์เสียง และ                      
การท าเหมืองขอ้มูลขอ้ความ 

Basic knowledge of natural language processing 
(NLP) linguistic background; natural language 
understanding, syntactic processing: word classes and 
part-of-speech tagging; basic parsing techniques; 
knowledge representation and natural language 
processing applications i.e. Machine translation, speech 
recognition and speech synthesis and text mining 
 
421-465                  3(1-4-4) 
โครงงำนปฎิบัติกำรวิจัยส ำหรับนักสำรสนเทศ 
(Research Practicum for Information Scientists) 

ปฏิบติัการวิจยัครบตามกระบวนการของการวิจยั 
จริยธรรมวิจยั เขียนโครงการวิจยั วางแผนโครงการวิจยั 
ก าหนดปัญหา สมมติฐาน กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาเอกสารท่ีเ ก่ียวข้อง การออกแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือวิจยั เก็บรวบรวม
ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั น าเสนอ
ผลการวิจยั การเผยแพร่ในรูปของบทความ โปสเตอร์ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์และการประเมินผลงานวิจยั   

Research practicum, ethical research, research 
proposal writing, research planning, research problem, 
hypothesis, conceptual framework, literature review, 
research design, population and sample, research tools, 
data collection and analysis, research report, research 
presentation, dissemination in article, poster, electronic 
forms and research evaluation 
 
421-466                   3(1-4-4) 
โครงงำนกำรพฒันำกำรจัดกำรสำรสนเทศและระบบ
สำรสนเทศ 
(Information Management and Information System 
Project) 

การสืบค้นข้อมูล เขียนเค้าโครงของโครงงาน  
ออกแบบ พฒันา และรายงานโครงงานดา้นการจดัการ



สารสนเทศและระบบสารสนเทศ ท่ีนักศึกษาสนใจ 
ภายใตก้ารดูแลของโครงงานอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Literature review, Written outline of the project, 
design, development and reporting project of information 
management and information system offers students 
interested in topics. Under the supervision of the project 
adviser 
 
421-471                3(0-18-0) 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
(Practicum in Information Science) 

การฝึกการท างานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับวิชาชีพสารสนเทศในภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 
300 ชัว่โมง และสัมมนาหลงัการฝึกงาน 

Practicum in government or private sectors 
related to the field of information  science for a  
minimum of 300 hours; after-practicum seminar 
 
421-472                 6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education) 

เ ง่ือนไข : นักศึกษาต้องได้ผลการศึกษาเฉล่ีย
ตั้งแต่ 2.70 ขึ้นไป 

การปฏิบติังานจริงเตม็เวลาในสถานประกอบการ
ในฐานะบุคลากรของสถานประกอบการ ท่ี เน้น
ประสบการณ์ท างาน ท่ีตรงกับสาขา วิชา ชีพ  เพื่ อ
เสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจาก
การท างานในสถานการณ์จริงอยา่งเป็นระบบ 

Requirement : for students with minimum 
cumulative grade point average of 2.70 

Full time working in organizations as a staff of 
certain workplace focusing on work integrated learning 
in specialized career; students will be prepared 
systematically and ready in their career from working in 
real situation 
 
425-100                  1(1-0-2) 
กำรใช้แผนที่ในกำรศึกษำประวัติศำสตร์ 
(Using Map in Historical Studies) 

การอ่านแผนท่ี แผนท่ีประเทศไทย แผนท่ีทวีป
ต่ างๆ  แผนท่ีโลก และการท าแผนท่ีในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ 

Map reading, map of Thailand, map of 
continents, world map and map making for historical 
studies 
 
425-110                                   3(3-0-6) 
สังเขปประวัติศำสตร์ไทย 
(Brief History of Thailand) 

พัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคมไทยตั้งแต่สมยัสร้างบา้นแปลงเมืองจนถึงปัจจุบนั 

Development of Thai government, economy and 
society since the formation of the country 
 
425-130                   3(3-0-6) 
พฒันำกำรของโลกตะวันออก 
(Development of The Eastern World) 

พฒันาการของเมโสโปเตเมีย อียิปต์ จีน ญ่ีปุ่ น 
อิสลาม และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ปรัชญา แนวคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมตะวนัออก ยุคแห่ง
ความรุ่ง เ รืองของปรัชญาตะวันออก ยุคแห่งความ
เปล่ียนแปลง สืบเน่ืองจากการเขา้มามีอิทธิพลของอารย
ธรรมตะวนัตกต่อระบบสังคม และแนวความคิดด้าน
ต่างๆ และการเปล่ียนแปลงตนเองของภูมิภาคเอเชียต่อ
กระแสโลกาภิวฒัน์ 

Development of Mesopotamia India China Japan 
Islam and South East Asia. Political, economic, social 
and cultural thoughts. The dawn of  eastern philosophy. 
Epoch and changes influenced by western civilization on 
social systems and philosophy of East and adaptation 
towards globalizations 
 
425-150                  2(2-0-4) 
กำรอ่ำนและกำรเขียนเบื้องต้นทำงประวัติศำสตร์ 
(Introduction to Reading and Writing in History) 

การอ่านบทความและหนงัสือทางประวติัศาสตร์ 
การอ่านจบัใจความส าคญั การเขียนสรุปใจความส าคญั 
และการเขียนแสดงความคิดเห็น 

Reading articles and books on history, reading 
comprehension, writing for comprehension and writing 
for expressing idea 
 
425-201                  3(3-0-6) 
สังเขปประวัติศำสตร์ไทย 
(Brief History of Thailand) 



          พัฒนาการของการปกครอง  เศรษฐกิจและ
สังคมไทยตั้งแต่สมยัสร้างบา้นแปงเมืองจนถึงปัจจุบนั 
            Development of Thai politics, economy and 
society since the formation of the country to the present 
 
425-240                    3(3-0-6) 
พฒันำกำรของโลกตะวันตก 
(Development The of  Western World) 

พฒันาการของโลกตะวนัตกในยุคกรีก ยุคโรมนั
สมยัคสาสสิก คริสต์ศาสนาในยุโรปสมยักลาง การฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการซ่ึงน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงในด้าน
ศาสนา วิทยาศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมของโลกสมัยใหม่ ผลกระทบท่ีมีต่อภูมิภาค
อ่ืนๆ ซ่ึงก่อให้เกิดความเป็นสมยัใหม่และความขดัแยง้ใน
ส่วนต่างๆ ของโลกจนถึงสมยัโลกาภิวฒัน์ 

Development of the Western world in Classical 
Greek and Roman. Christianity in the Middle Age. The 
Renaissance leading to the transformation of religion, 
science, government, economy and society of the modern 
world, its impact on modernization and conflicts in other 
parts of the world up to globalization 
 
425-250                    2(2-0-4)   
กำรอ่ำนและกำรเขียนงำนวิชำกำรทำงประวัติศำสตร์ 
(Academic Reading and Writing in History) 

*รายวิชาบงัคบัเรียนผา่นก่อน : 425-150 การอ่าน
และการเขียนเบ้ืองตน้ทางประวติัศาสตร์ 

ก า ร อ่ า น ง า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท า ง
ประวติัศาสตร์ การอ่านจบัใจความส าคญั การวิเคราะห์
ข้อ เสนอทาง วิชาการของผู ้ เ ขี ยน  การ เขี ยนสรุป
สาระส าคญัและขอ้เสนอทางวิชาการของช้ินงานท่ีศึกษา 
และการเขียนวิจารณ์บทความและ/หรือหนงัสือท่ีศึกษา 

*Prerequisite: 425-150 Introduction to Reading 
and Writing in History 

Reading scholarly papers and historical 
researches, reading comprehesion, analytical Reading of 
author’s academic proposal and argument, summarizing 
significant ideas and main proposal and/or argument of 
the reading materials, writing review of historical 
articles and books 
 
 

425-260                         3(2-2-5)   
โบรำณคดีเบื้องต้น 
(Introduction to Archaeology) 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโบราณคดี ความหมาย
และประวติัความเป็นมา วิธีการท างาน การส ารวจและ
การขุดคน้ทางโบราณคดี ภาพรวมทางโบราณคดีในภาค
ต่างๆของประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์จนถึง
ตน้รัตนโกสินทร์ 

Introductory knowledge of archaeology; 
definition and historical background; archaeological 
methodology, surveying, excavation; summary of 
archaeological development in Thailand from 
prehistoric to early Rattanakosin period 
 
425-350                    3(2-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจัยและสำรสนเทศทำงประวัติศำสตร์ 
(Research Methodology and Historical Information) 

*รายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน : 425-250 การอ่าน
และการเขียนงานวิชาการทางประวติัศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ การจัดการ
สารสนเทศและการน าข้อมูลไปใช้ในการวิจัยทาง
ประวติัศาสตร์ 

*Prerequisite: 425-250 Academic Reading and 
Writing in History 

Research methodology in history; information 
management and data utilization for historical research 
 
425-380                    3(3-0-6) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับประวัติศำสตร์ 
(English for History) 

การฝึกฝนทกัษะการอ่าน การแปลสรุปความ และ
วิเคราะห์เอกสารประวติัศาสตร์ภาษาองักฤษ การน าเสนอ
และอภิปรายภาษาองักฤษเพื่อใช้เรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
โดยเน้นเก็บใจความส าคญัจากเอกสารเก่ียวขอ้งท่ีผูส้อน
ก าหนดดว้ยทกัษะการอ่านและทบทวนโครงสร้างหลกั
ของภาษา 

Reading skills and basic English structures for 
history study; emphasis on finding main ideas, 
summarizing, and analyzing; presentation and 
discussion in English 

 
 
 



425-450                    3(2-2-5) 
กำรพฒันำหัวข้อวิจัยทำงประวัติศำสตร์ 
(Historical Research Topic Development) 

*รายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน :425-350 ระเบียบ
วิธีวิจยัและสารสนเทศทางประวติัศาสตร์ 

การก าหนดหัวขอ้, วตัถุประสงค์และการส ารวจ
ง าน วิ จั ย ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ ง กับ / ข อ งป ร ะ เ ด็ นท า ง ด้ า น
ประวติัศาสตร์ ท่ีสนใจวิจยั การเขียนรายงานการทบทวน
วรรณกรรม และการเขียนโครงร่างการท าวิจยัในหัวขอ้
ดงักล่าว การน าเสนอผลงานในรูปแบบรายงานและการ
น าเสนอดว้ยวาจา 

*Prerequisite: 425-350 Historical Research 
Methodology and Information 

Developing historical research topic and its 
objectives and surveying related academic literature; 
writing a literature survey and a research proposal; 
written report and oral presentation required 
 
425-451                                 3(2-2-5) 
กำรวิจัยทำงประวัติศำสตร์ 
(Historical Research) 

*รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน: 425-450 การ
พฒันาหวัขอ้วิจยัทางประวติัศาสตร์ 

การศึกษาวิจยัประเด็นทางประวติัศาสตร์ท่ีสนใจ 
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ การน าเสนอ
ผลงานในรูปแบบรายงานการวิจยั และการน าเสนอดว้ย
วาจา 

*Prerequisite: 425-450 Historical Research 
Topic Development 

Conducting historical research on interested topic 
with historical method; written research report and oral 
presentation required 
 
425-452                        ไม่น้อยกว่ำ 300 ช่ัวโมง 
กำรเก็บข้อมูลภำคสนำมและกำรฝึกงำนทำง
ประวัติศำสตร์ 
(Fieldwork and Practicum in History) 

การเก็บข้อมูลภาคสนามในชุมชนและแหล่ง
โบราณคดี หรือฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ความรู้ทาง
ประวติัศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไม่น้อย
กว่า 300 ชั่วโมงและสัมมนาหลังการเก็บข้อมูลหรือ
ฝึกงาน 

Fieldwork data collecting in communities and 
archaeological sites or practical experience using 
historical knowledge at government and/or non-
government organizations at a minimum of 300 hours; 
post-fieldwork or practicum seminar 
 
425-212                  3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นภำคใต้ 
(Local History of Southern Thailand) 

พัฒนาการประวัติศาสตร์ท้องถ่ินภาคใต้ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ภูมิปัญญา และ
หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

Local history of Southern Thailand; political, 
economic, social, cultural, and intellectual 
developments; related historical sources 
 
425-213                  3(3-0-6) 
วิวำทะในประวัติศำสตร์ไทย 
(Debates in Thai History) 

สถานภาพองค์ความรู้ในประวติัศาสตร์ไทย ขอ้
ถกเถียงในประเด็นต่างๆ การศึกษาและแนวการศึกษา
ใหม่ ท่ีมีความน่าสนใจในปัจจุบนั 

The State of thai Historical Studies, central 
debates in the field, up-to date works and key themes in 
thai history 
 
425-222                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่  
(Modern History of Southeast Asia) 

ประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใตส้มยัใหม่ 
พฒันาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
ตั้งแต่คริสตศตวรรษท่ี 18 จนถึงปัจจุบนั 

History of modern Southeast Asian nations; 
political, economic and social development from the 
18th century to the present 
 
425-232                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่  
(Modern History of East Asia) 

ประวัติศาสตร์ จีน  ญ่ีปุ่ น  และเกาหลีตั้ ง แต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 และบทบาทของเอเชียตะวนัออกต่อ
การเมืองโลกปัจจุบนั 



History of China, Japan and Korea since the 19 th 
century; roles of East Asia in present-day international 
politics 
 
425-322                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่ 
(Modern History of South Asia) 

บทบาทและการขยายอ านาจของมหาอ านาจ
ตะวนัตกในเอเชียใตส้มยัอาณานิคม ขบวนการชาตินิยม 
ความขดัแยง้อนัเป็นสาเหตุของการแบ่งประเทศต่าง ๆ  ใน
เอเชียใต้ เอเชียใต้หลังการได้รับเอกราช ปัญหาและ
บทบาททางการเมืองระหว่างประเทศ 

Roles and expansion of western powers in South 
Asia during the Colonial Period; rise of nationalism; 
disputes leading to  division of South Asia; independent 
South Asian countries; problems and roles in 
international politics 
 
425-342                     3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ยุโรปสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน 
(Modern and Contemporary History of Europe) 

ยุโรปสมยันโปเลียนมหาราช เรืองอ านาจคองเก
รสออฟเวียนนา การรวมเยอรมนีและอิตาลี การปฏิวติั
อุตสาหกรรม  ลัทธินิยมต่าง ๆ ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศอันน าไปสู่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 
รวมทั้งปัญหาของโลกอนัเกิดจากสงครามดังกล่าว ผล
จากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตต่อยุโรป สหภาพ
ยโุรป และปัญหาของยโุรปในปัจจุบนั 

Europe during the period of Napoleon the Great; 
Congress of Vienna; Industrial Revolution; Nationalism; 
Conflicts leading to World Wars I and II and resulting 
problems; the Fall of Soviet Union and its consequential 
impacts on Europe and the European Union 
 
425-343                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์สหรัฐอเมริกำ 
(History of the United States of America) 

พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมยัอาณานิคมจนถึง
สมยัเป็นมหาอ านาจ บทบาทของสหรัฐอเมริกาต่อยุโรป
และต่อปัญหาต่างๆ ของโลก 

Political, economic, social and cultural 
developments of the United States of America from the 

colonial period to the present; its roles in Europe and 
world affairs 
 
425-352                                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์นิพนธ์ตะวันตกและไทย 
(Historiography) 

ความเป็นมาของการศึกษาประวติัศาสตร์และการ
เขียนงานทางประวติัศาสตร์ในโลกตะวนัตก และใน
ประเทศไทย 

Development of history as a field of study; 
development of western and Thai historiography 
 
425-254                    3(3-0-6)  
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
(Local History) 

ปรัชญา วิธีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของ
ประเทศไทย 

Philosophy, methodology; local history of 
Thailand 
 
425-255                                                               3(2-2-5) 
กำรใช้คอมพวิเตอร์และกำรวิจัยเชิงปริมำณส ำหรับนกั
ประวัติศำสตร์ 
(Computer Usage and Quantitative Research for 
Historians) 

ก า ร ใ ช้ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ เ พื่ อ ก า ร วิ จั ย ท า ง
ประวติัศาสตร์ การค้นควา้ข้อมูลในอินเตอร์เน็ต การ
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป การอ่านและ
ใชข้อ้มูลเชิงปริมาณ และการวิจยัเชิงปริมาณเบ้ืองตน้ 

Computer usage for historical research; 
searching for information on the internet; use of data 
processing programs; quantitative data analysis and 
usage; introduction to quantitative research 
 
425-264                  3(2-2-5) 
มรดกทำงวัฒนธรรม 
(Cultural Heritage) 

แนวคิดเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรม สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ และการคุม้ครองทางวฒันธรรม 

Conceptual movements pertaining to cultural 
heritage, international treaties and protection of cultural 
heritage 
 



425-274                   3(3-0-6) 
สถำนกำรณ์โลกปัจจุบัน 
(Contemporary World Affairs) 

สถานการณ์โลกปัจจุบนัตั้งแต่ส้ินสุดสงครามเยน็ 
เน้นสาเหตุความขัดแย้งในอดีตท่ีมีผลต่อเหตุการณ์
ส าคญัๆ ของโลกปัจจุบนั 

Contemporary world affairs after the end of Cold 
War; emphasis on past international disputes affecting 
present world affairs 
 
425-314                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ภูมิปัญญำไทย 
(Thai Intellectual History) 

ความเช่ือ โลกทศัน์ วิถีชีวิตและการตดัสินใจของ
สังคมไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริบททางสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่แนวคิดหลักและการ
ปฏิเสธแนวคิดหลกัของสังคม 

Beliefs, world views, ways of life and decision 
of Thai society from the past to the present; social, 
political and economic contexts leading to the formation 
of mainstream ideas and rejection of mainstream ideas 
 
425-324                  3(2-2-5) 
ประวัติศำสตร์และโบรำณคดีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อนสมัยใหม่ 
(History and Archaeology of Pre-modern Southeast 
Asia) 

พฒันาการทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีของ
รัฐและบ้านเมืองในดินแดนเอเชียตะวนัออก เฉียงใต้ 
ก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

Historical and archaeological development of 
states and polities in pre-eighteenth century Southeast 
Asia 
 
425-334                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์จีนสมัยใหม่ 
(Modern History of China) 

พฒันาการทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และภูมิ
ปัญญาของจีนตั้งแต่สมยัหลงัสงครามฝ่ิน จนถึงเหตุการณ์
เทียนอนัเหมิน การสร้างชาติสมยัใหม่โดยพรรคก๊กมินตัง๋
และคอมมิวนิสต์ วิ เคราะห์การก้าวเข้า สู่ความเป็น
มหาอ านาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ บทบาทใน
สังคมโลกและปัญหาของจีนในปัจจุบนั 

China’s social, political, economic, and 
intellectual developments in the period between the 
Opium War and the Tiananmen incident; nation 
building by Kuomintang and Communist parties; 
analysis of China’s rise to a world political and 
economic power;  its present roles in global society and 
crucial dilemmas 
 
425-335                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ญี่ปุ่ นสมัยใหม่ 
(Modern History of Japan) 

ประวติัศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ญ่ีปุ่ นตั้งแต่สมยัเปิดประเทศจนถึงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 
2 

Political, economic and social history of Japan 
from the beginning of modernization to post-World War 
II period 
 
425-336                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์เกำหลีสมัยใหม่ 
(Modern History of Korea) 

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมของเกาหลีตั้งแต่คริสตศวรรษท่ี 19 สมยัแห่งการ
แบ่งแยกเกาหลีจนถึงสมยัความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของ
เกาหลีใต ้

Korean political, and socio-economic changes 
from  19th century to the division of Korea and the rise to 
prosperity of South Korean economy 

 
425-337                                                               3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ภูมิปัญญำตะวันออก 
(History of Eastern Ideas) 

ประวติัศาสตร์ภูมิปัญญาตะวนัออก กระบวนการ
ทางศาสนาและปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมืองและ
สังคม 

History of eastern thoughts; religious and 
philosophical movements; political and social 
ideologies 
 
 
 
 
 



425-338                           3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์และโบรำณคดีอินเดียสมัยโบรำณ 
(Ancient History and Archaeology India) 

พฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมในประเทศ
อินเดีย ตั้งแต่สมัยก่อนประวติัศาสตร์จนถึงการส้ินสุด
ของราชวงศโ์มกุล โดยศึกษาจากหลกัฐานทางโบราณคดี 
(โบราณวตัถุและโบราณสถาน) และเอกสาร 

Social and cultural developments in India since 
pre-historic period to the end of the Mughal dynasty 
studied from archaeological evidences and documents 
 
425-344                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์กำรเมืองสหรัฐอเมริกำ 
(Political History of the United States of America) 

ประวติัความเป็นมาของสถาบัน แนวความคิด 
และพฤติกรรมทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา  ตั้ งแต่
ระยะเร่ิมจนถึงปัจจุบนั 

Development of American political institution, 
concepts and practice from the beginning to the present 
 
425-345                                   3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ภูมิปัญญำตะวันตก 
(History of Western Ideas) 

การเคล่ือนไหวทางภูมิปัญญาคร้ังส าคญั ๆ ของ
ตะวันตก อันสัมพันธ์กับพัฒนาการทางการเ มือง 
เศรษฐกิจ และสังคม 

Major intellectual movements of the West related 
to political, economic and social developments 
 
425-354                   3(3-0-6) 
กำรอ่ำนเอกสำรประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
(Reading Local History Documents) 

การค้นควา้ด้านการอ่านและวิเคราะห์หลกัฐาน
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

A study of systematic research based on Local 
historical documents 
 
425-355                                  3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์นิพนธ์ท้องถิ่นภำคใต้ 
(Southern Local Historiography) 

ปรัชญาและการเขียนประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน การ
วิเคราะห์เอกสารทอ้งถ่ินภาคใต ้

Philosophy and writing of local history; analysis 
of southern local documents 
 
425-364                    3(3-0-6) 
โบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
(Pre-historic Archaeology in Thailand) 

การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมในสมัยก่อน
ประวติัศาสตร์ในประเทศไทย แนวคิด และทฤษฎีจาก
อดีตจนถึงปัจจุบนั การคน้พบหลกัฐานใหม่ๆ เพ่ิมเติม 

Social and cultural developments in pre-historic 
period of Thailand; thoughts and theories from the past 
to the present; new evidence findings 
 
425-365                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ศิลป์และโบรำณคดีในภำคใต้ของประเทศ
ไทย 
(History of Art and Archaeology in Southern 
Thailand) 

ความหมายและ วิ ธีก ารหาข้อมู ลของ วิชา
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์  เน้นการศึกษา
โบราณคดีและประวติัศาสตร์ศิลป์ในภาคใต ้อนัสัมพนัธ์
กบัแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆ ทั้งประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง เร่ิมตั้ งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และจาก
จงัหวดัราชบุรีถึงเขตชายแดนภาคใตข้องประเทศไทย 

Definitions and methodologies of archaeology 
and art history; emphasis on Southern Thailand and its 
relevance with other cultural sites in Thailand and 
neighboring countries; starting from the pre-historic 
period; covering the area of Rajaburi province down to 
the southernmost part of Thailand 
 
425-366                  3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ศิลปะในประเทศไทย 
(Art History of Thailand) 

วิวฒันาการของศิลปะยุคต่างๆในประเทศไทย
ตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ จนถึงยุคตน้รัตนโกสินทร์ 
หลักฐานทางประวัติศาสต ร์ ศิล ป์  ง าน จิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 

Chronologically evolution of art forms in 
Thailand since prehistoric period to early Rattanakosin 
period; art artifacts: mural painting, sculpture and 
architecture 



425-367                                 3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ศิลปะตะวันตก 
(Western Art History) 

วิวฒันาการ แนวความคิด และเน้ือหาของศิลปะ
ตะวนัตกตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์จนถึงปัจจุบนั 

Chronologically evolution of western art, 
ideology and content sicne prehistoric period up to the 
present 
 
425-374                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์กับภำพยนตร์ 
(Film and History) 

ภาพยนตร์ในฐานะ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์” ท่ี
สะทอ้นเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ยคุสมยัและภูมิภาคต่าง 
ๆ และเป็นเคร่ืองมือในการสะทอ้นสังคม โดยเลือกศึกษา
ภาพยนตร์ท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ 

Films as historiography documenting scenes of 
various periods and regions; films as reflections of 
society; selected films dealing with historical issues 
 
425-414                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์กำรทหำรไทย 
(History of Thai Military) 

พัฒนาก ารของก ารทหารไทยตั้ ง แต่ อ ดีต 
พัฒนาการของกองทัพไทยสมัยใหม่ โครงสร้างของ
กองทัพ ทหารประจ าการ รูปแบบการท าสงคราม
สมยัใหม่ อาวุธสงคราม และบทบาทของกองทพัไทย 

Development of Thai military since its 
beginning;  development of modern Royal Thai armed 
forces; structures of Armed Forces; standing soldiers; 
patterns of modern warfare; arms; roles of Royal Thai 
armed forces 
 
425-415                    3(3-0-6) 
หัวข้อเฉพำะในประวัติศำสตร์ไทย 
(Seleceted Topics in Thai History) 

หัวข้อเฉพาะในประวติัศาสตร์ไทย หัวข้อเร่ือง
เปล่ียนไปแต่ละภาคการศึกษา ดงัเช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ภูมิปัญญา 

Selected topics in Thai history such as politic 
economic society and intellectual ; topics vary as 
appropriate 
 

425-424                    3(3-0-6) 
หัวข้อเฉพำะในประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Selected Topics in Southeast Asian History) 

หัวข้อเฉพาะในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ดงัเช่นการเมือง เศรษฐกิจสังคม ภูมิปัญา หัวขอ้
เร่ืองเปล่ียนไปในแต่ละภาคการศึกษา 

Selected topics in Southeast Asian history; topics 
vary as appropriate 

 
425-425                  3(3-0-6) 
บทคัดสรรทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมพม่ำ 
(Selected Texts on Myanmar History and Culture) 

การอ่านบทคัดสรรทางประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรมพม่า ดงัเช่น ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต 

Reading selected texts on Myanmar history and 
culture  such as customs, way of life 
 
425-434                    3(3-0-6) 
หัวข้อเฉพำะในประวัตศิำสตร์เอเชียตะวันออกและ/หรือ 
เอเชียใต้ 
(Selected Topics on East Asian and/or South Asian 
History) 

การศึกษาหัวขอ้เลือกสรรในประวติัศาสตร์เอเชีย
ตะวนัออกและ/หรือเอเชียใตอ้ย่างลึกซ้ึง ดงัเช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา 

An in-depth study of selected topics concerning 
history of East or South Asia; such as politic, economic 
society intellectual 
 
425-444                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์ยุโรปสมัยกลำงถึงต้นสมัยใหม่ 
(History of Europe from the Middle Ages to the Early 
Modern Time) 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของยโุรป ภายใต้
อิทธิพลของศาสนาคริสต์ และระบบฟิวดลั ลกัษณะการ
ขยายตวัของอารยธรรมยุคกลางและขบวนการกา้วเขา้สู่
สมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งพฒันาการทางการเมือง แบบรัฐชาติ 
ราชาธิปไตย และประชาธิปไตย 

Europe’s economic, social and political 
conditions under the influence of Christianity and 
feudal system; expansion of Middle Ages civilization, 
modernization process; economic change; scientific 



progress; political developments in forms of nation-
state, absolute monarchy and democracy 
 
425-445                  3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์รัสเซียและยุโรปตะวันออก 
(History of Russia and Eastern Europe) 

ประวติัศาสตร์รัสเซียและยโุรปตะวนัออก นบัแต่
อ ดีตจนถึง ปั จจุบัน  เน้นการสร้ า ง รัส เ ซียให้ เ ป็น
มหาอ านาจการปฏิวติัของพรรคบอลเชวิค บทบาทของเล
นินและสตราลิน รัสเซียและยุโรปตะวันออกหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และการเมืองระหว่างประเทศใน
ปัจจุบนั 

History of Russia nad Eastern Europe form the 
past up to the present; emphasis on Russia’s development 
into a superpower; Bolshevick revolution; Lenin’s and 
Stalin’s roles; Russia and Eastern Europe after World 
War II; international politics 
 
425-454                  6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education) 

เง่ือนไข: นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวิชา 
สหกิจศึกษา ตอ้งมีผลการเรียนไม่ต ่ากว่า 2.8 และผา่นการ
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 30 ชั่วโมงและมี
คุณสมบติัตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 

การป ฏิบั ติ ง านจ ริ งในหน่วยงานทางด้าน
ประวติัศาสตร์ หรือ สถานประกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง 

Conditions: Students are required to be above 
the standard of 2.8 GPA, to have a 30-hourinduction 
organized by the History Department, and to have 
qualifications specified by the Department 

Working at history-related organizations, 
institutes, or companies 
 
425-464                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงวัฒนธรรม 
(Cultural Resource Management) 

ความหลากหลายทางวัฒธรรม หลักการและ
กระบวนการในการอนุรักษ ์การจดัการพิพิธภณัฑ ์การใช้
ประโยชน์และการตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรทาง
วฒันธรรม การจัดสรรทุนทางวฒันธรรมให้เกิดคุณค่า
ทางสังคม และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

Cultural diversity; principles and process of 
conservation; Museum management; utilizing and 
recognizing value of cultural resource; management of 
cultural capital for social value and economic value 
 
425-474                                 3(2-2-5) 
ประวัติศำสตร์เพ่ือกำรท่องเท่ียว 
(History for Tourism) 

การเข้าใจข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ และ
สามารถน าองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์ไปสร้างมูลค่า
ดา้นการท่องเท่ียว นกัศึกษาจดัท าแผนการท่องเท่ียวและ
น าชมแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
ปลายภาคการศึกษา 

Understanding historical facts and applying 
historical knowledge for adding value to tourism; 
students arranging creative historical tour and tour-
guiding at historical tourist sites at the end of the 
semester 
 
425-475                  3(2-2-5) 
กำรสร้ำงสรรค์สำรคดีเชิงประวัติศำสตร์ 
(Creating Historical Documentary) 

กระบวนการส ร้ า งสรรค์ ง านสารค ดี เ ชิ ง
ประวติัศาสตร์  การคน้ควา้หลกัฐานและการอา้งอิงขอ้มูล
ทางประวติัศาสตร์เพื่อจดัท าสารคดี รูปแบบการน าเสนอ
สารคดีทางประวัติศาสตร์  อาทิ  บทความสารคดี
ประวติัศาสตร์  และส่ือสารสนเทศสารคดีประวติัศาสตร์ 
นักศึกษาจัดท าและน าเสนอผลงานสารคดีทั้งการเขียน
และการใชส่ื้อสารสนเทศ 

Process of creating historical documentary; 
researching and citing historical resources for creating 
historical documentary; forms of historical 
documentary: written article and presenting via 
information technology; students creating and 
presenting historical documentary in forms of written 
article and information technology 
 
425-476                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์เศรษฐกิจ 
(Economic History) 

วิธีวิทยาของประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ ทฤษฎีและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง  พัฒนาการของ
ระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ องคก์ร สถาบนั 



และ กลุ่มบุคคลในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
19 เป็นตน้ไป โดยเลือกศึกษาภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง 

Methodology for economic history; related 
economic theories and thoughts; development of 
economic system; economic structures, organizations, 
institutes and associations in economic system since the 
19th century; focus on one selected region 
 
425-477                    3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์สังคม 
(Social History) 

แนวพินิจทางดา้นประวติัศาสตร์สังคม โครงสร้าง 
และ ความเปล่ียนแปลงทางสังคมในดา้นต่าง ๆ  ท่ีสัมพนัธ์
กับบริบททางประวติัศาสตร์ โดยเลือกศึกษาภูมิภาคใด
ภูมิภาคหน่ึง 

Approaches to social history; social structures 
and changes in historical context; focus on one selected 
region 
 
425-478                                   3(3-0-6) 
เพศสภำวะในประวัติศำสตร์ 
(Gender in History) 

บริบทสังคมท่ีมีผลต่อการก่อรูปความเป็นหญิง
ชาย บทบาทเพศหญิงและชายในวฒันธรรมต่าง ๆ วาท
กรรมปิตาธิปไตยและวาทกรรมตา้นปิตาธิปไตย คือ สตรี
นิยมและความหลากหลายทางเพศ 

Impacts of social context on formation of 
masculinity and femininity; roles of men and women in 
various cultures; patriarchal discourse and anti-
patriarchal discourse; feminism and sexual diversity 
 
425-284                   3(3-0-6) 
ภำษำพม่ำเบื้องต้น 
(Introduction to Myanmar Language)                 

อักขรวิธีระบบเสียงและไวยกรณ์ภาษาพม่า
เบ้ืองตน้ส าหรับผูเ้ร่ิมตน้เรียน ฝึกฟัง พูด อ่านและเขียน
ประโยคในระดบัพ้ืนฐาน 

Basic alphabetical system, sound system, 
grammar of Myanmar Language for beginners; basic 
listening, speaking, reading and writing practice 

 
 
 

425-285                                  3(3-0-6) 
ภำษำพม่ำเพ่ือกำรส่ือสำรขั้นพื้นฐำน 
(Basic Communication of Myanmar Language) 

รายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน: 425-284 ภาษาพม่า
เบ้ืองตน้ 

การฟังการพูดการอ่านและการเขียนในหัวขอ้ท่ี
เก่ียวข้องกับสถานการณ์ชีวิตประจ าวันและวฒันธรรม
การใชภ้าษาพม่า 

Prerequisite: 425-284 Introduction to Myanmar 
Language 

Listening, speaking, reading and writing in 
everyday situations; studing language usage in 
Myanmar cultural context 
 
425-286                    3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำพม่ำขั้นพื้นฐำน 
(Basic Reading of Myanmar Language) 

รายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน: 425-284 ภาษาพม่า
เบ้ืองตน้ 

ไวยากรณ์ภาษาพม่าระดับพ้ืนฐานส าหรับการ
อ่าน การอ่านความเรียงภาษาพม่าระดบัพ้ืนฐาน  ทั้งใน
รูปแบบภาษาพูดและภาษาเขียน 

Prerequisite: 425-284 Introduction to Myanmar 
Language 

Basic grammar for reading; Reading basic 
Myanmar essays both in colloquial forms and literary 
forms 
 
426-106                   3(3-0-6) 
ภูมิสำรสนเทศเพ่ือชีวิต 
(Geo-informatics for life) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภูมิลกัษณ์พ้ืนผิวโลก การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติและการ
จัดการพิบัติภัย ความเข้าใจแผนท่ีและแผนภูมิข้อมูล
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั เทคนิค เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Basic knowledge of earth landform; climate 
changes; natural hazard and disaster management; 
understanding geographic map and chart; spatial 
information on internet and application in daily life; 
techniques, tools and geographic information 
technology 



426-107                  3(3-0-6) 
พหุวัฒนธรรมกับกำรพฒันำพื้นท่ี 
(Multiculturalism and Spatial Development) 

ความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรม อิทธิพล
ของระบบสังคมวฒันธรรม ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสังคม
วฒันธรรมต่อการเกิด การเปล่ียนแปลง และการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม พลวัตการจัดการเชิงพ้ืนท่ี  การ
เสริมสร้างคุณค่าในมิติความหลากหลายทางวฒันธรรม 

Socio-cultural diversity; influence of socio-
cultural system; man’s socio-cultural interaction and 
emergence, change and solution of environmental 
problems; dynamic spatial management, value 
enhancement in multicultural dimension 
 
426-101                  2(2-2-5) 
ส่ิงแวดล้อมกับสังคม 
(Environment and Society) 

ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อคุณภาพชีวิต การ
ใช้ ส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยการพัฒนา กฎหมายและ
กระบวนการทางการเมืองกบัส่ิงแวดลอ้ม หลกัการจดัการ
ส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่ือสาร
และรณรงค ์การตดัสินใจและจริยธรรมทางส่ิงแวดลอ้ม 
ภัยพิบัติ ส่ิงแวดล้อม กรณีตัวอย่าง ปัญหาและแนว
ทางแกไ้ข 

Importance of environment to quality of life; 
environment as development factor; law, political 
process and environment; principles of environmental 
management: public involvement, communication and 
campaigns, decision-making and environmental ethics; 
environmental disasters: case study of problems and 
solutions 
 
426-102                   3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำยภำพ 
(Physical  Geography) 

ระบบกายภาพของโลก  ความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของบรรยากาศ  ธรณีภาค  อุทกภาค ชีวภาค  
และผลกระทบต่อมนุษย ์

World  physical system; relationships and 
changes of  atmosphere, lithosphere, hydrosphere, 
biosphere, and impacts on human 

 
 

426-103                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์วัฒนธรรม 
(Cultural  Geography) 

องค์ประกอบวฒันธรรม แนวคิดทางภูมิศาสตร์
วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
วิวัฒนาการด้านวัฒนธรรม  กรณีศึกษาภูมิศาสตร์
วฒันธรรม 

Elements of culture; cultural geographical 
thought; influence of geographical environment  on 
cultural evolution; case study of cultural geography 
 
426-201                  3(3-0-6) 
ธรณีวิทยำ 
(Geology) 

ธรณีประวัติ  และ ธรณีโครงสร้าง    หิน -แร่     
ส่วนประกอบของเปลือกโลก  ทรัพยากรธรณีท่ีส าคญั
ของประเทศไทยและของโลก และการประยกุตใ์ช ้

Historical and structural geology; rocks and 
minerals; elements of  earth’s surface;  major  
geological  resources of  Thailand and the world; 
geological applications 

 
426-202                  3(1-4-4) 
คอมพวิเตอร์ในวิชำภูมิศำสตร์ 
(Computer in Geography) 

แนวคิดและวิธีการทางระบบคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบและโปรแกรมเบ้ืองต้น หลกัการพ้ืนฐานดา้น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์และการ
จดัท าสารสนเทศในงานภูมิศาสตร์ 

Concept and methodology of computer systems; 
introductory design and programming; basic knowledge 
on geo-informatics; application of computer software for 
analysis of geographic data and creative informatics in 
geographical works 
 
426-203                  3(1-4-4) 
แผนที่และกำรแปลควำมแผนที่ 
(Maps  and  Map  Interpretation) 

องคป์ระกอบของแผนท่ีและประโยชน์  เส้นโครง
แผนที่  ระบบพิกดัแผนท่ี มาตราส่วน  ทิศทาง     การอ่าน  
การแปลความหมายและการใช้แผนท่ี เคร่ืองมือและ
เทคนิคเบ้ืองตน้ในการท าแผนท่ี 



Elements of maps and utilization; projection, 
coordinate systems, scale,  direction, reading,  
interpretation and using of  maps; tools and elementary 
techniques in mapping 
 
426-204                  3(2-2-5) 
สถิติและปริมำณวิเครำะห์ทำงภูมิศำสตร์ 
(Statistics  and  Quantitative  Analysis  in Geography) 

ระเบียบ วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์ใน
การศึกษาวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ 

Statistical  and  mathematical  methods  in  
geographic  studies and analysis 
 
426-205                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์ประเทศไทย 
(Geography of Thailand) 

สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทั้ง
ดา้นกายภาพและวฒันธรรม  โดยวิเคราะห์เชิงระบบและ
รายภูมิภาค 

Systematic and regional analysis of geo-physical 
and  geo-cultural environment of Thailand 
 
426-206                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์นิเวศ 
(Ecogeography) 

หลักและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา  ความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนของส่ิงมีชีวิต ปัจจยั
ทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง  ระบบนิเวศและการจัดการ
อยา่งย ัง่ยืน 

Principles and theories of ecology; relationships 
between man and  environment; community; related 
geographical  factors; ecosystem and  sustainable  
management 
 
426-207                  3(3-0-6) 
ภูมิอำกำศวิทยำ 
(Climatology) 

องค์ประกอบ และปัจจัยควบคุมภูมิอากาศ การ
วิเคราะห์และการจ าแนกประเภทภูมิอากาศ  ปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  ผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม และการด ารงชีวิตของมนุษย ์

Climatic elements and factors; climatic analysis 
and classification; phenomena influencing climatic 
change; impacts on  environment  and  human  living 
 
426-208                  3(1-4-4) 
กำรเขียนโปรแกรมทำงภูมิศำสตร์ 
(Programming in Geography) 

หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น คณิตศาสตร์
พ้ืนฐานส าหรับการเขียนโปรแกรม ระบบตวัเลขท่ีจ าเป็น
ในระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบผงังาน โครงสร้าง
โปรแกรม ฟังก์ชัน โพรซีเยอร์ การส่งผ่านพารามิเตอร์ 
ประเภทขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูล ตวัแปร ประโยคเง่ือนไข 
ค าส่ังวนลูป การใชแ้ถวล าดบัและสายอกัขระ การน าเขา้/
การส่งออก การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  และการประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ
ฐานขอ้มูลและภูมิสารสนเทศ 

Principles of computer programming; 
mathematics for programming; computer number 
system; flowchart, program structure, functions, 
procedures, parameter passing, data types, data 
structure, variables, conditional statements, loop 
statements, array and string operations, input/output; 
GIS programming; applications for database 
management and geo-informatics 
 
426-209                  3(1-4-4) 
กำรส ำรวจทำงภูมิศำสตร์ 
(Geographical Survey) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออกแบบส ารวจ วิธีการ
และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส ารวจทางกายภาพและทาง
สังคมศาสตร์ การน าไปใช้ในงานภูมิศาสตร์  เน้น
ภาคปฏิบติั 

Factors affecting survey design; geophysical and 
social science surveying methods and tools; application 
for geographical works; emphasis on practice 
 
426-301                                 4(2-4-6) 
กำรส ำรวจรังวัด 
(Surveying) 

หลกัการส ารวจเบ้ืองต้น เคร่ืองมือและอุปกรณ์
การส ารวจ ทฤษฎีการวดัและความคลาดเคล่ือน การ
ส ารวจวดัมุมดว้ยกลอ้งธีโอโดไลด ์การท างานวงรอบและ
การค านวณปรับแก้  โครงข่ายสามเหล่ียมและการ



สามเหล่ียม การท าระดบัตามแนวยาวและภาพตดัขวาง 
การส ารวจดว้ยเคร่ืองก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก การ
เขียนแผนท่ีภูมิประเทศและเส้นชั้นความสูง 

Basics of surveying; tools and equipment for 
surveying; theory of measurements and errors; 
theodolites surveying; traversing and adjusting, 
triangulation and trilateration;  profiles leveling and 
cross sections; GPS surveying; topographic mapping 
and contouring 
 
426-401                  3(1-4-4) 
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์บนอินเทอร์เน็ต 
(Internet Geographic Information System) 

แนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และเวิลด์ไวด์เว็บ การบริหารระบบบริการ
ข้อมูลแผนท่ี  ซอฟท์แวร์ ท่ี ใช้ในการท าแผนท่ีบน
อินเทอร์เน็ต การเผยแพร่และประมวลผลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้วยอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เค ล่ือนท่ี  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์บนระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ 

Concepts in internet GIS; basics of computer 
networking, internet and World Wide Web; mapserver 
management; internet mapping software; disseminating 
and processing geographic information by internet and 
World Wide Web; Mobile GIS, Cloud GIS 
 
426-211                   3(1-4-4) 
ภำพถ่ำยทำงอำกำศเบื้องต้น 
(Introduction Aerial Photography) 

เรขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ทิศทาง 
ระบบพิกดับนภาพถ่าย การต่อภาพถ่าย การมองภาพสาม
มิติ การแปลความและการน าไปใช้ในงานศึกษาทาง
ภูมิศาสตร์ และกิจการอื่นๆ 

Geometry of aerial photography, scale, 
direction, coordinate systems, mosaicking, stereoscopic 
perception; interpretation and application of aerial 
photography for varies geographic studies and other 
pursuits 
 
426-311                  3(1-4-4) 
กำรท ำแผนที ่
(Cartography) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-203 แผนท่ีและการแปล
ความแผนที่ 

หลักการเขียนแผนท่ี การออกแบบและใช้สี 
สัญลกัษณ์ในแผนท่ี  การวิเคราะห์ขอ้มูล การพิมพแ์ผนท่ี  
เนน้ภาคปฏิบติัเทคนิคต่างๆ ในการเขียนแผนท่ีดว้ยมือ   

Prerequisite: 426-203 Maps and Map 
Interpretation 

Principles of cartography; design and color; 
symbol systems in mapping; data analysis and printing; 
emphasis on practice of cartographic techniques, 
including manual methods 
 
426-312                  3(2-2-5) 
กำรวิจัยทำงภูมิศำสตร์ 
(Geographical Research) 

รายวิชาบังคับก่อน 426-204 สถิติและปริมาณ
วิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์   ปฏิบัติการวิจัย
และเขียนรายงานวิจยั 

Prerequisite: 426-204 Statistics and  Quantitative 
Analysis in Geography 

Research  methodology in geography; research 
practice and writing 
 
426-313                  3(1-4-4) 
หลักกำรส ำรวจข้อมูลจำกระยะไกล 
(Principles of Remote Sensing) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-211 ภาพถ่ายทางอากาศ
เบ้ืองตน้ 

แนวคิดและพ้ืนฐานของหลักการส ารวจข้อมูล
จากระยะไกล การแปลความหมายข้อมูลดาวเทียมดว้ย
สายตาและคอมพิว เตอร์  เทคนิคการประมวลผล
ขอ้มูลภาพเชิงตวัเลข  การประเมินความถูกตอ้งของการ
วิเคราะห์ การประยุกต์ใชข้อ้มูลจากการส ารวจระยะไกล
ในดา้นต่างๆ 

Prerequisite: 426-211 Introduction to Aerial  
Photography 

Concepts and foundations of remote sensing; 
visual and computer interpretation of  satellite data; 
digital image processing techniques; accuracy 
assessment; applications of remote sensing data in 
various fields 

 



426-314                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ 
(Economic Geography) 

รูปแบบของการผลิต การบริโภค แหล่งท่ีตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์ปัจจยัทางภูมิศาสตร์
ท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ท่ีดินและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั 

Patterns of production, consumption; the 
location of economic activities; analysis of geographic 
factors influencing land use and  economic activities; 
contemporary  economic conditions 
 
426-315                  3(1-4-4) 
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
(Geographic  Information  Systems) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-203 แผนท่ีและการแปล
ความแผนที่ 

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ฟังก์ชัน การ
วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลอง ความคลาดเคล่ือนและ
ความถูกต้องของข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล เมตาดาต้า 
การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Prerequisite: 426-203 Maps  and  Map  
Interpretation 

Concepts and components of geographic 
information systems (GIS); geographic database; 
functions; analysis and modeling; data error and 
accuracy; data dictionary; meta data; applications of 
GIS 
 
426-316                  3(2-2-5) 
ระบบฐำนข้อมูลภูมิศำสตร์ 
(Geographic Database Systems) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-202 คอมพิวเตอร์ในวิชา
ภูมิศาสตร์ 

แนวคิดและสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 
ฐานขอ้มูลและโครงสร้างฐานขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพันธ์  การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล  การ
จัดการฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอล   ระบบฐานข้อมูล
ภูมิศาสตร์ การจดัท าฐานขอ้มูลภูมิศาสตร์ การประยกุตใ์ช้
งานฐานขอ้มูลภูมิศาสตร์ 

Prerequisite: 426-202 Computer in Geography 

Concepts and architecture of database systems; 
database and database structure; relational database 
systems; database design and  analysis; database 
management; Standard Query Language; geographic  
database systems; creation of  geographic database; 
application  of geographic database 
 
426-317                  3(2-2-5) 
กำรศึกษำอิสระ 1 
(Independent Studies I) 

การศึกษาภูมิศาสตร์เฉพาะเร่ือง โดยเขียนเป็น
โครงร่างงานวิจยั 

Independent study on specific topic; presented as 
research proposal 
 
426-411                  3(3-0-6) 
ประวัติและปรัชญำภูมิศำสตร์ 
(History and  Philosophy  of  Geography) 

วิ วัฒน าก ารของแนวคิ ดและป รัชญาทาง
ภูมิศาสตร์   แนวทางการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ในปัจจุบนั 

Evolution  of  geographic  thoughts and 
philosophy;  current  approaches  in geography 
 
426-412                  3(0-9-0) 
กำรศึกษำอิสระ 2 
(Independent  Studies II) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-317 การศึกษาอิสระ 1 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  ผล

การศึกษา  สรุป อภิปรายผลและเสนอแนะ  น าเสนอผล
การศึกษา 

Prerequisite: independent Studies I 
Data collecting; data analysis; results ; 

conclusions discussion and suggestions; presentation 
 
426-321                  3(3-0-6) 
อุตุนิยมวิทยำ 
(Meteorology) 

รายวิชาบังคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
และ426-207 ภูมิอากาศวิทยา 

พ้ืนฐานทางอุตุนิยมวิทยา  การใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา แบบจ าลองลักษณะลมฟ้า
อากาศ  การพยากรณ์อากาศและการเตือนภยั   



Prerequisite: 426-102 Physical Geography and  
426-207 Climatology 

Basics of meteorology; use of meteorological 
tools and equipment; weather model; weather  forecast  
and  warning 
 
426-322                  3(3-0-6) 
ชีวภูมิศำสตร์ 
(Biogeography) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
สภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการกระจายของส่ิงมี 

ชีวิตบนพ้ืนโลก  เขตชีวภูมิศาสตร์ของโลก  วิวฒันาการ
และการปรับตวัของส่ิงมีชีวิตในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ  
กรณีศึกษาระดบัทอ้งถ่ินและภูมิภาค 

Prerequisite: 426-102 Physical Geography 
Geographical  conditions  affecting distribution 

of  living    organisms on earth’s surface; biogeography 
zone; evolution and adjustment of living organisms in 
various geographical  areas; local and regional case 
studies 
 
426-323                  3(3-0-6) 
อุทกภูมิศำสตร์ 
(Hydrogeography) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
องค์ประกอบ และวฏัจักรของระบบอุทกวิทยา  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการระเหย การแทรกซึม น ้ าไหลบ่า 
น ้าใตดิ้น การใชป้ระโยชน์และการจดัการทรัพยากรน ้า   

Prerequisite: 426-102 Physical Geography 
Elements and cycles of  hydrological system; 

geographic factors affecting evaporation, infiltration, 
runoff, groundwater; utilization  and management of  
water resource 
 
426-324                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์ดิน 
(Geography  of  Soils) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
การเกิดและพฒันาการของดินในเขตภูมิศาสตร์

ต่างๆ การกระจายและการจ าแนกประเภทของดินท่ี
ส าคญัของไทยและของโลก การประยกุตใ์ช ้

Prerequisite: 426-102 Physical Geography 

Soil genesis and development in various 
geographical  areas; distribution and classification of 
major soil groups of  Thailand and the world; 
applications 
 
426-325                  3(3-0-6) 
ธรณีสัณฐำนวิทยำ 
(Geomorphology) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
โครงสร้าง  กระบวนการ  และการเปล่ียนแปลง

ทางธรณีสัณฐาน การวิจัยทางธรณีสัณฐานวิทยา การ
ประยกุตใ์ช ้

Prerequisite: 426-102 Physical Geography 
Geomorphic  structure,  processes, and changes; 

geomorphic research; applications 
 
426-326                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์ทำงทะเล 
(Marine  Geography) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
ก าเนิดของมหาสมุทร คุณสมบัติของน ้ าทะเล 

ประโยชน์ทางทะเล โครงสร้างพ้ืนผิวของมหาสมุทร 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมหาสมุทรต่างๆ  ตะกอน  
คล่ืนและลม  ลกัษณะชายฝ่ัง ส่ิงมีชีวิตในทะเล นิเวศวิทยา 
การส ารวจทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและการใช้
ประโยชน์  มลพิษทางทะ เล  ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศต่อสภาพแวดลอ้มของทะเล 

Prerequisite: 426-102 Physical Geography 
Origin of ocean; sea water properties; benefits of 

marine; sea floor topography, geography of oceans; sea 
sediments; waves and wind; coastal characteristics; 
marine organisms; marine ecology; surveying; marine 
resources and exploitation; marine pollution; impact of 
climate change on marine environment 
 
426-331                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์ภำคใต้ของประเทศไทย 
(Geography  of  Southern Thailand) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-205 ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย 

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของภาคใต้  การ
วิเคราะห์เชิงระบบและกลุ่มพ้ืนท่ี  เน้นการใช้ทรัพยากร 
และการวางแผนพฒันา 



Prerequisite: 426-205 Geography of Thailand 
Geographical  environment of Southern 

Thailand; systematic  and  spatial group  analysis; 
emphasis on  resource  utilization  and  development 
planning 
 
426-332                  3(3-0-6) 
ภูมิสังคมอำเซียน 
(Social Geography  of  ASEAN) 

สภาพภูมิศาสตร์ของกลุ่มอาเซียน   ความสัมพนัธ์
ระหว่างสถานภาพสังคม  เศรษฐกิจ วฒันธรรม บทบาท
และปัญหาของกลุ่มประเทศอาเซียน วิเคราะห์ปัจจยัทาง
กายภาพและวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

Geographical conditions of the ASEAN 
countries; social, economic and cultural relationships; 
roles and problems; analysis of geo-physical and geo-
cultural factors affecting political behavior and 
economic activity 
 
426-341                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรท่องเท่ียวเบื้องต้น 
(Introduction to Geography of Tourism) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
และ 426-103 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม 

องคป์ระกอบทางภูมิศาสตร์ ความส าคญัของการ
ท่องเท่ียว  ผลกระทบของการท่องเท่ียวทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

Prerequisite: 426-102 Physical Geography and 
426-103 Cultural Geography 

Geographic elements; importance of tourism; 
impacts of both inbound and outbound tourism 
 
426-342                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์อุตสำหกรรม 
(Industrial  Geography) 

องค์ประกอบ  ประเภท และการกระจายของ
อุตสาหกรรม  ทฤษฎีการวิเคราะห์และวางแผนท าเลท่ีตั้ง
ของอุตสาหกรรม 

Elements, categories, and distributions of  
industries; theories of  industrial analysis and location  
planning 
 

426-343                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรคมนำคม 
(Transport Geography) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-314 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
หลักการและทฤษฎีการขนส่ง  ประเภทและ

รูปแบบ  การวิเคราะห์และการไหล  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์
ท่ีมีต่อการวางแผนและจัดการระบบขนส่ง ผลกระทบ
จากการคมนาคม  นโยบายและการวางแผนพฒันาการ
ขนส่งของภาครัฐ 

Prerequisite: 426-314 Economic Geography 
Principles and theories of transportation; 

categories and patterns; analysis and flow; geographic 
factors affecting planning and management 
transportation system; transportation impact;  
government policy and development planning on 
transportation 
 
426-344                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจกำรท่องเท่ียว 
(Economic  Geography  of  Tourism) 

รายวิชาบังคับก่อน 426-341 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ 

สภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจกับการท่องเ ท่ียว   
การตลาด  การจัดการ  แนวโน้มของอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

Prerequisite: 426-341 Introduction to Geography 
of Tourism 

Economic geography  and  tourism; marketing, 
management, trends  in tourism industry 
 
426-345                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรเกษตร 
(Agricultural  Geography) 

ก าเนิด พฒันาการ และประเภทของการเกษตร    
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการเกษตร ทฤษฎีทาง
การเกษตร การวางแผนท าเลท่ีตั้งทางการเกษตร 

Origin, development, and categories of  
agriculture; geographical factors affecting  agriculture; 
theories of agriculture;  locational planning of 
agriculture 
 
 
 



426-346                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรพฒันำกำรท่องเท่ียว 
(Geography  of Tourism  Development) 

รายวิชาบังคับก่อน 426-341 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ 

วิเคราะห์ศกัยภาพการท่องเท่ียวของแต่ละพ้ืนท่ี 
นโยบายและกลยทุธ์ในการวางแผนพฒันาการท่องเที่ยว 

Prerequisite: 426-341 Introduction to Geography 
of Tourism 

Analysis of tourism potentials of particular 
places; development policy and strategic planning for 
tourism development 

 
426-351                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์นันทนำกำร 
(Recreational  Geography) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
หลักการ และทฤษฎีนันทนาการ  กิจกรรม

นนัทนาการท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพภูมิศาสตร์ 
Prerequisite: 426-102 Physical Geography 
Principles and theories of  recreation; 

recreational activities in accordance  with  geographical  
conditions 
 
426-352                                 3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรตั้งถิ่นฐำน 
(Settlement Geography) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-103 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม 
วิวฒันาการและรูปแบบการตั้งถ่ินฐาน อิทธิพล

ทางกายภาพและวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อรูปแบบ การ
กระจายและการเติบโตของการตั้งถ่ินฐาน การวิเคราะห์
บทบาทหน้าท่ี โครงสร้างและปัญหาของการตั้งถ่ินฐาน
ทั้งในชนบทและเมือง  แนวคิดเมืองใหม่  จินตภาพเมือง 
การวางแผนพฒันาชนบทและเมือง 

Prerequisite: 426-103 Cultural Geography 
Revolution and patterns of settlement; factors 

affection settlement pattern, distribution and growth; 
analysis of roles, functions, structures, and problems of 
rural and urban settlement; new town concept, image of 
the city; rural and urban development planning 
 
 
 

426-353                  3(2-2-5) 
ท ำเลที่ตั้งและกำรวำงผัง 
(Location and  Planning) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-103 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม 
หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัท าเลท่ีตั้งและการวาง

ผัง  วิเคราะห์องค์ประกอบของพ้ืนท่ีเพ่ือการวางผัง
ภูมิภาคและผงัเมืองรวม  การปฏิบติัการวางผงัเฉพาะเพื่อ
พฒันาพ้ืนท่ี 

Prerequisite: 426-103 Cultural Geography 
Location and planning theory and principle; 

analysis spatial elements for regional and 
comprehensive planning; practice of specific planning 
for area development 
 
426-354                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์ประชำกร 
(Population  Geography) 

รูปแบบของการกระจายประชากรโลก อตัราส่วน
ของจ านวนประชากรต่อทรัพยากร  ลกัษณะและวิธีการ
ทางประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั  กรณีศึกษาดา้นประชากร
ในบางภูมิภาค 

Patterns of population distribution on global 
scale; population/ resources ratios; major demographic  
characteristics and  methods;  case studies: regional 
population 
 
426-355                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 
(Geography  of  Natural  Resources and  
Environmental Management) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-206 ภูมิศาสตร์นิเวศ 
สถานการ ณ์และแนวโน้มด้านท รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวคิดในการอนุรักษ์และ
หลักการบริหารจัดการ โดยเน้นพ้ืนท่ี ปัญหาส าคัญ 
สาเหตุและการแกไ้ข 

Prerequisite: 426-206 Ecogeography 
Situations and tendency on natural  resources 

and environment;  conservation concepts and  principles 
of  environmental  management; emphasis on  areas, 
major problems; causes and solutions 
 
 



426-356                  3(3-0-6) 
กำรจัดกำรลุ่มน ้ำ 
(Watershed Management) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
และ 426-206 ภูมิศาสตร์นิเวศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร 
ธรรมชาติ  สภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพของลุ่มน ้ าต่างๆ 
ในประเทศไทย หลกัการจดัการลุ่มน ้ า การอนุรักษ์และ
พฒันาคุณภาพลุ่มน ้ า ปฏิบติัการวิเคราะห์และกรณีศึกษา
การจดัการลุ่มน ้า 

Prerequisite: 426-102 Physical Geography and 
426-206 Ecogeography 

Human and natural resources relationship; 
physical geography of  watershed in Thailand; principle 
of watershed management; conservation  and  
improvement of watershed quality; practice of analysis 
and case study of watershed management 
 
426-361                  3(2-2-5) 
กำรท ำแผนที่ดิจิทัลและส่ิงพมิพ์ 
(Digital Cartography and Map Reproduction) 

หลักการและเทคนิคการท าแผนท่ี  โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อใช้ในงานภูมิศาสตร์ ออกแบบ
แผนท่ีและกราฟิกในส่ือส่ิงพิมพ ์หรือ ส่ือประเภทอ่ืนๆ 

Principles  and  techniques  of cartography  with 
computer software cartography  for geographical  works; 
graphic and map design for applicable media productions 
 
426-362                  3(1-4-4) 
โฟโตแกรมเมตรี 
(Photogrammetry) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-211 ภาพถ่ายทางอากาศ
เบ้ืองตน้ 

หลกัเรขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศ  การท าวงรอบ 
งานสามเหล่ียมเบ้ืองตน้ การปรับแกเ้ชิงเรขาคณิต  ระยะ
เหล่ือมและความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากความสูง การท า
แผนที่ดว้ยวิธีโฟโตแกรมเมตรี 

Prerequisite: 426-211 Introduction to Aerial  
Photography 

Geometrical  principles of  aerial  photography;  
traversing, elementary triangulation, geometric control 
and adjustment, parallex and relief displacement; 
photogrammetric  mapping 

426-363                  3(1-4-4) 
กำรส ำรวจและกำรวำงแผนกำรใช้ที่ดิน 
(Land  Use  Survey  and  Planning) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-301 การส ารวจรังวดั 
เทคนิคการส ารวจการใช้ท่ีดิน หลักการและ

กระบวนการวางแผนการใช้ท่ีดิน  แผนการใช้ท่ีดินใน
ระดบัต่าง ๆ  การแปลความหมายแผนท่ีการใชท่ี้ดิน  การ
วิเคราะห์รูปแบบการใชท่ี้ดิน 

Prerequisite: 426-301 Surveying 
Land use surveying techniques; principles and 

processes of  land  use planning; multilevel of land use 
planning; interpretation of  land use  maps;  analysis of 
land use patterns 
 
426-431                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์ภูมิภำคของโลก 
(World  Regional  Geography) 

ลกัษณะภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เชิง
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองในปัจจุบนั เน้นภูมิภาคท่ี
ประสบปัญหา 

Geographical characteristics of  world regions: 
current economic, social, and  political;  emphasis on 
specific  regions facing vital  problems 
 
426-432                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์เขตร้อน 
(Tropical Geography) 

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของเขตร้อน ทั้ง
ด้านกายภาพและวัฒนธรรม เน้นอิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต การพฒันา ปัญหาและ
แนวทางป้องกนัท่ีเกิดขึ้นในภูมิภาค 

Geo-physical and geo-cultural  environment of  
the tropics; emphasis on influences of geographic 
factors upon ways of  life; developments, problems and 
solutions of  the region 
 
426-433                  3(3-0-6) 
ภูมิสังคมภำคใต้และภูมิภำคมลำยู 
(Social Geography  of  Southern Thailand and 
Nusantara) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-205 ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย 



การประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิศาสตร์  เพื่อพัฒนา
ภูมิภาคและแก้ปัญหาอัน เ น่ืองมาจากลักษณะพหุ
วฒันธรรมของภาคใตแ้ละภูมิภาคมลาย ู

Prerequisite: 426-205 Geography of Thailand 
Application  of   geographical   knowledge for 

regional development and solution of  problems 
resulting from cultural  pluralism  of Southern Thailand 
and Nusantara 
 
426-441                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรค้ำ 
(Commercial  Geography) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-314 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
วิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ทางพ้ืนท่ี 

และรูปแบบการค้าภายในภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นการ
กระจายของทรัพยากร   สภาพแวดลอ้ม  และวฒันธรรม 
เปรียบเทียบโครงสร้างและแบบจ าลององคป์ระกอบของ
การขายปลีกและขายส่ง  การเลือกท าเลท่ีตั้ งการค้า  
การคา้ระหว่างประเทศ 

Prerequisite: 426-314 Economic Geography 
Analysis of  environment, spatial relations and 

commercial patterns within   each  region; emphasis on  
resources distribution, environment, and culture; 
comparing structures  and  models of   wholesale  and  
retail marketing; selecting  location  for  commercial  
site;  international  trade 
 
426-442                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกิจชุมชน 
(Geography of Community Economic Development) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-314 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจ รูปแบบ 

การจดัการขอ้มูล และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ เน้น
พ้ืนท่ีระดบัชุมชนและภูมิภาค 

Prerequisite: 426-314 Economic Geography 
Geographical  factors affecting economy; 

patterns, information  management  and  economic  
development  planning;  emphasis on  community  and  
regional  levels 
 
426-451                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรเมือง 
(Political  Geography) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิศาสตร์ทั้งด้านกายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางการเมือง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

Analysis of geophysical, environmental, 
economic and geocultural factors affecting political 
behavior regarding both internal and international 
affairs 
 
426-452                                 3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์เชิงประวัติ 
(Historical  Geography) 

การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ทั้ง
ด้านกายภาพและวัฒนธรรม ในบางภูมิภาคของโลก   
รวมทั้งประเทศไทย   เนน้กรณีศึกษา 

Analysis of  geophysical  and  geocultural 
changes in some regions of the world, including  
Thailand; emphasis on  selected case studies 
 
426-453                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ังโดยชุมชนเป็นฐำน 
(Marine and Coastal Resources Management by 
Communities Base) 

หลักการของการจัดการทรัพยากรทะเลและ
ชายฝ่ังโดยชุมชนเป็นฐานแบบบูรณาการ วิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทางทะเลและชายฝ่ังใน
ระดบัชุมชน  แนวคิด เทคนิคและเคร่ืองมือภูมิศาสตร์เพื่อ
การจดัการทรัพยากร 

Principles of integrated management by 
communities; analysis of factor affecting and 
environmental impact to communities; geographic 
methods, techniques and tools for coastal resources 
management 
 
426-454                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์เพ่ือกำรจัดกำรท่ีอยู่อำศัย 
(Geography for Residential Management) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-352 ภูมิศาสตร์การตั้งถ่ิน
ฐาน หรือ 426-353 ท าเลท่ีตั้งและการวางผงั 

ทฤษฎีเก่ียวกับท าเลท่ีตั้งและรูปแบบท่ีพกัอาศยั  
การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของพ้ืนท่ีอยู่อาศัย  
นโยบายการพฒันาท่ีอยู่อาศยั การวางแผนพฒันาพ้ืนท่ีอยู่
อาศยั 



Prerequisite: 426-352 Settlement Geography and 
426-353 Location and  Planning 

Location theory and categories of residence; 
analysis of capabilities and problems of residence; 
governmental policies on residential development; 
planning and development of residential area 
 
426-461                  3(1-4-4) 
กำรประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
(Applications  of  Geographic  Information  Systems) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-315 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  เป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาภูมิศาสตร์    ทั้ งทางกายภาพ  
เศรษฐกิจ และสังคม  โดยเน้นการวิเคราะห์ การวาง
แผนพฒันาพ้ืนท่ีและทรัพยากร 

Prerequisite: 426-315 Geographic Information 
System 

Application  of  geographic  information  
systems  as  a  tool for studying physical, economic and 
social  geography; emphasis on analysis, area and  
resources development  planning 
 
426-462                  3(1-4-4) 
กำรประยุกต์ข้อมูลจำกระยะไกล 
(Applications  of  Remote Sensing) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-313 หลกัการส ารวจ
ขอ้มูลจากระยะไกล 

การวิเคราะห์ขอ้มูลระยะไกล  และการประยกุต์ 
ใชเ้พ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพฒันาพ้ืนท่ี 

Prerequisite: 426-313 Principles of Remote 
Sensing 

Analysis of  remote sensing data and applications 
for area development planning 
 
426-463                  3(1-4-4) 
กำรบริหำรและจัดกำรทรัพยำกรที่ดิน 
(Land  Resource  Administration  and  Management) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-205 ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย และ 426-209 การส ารวจทางภูมิศาสตร์ 

นิยาม องคป์ระกอบและคุณสมบติัของทรัพยากร
ท่ีดิน สถานภาพและปัญหาการใชท่ี้ดิน นโยบายท่ีดินและ
บทบาทของรัฐ การประเมินคุณภาพและการจ าแนกความ

เหมาะสมของดิน แนวทางการบริหารจดัการท่ีดินแบบ
ต่าง ๆ 

Prerequisite: 426-205 Geography of Thailand 
and 426-209 Geographical Survey 

Definition, components and characteristics of 
land resources; land use status and problems; land 
policy and government role; land quality assessment 
and classification; various ways of land resource 
administration and management 
 
426-464                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรชำยฝ่ัง 
(Coastal  Management) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-326 ภูมิศาสตร์ทางทะเล 
ระบบกายภาพของชายฝ่ัง การใช้ประโยชน์

ช าย ฝ่ั ง  ผลกระทบจากการพัฒนา พ้ืน ท่ี และการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ วิธีการจัดการชายฝ่ังแบบ
บูรณาการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝ่ัง 

Prerequisite: 426-326 Marine  Geography 
Physical system of coastal zone; coastal 

utilization; development and climate change impacts; 
integrated coastal zone management methods; 
community-base coastal resource management 
 
426-465                  3(1-4-4) 
ปฏิบัติกำรภูมิศำสตร์ท้องถิ่น 
(Fieldwork  in  Local  Geography) 

การส ารวจสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถ่ิน การ
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล เสนอผลการปฏิบติังาน 

Local  geographical survey; data  collection; 
analysis; outcomes presentation 
 
426-466                  3(1-4-4) 
กำรวิเครำะห์และแบบจ ำลองเชิงพื้นที่ 
(Spatial  Analysis  and  Models) 

รายวิชาบังคบัก่อน 426-315 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

คุณลกัษณะและความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
อตัโนมติัเชิงพ้ืนท่ี เทคนิคการประมาณค่า การวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพ้ืนท่ี การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์เชิงพ้ืนท่ี 



แบบจ าลองเชิงพ้ืนท่ีและแบบจ าลองสถานการณ์ การ
ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเชิงพ้ืนท่ีในงานภูมิศาสตร์ 

Prerequisite: 426-315 Geographic Information 
System 

Characteristics and relationship of spatial data; 
techniques of spatial analysis; spatial autocorrelation 
analysis; spatial interpolation techniques; spatial 
regression analysis; spatial interaction analysis; spatial 
models and simulation models; applications of spatial 
models in geographical works 
 
426-467                  3(1-4-4) 
ระบบกำรก ำหนดต ำแหน่งบนโลก 
(Global  Positioning  Systems) 

หลกัการพ้ืนฐานในงานรังวดัและการท าแผนท่ี  
ระบบพิกดัและการก าหนดต าแหน่ง  วิธีการและเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในงานส ารวจและรับสัญญาณดาวเทียม การส ารวจ
รังวดัภาคสนาม การค านวณเพื่อก าหนดต าแหน่งท่ีศึกษา
บนพ้ืนผิวโลก 

Basic  principles  in  surveying  and  mapping;  
coordinate  and global positioning  systems; detecting  
methods and  tools; GPS  receivers; field  surveyingว 
calculating  for  positioning studied areas on the earth’s  
surface 
 
426-468                  3(2-2-5) 
สัมมนำภูมิศำสตร์ 
(Seminar  in  Geography) 

วิเคราะห์ อภิปรายและเสนอแนะปัญหาการ
จดัการโดยใชอ้งคค์วามรู้และแนวคิดทางภูมิศาสตร์ การ
จดัประชุมสัมมนาและจดัท าเอกสารทางวิชาการ   

Analysis; discussion and suggestion of 
management problems using geographical knowledge; 
seminar and academic writing 
 
426-469                  3(1-4-4) 
ปฏิบัติกำรภูมิศำสตร์กำรท่องเท่ียว 
(Fieldwork  in  Geography  of  Tourism) 

รายวิชาบังคับก่อน 426-341 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ 

การฝึกงานท่ี เ ก่ียวข้องกับการท่องเ ท่ียวใน
หน่วยงานของราชการหรือเอกชน โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่

น้อยกว่า 150 ชั่วโมง  การใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
การท่องเที่ยวและฝึกปฏิบติัการจดัการท่องเที่ยว 

Prerequisite: 426-341 Introduction to Geography 
of Tourism 

Practicum in the field of tourism in government 
or private offices for a  minimum  of  150  hours; using 
geographic information for tourism and practicum in 
tourism management 
 
426-471                3(0-18-0) 
กำรฝึกงำนทำงภูมิศำสตร์ 
(Practicum  in  Geography) 

การฝึกงานทางภูมิศาสตร์ตามหน่วยงานของ
ราชการหรือเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้วิทยาการทาง
ภูมิศาสตร์  โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่นอ้ยกว่า 300 ชัว่โมง 

Practicum in the field of geography in 
government or private offices for a  minimum  of  300  
hours 
 
426-472                6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education) 

การปฏิบติังานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการท่ีใช้เทคนิคทางภูมิศาสตร์
ปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงาน เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาคการศึกษา  
ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ มีผล
การประเมินการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น 

Practical work in the field of geographic 
technique  in the  state enterprise government or private 
offices  for  a  minimum of  16 week or 1 semester; 
under the supervision of Department’s  responsible 
staff; evaluation of work performance  by employers 
 
427-100     3(3-0-6) 
 ทักษะวิชำกำรส ำหรับนักสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ  
(Academic skills for Sociologist and Anthropologist)  

ทกัษะวิชาการทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
เ ช่น ทักษะการเขียน การฟัง การอ่าน และการพูด 
ตลอดจนการประยกุตใ์ชใ้นการเรียนและการท างาน 

Academic skills in sociology and anthropology, 
emphasis on writing, listening, reading, and speaking 
skills, and application for future studies and careers 



427-101                  3(3-0-6) 
สังคมวิทยำเบื้องต้น                
(Introduction to Sociology) 

การศึกษาถึงขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์บั
สั งคม  แนวความคิ ดทั่ ว ไปของ สังคม วิทยาและ
มานุษยวิทยาต่อการศึกษาเร่ืองสังคม วฒันธรรมและแบบ
แผนความประพฤติของคนในสังคม ความสัมพนัธ์ของ
คนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทางสังคม การจัด
ช่วงชั้น พฤติกรรมเบ่ียงเบน การควบคุมทางสังคม และ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม  

A study of the scope of matters concerning 
humans and society, general sociological and 
anthropological concepts to apply the study of society, 
culture and patterns of human behavior in society, the 
various interrelationships of humans in society, 
socialization, social stratification, deviant behavior, and 
social control and social change 
 
427-102                             3(3-0-6) 
มำนุษยวิทยำเบื้องต้น     
(Introduction to Anthropology) 

การศึกษาเก่ียวกบัค าจ ากดัความและขอบข่ายของ
สาขาวิชามานุษยวิทยาใน 4  ดา้น คือ มานุษยวิทยาสังคม
วัฒนธรรม มานุษยวิทยากายภาพโบราณคดี และ
ม า นุ ษ ย วิ ท ย าภ าษ า  ข้ อ ถก เ ถี ย ง พ้ื นฐ าน ว่ า ด้ว ย
ความสัมพัน ธ์ระห ว่างธรรมชา ติและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะความหลากหลายของลกัษณะทางชีววิทยาและ
วฒันธรรมอนัเฉพาะเจาะจงตามแต่เวลาและสถานท่ี 

A study of definition and scope of anthropology, 
focusing on four main categories: socio-cultural 
anthropology, physical-anthropology, archeology, and 
linguistic anthropology; debates on relationship 
between nature and culture, especially biocultural 
diversity across time and space 
 
427-103                   3(3-0-6) 
ประชำกรศำสตร์เบื้องต้น               
(Introduction to Demography) 

ความเป็นมาและแนวคิดทางประชากรศาสตร์ 
แหล่งขอ้มูล สภาพทางประชากร ไดแ้ก่ ขนาด โครงสร้าง 
และการกระจายตัวทางประชากรตามพ้ืนท่ีภูมิศาสตร์ 
การใช้มาตรวัดในการอธิบายการเปล่ียนแปลงทาง
ประชากร ตลอดจนการท าความเขา้ใจกระบวนการทาง

ประชากร ไดแ้ก่ ภาวะเจริญพนัธ์ุ ภาวะการตาย และการ
ย้ายถ่ิน และการน าความรู้ทางประชากรศาสตร์ไป
ประยกุตใ์ช ้

The study in demographic study, principles, 
concepts, and demographic data sources, population 
status, such as, size, structure, and population 
distribution, and population processes, such as, fertility, 
mortality, and migration, employing demographic 
calculation to study population changes, including the 
application of demographic knowledge in other sciences 
 
427-104                    3(3-0-6) 
อำชญำวิทยำเบื้องต้น                
(Introduction to Criminology) 

แนวคิดพ้ืนฐานและเน้ือหาของอาชญาวิทยา 
ไดแ้ก่ อาชญากรรม อาชญากร การกระท าผิด พฤติกรรม
เบ่ียงเบน การบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟู และเหย่ืออาชญากรรม 

The basic concepts and content of criminology, 
such as crime, criminal, delinquent, deviance, treatment, 
rehabilitation and victim  
 
427-211                   3(3-0-6) 
กำรจัดระเบียบทำงสังคม                
(Social Organization) 

แนวคิดพ้ืนฐานของการจดัระเบียบทางสังคม ช่วง
ชั้นทางสังคม ตลอดจนศึกษาการจัดระเบียบทางสังคม
ของกลุ่ม องคก์ร และสถาบนัทางสังคมโดยวิเคราะห์ทั้ง
ในด้านภาวะผูน้ า พฤติกรรมองค์การ และวฒันธรรม
องคก์าร 

Basic concept of social organization, social 
stratification and study of social organization in social 
groups, organization, and institution, analysis of 
leadership, organization behavior and cultural 
organization 
 
427-212                    3(3-0-6) 
สังคมวิทยำควำมขัดแย้ง                
(Sociology of Conflict) 

การวิเคราะห์ประเภท ระดับ สาเหตุและการ
จัดการความขดัแยง้ในบริบทต่างๆ เช่น ระหว่างบุคคล 



ระดับครอบครัว ชาติพันธ์ุ วัฒนธรรม เน้นการสร้าง
สันติภาพในบริบทจงัหวดัชายแดนใต ้

Analysis of types, levels, causes and conflict 
management in different contexts, for example, 
interpersonal, family, ethnics, and culture, emphasis on 
peace building in southern border provinces  
 
427-213                               3(3-0-6) 
สังคมวิทยำกีฬำ  
(Sociology of Sports) 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการกีฬา เช่น กีฬากบัองคก์รสังคม กีฬา
กบัวฒันธรรม กีฬากบัการขดัเกลาทางสังคม กีฬากบัการ
จัดแบ่งชั้นทางสังคม กีฬากับชนกลุ่มน้อย กีฬากับการ
เบ่ียงเบนทางสังคม กีฬากับการเคล่ือนไหวและการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม ความเก่ียวพนัของกีฬากบัสถาบนั
สังคมต่าง ๆ 

Sociological concepts and theories for 
explanation of sport phenomena, such as sport and 
social organization, sport and culture, sport and 
socialization, sport and social stratification sport and 
minority groups, sport and social deviance, sport and 
social mobility and social change, sport and other social 
institutions  
 
427-214                  3(3-0-6) 
 สังคมวิทยำชนบทและเมือง                
(Rural and Urban Sociology) 

ความหมายและ ลกัษณะสังคมชนบทและเมือง 
ด้านนิเวศวิทยา ประชากร อาชีพ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และเศรษฐกิจ สถาบนัสังคม กลุ่มและองค์การ
ทางสังคม กลยุทธ์และกลไกการปรับตัวของชนบท
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และความสัมพนัธ์ทางสังคมท่ี
หลากหลายในสังคมเมือง พลวตัทางวฒันธรรมกับการ
กลายเป็นเมือง และการกลายเป็นเมืองรูปแบบใหม่ 

Meaning and characteristics of rural and urban 
society, such as population, occupation, religion, 
culture, tradition and economy, social institutions, 
groups and social organizations the tactic and strategies 
of rural dwellers to cope with globalized changes and 
various social relations in urban society, cultural 

dynamics and urbanization, as well as modern 
urbanization  
 
427-221      3(3-0-6) 
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมศึกษำ  
(Multicultural Studies) 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมประเพณีทางวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
เชิงพ้ืนท่ี โดยเนน้อตัลกัษณ์ทางการเมือง การเมืองของ
ความแตกต่าง และการเมืองแห่งการรับรู้ ซ่ึงเก่ียวพนักบั
กลุ่มทางสังคม ปัจเจกบุคคล และกลุ่มคนเบ้ียล่าง 

Cultural diversity, cultural differences, and areal 
cultural particularities; emphasis on issues concerning 
social groups, individual, and subalterns, such as 
identity politics, politics of difference, and politics of 
recognition 
 
427-222                                3(3-0-6) 
มำนุษยวิทยำนิเวศน์ 
(Ecological Anthropology ) 

การถ่ายทอดพฤติกรรมมนุษย์จากมรดกทาง
วฒันธรรมความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มทางสังคม
และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ การวิเคราะห์นิเวศใน
แนวทางสาขามานุษยวิทยา ไดแ้ก่ นิเวศน์วิทยาการยงัชีพ 
การจดัสรรทรัพยากร ความขดัแยง้ การอนุรักษ ์และการ
จัดการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาจากเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

Dynamics of culturally inherited human 
behavior, relationship between social and physical 
environments, ecological approaches in anthropology, 
subsistence ecology, resources allocation, conflict, 
conservation and management of natural resources,  
case studies of Southeast Asia 
 
427-223                    3(3-0-6) 
มำนุษยวิทยำผู้ลีภ้ัยและกำรพลัดถิ่น      
(Anthropology of Refugees and Displacement)  

กระบวนการการบงัคบัยา้ยถ่ินฐาน ปัญหาการยา้ย
ถ่ินผูล้ี้ภยั แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและสังคม
วิทยาเก่ียวกบัการบงัคบัยา้ยถ่ิน  



Process of forced migration, migration 
problems, displaced people, anthropological and 
sociological concepts, including  theories of 
displacement 
 
427-224                   3(3-0-6) 
ศิลปะ ดนตรี นิทำนรัมปรำและพธิีกรรม  
(Arts, Music, Myth and Ritual)                 

บทบาทและอิทธิพลของศิลปะ ดนตรี ต านาน 
พิธีกรรมและระบบสัญลกัษณ์ทางมานุษยวิทยาต่อสังคม 

Roles and influences of arts, music, myth, ritual 
and anthropological symbolism society 
 
427-231                   3(3-0-6) 
สังคมวิทยำกฎหมำย                
(Sociology of Law) 

ปรัชญา  แนวคิด  ทฤษฎี  และความสัมพันธ์
ระหว่างกฎหมายและสังคม โครงสร้าง เ น้ือหาของ
องคก์รบงัคบัใชก้ฎหมาย 

Philosophy, concepts, theories, the relationship 
between law and society, structure, contents among 
organization of the legal system 
 
427-232                 3(3-0-6) 
เหย่ือวิทยำ                 
(Victimology) 

องค์ความรู้เก่ียวกับเหยื่ออาชญากรรม แนวคิด 
รูปแบบ ค าจ ากดัความค าว่าเหยื่ออาชญากรรม ผลกระทบ
ของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมไร้เหยื่อ 
ความสัมพนัธ์ของเหยื่อ อาชญากร และสถาบันต่าง ๆ 
หรือหน่วยงานในสังคม เช่น ส่ือสารมวลชน ภาคธุรกิจ 
และองคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) นโยบายของรัฐบาลต่อ
เหยื่ออาชญากรรม นโยบายเก่ียวกับสิทธิของเหยื่อ
อาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการยุติธรรม 
รูปแบบและวิธีการในการชดเชย ข้อเสนอแนะและ
มาตรการต่างๆ ท่ีน ามาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ เช่น การน ากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้กับเหยื่ออาชญากรรม
ยติุธรรมชุมชน เป็นตน้ 

Knowledge of crime victim; perceptions, 
typologies, and definition of victimization, effects of 

being victims, victimless crime, relations between 
victim, offender and several social institutions, such as 
media, business sector and NGOs, including state 
policies towards crime victims, policies regarding 
victims’ rights, responsibilities of justice system, 
patterns and measures for victim compensation, 
recommendations and applied measures especially 
Three southern border provinces , such as restorative 
justice and community justice 
 
427-233                   3(3-0-6) 
อำชญำวิทยำและเหย่ือวิทยำจังหวัดชำยแดนภำคใต
(Criminology and Victimology in the Southern 
Border Provinces)                   

อาชญากรรมและบริบททางสังคมและวฒันธรรม
ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ผู ้ก ร ะท า ผิ ด แ ล ะ เ ห ยื่ อ อ า ชญ ากร รม 
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับ
เหยื่ออาชญากรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Crime, context of social and culture of offender 
and victim, justice systems, law and order of victim in 
southern border provinces 
 
427-234                  3(3-0-6) 
กระบวนทัศน์กำรปฏบิัติต่อผู้กระท ำผิดและกำรเยียวยำ
เหย่ืออำชญำกรรม  
(Paradigm in Treatment of Offender and Crime 
Victim Reconciliation)                  

กระบวนทัศน์เก่ียวกับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของ
กระบวนการยุติธรรม การคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าผิด 
เหย่ืออาชญากรรม และประชาชนทัว่ไปโดยกระบวนการ
ยุติธรรม การเขา้ถึงความยุติธรรมท่ีเท่าเทียมกนัของคน
ทุกกลุ่มตามหลกัสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อผูก้ระท าผดิ
ในสถานท่ีควบคุมและการคืนคนดีสู่สังคม กลไกในการ
เยียวยาเหยื่ออาชญากรรมจากภาครัฐ ภาคประชาชนและ
ชุมชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Paradigms of attitude and practices of the justice 
system, the protection of offender, victim and citizens’ 
rights in the justice system, people access to equal  
justice under human rights principles, institutional 
treatment of offenders and offender’s reintegration to 
society, mechanisms for crime victim reconciliation by 



state, non-governmental organizations and community 
especially Three southern border provinces 
 
427-241                   3(3-0-6) 
ประชำกรและกำรจัดกำรสุขภำพ           
(Population and Health Management) 

ความรู้ทางประชากรศาสตร์และประชากร 
สุขภาพประชากรและความเจ็บป่วย รวมทั้ งการน า
เทคนิควิธีทางประชากรศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาสุขภาพอนามยัของประชากร การลงทุนสุขภาพ 
ระบบสุขภาพและการจัดการสุขภาพ รวมถึงการใช้
บริการสุขภาพ พลวตัทางประชากรกบัการจดัการสุขภาพ
ประชากรแต่ละช่วงวยั และประชากรกบัคุณภาพชีวิต 

Demographic study and population, health of 
population and illness, employing methods of 
demographic in population health study, capital health, 
health system and health management, including health 
services, population dynamics and health management, 
quality of life 
 
427-242                    3(3-0-6) 
วัฒนธรรมกำรดูแลสุขภำพและควำมเจ็บป่วย 
(Culture of Health Care and Illness)                

การท าความเขา้ใจ และคน้หาความหมายของการ
มีชีวิตในรูปแบบต่างๆ และการปฏิบติัต่อการดูแลสุขภาพ
ผ่านบริบททางสังคมวัฒนธรรม ค้นหาบทบาททาง
วฒันธรรมในพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรู้เก่ียวความ
เจ็บป่วย สาเหตุของโรคและการรักษา การปะทะระหว่าง
ความรู้การดูแลสุขภาพแบบดั้ งเดิมและวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์การประกอบสร้าง “ความจริง” ในการดูแล
สุขภาพ ความเจ็บป่วย และความพิการ สะท้อนความ
แตกต่างของการเปล่ียนผา่นสุขภาพในสังคมต่าง ๆ 

Understanding and investigation the meanings 
of being in the multiple options and practices to health 
care through the socio-cultural contexts, seeking the 
role of culture in health care behavior, and perceiving of 
the illness, the causation of diseases and treatment, 
encountering between traditional and scientific 
knowledge for health care, critical the constructing of 
“reality” in health care, illness and disability, reflexing 
to distinguish context of health transition in difference 
societies 

427-243                   3(3-0-6) 
เพศภำวะ เพศวถิี และประชำกรศำสตร์ 
(Gender, Sexuality, and Demographic Study)  

การศึกษาความหมายและประเด็นเพศภาวะและ
เพศวิถี สุขภาวะทางเพศและสิทธิทางเพศ ทฤษฎีและ
แนวคิดเร่ืองเพศภาวะและเพศวิถี วฒันธรรมทางเพศ
บรรทดัฐานทางเพศ การปฏิบติัทางเพศและสุขภาวะทาง
เพศในเพศวิถีของเยาวชนและคนโสด ผูติ้ดเช้ือเอชไอวี
และเอดส์กบัเพศวิถี และองค์ประกอบทางประชากรกบั
เพศสภาวะและเพศวิถี ได้แก่ ภาวะเจริญพนัธ์ุกับการ
สร้างครอบครัวเพศเดียวกนั การแพทยแ์ละสาธารณสุข
กบัเพศภาวะและเพศวิถี ยา้ยถ่ินกบัเพศภาวะและเพศวิถี 
การประยุกต์กรอบแนวคิดทางเพศภาวะและเพศวิถีใน
การวิจัยทางประชากรศาสตร์และการวางนโยบายเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาวะทางเพศในพ้ืนท่ีชายแดนใต ้

The study of meaning and gender and sexuality 
issues, sexual health and sexual rights, theories and 
concepts of gender and sexuality, sexual culture, gender 
norms , sexual practices and sexual health in the youth 
and singles, persons living with HIV/ AIDS and 
sexuality, demographic compositions and gender and 
sexuality, such as fertility and homosexual family, 
medical and public health, gender and sexuality, and 
migration with gender and sexuality, including the 
application of the conceptual framework of gender and 
sexuality in demographic research, and policy planning 
to promote sexual health in the southernmost border 
areas 
 
427-244                  3(3-0-6) 
 แรงงำนศึกษำในอำเซียน                
(Labour Studies in ASEAN) 

แนวคิ ดและทฤษ ฎีทาง สั งคม ท่ี ใช้อ ธิบ าย
ปรากฏการณ์แรงงาน  สิทธิแรงงาน  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวิตและการท างานของแรงงานทั้งในระบบและ
นอกระบบ  แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างาน 
ระบบสวัสดิการสังคมของแรงงานในกลุ่มประเทศ
อาเซียน แรงงานขา้มชาติและการเคล่ือนยา้ยแรงงานใน
อาเซียน  

Social concepts and theories to describe labour 
phenomenon, labour rights, factors affecting labour 
quality of life and working (both formal and informal 



sector), guidelines for the promotion of quality of life, 
labour social welfare system in ASEAN, migrant 
Labour, and labour mobility in ASEAN 
 
427-301                3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์แนวคิดทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
(Historical Theories and Concepts of Sociology and 
Anthropology)                 

ประวติัความเป็นมาและพฒันาการของแนวคิด 
ทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในปัจจุบัน ทฤษฎี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสังคม 

Histories and development of sociological and 
anthropological thoughts, theories, and methods in 
sociology and anthropology, current sociological and 
anthropological theories, sociological and 
anthropological theories and the study of social 
phenomena 
 
427-302                   3(2-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
(Research Methodology in Sociology and 
Anthropology)                   

การก าหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด การ
ตั้ งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสร้างและ
ทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
ตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจยั 

Topic selection; statement of the problem, 
constructing conceptual framework, hypothesis and 
research design, constructing and testing instrument, 
data collecting and analyzing, interpretation, writing 
research proposals and research reports 
 
427-303                   3(2-2-5) 
สถิติส ำหรับกำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ 
(Statistics for Social Research)                

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติเพ่ือการวิจัย
สังคมศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ การ

วิเคราะห์ขอ้มูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและ
การแปลผล แบบฝึกหัด การประยุกต์สถิติท่ีเหมาะสม 
ประเด็นทางจริยธรรมในการใชส้ถิติ 

Theories and basic statistical concepts for social 
science research, descriptive statistics, inferential 
statistics, hypothesis testing and relationship test, data 
analysis, employing of statistical packages for social 
sciences, and interpreting data, application of 
appropriate statistics, and ethical issues in the use of 
statistics 
 
427-311                   3(3-0-6) 
จิตวิทยำสังคมแนวสังคมวิทยำ               
(Sociological Social Psychology)   

การวิเคราะห์สังคมในระดับจุลภาค การปฏิสัง
สรรคท์างสังคม ตวัตน อตัลกัษณ์  ปฏิสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 
ความสัมพนัธ์ทางสังคม การรับรู้ทางสังคม การจูงใจ การ
คลอ้ยตาม การเบี่ยงเบน  และพฤติกรรมร่วมแบบต่าง ๆ 

Micro-sociological approaches, social 
interaction, self, identity, interpersonal relationship, 
social relations, social perception, motivation, 
conformity, deviance, and collective behaviors 
 
427-312                   3(2-2-5) 
กำรวิจัยทำงสังคมศำสตร์ร่วมสมัย         
(Research of Contemporary Social Science ) 

วิธีคิดและวิธีวิทยาในกระบวนการวิจยัเพื่อสอด
รับปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมยั 

Methodology and approach in research 
processes to accord social phenomena 
 
427-313                  3(3-0-6) 
สังคมมุสลิมกับกำรเปลี่ยนแปลง             
(Muslim Society and Change) 

โครงสร้างทางสังคมและวฒันธรรมของสังคม
มุสลิม ศาสนบญัญติัของศาสนาอิสลาม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทอ้งถ่ินสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนแปลงวิถีของ
ชีวิตมุสลิม โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้



Social and cultural structures of Muslim society, 
Islamic rules, local customs interacting with Muslim 
way of life especially Three southern border provinces 
 
427-314                  3(3-0-6) 
 งำน อำชีพและองค์กำร                
(Work, career, and organization) 

การศึกษาและวิเคราะห์งาน การท างานและ
ความสัมพนัธ์ในการท างานโดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎี
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ ความสัมพนัธ์ระหว่างทรัพยากร
มนุษยก์บัองคก์รและชุมชน 

Analyzes work and employment relations in 
modern societies related to sociological concepts and 
theories, relationships among organizations, community 
and human resources 
 
427-321                   3(3-0-6) 
ชำติพนัธ์ุสัมพนัธ์และอัตลักษณ์ทำงสังคม 
(Ethnicity and Social Identity)  

การจ าแนกและความแตกต่างระหว่างประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม 
ศาสนา เช้ือชาติ และชาติพนัธ์ุ ระบบการกดขี่ การต่อสู้
เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองและความมีเกียรติ  
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Distinctions and differences of peoples, such as 
ethnic difference, cultural difference, religious 
difference and racial difference, systems of oppression, 
struggles for rights, autonomy, and dignity especially 
Three southern border provinces 
 
427-323                    3(3-0-6) 
มำนุษยวิทยำส่ิงของ  
(Anthropology of things) 

การศึกษาบริบทของส่ิงของในทางมานุษยวิทยา
ในชีวิตประจ าวนัและวฒันธรรมมนุษยชาติ เช่น ชาติ
พนัธ์ุ ศาสนา พิธีกรรม การบริโภคนิยม การแสดงตวัตน
บุคคลและกลุ่มสังคม การเมือง และชาตินิยม 

Studying in the context of things in 
anthropology and human being in culture, such as 
ethnicity, religion, ritual, consumption, identifying of 

individuals and groups of society, politics and 
nationalism 
 
427-324                   3(3-0-6)    
มำนุษยวิทยำว่ำด้วยผู้ล่ำและเก็บหำของป่ำในสังคม
สมัยใหม่    
(Anthropology of hunter and gatherers in 
contemporary)                

การวิเคราะห์ผู ้คนและสังคมผู ้ล่าและเก็บหา
อาหารนอกท่ีอยู่อาศัยในบริบทประวัติศาสตร์จนถึง
ปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม  และ
เง่ือนไขการร้ือฟ้ืนการล่าและเก็บหาของป่าในสังคม
สมยัใหม่   

Analyzing of people and hunter and gatherers 
society in history to contemporary context, social and 
economic changes, and conditions of reconstructing in 
hunting and gathering among contemporary world 
 
427-331                                  3(3-0-6)                               
ระบบยุตธิรรมเด็กและเยำวชน             
 (Juvenile Justice System)  

ค าจ ากดัความ ประเภทการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชน แนวคิดทฤษฎีทุรกรรมเยาวชนและสาเหตุแห่ง
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ระบบความยุติธรรม 
ศาลเยาวชนและครอบครัว การคุมประพฤติ นโยบายและ
แนวทางในการป้องกนั แกไ้ขปัญหาการกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชน 

Definition and types of juvenile 
delinquency, theoretical concepts and causes of juvenile 
delinquency, criminal justice system, juvenile court and 
family, probation, policy, prevention measures and 
solutions 
 
427-332                                  3(3-0-6) 
ทฤษฎีอำชญำวิทยำ ทัณฑวิทยำและเหย่ือวิทยำ
(Criminology penology and victimology theories) 

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา ทัณฑ
วิทยา และเหยื่อวิทยา และความสัมพนัธ์ระหว่างศาสตร์
ดงักล่าว 



 Philosophy, concepts, Criminology, penology, 
victimology theories and its relationship 
 
427-334                   3(3-0-6) 
อำชญำกรรมองค์กำรและอำชญำกรรมธุรกิจ 
(Organized and Corporate Crime)  

ความหมาย รูปแบบ ประเภทของอาชญากรรม
องคก์ารและอาชญากรรมธุรกิจ บทบาทของอาชญากรรม
องค์การและอาชญากรรมธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  
วิธีการ เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการก่ออาชญากรรม 
เครือข่ายความร่วมมือของอาชญากรรมองค์การและ
อาชญากรรมธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ พระราชบญัญติั ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอาชญากรรมองคก์ารและอาชญากรรมธุรกิจ 

Definition, patterns, typologies of organized and 
corporate crime, the role of organized and corporate 
crime both internal and international team, the way of 
committing criminal activities, technology used in crime, 
collaboration network of organized and corporate crime, 
law, order, Act of organized and corporate crime 
 
427-341                   3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์ประชำกร                
(Population economics) 

การศึกษาเก่ียวกับประชากรและโครงสร้างทาง
ประชากรกบัความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ  การใชท้ฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์พฤติกรรมประชากรมนุษยใ์น
ระดับจุลภาค และระดับมหภาค รวมถึงการลงทุนใน
สังคมสูงอายุกบันโยบายสาธารณะเพ่ือความมัน่คงของ
ผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ และการวิเคราะห์หาแนวทางเพื่อ
ความอยูดี่มีสุขของผูสู้งอายุ 

Population study and population structure related 
in economic and the use of economic theories to analyze 
population behavior in micro and macro levels, including 
the investment in super-aged society needs and public 
policy to human security among the elderly, social-health 
problems analysis for development and increasing well-
being of the old age 
 
427-342                                  3(3-0-6) 
คุณภำพชีวิตประชำกรชำยแดนใต้        
(Quality of life for Southern provinces Population)  

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพ ชี วิต
ประชากร  ดัชนีช้ีวดัเก่ียวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นโยบายรัฐ 
สวสัดิการของรัฐ โครงการพฒันา การขับเคล่ือนทาง
สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพชีวิตประชากรชายแดนใต ้

Concepts and theories of quality of life 
development for population, indicators of quality of life 
(in the physical, psychological, economic social and 
culture dimensions) as well as the government’s policy, 
state welfares, development projects, social movement 
and information technology to impact on the quality of  
development life for population in the southernmost 
border provinces 
 
427-343                  3(3-0-6) 
สำรสนเทศประชำกรและสังคม            
(Information of Population and Social) 

แนวคิด วิธีการและองคป์ระกอบทางสารสนเทศ 
แนวโน้ม เ ก่ียวกับข้อมูลและสารสนเทศทางด้าน
ประชากรและสังคมยุคใหม่ การจดัการสารสนเทศ การ
ได้มาและการน าเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ความ
ปลอดภยั การใช้สารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม 
และการประยุกต์วิธีการทางสารสนเทศทางประชากร
และสังคม  

Concepts, methods and elements of information, 
trends of data and information for population and social 
in modern age, information management, collect and 
input data, data analysis, data safety, legality and ethics 
of using information, and the application of methods for 
population and social information  
 
427-344                   3(3-0-6) 
กำรเมืองทำงวัฒนธรรมของอำหำรและโภชนำกำร 
(Cultural Politics of Foods and Nutrition)      

มโนทศัน์ และวิธีศึกษาประวติัศาสตร์อาหารและ
โภชนาการ โดยเฉพาะวิวัฒนาการชีววัฒนธรรมท่ี
เก่ียวกับอาหาร และโภชนศาสตร์ และนโยบายเพื่อท า
ความเข้าใจธรรมชาติ และบริบทสังคมวัฒนธรรม ; 
การเมืองของการจดัประเภทอาหาร การอยู่รอดของเด็ก 
ความอดอยากการเปล่ียนแปลงประชากร เพศสภาวะ 
เกษตรกรรมพาณิชย์ เ ง่ือนไขทางนิ เวศและสภาพ



ภูมิอากาศในชุมชนทอ้งถ่ิน และบริบทโลก วิเคราะห์มโน
ทศัน์ส าคญัเก่ียวกบัอาหาร วิถีการผลิตอาหาร ความมัน่คง
ทางอาหาร สิทธิการเข้าถึงอาหาร อธิปไตยทางอาหาร 
และการแกต้่าง 

Concepts and methods for food and nutrition 
history especially Bio-cultural evolution that relevant to 
food and nutrition science and policy to understanding 
the nature and socio-cultural contexts, dietary politics, 
child survival, famine, demographic changes, gender, 
agricultural commercialization, ecological and climate 
conditions in the local communities and global contexts, 
and analysis key concepts of food, foodways, food 
security, right to food, food sovereignty, and advocacy 
 
427-401                   3(2-2-5) 
สัมมนำทำงสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ 
(Seminar in Sociology and Anthropology)       

สัมมนาเชิงวิเคราะห์สภาพหรือปัญหาตามแนวท
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แนวคิด ทฤษฎี และผล
การศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง แนวโนม้ ปัญหาและขอ้จ ากดั 

Group discussion on sociological or 
anthropological topics; concenpts, theories, research 
findings; emphasis on trends, problems and limitation 
 
427-412                   3(3-0-6) 
สังคมวิทยำกลุ่มเปรำะบำง              
(Sociology of Vulnerable) 

แนวคิดพ้ืนฐาน นัยส าคัญของกลุ่มเปราะบาง 
ประกอบดว้ย ระบบครอบครัวต่อวิถีการด าเนินชีวิต และ
แนวความคิดในการพฒันาเด็ก เยาวชนและสตรี สภาพ
ปัญหาของเด็ก เยาวชนและสตรีในสังคมไทยและใน
พ้ืนท่ีชายแดนใต ้

Basic concepts, significance of vulnerable 
including family to ways of life and concepts in child, 
youth, and women development, issues and problems 
relating to child, youth, and women in Thai society and 
the southernmost boder 
 
427-421                   3(3-0-6) 
ภำวะสมัยใหม่และกระบวนกำรควำมเป็นโลก
(Modernities and Global Processes)                

ความเป็นมาและเ ง่ือนไขของกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ในสังคมวฒันธรรมต่างๆ 
ทัว่โลก สภาวะเช่ือมโยงเก่ียวกนัระหว่างผูค้นท่ีอาศยัใน
ถ่ินท่ีต่าง ๆ  ผ่านการเดินทางการคา้ลทัธิอาณานิคมและ
เศรษฐกิจทุนนิยม และการเป็นระบบโลก 

Background and condition for historical 
transformation processes worldwide,  interconnected 
through the processes of long-distance traveling, trade, 
colonialism, and capitalism, leading to the emergence of 
the “World system” 
 
427-422                   3(3-0-6) 
คนเบีย้ล่ำงและคนชำยขอบศึกษำ           
(Subalterns and marginality studies) 

นิยามคนเบ้ียล่าง คนชายขอบ ความเป็นชายขอบ
ในแนวคิดปัญญาชนหลงัอาณานิคมศึกษา มานุษยวิทยา 
ประวติัศาสตร์ สังคมวิทยา และวรรณคดีศึกษา การท า
ความเขา้ใจสภาวะการด ารงอยู่และแนวทางแกไ้ขปัญหา
ความยติุธรรมและความเสมอภาคทางสังคม 

Exploring the definition of the subalterns, 
marginalized from the concept of post-colonial scalars 
studying, Anthropology, History, Sociology, and 
Literature to understand the existence and the direction 
to solve the justice and egalitarian solution 
 
427-431                    3(3-0-6) 
นโยบำยอำญำและกำรบริหำรงำนยุติธรรม 
(Criminal Policy and Justice administration) 

นโยบายอาญา ระบบและตัวแบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย   กระบวนการพิจารณา
พิพากษาคดีตามกฎหมาย    การวิ เคราะห์ ปัญหาท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรม  การตรวจสอบ
ถ่วงดุล  การบูรณาการอ านาจนิติบัญญัติ   บริหาร  
ตุลาการตามหลักอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และสังคม
วิทยากฎหมาย 

Policy, systems and models of Thai criminal 
justice system, legal processes, analysis of problems in 
coordinating with justice process, check and balance, 
integration of legislative power,  executive power and 
judicial power according to principles of 
criminology, penology and sociology of law 



427-432                  3(3-0-6) 
สังคมวิทยำพฒันำกำรและอำชญำกรรม 
(Sociology of Development and Crime) 

ก ร ะ บ วนทั ศ น์ ก า ร พัฒ น า ท่ี น า ไ ป สู่ ก า ร
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม บรรทดัฐานทางสังคม 
และวิถีชีวิตของคนในสังคม การเกิดอาชญากรรมรูปแบบ
ใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะสังคมสมยัใหม่  การป้องกนั 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

Development paradigm contributes to change in 
social structure, social norms and the way of life, new 
types of crime consistent of modern society, prevention 
and law involved 
 
427-411                  3(3-0-6) 
สังคมวิทยำกำรพฒันำ               
(Sociology of development) 

แนวคิดพ้ืนฐานด้านการพฒันา ปฏิบัติการของ
แนวคิดท่ีมีต่อประเทศก าลงัพฒันา แนวคิดใหม่ในมิติทาง
สังคมและวฒันธรรมต่อการพฒันา เช่น การพฒันาท่ี
ย ั่ง ยืน  การพัฒนาทาง เ ลือก และศึกษาขบวนการ
เคล่ือนไหวใหม่ทางสังคมในประเทศไทย 

The basic concepts of development, the 
implication of development concepts towards 
developing countries, new approach of social and 
cultural dimensions toward development, sustainable 
development, alternative development and new social 
movement in Thailand   
 
427-441                   3(3-0-6) 
ทฤษฎีและกำรวิจัยประยุกต์ประเด็นสุขภำพข้ำม
วัฒนธรรม    
(Theoretical and Applied Issues in Cross-Cultural 
Health Research)                      

การประยุกต์ทฤษฎีและการพฒันาศกัยภาพการ
คิดวิเคราะห์ในการวิจัยสังคมศาสตร์เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และวิธีการผสม มุ่งเน้นการวิพากษ์วิจารณ์
ความสัมพันธ์เชิงชีวการแพทย์ ชีวสังคมวัฒนธรรม 
ประเด็นการดูแลสุขภาพ เพศภาวะและเพศวิถี กลุ่ม
เปราะบางทางสังคม การจัดการอาหารและโภชนาการ 
แรงงาน การอพยพและผูล้ี้ภยั นโยบายสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

ผู ้ ติ ด เ ช้ื อ  HIV และประ เ ด็ นอื่ น  ๆ  เ ก่ี ย วข้อ งกับ
ประชากรศาสตร์การแพทยใ์นบริบทขา้มวฒันธรรม   

Application theories and developing critical 
competencies in quantitative, qualitative, and mixed – 
method approaches in social science research, focusing 
the criticizing of bio-medical and bio-sociocultural 
issues on health care, gender and sexualities, vulnerable 
persons, diet and nutrition, labors, migration and 
refugees, social policies, environment, HIV, and others, 
related to medical demography in cross- cultural context    
 
427-442                   3(3-0-6) 
ชีวสังคมประชำกรศำสตร์ สุขภำพและส่ิงแวดล้อ  
(Biosocial Demography, Health and Environment) 

ความเขา้ใจและการถกเถียงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ลกัษณะทางธรรมชาติและวฒันธรรมเก่ียวกบัโรค ความ
เจ็บป่วย และความเป็นอยู่ ดีของประชากร ต่อการ
ตอบสนองของท้องถ่ินกับการแทรกแซงของชีววิทยา
การแพทย์ และการดูแลสุขภาพ พิจารณาปัจจัยทาง
นิเวศวิทยามนุษย์ ลักษณะทางชีววิทยา โภชนากา ร 
ส่ิงแวดลอ้ม จิตวิทยา พนัธุกรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อโรคใน
มนุษย์และอมนุษย์ในยุค  Anthropocene และความเช่ือ
โยงต่อสิทธิของธรรมชาติและความรู้ทางเลือกต่าง ๆ  

Understanding and debating relationship 
between nature and culture aspects of disease, illness, 
and well-being within population to local responses to 
biomedical interventions and health care, focusing on 
human ecological factors; biological features, nutrition, 
environment, psychological factors, genetics, 
influencing to disease in Anthropocene, and 
connectivity to natural rights and alternative 
knowledges both human and non-human 
 
427-251                   3(3-0-6) 
สังคมศึกษำในสังคมสมัยใหม่                
(Social Studies in Modernization Society)    

การน าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ดา้นสังคมศึกษา 
ประกอบด้วย สังคม วัฒนธรรม ศาสนา คุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และการด าเนินชีวิต มา
ประยุ กต์ ใ ช้ ในก ารอ ธิบ ายปร ากฏการ ณ์ต่ า ง  ๆ  
ท่ีเกิดขึ้นในสังคมสมยัใหม่  



The application of social sciences principles, 
concepts and theories including society, culture, religion 
moral, ethics, citizenship, and everyday life to apply for 
explaining social phenomena in modernization society 
 
427-351                   3(3-0-6) 
จิตวิทยำกำรเรียนรู้ทำงสังคมศำสตร์  
(Social Sciences Learning Psychology)  

ขอบข่ายความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม
แตกต่าง ชนชั้ นทางสังคม ความแตกต่างทางสังคม
วฒันธรรม จิตวิทยา การจดัการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัความ
แตกต่างบุคคล สังคม วฒันธรรรม และทกัษะท่ีส าคญัต่อ
การเรียนรู้ในสังคมสมยัใหม่ 

Scope of study in social and individual 
differences, social class, socio-cultural, cultural 
psychology and learning management in relation to 
differences between individuals and societies, including 
skill required for living in modern world 
 
427-352                   3(3-0-6) 
สังคมวิทยำกำรสอนวิชำสังคม             
(Sociology in Teaching Social Studies) 

มุมมองทางสังคมวิทยาเ ก่ียวกับการ ศึกษา
ประกอบดว้ยผูเ้รียน ครู  โรงเรียน  ผูเ้รียนท่ีอยู่ในชนชั้น
ทางสังคมท่ีแตกต่างกัน ครูในฐานะผูฝึ้กสอนและผูน้ า
เทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในสังคมวิทยาการศึกษา  
ต าแหน่งและบทบาทของโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นสถาบนั
หน่ึงในสังคม การท าความเขา้ใจวตัถุประสงคท์างสังคม
ของการศึกษาจากมุมมองทางสังคม 

Sociological perspectives of education, learners, 
teachers, the school, and learner in social class 
differentiation, teacher as a trained agent and learners to 
employ research techniques for applying in sociology of 
education, the position and role of the school as an 
institution within the society, understand the social 
purpose of education from the societal perspective 
 
427-353                                  3(3-0-6) 
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำในสังคมพหุวัฒนธรรม 
(Social Studies Learning in Multicultural Society)  

แนวคิด หลกัการส าคญั และแนวปฏิบติัของการ
เ รี ยน รู้ สังคมศึกษา เพื่ อผู ้ เ รี ยนทุกคน  การ เ รี ยน รู้
ประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมือง รวมทั้งการเรียนรู้
ภายใต้บ ริบทของความหลากหลายในสังคมพหุ
วฒันธรรม 

Concepts, important principles, and practice of 
social studies for all learners, democratic learning and 
citizenship and learning in diverse contexts in 
multicultural society  
  
427-451                   3(3-0-6) 
กำรเขียนชำติพนัธ์ุนพินธ์โรงเรียน        
(Ethnographic Field School) 

ความเข้าใจจริยธรรมและความน่าเช่ือถือใน
งานวิจัยชาติพันธ์ุนิพนธ์ ทักษะการฝึกปฏิบัติในการ
ออกแบบการวิจัยและวิธีวิจัยทางชาติพนัธ์ุนิพนธ์ผ่าน
โครงการท่ีใชโ้รงเรียนและชุมชนเป็นฐาน ฝึกปฏิบติัการ
วิจัยทางชาติพนัธ์ุนิพนธ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม 
และการเขียนรายงานทางชาติพนัธ์ุนิพนธ์มุ่งเน้นบริบท
โรงเรียน 

Understanding of ethical and validity issues in 
ethnographic research, practicing skills in research 
design and ethnographic methods, engaging a school 
and community-based research project, training in 
ethnographic field methods, fieldwork data analysis, 
and ethnographic report-writing focusing on the school 
contexts 
     
427-400                6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ               
(Co-operative Education) 

 การปฏิบัติงานเต็มเวลาในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราว ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กร
พฒันาเอกชน เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 Full-time job training as a temporary 
employee in government sectors, private sectors, or 
non-government organizations for a semester in order to 
get experiences 
 
 
 



 427-402                6(0-36-0) 
สำรนิพนธ์               
(Minor Thesis)  

การท าวิจยัโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูล จากการศึกษาปฏิบติัวิจยัในหวัขอ้เก่ียวสังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 
ประชากรศาสตร์การแพทย์และสุขภาวะโลก และ
น าเสนอผลงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ 

Conducting research methodology in field of 
sociology, anthropology, criminology and justice 
processes, medical demography and global health, 
collecting data, analyzing the data, and writing full 
paper for presentation to the committee 
 
428-181                    3(3-0-6) 
บทบำทควำมเป็นพลเมืองในกำรพฒันำสังคม 
(Citizenship in Social Development) 

ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวคิดในการด าเนินชีวิตและการท างานตามแนวศาสนา 
ปรัชญาและจิตวิทยา เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การอยูร่่วมกบัผูอ้ื่นๆไดอ้ยา่งมีความสุข 

Citizenship and social responsibility; religious, 
philosophical and psychological concepts of living and 
working, with emphasis on social responsibility and 
harmonious co-existence 
 
428-201                                                3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์เบื้องต้น 
(Introduction to Economics) 

หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคท่ีเก่ียวกบัอุป
สงค์ อุปทาน ดุลยภาพตลาดและการแทรกแซงราคา 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค การผลิต ต้นทุน และการก าหนด
ราคาในตลาดสินค้า เศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีเก่ียวกับ
รายไดป้ระชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลงักบัการ
แกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ การคา้ระหว่างประเทศ และการ
พฒันาเศรษฐกิจไทย 

General principles of microeconomics: demand, 
supply, market equilibrium and price control, 
consumers’ behaviors, production, cost, market pricing; 
macroeconomics on national income, monetary and 
fiscal policy; solutions for economic problems; 
international trade and development of Thai economy 

428-202                                                3(3-0-6) 
กำรบูรณำกำรเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมเพ่ือกำร
พฒันำที่ย่ังยืน 
Environmental, Social and Economic Integration for 
Sustainable Development 

หมายเหตุ: เปิดสอนให้หลกัสูตรอื่นเลือกเป็นวิชา
แกน วิชาเลือกเสรี 

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การบูรณาการแนว
ทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาแบบองคร์วมเก่ียวกบัสุข
ภาวะ สิทธิชุมชน สังคมผูสู้งอายุ ภาวะโลกร้อน การ
จัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การประเ มินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เกษตรกรรมยัง่ยืน การท่องเท่ียวย ัง่ยืน การค้าระหว่าง
ประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนชุมชน และ
เศรษฐกิจพอเพียง 

Note: This course is offered as a core course or 
elective course for other curriculums 

Trends of economic, social and environmental 
development; concept of sustainable development; 
integration of developmental approaches and holistic 
approaches in dealing with problems regarding  well-
being, community rights, aging society, global 
warming, disaster management, natural resources and  
environmental management; environmental impact 
assessment; sustainable agriculture; sustainable tourism; 
international trading; provincial strategies; community 
plan and sufficiency economy 
 
428-182                  3(3-0-6) 
สังคมวิทยำกำรพฒันำ 
(Sociology in Social Development) 

พฤติกรรมทางสังคมและความสัมพนัธ์ทางสังคม 
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่อการพฒันา ลกัษณะ
ของหน่วยทางสังคมระดับ พ้ืนฐาน และการมอง
ปรากฏการณ์ทางสังคมในเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 

Sociological concepts and theories for social 
development; social behavior and social relationships; 
basic social units; critical point of view on societal 
phenomena 
 
 
 



428-281                  3(3-0-6) 
กำรพฒันำสังคม 
(Social Development) 

การ เป รี ยบ เ ที ยบ  วิ เ ค ร าะห์ แนวคิ ด ท่ี เ ป็น
อุดมการณ์ คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินงานพฒันา
สังคม นโยบายและวิธีการ ความส าเร็จ และความลม้เหลว
ในการพฒันาสังคม 

Comparison and analysis of ideological 
concepts; morals and ethics in social development and 
implementation, policies and methods; success and 
failure in social development 
 
428-282                  3(3-0-6) 
กำรจัดกำรควำมรู้ในกำรพฒันำสังคม 
(Knowledge Management in Social Development) 

ความส าคญัและกระบวนการการจดัการความรู้
ในการพฒันาสังคมการพฒันาแบบองค์รวม การสร้าง
และการผสมผสานความรู้ 

Significance and process of knowledge 
management in social development; holistic 
development; knowledge construction and integration; 
transfer of knowledge; Thai local wisdom, with 
emphasis on socio-geography 
 
428-283                  3(3-0-6) 
ทฤษฎีกำรพฒันำสังคม 
(Theory in Social Development) 

ประวติัและทฤษฎีของการพฒันาสังคม ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม การ เ มือง  การน าทฤษฎีมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสังคม 

History and theory of social development in 
regard to economic, social and political aspects; 
theoretical application for social development 
 
428-284                                                3(3-0-6) 
พหุสังคมกับกำรพฒันำสังคม 
(Pluralistic Society and Social Development) 

แนวคิด ทฤษฎีและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพหุสังคม
และการพฒันาสังคม ความหลากหลายทางสังคมและ
วฒันธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
และผลกระทบ 

Pluralist concept, theory and factors related to 
social development; socio-cultural diversity; socio-
cultural change and its impact 
 
428-285                  3(3-0-6) 
กำรพฒันำทรัพยำกรในชนบทและเมือง 
(Rural and Urban Resource Development) 

สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
นโยบาย และยุทธวิธีในการพฒันาชนบทและเมือง การ
ปรับใช้ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาในชนบทและเมือง 

Political, economic, and social environment; 
policies and strategies for rural and urban deployment; 
implementation of human resources, natural resources 
and environment for rural and urban development 
 
428-286                                                3(3-0-6) 
เศรษฐกิจพอเพยีงและกำรพฒันำที่ย่ังยืน  
(Sufficiency Economy and and Sustainable 
Development) 

พฒันาการ โลกาภิวตัน์ ผลกระทบและแนวโน้ม
การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในแนว
ทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมใน
ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศ 

Evolution, globalization, impact and trend of 
economic; social and environmental development; 
sustainable in development concept; integration of 
sufficiency economy on development approach, holistic  
problem solution at the individual, family, community, 
social and national levels 
 
428-381                  3(1-4-4) 
กำรศึกษำอิสระ 1 
(Independent Studies I) 

รายวิชาบังคบัก่อน 428-382 ระเบียบวิธีวิจัยใน
การพฒันาสังคม 

การศึกษาเฉพาะกรณีทางพฒันาสังคม เน้นการ
น าเสนอโครงร่างและเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

Prerequisite 428-382 Research Methodology in 
Social Development 



Case studies on social development, with 
emphasis on proposal presentation and tools for data 
collection 
 
428-382                  3(2-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจัยในกำรพฒันำสังคม  
(Research Methodology in Social Development) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 428-283 ทฤษฎีการพฒันา
สังคม 

ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัระเบียบ
วิธีวิจัยในสังคมศาสตร์ ทั้ งการวิจัยเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยในงาน
พฒันาสังคม 

Prerequisite: 428-283 Theory in Social 
Development 

Theories, principles and basic concept of 
research methodology in social sciences: qualitative and 
quantitative research, participatory action research, 
social development research process 

 
428-383                  3(2-2-5) 
เทคนิคและกลวิธีในกำรพฒันำสังคม 
(Techniques and Strategies in Social Development) 

เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการวางแผน
ปฏิบัติงาน การประเมินผลโครงการ และกลวิธีในการ
พฒันาสังคม เช่น การประชุมราษฎร การท างานเป็นกลุ่ม 
การจูงใจประชาชน การสร้างขวญัและก าลงัใจ 

Project writing and implementation techniques; 
evaluation; social development strategies: people’s 
meeting, team working, motivation and morale building 
 
428-384                  3(3-0-6) 
นโยบำยกำรพฒันำสังคม 
(Policy in Social Development)  

การวิเคราะห์นโยบายการพฒันาสังคม ประเด็น
ทางสังคมในนโยบายสาธารณะ กระบวนการก าหนด
นโยบาย พลงัทางสังคมในการก าหนดนโยบายและการ
วางแผนทางสังคม วิ เคราะห์นโยบายทางสังคมท่ี
ด าเนินการและท่ีไม่ไดด้ าเนินการ 

Analysis of social development policies; social 
issues in public policy; policy making process: social 

power and planning;  analysis of implemented and 
unimplemented social policies 
 
428-385                  3(3-0-6) 
กำรประเมินผลกระทบทำงสังคม ส่ิงแวดล้อม และ
สุขภำพ 
(Social, Environmental and Health Impact 
Assessment) 

หลักการและกฎหมาย ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง ในการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
กระบวนการและขั้นตอนในการประเมิน มาตรการใน
การลดและแก้ไขผลกระทบ มาตรการในการติดตาม
ตรวจสอบ การมีส่วนร่วมของชุมชนการในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบ กรณีศึกษาโครงการพฒันาต่างๆ 

Principles and laws related to assessment of 
social environmental and health impact; process and 
steps of impact assessment; impact mitigating and 
monitoring measures; community involvement in 
impact assessment process; cases studies on selected 
development projects 
 
428-386                  3(2-2-5) 
กำรส่ือสำรเพ่ือกำรพฒันำและกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
(Communication for Development and Social 
Change) 

ทฤษฎี ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับการ ส่ือสาร เพื่ อกา ร
พฒันาการผลิตส่ือเพื่อการพฒันา การเผยแพร่ 

Theories of communication for development; 
media production for and publicity of social development 
 
428-387                  3(3-0-6) 
กำรพฒันำในประชำคมอำเซียน 
(Social Development in ASEAN) 

แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ ประวัติศาสตร์การ
พัฒนาของประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ การวิเคราะห์วิจารณ์กระบวนการเปล่ียนแปลง
ของการพฒันาในประเทศต่างๆ 

Concepts, philosophy, models and history of 
development in ASEAN; international relations; 
analyzing and criticizing  process of social change in 
several countries 
 
 



428-388                  3(2-2-5) 
กำรสังคมสงเครำะห์และสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ  
(Social Work and Welfare for Older Persons) 

หลกัการและวิธีการสังคมสงเคราะห์ สวสัดิการ
สังคมและรัฐสวสัดิการ รูปแบบและการจัดสวสัดิการ
ชุมชนและสังคม การป้องกัน การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 
แนวทางการพฒันาผู ้สูงอายุ ครอบครัวผูสู้งอายุ กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุและสังคมผูสู้งอายุ 

Principles and methods of social work; social 
welfare and government welfare, forms and social 
welfare management, prevention and seasons 
rehabilitating, management process for older persons; 
family members of older persons, groups of older 
persons, and aging society 
 
428-481                  3(1-4-4) 
กำรสัมมนำในกำรพฒันำสังคม 
(Seminar in Social Development) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 428-381 การศึกษาอิสระ 1 
การอภิปรายทฤษฎี แนวคิด นโยบาย และปัญหา

อุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสังคม 
Prerequisite: 428-381  Independent studies 1 
Discussion on theories, concepts, policies and 

obstacles related to social development 
 
428-482                  3(1-4-4) 
กำรศึกษำอิสระ 2 
(Independent Studies 2) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 428-381 การศึกษาอิสระ 1 
ศึกษาเฉพาะกรณีทางพฒันาสังคม เน้นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูล 

Prerequisite 428-381 Independent Studies 1 
Case studies on social development; with 

emphasis on data collection, analysis, and presentation 
 
428-483                  3(3-0-6) 
จริยธรรมในกำรพฒันำสังคม 
(Ethics of Social Development) 

หลักการ แนวคิด ทางจริยธรรมในการพฒันา
สังคมตามหลกัศาสนา และหลกัจริยธรรมสากล 

Ethical principles of social development based on 
religious and universal ethical principles 

428-484                6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 428-383 เทคนิคและกลวิธีใน
การพฒันาสังคม 

การปฏิบัติงานเต็มเวลาในลักษณะพนักงาน
ชั่วคราวในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กร
พฒันาเอกชน 

Prerequisite: 428-383 Techniques and Strategies 
in Social Development 

Full-time job training as a temporary employee 
in government or private sectors, or non-government 
organizations for a semester 
 
428-485                  3(0-9-0) 
กำรฝึกงำนทำงพฒันำสังคม 
(Practicum in Social Development) 

การฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้องค์ความรู้ทาง
พฒันาสังคมในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน อย่าง
นอ้ย 480 ชัว่โมง และสัมมนาหลงัฝึกงาน 

480  hour minimum of practicum in government 
or private sectors related to social development; post-
practicum seminar 
 
428-291                                 3(3-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจชุมชน 
(Management of Community Businesses) 

แนวคิด ปัจจัย จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
เป้าหมายของวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน นโยบายของรัฐ
และผลกระทบ ปัญหาและทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 
การศึกษาเฉพาะกรณี 

Concepts, factors, ethics of business transaction; 
community enterprise and business goals; government  
policies and impacts; problems and alternative solution 
case study 
 
428-292                  3(2-2-5) 
นันทนำกำรในกำรพฒันำสังคม 
(Recreation for Social Development) 

หลกัการ ประวติั ปรัชญา ความส าคญั และวิธีการ
ของนันทนาการ การปรับใช้นันทนาการเพื่อการพฒันา
สังคม การบริหารนนัทนาการในหน่วยงานต่าง ๆ 



Principles, history, philosophy, significance and 
methods; application of recreation for social 
development; recreation administration in various 
sectors 
 
428-293                  3(3-0-6) 
กำรพฒันำสังคมมุสลิม 
(Development of Muslim Society) 

ความเช่ือ หลักการ ปรัชญา แนวคิดและการ
ปฏิบติัของมุสลิม ระบบโครงสร้าง และความหลากหลาย
ของสังคมมุสลิม รูปแบบ แนวทาง และจุดมุ่งหมายของ
การพฒันาท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตมุสลิมในระดับโลก 
ภูมิภาค และประเทศไทย 

Belief, principle, philosophy, concept, and 
practice of Muslims; system, structure and diversity of 
Muslim society; consistent development models, 
approaches and goals with Muslim way of life at global, 
regional and national level 

 
428-294                  3(3-0-6) 
กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 
(Human Resource Development) 

แนวคิดและกระบวนการท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์กลยุทธ์และหลักการในการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน การสรรหา 
การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ง หลกัเกณฑ์และนโยบาย 
การก าหนดค่าจ้าง สวัสดิการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การพฒันาบุคลากร การเสริมสร้างมนุษย
สัมพนัธ์ในองคก์าร และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

Concepts and processes related to human 
resource management; strategies and principles of 
human resource management; manpower planning: 
recruitment, rule and policy, wage determination, 
welfare; performance evaluation; personnel 
development; enhancing human relations in 
organizations; professional ethics 
 
428-391                  3(3-0-6) 
กำรศึกษำเพ่ือกำรพฒันำสังคม 
(Education and Social Development) 

ปรัชญาและหลกัการศึกษากับการพฒันาสังคม 
ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัการพฒันาสังคม การ

จัดการศึกษาทั้ งในและนอกระบบท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันาสังคม 

Philosophy and principles of education and 
social development; relations between education and 
social development; formal and informal education 
management in relation to social development 
 
428-392                  3(2-2-5) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรพฒันำสังคม 
(Information System for Social Development) 

หลกัการและการบริหารจดัการระบบสารสนเทศ 
การออกแบบและการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการพฒันาสังคม 

Principles and management of information 
system; design and implementation of information 
system for  social  development and administration 
 
428-393                  3(2-2-5) 
ภำวะผู้น ำกับกำรพฒันำสังคม 
(Leadership In Social Development) 

ทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการเป็นผูน้ าองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ผูน้ าทีม ผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพื่อการ
เป็นนกัพฒันาสังคมท่ีดี 

Leadership theories, practice as leader of learning 
organization, team leader, change agent to be good social 
development worker 

 
428-394                  3(3-0-6) 
กำรบริหำรกำรพฒันำสังคม 
(Social Development Administration) 

ความหมาย ทฤษฎี หลกัการ และองค์ประกอบ
ของการบริหาร การพฒันาสังคม ปัจจัยแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และกลไกขององคก์รต่างๆ ท่ีมี
บทบาทในการบริหารงาน รวมทั้งปัญหาและทางเลือก 

Definition, theories, principles and components 
of social development administration; political, social, 
and economic factors; role of organization mechanism  
on administration; problems and alternatives 
 
 
 
 
 



428-395                  3(2-2-5) 
กำรจัดกำรภัยพบิัติโดยชุมชน 
(Community Based Disaster Management) 

แนวโน้มสถานการณ์ภยัพิบติั การวางแผน การ
บริหารจดัการความเส่ียง ผลกระทบจากภยัธรรมชาติและ
ภยัพิบติัจากการกระท าของมนุษย ์

Disaster trends; risk planning and management; 
impact of natural and man-made disasters 
 
428-491                  3(3-0-6) 
กำรพฒันำสังคมเปรียบเทียบ 
(Comparative Study in Social Development) 

การเปรียบเทียบการพฒันาสังคมในประเทศต่างๆ 
ทั้งในแง่ปรัชญา,นโยบาย วิธีการ และผลส าเร็จ หรือ
ความล้มเหลว เพื่อหาขอ้สรุปแนวความคิด วิธีการและ
รูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสังคม 

The comparation of social development with 
other countries in terms of philosophy, policiy, process, 
and achievement or failure to find the concept mind, 
process and form as the benefits for social development 
 
428-492                  3(3-0-6) 
กำรจัดกำรสุขภำวะชุมชน 
(Community Health Management) 

แนวคิด รูปแบบ และบทบาทของการสาธารณสุข 
การจดัระบบสุขภาพและการบริการทั้งของรัฐและเอกชน 
สาธารณสุขกับการพัฒนา ปัญหาส าคัญของการ
สาธารณสุขในประเทศไทย 

Concepts, models and roles of public health; 
public and private healthcare systems organization and 
services; public health and development; crucial public 
health problems in Thailand 
 
428-493                  3(3-0-6) 
เพศสภำพและกำรพฒันำสังคม 
(Gender and Social Development) 

ปัจจัยก าหนดเพศสภาพ ความสัมพนัธ์ บทบาท
และความเสมอภาคของหญิงชายในมิติต่างๆ เนน้บทบาท
สตรีในการพฒันาพหุวฒันธรรมภาคใตข้องไทย 

Factors determining gender; gender relations, 
role and equality in various dimensions, with emphasis 
on women’s roles in developing southern Thai 
pluralistic culture 

428-494                  3(3-0-6) 
สันติศึกษำกับกำรพฒันำ 
(Peace Studies and Development) 

ความหมาย แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีสันติวิธีและ
การพฒันาความขดัแยง้ ระดบั มิติและปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความขดัแยง้ กระบวนการในการจดัการความขดัแยง้ท่ี
เกิดจากนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันา 

Definition and concepts of peace theory and 
development; conflicts: level, dimensions, and causes; 
dimensions and factors of conflicts; management 
process of conflicts resulting from development policies 
and strategies 
 
428-495                  3(3-0-6) 
กำรนิเทศงำนพฒันำสังคม 
(Supervision in Social Development) 

หลกัการ แนวคิด เทคนิควิธีการของการนิเทศงาน
พฒันาสังคม บทบาทนักพฒันากบัการนิเทศงานพฒันา
สังคม การวางแผนและการรายงานผลการนิเทศ 

Principles, concepts, methods of supervision in 
social development; roles of social development worker 
in supervision; supervision planning and report 
 
428-496                  3(2-2-5) 
กำรวำงแผนและประเมินผลโครงกำร 
(Project Planning and Evaluation) 

การก าหนดแผนงาน การวิเคราะห์ พฒันา การ
บริหาร และการประเมินผลโครงการ 

Planning, analysis, development, and evaluation 
of project 
 
431-112                   3(3-0-6) 
สังคมและวัฒนธรรมมลำยู 1 
(Malay Society and Culture I) 

ลักษณะ พ้ืนฐานทาง สังคม  วิ ถี ชี วิต  ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี และระบบความคิดของชาวมลายูทั้ง
ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบัศาสนาอิสลาม 

Malay society, ways of life, art, culture and 
thoughts including both Islamic and non- Islamic 
traditions 
 
 
 



431-141                 3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเพ่ือมลำยูศึกษำ 1 
(Malay Language for Malay Studies I) 

การฝึกทักษะการอ่านภาษามลายูเบ้ืองต้นเพ่ือ
น าไปใชใ้นการศึกษาและคน้ควา้เก่ียวกบัมลายูศึกษาโดย
เนน้ดา้นภาษาและวฒันธรรม 

Practice of reading basic Malay languages skills 
for study and research in Malay Studies focusing on 
languages and culture 
 
431-211                  3(3-0-6) 
อำรยธรรมมลำยู 
(Malay Civilisation) 

ประวติัความเป็นมาของอารยธรรมมลายใูนเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้และมลายูโพน้ทะเล เน้นภูมิภาคมลายู
โดยสังเขป ได้แก่ ภาคใต้ของประเทศไทย  มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไนดารุสสาลาม สิงคโปร์  และฟิลิปปินส์  
รวมทั้งชาวมลายูโพน้ทะเลในประเทศซาอุดีอาราเบีย ศรี
ลงักา มาดากสัการ์  สุรีนาม และอฟัริกาใต ้

History of Malay civilisation in Southeast Asia 
and Malay Diaspora; emphasis on  Nusantara such as  
Southern Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei 
Darussalam, Singapore and The Philippines and Malay 
Diaspora in Saudi Arabia, Sri Lanka, Madagascar, 
Suriname and South Africa 
 
431-242                  3(3-0-6)                
ภำษำมลำยูเพ่ือมลำยูศึกษำ 2 
(Malay Language for Malay Studies II) 

การฝึกทักษะการอ่านจากเอกสารและส่ิงพิมพ์
ภ าษ ามลายู ท่ี เ ก่ี ย วกับมล ายู ศึ กษ าโดย เน้น ด้ า น
สังคมศาสตร์ 

Practice of reading Malay languages skills from 
documents and printed matters in Malay Studies 
focusing on Social Sciences 
 
431-261                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์ภูมิภำคมลำยู 
(Geography of Nusantara) 

ลักษณะภูมิศาสตร์ท่ี เด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ภูมิภาคมลายู เป็นรายประเทศ ตลอดจนปัญหาปัจจุบนัท่ี
ส าคญั 

Significant geographical features of each 
country in Nusantara, emphasis on  Nusantara and 
current problems 
 
431-302                  3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 1 
(Qualitative Research Methodology I) 

การเลือกหัวขอ้ การก าหนดปัญหาการวิจยั กรอบ
แนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบ การวิจัย การ
สร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การตีความ  การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจยัเชิงคุณภาพโดยเนน้ดา้นมลายศึูกษา 

Topic selection; statement of the problem; 
conceptual framework; hypothesis, research design; 
constructing and testing instrument; data collecting, 
data analyzing; interpretation; writing of qualitative 
research proposal and research reports related to Malay 
Studies 
 
431-311                         3(3-0-6) 
แนวคิดอิสลำมในภูมิภำคมลำยู 
(Islamic Thought in Nusantara) 

การขยายของแนวคิดอิสลามในภูมิภาคมลายู การ
วิเคราะห์  ทรรศนะและการแสดงออกของบรรดา
นักปราชญ์อิสลามต่อปัญหาร่วมสมัย  ความขดัแยง้ทาง
อุดมการณ์หรือลทัธิต่างๆ ในภูมิภาคน้ี 

Dissemination of Islamic thoughts in Nusantara; 
analysis on ulama’s views on current problems; the 
conflict of ideal or ideology faith in the region 
 
431-321                    3(3-0-6) 
กำรเมืองกำรปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Politics and Government in Southeast Asia) 

โครงสร้างทางการ เ มืองและการปกครอง 
นโยบายทางการเมืองภายในและต่างประเทศของกลุ่ม
ประเทศในในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเน้นภูมิภาค
มลาย ู และรวมทั้งการเมืองมลายโูพน้ทะเล 

Political and government structure; both 
national and foreign policies of countries in Southeast 
Asia, emphasis on  Nusantara and including politics of 
Malay diasporas 
 
 



431-322                   3(3-0-6) 
ระบบกฎหมำยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Legal System in Southeast Asia) 

เปรียบเทียบการใชก้ฎหมายของประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเนน้ภูมิภาคมลายแูละประเทศไทย 
กฎหมายทางทะเล กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้กฎหมายระหว่างประเทศของ
ประเทศเหล่าน้ี 

Comparative of the use of laws in Southeast 
Asia emphasis on Nusantara and Thailand; maritime 
laws, labour law and economic law including the use of 
international laws of those countries 

 
431-331                    3(3-0-6) 
เศรษฐกิจกำรเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Political Economy in Southeast Asia) 

ระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ เนน้ภูมิภาคมลาย ูความสัมพนัธ์
ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบการเ มืองทั้ งใน
ภาคทฤษฎีและปฏิบติั 

Economic and political system in Southeast Asia 
emphasis on Nusantara; the relationship between 
economic system and political system both in theory 
and practice 
 
431-341                   3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเพ่ือมลำยูศึกษำ 3 
(Malay Language for Malay Studies III) 

การฝึกทักษะการอ่านจากเอกสารและส่ิงพิมพ์
ภาษามลายูเพื่อน าไปใชใ้นการศึกษาและคน้ควา้เก่ียวกบั
มลายศึูกษาโดยเนน้ดา้นการเมือง 

Practice of reading Malay languages skills from 
documents and printed matters in Malay Studies focusing 
on Politics 
 
431-351                  3(3-0-6) 
ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(History of Southeast Asia) 

ประวติัประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยเนน้ภูมิภาคมลาย ูพฒันาการดา้นสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ตั้งแต่ยุคก่อนอาณานิคม ยุคอาณานิคม และยุค
หลงัอาณานิคม โดยสังเขป 

History of countries in Southeast Asia, emphasis 
on Nusantara: social, economic and political 
development during pre-colonial, colonial and post-
colonial era 
 
431-411                          3(3-0-6) 
สัมมนำมลำยูศึกษำ 
(Seminar in Malay Studies) 

การสัมมนากลุ่มอภิปรายปัญหาร่วมสมัย ท่ี
น่าสนใจสาขามลายูศึกษาโดยอาศัยหลักวิชาการหรือ 
ทฤษฎีต่างๆ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่การ
แกปั้ญหาหรือสร้างองคค์วามรู้ใหม่ 

Group seminar on contemporary relevant issues 
in Malay Studies based on principles and theories to 
solve problems and create new body of knowledge 
 
413-351                    3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเพ่ือธุรกิจ 
(Malay for Business) 

ภาษามลายูท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ ศพัท์ทางธุรกิจ 
โดยเนน้การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 

Malay business language; business terms; 
emphasis on business communication 
 
431-212                    3(3-0-6) 
สังคมและวัฒนธรรมมลำยู 2 
(Malay Society  and Culture II) 

ระบบสังคมเน้นครอบครัวและเครือญาติใน
สังคมมลายูแบบดั้ งเดิมจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างและ
หนา้ท่ีของสถาบนัครอบครัวในสังคมสมยัใหม่  ตลอดจน
ขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

Families and clan of Malay social system from 
the traditional pattern to present, emphasis on the 
structure and role of family institution in modern 
society, including the level of its change and adaptation 
 
431-243                    3(3-0-6) 
ภำษำฟิลิปิโน  1 
(Filipino Language I) 

การฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคพ้ืนฐานชนิดต่างๆ 
ส านวนง่าย ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน และค าศัพท์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 



Listening, speaking, reading and  writing  of basic 
sentences of Filipino language; simple expression and 
words 
 
431-244                                                   3(3-0-6) 
ภำษำฟิลิปิโน 2 
(Filipino Language II) 

การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐาน เข้าด้วยกนั
และศึกษาส านวนภาษาฟิลิปิโนเพ่ิมขึ้น และค าศพัท์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

Practice of listening, speaking, reading and 
writing; study of basic sentences; combination of basic  
sentences and more Filipino language expressions  and 
words in Malay Studies 
 
413-300                              300 ช่ังโมง 
ฝึกงำน 
(Practicum) 

การฝึกงานในวงการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนท่ี
ใชภ้าษามลาย ูโดยใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกว่า 300 ชัว่โมงและ
สัมมนาหลงัฝึกงาน 

Practicum in various fields in both government 
and private sections using Malay language at least 300 
hours and post-practicum seminar 

 
431-303                  3(3-0-6)        
ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 2 
(Qualitative Research Methodology II) 

การเลือกหัวขอ้ การก าหนดปัญหาการวิจยั กรอบ
แนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบ การวิจัย การ
สร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การตีความ การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวิจัยเก่ียวกับมลายูศึกษา โดยเน้นการวิจัย
ภาคสนามขอ้มูลเชิงคุณภาพ 

Topic selection;  statement of the problem; 
conceptual framework; hypothesis, research design; 
constructing and testing instrument; data collecting, 
data analyzing; interpretation; writing of research 
proposal and research reports related to Malay Studies 
emphasized on the field work based on qualitative data 
 
 

431-312                         3(3-0-6) 
กลุ่มชำติพนัธ์ุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Ethnicity in Southeast Asia) 

ลกัษณะทางวฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ปัญหาความ
ขดัแยง้และการปรับตวัในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย 
สิงคโปร์ บรูไนดารุสสาลาม ฟิลิปปินส์ และจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

Cultural, social and economic characteristics of 
ethnic groups in Southeast Asia, emphasis on 
Nusantara; their conflicts and adaptations in Malaysia, 
Indonesia, Singapore, Brunei Darussalam, The 
Philippines and Southernmost Provinces 
 
431-313                     3(3-0-6) 
ศำสนำอิสลำมกับวัฒนธรรมมลำยู 
(Islam and Malay Culture) 

ประวติัศาสตร์อิสลามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยเน้นภูมิภาคมลายู ความคิด ปรัชญาและวฒันธรรม 
ตลอดจนอิท ธิพลและบทบาทของอิสลาม ท่ี มีต่อ
วฒันธรรมมลาย ู

History of Islam in Southeast Asia, emphasis on  
Nusantara; idea, philosophy and culture, as well as 
influence and role of Islam into Malay Culture 
 
431-314                  3(3-0-6) 
เศรษฐกิจและกำรเมืองของชำวมลำยูในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 
(Political Economy of Malays in the Southernmost 
Provinces) 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ  อนัไดแ้ก่ การประกอบ
อาชีพ  แหล่งทรัพยากร ภาวะการลงทุน  และกลุ่มทาง
การเมือง อนัไดแ้ก่ กลุ่มการเมือง  กลุ่มปัญญาชน กลุ่ม
ศาสนา  การเขา้ร่วมทางการเมืองของชาวมลายใูนจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้

Economics structure such as occupation, 
resources, investment status; and political group such as 
political groups, intellectual groups, religious groups 
and political participation of Malays in the 
Southernmost Provinces of Thailand 
 
 
 



431-315                  3(3-0-6) 
สังคมและวัฒนธรรมของชำวมลำยูในจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ 
(Socio-Culture of Malays in the Southernmost 
Provinces) 

โครงสร้างทางสังคม  อนัไดแ้ก่ ชนชั้นทางสังคม 
การปฏิสัมพันธ์กับชาติพันธ์ุอื่น  ๆ  และศึกษาทาง
วฒันธรรม  อนัไดแ้ก่ วฒันธรรมเมือง  วฒันธรรมชนบท 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระบบความคิด และอิทธิพล
ของวฒันธรรมอินเดีย  จีน อาหรับ และอื่นๆท่ีมีต่อชาว
มลายใูนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Social structure such as social class, interaction 
with other ethnics and culture such as urban culture, 
rural culture, custom, belief system, influence of Indian, 
Chinese, Arab and other cultures on Malays in the 
Southernmost Provinces of Thailand 

 
431-323                      3(3-0-6) 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(International Relations in Southeast Asia Countries) 

ประวติัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตด้า้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นการเมืองของ
กลุ่มประเทศในภูมิภาคมลายูทั้งในกลุ่มภูมิภาคมลายูเอง
และกับประเทศอื่น ๆ หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึง
ปัจจุบนั 

History of international relation of Southeast 
Asian countries in many respects, especially politics of 
countries within Nusantara and countries outside 
Nusantara since after World War II 
 
431-324                            3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์กำรเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Political Geography in Southeast Asia) 

องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ทั้งดา้นกายภาพและ
วฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของ
ประเทศต่าง ๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเนน้ภูมิภาคมลาย ู 

Geographical factors, both physical and cultural, 
that affect both internal and international political 
behaviors of Southeast Asian countries, emphasis on 
Nusantara countries 
 
 

431-332                  3(3-0-6) 
แนวโน้มเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Economic Trends in Southeast Asia) 

ระบบเศรษฐกิจ ประวัติและพัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดย
เน้นภูมิภาคมลายู ตลอดจนกรอบแนวคิดทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศท่ีใช้เ ป็นแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจ  กฎหมายหรือองค์กรทาง เศรษฐกิจ ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัในภูมิภาคแถบน้ี 

Economic system, history and development in 
Southeast Asia, emphasis on Nusantara; economic 
thoughts of each country used as guideline in 
developing interested economics, laws, or economic 
organizations 
 
431-333                  3(3-0-6) 
เศรษฐกิจและกำรค้ำชำยแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Economy and Border Trade in Southeast Asia) 

การศึกษาวิเคราะห์การเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ
และการคา้ชายแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เน้นภูมิภาค
มลาย ู

Analysis of Economy and Trade in Border Areas 
in Southeast Asia emphasized on Nusantara 
 
431-342                                                              3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเพ่ือมลำยูศึกษำ 4 
(Malay Language for Malay Studies IV) 

การอ่านเชิงวิเคราะห์เอกสารและส่ิงพิมพใ์นภาษา
มลายท่ีูเก่ียวกบัมลายศึูกษาโดยเนน้ดา้นเศรษฐกิจ 

Analytical reading of Malay language 
documents and printed matters in Malay Studies at High 
Level focusing on Economy 
 
431-345                 3(3-0-6) 
คติชนมลำยู 
(Malay Folklore) 

การวิเคราะห์คติชนวิทยาของชาวมลายูในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

Analysis of the Malay folklore in Southeast Asia 
 
 
 
 



431-346                 3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพ่ือมลำยูศึกษำ 
(Reading English for Malay Studies) 

การอ่านและจับใจความส าคัญจากบทความ
ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัมลายศึูกษา 

Reading and Making Comprehension on Papers 
related to Malay Studies 
 
431-413                  3(3-0-6) 
ภูมิปัญญำมลำยู 
(Malay Intellectual Tradition) 

ภูมิปัญญามลายูอันได้จากกระบวนการทาง
ศาสนา ปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมืองและสังคม 

Malay intellectual tradition derived from 
religious and philosophical and political and social 
ideology and society 
 
431-414                          3(3-0-6) 
ศิลปกรรมมลำยูในภูมิภำคมลำยู 
(Malay Art in Nusantara) 

ประวติัวิวฒันาการ ลกัษณะของศิลปกรรมมลายู
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นภูมิภาคมลายู  
ตลอดจนอิทธิพลของลทัธิความเช่ือท่ีมีต่อศิลปะ 

History, evolution and characteristics of Malay 
art in Southeast Asia, emphasis on Nusantara as well as 
influence of belief upon art 
 
431-422                              3(3-0-6) 
ประเด็นร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Contemporary Issues in Southeast Asia) 

ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
โดยเนน้ภูมิภาคมลาย ูในช่วงหลงัการไดรั้บเอกราชจนถึง
ปัจจุบนั 

Contemporary issues on the matters of politics, 
society, economy and environment in Southeast Asia, 
emphasizing to the Malay World after independent 
period 
 
431-421                           3(3-0-6) 
ระบบกำรเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative Political System in Southeast Asia) 

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ระบบการเมืองการ
ปกครอง โครงสร้างและนโยบายทางการเมืองของชาติ  
ต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเน้นภูมิภาคมลายู 
กบัระบบการเมืองของประเทศไทย 

Analytical comparison of political systems, 
structures and policies of nations in Southeast Asia, 
emphasis on  Nusantara with those of Thailand 
 
431-431                  3(3-0-6) 
ทรัพยำกรธรรมชำติในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และกำร
จัดกำร 
(Natural Resources in Southeast Asia and Its 
Management) 

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคญัของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ โดยเน้นภูมิภาคมลายู  แหล่งและลักษณะ 
ตลอดจนการใชป้ระโยชน์ การอนุรักษ ์และการจดัการ 

Major natural resources in Southeast Asia, 
emphasis on  Nusantara: sources, use, characteristics, 
conservation and management 
 
431-432                  3(3-0-6) 
ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Economic Geography in Nusantara) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมและสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเน้นภูมิภาค
มลายู สภาพเศรษฐกิจโลก ในปัจจุบันท่ีสัมพันธ์กับ
เศรษฐกิจของภูมิภาคน้ี 

Factors influencing economic activities and 
economic situation of countries in Southeast Asia, 
emphasis on  Nusantara; world economic situation 
relating to regional economy 

 
431-441                      3(3-0-6) 
วรรณกรรมมุขปำฐะมลำยู 
(Malay Oral Literature) 

ลักษณะและประเภทของมุขปาฐะของชนชาว
มลายูในประเทศไทยซ่ึงเป็นหลักฐานและมรดกทาง
วฒันธรรม 

Characteristics and types of Malay oral literature 
in Thailand: cultural evidence and heritage 
 
 
 



431-442                             3(3-0-6) 
วรรณกรรมลำยูเชิงประวัติศำสตร์ 
(Malay Historical Literature) 

วรรณกรรมมลายูเชิงประวัติศาสตร์ ทั้ งท่ีเป็น
วรรณกรรมของประเทศมาเลเซีย บรูไนดารุสสาลาม   
อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  รวมทั้งวรรณกรรมมลายูเชิง
ประวติัศาสตร์จากจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย 

Malay historical literature from Malaysia, Brunei 
Darussalam, Indonesia, The Philippines and including 
Malay historical literature from Southernmost Provinces 
of Thailand 
 
431-443                  3(3-0-6) 
ภำษำฟิลิปิโน 3 
(Filipino Language III) 

การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคท่ีซับซ้อน การฝึกสนทนาเบ้ืองต้น และศึกษา
ส านวนภาษาฟิลิปิโนเพ่ิมขึ้น และค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้ง 

Practice of listening, speaking, reading and 
writing; study of complex sentences; learning basic 
conversation and more Filipino language expressions  
and words in Malay Studies 
 
431-471                        6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education) 

(มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกว่า 131 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉล่ียสะสมรวม ไม่นอ้ยกว่า 2.60) 

การปฏิบติังานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการท่ีใช้ความรู้ทางมลายูศึกษา
ปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงาน เป็นเวลาไม่
นอ้ยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาคการศึกษา ภายใต้
การให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมีผลการ
ประเมินการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น 

Practical working in the government or state 
enterprise or private offices related to the field of Malay 
Studies, for a minimum of 16 weeks or 1 semester; under 
the consultation of Department’s responsible staff and 
evaluation of work performance by agencies 
 
437-211                  3(3-0-6) 
อภิปรัชญำ 
(Metaphysics) 

ประเด็นปัญหาเก่ียวกับความเป็นจริง  ความ
แตกต่างระหว่างสภาพท่ีแทจ้ริงกบัสภาพท่ีปรากฏ ความ
เปล่ียนแปลง  ตวัตน  จิตและกาย  เจตจ านงเสรีและความ
มีอยูข่องพระเจา้  

Problem Issues relating to truth, difference 
between reality and phenomena, change, ego, body and 
mind, free will and the existence of God 

 
437-212                  3(3-0-6) 
ญำณวิทยำ 
(Epistemology) 

ทฤษฎีความรู้เก่ียวกับวิธีการแสวงหาความรู้  
ธรรมชา ติของความ รู้   เ กณฑ์ก ารตัด สินความ รู้    
ความน่าจะเป็น  ความแน่นอน  และความเช่ือในความรู้ 

Theories of knowledge: methods, nature, 
criterion, probability, certainty and belief in knowledge 
 
437-213                  3(3-0-6) 
จริยศำสตร์ 
(Ethics) 

แนวคิด  ทฤษฎี และขอ้ถกเถียงในปัญหาพ้ืนฐาน
ทางจริยศาสตร์ เช่น เกณฑ์การตดัสินดี – ชั่ว และคุณค่า
ทางจริยธรรม 

Thoughts, theories and disputes on basic ethical 
problems, e.g. criteria for determining what is good or 
bad and ethical values 
 
437-214                                 3(3-0-6) 
ตรรกวิทยำเชิงปฏิบัติ  
(Logical Reasoning) 

หลกัการใชเ้หตุผล การพิสูจน์ความสมเหตุสมผล
และความไม่สมเหตุสมผล วิธีการใช้เหตุผลแบบนิรนัย
และอุปนยั ปัญหาต่าง ๆ ในการใชเ้หตุผล 

Logical reasoning to verify validity and 
invalidity; deduction, induction and logical fallacies 
 
437-220                    3(3-0-6) 
ตรรกวิทยำสัญลักษณ์เบื้องต้น 
(Introduction to Symbolic Logic) 

ระบบตรรกศาสตร์ท่ีใช้สัญลักษณ์แทนภาษา
ถ้อยค า โดยการทดสอบความสมเหตุสมผลดว้ย ตาราง
ความจริง และสูตรตรรกศาสตร์ 



Logic system with symbols replacing verbal 
language; validity testing through truth tables and logic 
formulation 
 
437-221                   3(3-0-6) 
ปรัชญำเบื้องต้น                   
(Introduction to Philosophy)  

ให้ เ รียนเฉพาะนักศึกษาวิชาโทปรัชญาและ
ศาสนา 

มโนทศัน์และปัญหาพ้ืนฐานทางปรัชญา ปัญหา
เร่ืองความจริง ความดี ความงาม และสังคมท่ีดี 

Requirement: For students minoring in 
Philosophy and Religions 

Fundamental concept and basic problem in 
philosophy, the problem of truth, good, beauty and good 
society 
 
437-222                   3(3-0-6) 
ปรัชญำควำมรักและเพศวิถ ี                
(Philosophy of Love and Sexuality) 

ทฤษฎีว่าดว้ยความรัก ธรรมชาติของความรัก เพศ
ในฐานะส่ิงสร้างทางสังคม 

Theory and nature of love; sexuality as social 
construction 
 
437-223                  3(2-2-5) 
ปรัชญำโยคะและโยคะศำสตร์                
(Yoga Philosophy and Yoga Science) 

หลกัคิดทางปรัชญา พฒันาการ ประเภท และการ
ฝึกท่าอาสนะโยคะพ้ืนฐาน 

Philosophical principle, development, type and 
practices of basic Asanas 
 
437-311                  3(2-2-5) 
ภำษำอังกฤษเพ่ือปรัชญำและศำสนำ 
 (English for Philosophy and Religion) 

การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษผ่านตวับท
ทางปรัชญาและศาสนา ฝึกการสนทนาและการน าเสนอ
งาน 

Practice of English reading emphasis on 
philosophical and religious text both in conversation 
and presentation 
 
437-312                  3(2-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 

วิธีการและเทคนิคการวิจยัทางปรัชญาและศาสนา 
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

Methods and techniques for research in 
philosophy and religions and related fields  
 
437-321                   3(3-0-6)   
ปรัชญำจีน                 
(Chinese Philosophy) 

แนวคิดพ้ืนฐานในปรัชญาจีน  เน้น ขงจ๊ือ  เล่าจ๊ือ  
จวงจ๊ือ  ม่อจ๊ือ หานเฟยจ๊ือ และนิติธรรมนิยม 

Basic thought in Chinese philosophy especially 
Confucianism, Lao-tzu’s and Chuang-tzu’s Taoism, 
Moism, Han fui-tzu and as well as legalism 
 
437-322                  3(3-0-6) 
ปรัชญำกรีก                 
(Greek Philosophy) 

แนวคิ ด เ ก่ี ยวกับม นุษย์  โลกและจักรว าล  
ตั้งแต่ธาเลสถึงอริสโตเติล 

Concepts about man, the world and the universe: 
from Thales to Aristotle 
 
437-323                   3(3-0-6) 
ปรัชญำอินเดีย                 
(Indian Philosophy) 

ปรัชญาอินเดียเชิงวิจารณ์  ตั้ งแต่ยุคพระเวท  
อุปนิษทั  ภควทัคีตา  เนน้กลุ่มอาสติกะและนาสติกะ 

Critical approach to Indian philosophy since 
Vedic, Upanishad, and  Bhagavad-Gita periods, 
emphasis on thoughts of Astika and Nastika 
 
 
 



437-324                   3(3-0-6) 
ปรัชญำตะวันตกสมัยใหม่           
 (Modern Western Philosophy) 

ทฤษ ฎีของป รัชญา เ ม ธีตะวันตกยุ ค ฟ้ื น ฟู
ศิลปวิทยาการ ตั้งแต่ฟรานซิส เบคอนจนถึงอิมมานูเอล 
คานท ์

Renaissance philosophers from Francis Bacon to 
Immanuel Kant 
 
437-325                  3(3-0-6) 
สุนทรียศำสตร์                 
(Aesthetics) 

สภาวะและการรับรู้ความงาม  การแสดงออกและ
อารมณ์ในศิลปะตามทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 

State and perception of beauty; expression and 
emotion in art according to aesthetic theories 
 
437-326                  3(3-0-6) 
ปรัชญำปฏิบัตนิิยม                 
(Pragmatism) 

แนวคิดและวิ ธีการของปรัชญาปฏิบัติ นิยม  
อิทธิพลต่อโลกปัจจุบนั 

Concepts and methods of pragmatism; its 
influence on contemporary world 
 
437-327                  3(3-0-6) 
พุทธปรัชญำ                 
(Buddhist Philosophy) 

ทฤษฎีเร่ือง อนัตตา  อริยสัจ  ไตรลกัษณ์  เบญจ
ขนัธ์  ปฏิจจสมุปบาท  กรรมและนิพพาน 

Theories of Anatta (not-self), Ariyasacca (four 
noble truths), Trilaksana (Three marks of existence), 
Pancakhanda (five aggregates), Paticcasamuppada (law 
of  causation), Karma (actions), and Nibana (without 
craving) 
 
437- 328                   3(3-0-6) 
ปรัชญำกำรศึกษำ                 
(Philosophy of Education) 

แนวคิดของนักปรัชญาตะวนัตกและตะวนัออก
เก่ียวกบัจุดมุ่งหมายและวิธีการทางการศึกษา 

Western and Eastern philosopher’s concepts on 
aims and methods of education 
 
437-421                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนตัวบททำงปรัชญำและศำสนำ    
(Reading of Philosophical and Religious Text) 

อ่านตัวบทพ้ืนบานทางปรัชญาและศาสนาทั้ง
ตะวันตกและตะวันออก เ ช่น รีพับลิกของเพลโต  
ค าสารภาพของเซ็นต์ออกสัติน หลุนอ่ีวข์องขงจ้ือ คมัภีร์
เต๋าของจวงจ้ือ 

Reading of basic and religious texts, both in 
Western and Eastern tradition such ad Plato’s Republic, 
Saint Augustin’s Confession, Confucius’ Analects and 
Book of Chuang-Tzu 
 
437-422                   3(3-0-6) 
ปรัชญำประวตัิศำสตร์              
(Philosophy of History) 

ปัญหาเ ก่ียวกับความหมาย  เ ป้ าหมายและ
กระบวนการทางประวติัศาสตร์เน้น  เฟรดดริก เฮเกล  
ออสวาร์ด เสปงเกลอร์  จมับตัติสตา้ วีโก โจฮนัน์ ก็อตต์
ฟรีด แฮร์เดอร์ อาโนลด์ ทอยน์บี และโรบิน จอร์จ  
คอลลิงวูด 

Problems of definition, purpose and method in 
history; emphasis on  Friedrich Hegel, Osward 
Spengler, Giambattista Vico, Johann Gottfried Herder, 
Arnold Toynbee, and Robin George Collingwood 
 
437-423                   3(3-0-6)   
ปรัชญำกำรเมือง                  
(Political Philosophy) 

แนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์ รัฐ 
และอ านาจรัฐ  เน้นเพลโต้  อริสโตเติล โทมัส ฮอบส์ 
จอห์น ลอ็ค  เฟรดดริก เฮเกล  คาร์ล มาร์กซ์  เลนิน  จาณัก
ยะ  อโศก และ คานธี  

Thoughts of relationship between man, state, 
and state power; emphasis on  Plato, Aritotle, Thomas 
Hobbes, John Locke, Friedrich  Hegel, Karl Marx, 
Lenin, Canakya, Asoka and Gandhi  



437-424                   3(3-0-6)   
ปรัชญำสังคม                 
(Social Philosophy) 

แนวคิดเ ร่ืองธรรมชาติมนุษย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และระหว่างบุคคลกบัสังคม 

Concepts of human nature; interpersonal 
relationship; relationship between individual and 
society 
 
437-425                   3(3-0-6)   
ปรัชญำวิทยำศำสตร์   
(Philosophy of Science) 

ธรรมชาติและความน่าเช่ือถือของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ รูปแบบของการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
บทบาทของทฤษฎีในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์และ
ปัญหาเร่ืองความกา้วหนา้ของวิทยาศาสตร์ 

Nature  and  reliability of scientific knowledge, 
pattern of scientific explanation, role of theories in 
scientific explanation and problems of scientific 
progress 
 
437-426                   3(3-0-6)     
ปรัชญำอัตถิภำวนิยม                
(Existentialism) 

ทฤษฎีอัตถิภาวนิยมแบบเทวะและนักคิดคน
ส าคัญ เช่น โซเรน เคียร์คอกอร์ด และชอง แบบติสท์  
ซีโมน ชาร์แด็ง และแบบอเทวะ เช่น เฟรดดริก นิชเช  
ชอง พอล ซาร์ตร์ และอลัแบร์ กามูร์ 

Theistic existentialism and prominent 
philosophers such as Soren Kierkegaard and Jean-
Baptiste-Simé on Chardin; Atheist existentialism such as 
Friedrich Nietzshe, Jean- Paul Sartre and Albert Camus 
 
437-427                    3(3-0-6) 
ปรัชญำภำษำ                 
(Philosophy of Lanugage) 

 แนวคิดเก่ียวกบัภาษาในฐานะระบบสัญลักษณ์ 
ระบบเคล่ืองมือในการส่ือสาร บทบาทของภาษากบัการ
รับรู้ความจริง และการวิเคราะห์ปัญหาปรัชญา 

Concept of language as symbol, system, means 
of communication language roles to perception of 
reality and analysis of philosophical promblems 
 
437-428                               3(3-0-6) 
ปรัชญำเศรษฐศำสตร์  
(Philosophy of Economics) 

แนวคิดเ ก่ียวกับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ  
เป้าหมาย  และวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินชีวิต รวมถึงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Theories of economic systems and structures, 
purposes, and methods affecting daily life including 
philosophical idea of sufficiency economy 
 
437-429                        6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ                 
(Co-operative Education) 

เง่ือนไข : นกัศึกษาตอ้งมีผลการศึกษาเฉล่ียตั้งแต่ 
2.50 ขั้นไป หรือขึ้ นกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรเห็นชอบ 

การปฏิบติังานจริงทางดา้นปรัชญาและศาสนา ณ 
สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลและแนะน าของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถาน
ประกอบการ การรายงาน  การน าเสนอ ผลส าเ ร็จ
โครงการสหกิจศึกษา 

Requirement: Students must have at least a GPA 
of 2.50, or have an approval from the Department 
Practical work experience in philosophy and religions 
under supervision of co-operative education advisor and 
employers; reports and presentation 
 
438-211                  3(3-0-6) 
ยูดำย คริสต์ อิสลำม                 
(Judaism, Christianity and Islam) 

ประวติั พฒันาการความเช่ือ ค าสอน พิธีกรรม
ของศาสนายดูาย ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลาม 

History, belief development, teaching and rites 
in Judaism, Christianity and  Islam 
 
 



438-212                   3(3-0-6) 
พุทธศำสนำ                 
(Buddhism) 

ประวติั พฒันาการของพุทธศาสนาเถรวาท การ
ประยุกต์หลักธรรมเพื่ออธิบายกฎธรรมชาติและการ
ประเมินคุณค่าของชีวิต 

History and development of Theravada 
Buddhism; dharmic application to explain natural law 
and life assessment 
 
438-213                  3(3-0-6) 
พรำหมณ์-ฮนิดู เชน สิกข์                
(Brahmanism, Hinduism, Jainism, Sikhism) 

ประวติั พฒันาการ ความเช่ือ ค าสอน พิธีกรรม
ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาเชน ศาสนาสิกข ์

History, belief development, teaching as well as 
rites in Brahmanism, Hinduism, Sikhism and Jainism 
 
438-214                   3(3-0-6) 
ขงจ้ือ เต๋ำ ชินโต                 
(Confucianism, Taoism and Shinto) 

ลัทธิศาสนาแบบขงจ้ือ เต๋า และชินโต แนวคิด
เ ร่ื อ งวัฒนธรรมและธรรมชา ติ ในฐานะ พ้ืนฐาน 
ของศาสนา 

Religious doctrines of Confucianism, Taoism 
and Shinto; concept of culture and nature as religious 
foundation 
 
438-221                                3(3-0-6) 
พธิีกรรมและควำมเช่ือในศำสนำพรำหมณ์-ฮนิดู 
 (Rite and Belief in Hinduism and Brahmanism) 

ค าสอนทางศาสนา พิ ธีกรรม ความเ ช่ือและ
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

Religious teachings, rites, beliefs and influences 
in Hindu and Brahmanism 
 
 
 
 

438-222                   3(3-0-6) 
พุทธธรรมในชีวิตประจ ำวัน                 
(Buddhist Teaching in daily life) 

การประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนากับ
วิทยาการสมยัใหม่เพื่อแกปั้ญหาชีวิตประจ าวนั ตลอดจน
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

Application of Buddhist Dharma with modern 
technology in solving daily life problems as well as 
educational, social, economic and political problems 
 
438-223                   3(3-0-6) 
ศำสนำเบื้องต้น                
(Introduction to Religion)  

ให้ เ รียนเฉพาะนักศึกษาวิชาโทปรัชญาและ
ศาสนา รวมถึงวิชาโทศาสนาและโลกร่วมสมยั  

วิวัฒนาการค าสอน องค์ประกอบของศาสนา 
ประสบการณ์ทางศาสนา บทบาทและความส าคญัของ
ศาสนาต่อสังคมโลกปัจจุบนั 

Requirement: For students minoring in 
Philosophy and Religions as well as Religions and 
contemporary world  

Evolution of teaching; elements of religion; 
religious experience; role and importance of religion in 
current society 
 
438-321                   3(3-0-6) 
ศำสนำกับสันติภำพ                 
(Religions and Peace) 

ความหมายและความส าคญัของศาสนาและ
สันติภาพ ปัญหา ความขดัแยง้ ความรุนแรงในสังคมไทย
และสังคมโลก แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
กระบวนการสร้างสันติภาพ  และการแกไ้ขความขดัแยง้
และความรุนแรง  

Definition and importance of religion and 
peace; problems, conflicts and violence in Thai and 
world society; concept and theory of conflict; peace 
process; violence and conflict resolution 
 
 



438-322                   3(2-2-5) 
จิตปฏิบัติทำงศำสนำ                
(Spiritual Exercise) 

ทฤษฎีการนอ้มน าจิตใจให้เกิดความสงบ 
แจ่มใส เกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และผลแห่ง 
การปฏิบติัดว้ยวิธีการต่างๆ 

Theory of mind and soul transformation. 
Tranquility of soul. Knowledge and right understanding. 
The result of each kind of spiritual practice 
 
438-323                   3(3-0-6) 
คริสตจริยธรรมในชีวติประจ ำวัน  
(Christian Ethics in Daily Life) 

การประยกุตห์ลกัคริสตจริยธรรมให้สอดคลอ้ง
กบัการด าเนินชีวิตในปัจจบุนั เพือ่น าไปสู่การอยูร่วมกนั
อยา่งสันติ   

Application of Christian ethics for peaceful 
and practical life    
 
 438-324                 3(3-0-6) 
อรรถปริวรรตศำสตร์                
(Hermeneutics) 

การตีความตวับท การตีความตามตวัอกัษร  
การตีความดว้ยบริบท การตีความดว้ยบุคคลท่ีมีศีลธรรม 
การตีความดว้ยสัญลกัษณ์ การตีความดว้ยการประสาน
ขอบฟ้า 

Textual interpretation, literal interpretation, 
contextual interpretation, interpretation from moral 
person, interpretation by way of fusion of horizon 
 
438-325                   3(3-0-6) 
วรรณกรรมศำสนำ                 
  (Religious Literature) 

เน้ือหาของศาสนาท่ีปรากฏในวรรณกรรม  
การใชสั้ญลกัษณ์ ค าสอนและการส่ือสารทางศาสนา 

Religious contens appeared in literature, 
sysmbolic application, teaching and  Communication in 
religions 
 
438-326                  3(3-0-6) 
พุทธศำสนำมหำยำน                
(Mahayana Buddhism) 

ประวติัพฒันาการของพทุธศาสนามหายาน  
การประยกุตอ์ุดมคติพระโพธิสัตวเ์พื่ออธิบายกฎ
ธรรมชาติและประเมินคุณค่าของชีวิต 

History and development of Mahayana 
Buddhism; principles of Bodhisattva for explanation of 
natural law and life assessment 
 
438-327                  3(3-0-6) 
ศำสนำกับกำรเมือง                 
(Religions and Politics) 

แนวคิดเร่ืองสังคมการเมืองท่ีดีในศาสนา 
ความสัมพนัธ์ระหว่างเทววิทยากบัการเมือง จริยศาสตร์
และการเมือง ปัญหาเร่ืองการแยกรัฐออกจากศาสนา 
ศาสนาหลกัของโลก สังคมในอุดมการณ์ของศาสนาและ
การเขา้ถึงสังคมในอุดมคติ   

Concept of good politics in religion; theology 
and politics; ethics and politics; problems of religion- 
and- state separation; world religions; utopian societies 
and their access 
 
438-328                               3(3-0-6) 
ศำสนำอิสลำม   
(Islam) 

ความรู้พ้ืนฐานหลกัในอิสลาม ซ่ึงประกอบดว้ย
หลกัศรัทธา หลกัปฏิบัติ และหลกัจริยธรรม ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัพระเจา้ มนุษยก์บัมนุษย ์
และมนุษยก์บัธรรมชาติในอิสลาม 



Basic knowledge of Islam, Principle of faith, 
practice and morality as well as the relationship 
between God and human being, between humans beings  
themselves and between human beings and nature in 
Islam 
 
438-329                   3(3-0-6) 
ปรัชญำศำสนำ                
 (Philosophy of Religion) 

ปัญหาเก่ียวกบัหลกัความเช่ือ ความจริงสูงสุด 
ภาษาในศาสนา และประสบการณ์ทางศาสนา 

Issues of faith; absolute reality, religious 
language, and experienced Religion 
 
438-411                  3(2-2-5) 
สัมมนำประเด็นปรัชญำและศำสนำ        
(Seminar on Philosophical and Religious Issues) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 437-312 ระเบียบวิธีวิจยั 
สัมมนาขอ้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็น

ทางปรัชญาและขอ้ปัญหาต่างๆ ทางศาสนา 
Prerequisite: 437-312 Research Methodology 
Seminar on theories of philosophical problems 

and religious issues 
 
 
 
438-421                                 3(3-0-6) 
เทพปกรนัม                 
(Mythology) 

ต านานเทพในศาสนากรีกโบราณ ต านาน
นักบุญในศาสนาเอกะเทวนิยม ต านานเทพแบบอินเดีย
โบราณ 

Ancient Greek mythology. Myth of 
monotheist Saint, andcient Indian mythology 
 
438-422                   3(3-0-6) 

คริสตธรรมและกิตติคุณพระเยซูคริสต์  
(Christianity, Life, and Works of Jesus Christ) 

หลักธรรมและกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ท่ี
ปรากฏในพระวรสารทั้งส่ี 

Christian principle and the Gospels of Jesus 
Christ appeared in 4 Evangelists 

 
438-423                   3(3-0-6) 
ศำสนำเปรียบเทียบ                  
(Comparative Religion) 

เปรียบเทียบศาสนากบัวิทยาศาสตร์ รวมถึงศา
สนธรรม  พิธีกรรม  และความเช่ือของศาสนาต่าง ๆ ใน
หัวข้อท่ีนักศึกษาสนใจ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและน าเสนอในรูปแบบงานวิจยั 

To compare religions with science as well as 
the diverse teachings, rites, and beliefs of different 
religions; students’ research on topics  of their interest; 
research presentation 
 
438-424                              3(3-0-6) 
ศำสนำกับกระบวนทัศน์สมัยใหม่           
(Religions and Modern Paradigm) 

ทศันะทางศาสนากบักระบวนทศัน์ในสังคม
สมยัใหม่ เช่น ศาสนากบัส่ิงแวดลอ้ม ศาสนากบัสุขภาพ 

Religious viewpoint and modern paradigm in 
contemporary society:  religion and environment, 
religion and health 

 
438-425                 3(3-0-6) 
ศำสดำในศำสนำอิสลำม                
(Prophets in Islam) 

การก าเนิดศาสนาอิสลาม ศาสดาองคส์ าคญั ๆ 
ในอิสลาม เช่น อาดมั นูห์ อิบราฮิม มูซา ยะกูบ ยซููฟ ดา
วูด อีซา ตลอดจนชีวประวติั หลกัค าสอน และผลงานท่ี
ส าคญัของศาสดามูฮมัหมดั 



The origin and important prophets in Islam 
such as Adam, Nuh, Ibrahim, Musa,Yaq’ob, Yusuf, 
Dawud, Isa until Mohammed’s teaching and oeuvre 
 
438-426                  3(3-0-6) 
ลัทธิควำมเช่ือท้องถิน่ไทย              
(Ideology of Thai Folklore) 

ประเพณีพ้ืนบา้น พิธีกรรมและความเช่ือท่ี
ส่งเสริมความเขา้ใจในสังคมในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในสังคมแบบพหุวฒันธรรม 

Folk customs; ceremonies and beliefs that 
sustain co-existence and mutual understanding in each 
region, especially in multicultural societies  

 
438-427                   3(3-0-6) 
 กำรเคล่ือนไหวของศำสนำในปัจจุบัน   
(Religious Movement in Contemporary Society) 

ความเช่ือ ความศรัทธาและบทบาทของกลุ่มศา
สนิกและองคก์รศาสนาต่อการเมืองวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา 
และสังคมวิทยาในโลกปัจจุบนั 

Belief, faith and role of religious groups and 
organizations on politics, science, psychology and 
sociology in present world  

 
438-428             300  ช่ัวโมง 
กำรฝึกงำน            
(Practicum) 

การฝึกงานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน
เอกชนต่าง ๆ โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่นอ้ยกว่า  
300 ชัว่โมง เช่น กรมการศาสนา ส านกัจุฬาราชมนตรี 
ฝ่ายพฒันา ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานเอกชน โดย
สถานท่ีฝึกงานและลกัษณะงานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประกนัคุณภาพระดบัหลกัสูตรและมี
การประเมินผลการศึกษาเป็น G, P หรือ F 

Minimum of 300 hours of practicum in 
government sector or various organizations such as 

Department of Religious Affairs or Sheikhul Islam 
Office, Human Resource Department in organizations, 
with approval from the Department  and grading is on 
G, P, or F basis 
 
434-111                  3(3-0-6) 
หลักเศรษฐศำสตร์จุลภำค 
(Principles of Microeconomics) 

แนวคิด พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์  อุปสงค์  
อุปทาน ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
พฤติกรรมการผลิต ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์และอุปทาน
ของสินคา้  การก าหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และแข่งขันไม่
สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัปัจจยัการ
ผลิต 

Basic concepts of economics; demand and 
supply; consumer behavior theories and production 
theories; determinants of demand and supply; price 
determination, resource efficiency in competitive and 
non-competitive markets; theories of production factors 
 
434-112                  3(3-0-6) 
หลักเศรษฐศำสตร์มหภำค 
(Principles of Macroeconomics) 

แ น ว คิ ด  ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ข อ บ เ ข ต ข อ ง
เศรษฐศาสตร์มหภาค ระบบเศรษฐกิจ รายไดป้ระชาชาติ 
รายจ่าย เงินและหน้าท่ีของเงิน สถาบันการเงิน การ
ธนาคารและนโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและ
นโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
ดุลการช าระเงิน เงินเฟ้อเงินฝืด 

Concepts, definition and scope of 
macroeconomics; economic system; national income; 
expenditure approach; money and its roles; financial 
institution; banking and monetary policy; public finance 
and fiscal policy; international trade and finance; 
balance of payments; inflation and deflation 
 
434-201                   3(3-0-6) 
ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค I 
(Microeconomic Theory I) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค โดยผา่นการประเมินในระดบั D ขึ้นไป 



พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน
การผลิต  โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดผลผลิต 
ปั จ จั ย ก า รผ ลิตแบบต่ า งๆ  ดุ ล ยภ าพทั่ ว ไป  และ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ความลม้เหลวของกลไกราคา 
การจดัสรรทรัพยากร 

Prerequisite: 434-111 (Principles of 
Microeconomics) with a minimum grade of D 

Consumer behavior; production theory and cost 
of production; market structure and conduct; factors of 
production; general equilibrium; economic performance; 
failure in price mechanism; resources allocation 
 
434-202                   3(3-0-6) 
ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค I 
(Macroeconomic Theory I) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์
มหภาคโดยผา่นการประเมินในระดบั D ขึ้นไป 

บัญชีรายได้ประชาชาติ  รายได้ประชาชาติดุลย
ภาพและตวัทวี รายได ้อตัราดอกเบ้ีย และดุลยภาพดา้น
อุปสงคใ์นตลาดผลผลิต อุปสงคเ์งินตรา อุปทานเงินตรา 
ดุลยภาพของตลาดเงินและตลาดผลผลิต อุปสงค์และ
อุปทานมวลรวม ดุลยภาพของตลาดแรงงาน ดุลยภาพ
ทัว่ไปในระบบเศรษฐกิจปิดและในระบบเศรษฐกิจเปิด  
นโยบายการเงินและการคลงั 

Prerequisite: 434-112 (Principles of 
Macroeconomics) with a minimum grade of D 

Gross Domestic Product (GDP); equilibrium 
national income and multiplier; income; interest rate; 
demand side equilibrium in product market; money 
demand and money supply; equilibrium in money market 
and product market; aggregate demand and aggregate 
supply; quilibrium in labor market; close and open 
economy equilibrium; monetary policy and fiscal policy 

 
434-203                  3(3-0-6) 
ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์จุลภำค II 
(Microeconomic Theory II) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 434-201 ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I โดยผา่นการประเมินในระดบั D 
ขึ้นไป 

การวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยใช้
คณิตศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค การบริโภคข้ามเวลา 
การบริโภคกบัความเส่ียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุนการ

ผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดผลผลิต ตลาด
ปัจจยัการผลิตแบบต่างๆ  ดุลยภาพทัว่ไป เศรษฐศาสตร์
สวสัดิการ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมเพื่อการตัดสินใจ 
ความลม้เหลวของกลไกราคา ผลกระทบภายนอก สินคา้
สาธารณะ ความไม่สมมาตรของขอ้มูลสารสนเทศ 

Prerequisite: 434-201 (Microeconomic Theory I) 
with a minimum grade of D 

Mathematical analysis of microeconomic 
theory; consumer behaviors; intertemporal 
consumption; consumption risk; production theory and 
production cost; product market structure and behavior; 
markets for factor inputs; general equilibrium; welfare 
economics; game theory for decision making; price 
mechanism failure; externalities; public goods; 
asymmetric information 
 
434-204                  3(3-0-6) 
ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์มหภำค II 
(Macroeconomic Theory II) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาค I โดยผา่นการประเมินในระดบั D ขึ้นไป 

นโยบายรายได ้การแสวงหางานท า ฟังก์ชันอุป
สงคข์องภาคต่างๆ วฏัจกัรธุรกิจและการเคล่ือนไหวของ
รายได้ประชาชาติ ส่วนขยายของแบบจ าลองเชิงสถิต
ไดแ้ก่ การบริโภค การลงทุนอุปสงคเ์งินตราและอุปทาน
เงินตรา  เงินเฟ้อ การตรึงค่าจา้งและการว่างงาน นโยบาย
การเ งินและการคลัง อัตราแลกเปล่ียน ทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

Prerequisite: 434-202 (Macroeconomic Theory I) 
with a minimum grade of D 

Income policy; finding employment; demand 
function of different sectors; business cycles and 
movement of national income; extension of static 
macroeconomic model: consumption, investment, 
money demand and money supply; inflation; fixed wage 
and unemployment; monetary policy and fiscal policy; 
exchange rate; theories of economic growth 
 
434-205                    3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์ส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์ 
(Mathematics for Economists) 

การประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์เร่ือง ฟังก์ชนั 
สมการ เมทริกซ์ อนุพนัธ์ ค่าสูงสุดและต ่าสุดของฟังก์ชนั



ในตวัแปรเดียวและหลายตวัแปร ค่าสูงสุดท่ีไม่มีขอ้จ ากดั
และมีข้อจ ากัด อินทิกรัลเบ้ืองต้น สมการอนุพนัธ์และ
สมการผลต่าง โปรแกรมเชิงเส้นเบ้ืองตน้ 

Application of mathematical knowledge: 
function, equation, matrices, derivatives, maximum and 
minimum values in univariable and multivariable 
functions; maximum values with and without 
constraints; basic integration; differential equation and 
derivative equations; basics of linear algebra 
 
434-206                     3(3-0-6) 
สถิติส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์ 
(Statistics for Economists) 

การประยุกต์เคร่ืองมือทางสถิติในการวิเคราะห์
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และทดสอบตวัแปร การอ่าน
ค่าและตีความสัมประสิทธ์ิ การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์
สมการถดถอยทั้งอยา่งง่ายและเชิงซอ้น 

Statistical applications for analyzing economic 
issues and testing economic variables; coefficient 
interpretation; estimation; hypothesis testing; analysis 
of variance; simple and multiple regression analysis 
 
434-207                    3(3-0-6) 
เศรษฐกิจพอเพยีง 
(Sufficiency Economy) 

ความหมาย  ปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง   แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด า เ นิ น กิ จ ก ร รมท า ง เ ศ รษฐ กิ จ และก า รด า เ นิ น
ชีวิตประจ าวนัภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์  กรณีศึกษาการ
ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมต่างๆ 

Definition, philosophy and concept of 
sufficiency economy; application of royal ideas in 
economic activities and in daily life within 
globalization; case study of applying sufficiency 
economy in various activities 
 
434-208                    3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร 
(Monetary Economics and Banking) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และ 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ลกัษณะและบทบาทของเงิน และเครดิต ระบบ
ธนาคารพาณิชย์ การสร้างและการหดตัวของเงินฝาก 
แหล่งการใช้เงินทุน  สถาบนัการเงินอื่นๆ  จุดประสงค์
และหน้าท่ีของธนาคารกลาง กลไกการควบคุมเงินใน
ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเงินเบ้ืองต้น ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศเนน้การเงินและการธนาคารของประเทศ
ไทย บทบาทของเงินและเครดิตท่ีมีต่อราคา การจา้งงาน 
รายไดป้ระชาชาติ ดอกเบ้ียและดุลการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ  นโยบายการเงินของประเทศไทย 

Prerequisites: 434-111 (Principles of 
Microeconomics) and 434-112 (Principles of 
Macroeconomics) 

Characteristics and functions of money and 
credits; commercial banking system; money creation 
and contraction; sources of finance; other financial 
institutions; objectives and roles of central bank; 
monetary control mechanism in economic system; 
monetary theory; international monetary system, with 
emphasis on money and banking of Thailand; roles of 
money and credits related to price; employment; 
national income; interests and international balance of 
payment; Thai monetary policy 
 
434-209                     3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 
(International Economics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และ 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ทฤษฎีการค้าระห ว่างประ เทศ   ดุลการค้า 
ดุลการช าระเงิน กระบวนการปรับดุลการช าระเงิน ตลาด
เงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปล่ียน ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบทวิภาค 
พหุภาคี และการรวมกลุ่มตามเขตภูมิศาสตร์ การคา้และ
การเงินระหว่างประเทศของไทย 

Prerequisites: 434-111 Principles of 
Microeconomics and 434-112 Principles of 
Macroeconomics 

Theories of international trade; balance of trade; 
balance of payments; balance-of-payments adjustment 
process; foreign exchange markets; exchange rate; 
international monetary system; bilateral and multilateral 
economic cooperation and regional economic 



integration; international trade and monetary system of 
Thailand 

 
434-211                   3(3-0-6) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์ 
(English for Economists) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 417-101 การฟังและการพูด
ภาษาองักฤษ 

พฒันาทกัษะการอ่านต ารา บทความ และเอกสาร
ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ เน้น
การจบัประเด็นความส าคญั การตีความหมาย  ฝึกทกัษะ
การพูดและการเขียน 

Prerequisite: 417-101 (English Listening-
Speaking) 

Development of academic reading skills with 
economics textbook, articles and journals in English, 
with emphasis on finding main ideas and interpretation; 
practice of speaking and writing skills 
 
434-301                     3(3-0-6) 
หลักกำรประกอบกำร 
(Principles of Entrepreneurship) 

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผูป้ระกอบการ 
ความคิดริเร่ิมในการเร่ิมตน้ธุรกิจ แผนธุรกิจ การจดัหา
แหล่งเงินทุน จริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายเก่ียวกบัการ
ท าธุรกิจ การวิจัยตลาด การวางแผนการตลาด การ
วางแผนการด าเนินงาน การก าหนดราคา ความเส่ียงของ
ผูป้ระกอบการ การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

Preparation for entrepreneurship; business 
initiative; business planning; financial sources; business 
ethics; business law; market research; marketing 
planning; operational planning; price determination; 
risks of entrepreneurship; human resource management 
 
434-302                     3(3-0-6) 
เศรษฐมิติเบื้องต้น 
(Introduction to Econometrics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-205  คณิตศาสตร์ส าหรับ
นัก เ ศรษฐศาสต ร์  และ 434-206  ส ถิ ติส าห รับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

ฟังก์ชันความสัมพนัธ์  สมการถดถอยอย่างง่าย
และเชิงซ้อน ปัญหาทางเศรษฐมิติ ผลท่ีอาจเกิดขึ้ น
ตลอดจนแนวทางแกไ้ข โดยเน้นปัญหาความแปรปรวน

ของตัวแปรคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี ปัญหาสหสัมพันธ์
อตัโนมติั ปัญหาพหุสัมพนัธ์ สมการหลายชั้น แบบจ าลอง
เชิงพลวัต และการใช้ตัวแปรตามเชิงคุณภาพและท่ีมี
ลกัษณะจ ากดั 

Prerequisites: 434-205 (Mathematics for 
Economists) and 434-206 (Statistics for Economists) 

Functional relationships; simple and 
multivariate regressions; common econometric 
problems, consequences and remedies, with emphasis 
on heteroscedasticity, autocorrelation, multicollinearity; 
simultaneous equations; dynamic models; and use of 
qualitative and limited dependent variables 
 
434-303                     3(3-0-6) 
เศรษฐกิจไทย 
(Thai Economy) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาค I 

ลกัษณะส าคญั   พฒันาการ  โครงสร้างและปัญหา
ของเศรษฐกิจไทย 

Prerequisite: 434-202 (Macroeconomic Theory I) 
Characteristics; development; structure and 

problems of Thai economic system 
 
434-304                    3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์สำธำรณะ 
(Public Economics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ  434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  ความ
สมดุลระหว่างกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้าง
การใชจ้่ายและโครงสร้างรายไดข้องรัฐบาล หลกัการภาษี
อากร ผลกระทบของการเก็บภาษี งบประมาณแผ่นดิน
และนโยบายการคลงั 

Prerequisites: 434-201 (Microeconomic Theory 
I) and 434-202 (Macroeconomic Theory I) 

Roles of government in economic system; 
balancing public and private activities;  structure of 
government expenditures and revenues; principles of 
taxation; impact of tax collection; government budget 
and fiscal policy 
 
 



434-305                    3(1-4-4) 
คอมพวิเตอร์ส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์ 
(Computer for Economists) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-205 คณิตศาสตร์ส าหรับ
นัก เ ศ รษฐศ าสต ร์  และ 434-206 ส ถิ ติส าห รั บนั ก
เศรษฐศาสตร์ 

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจ าลอง
ทางเศรษฐมิติ  ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ เทคนิคการประมาณ
ค่ าพาร า มิ เ ตอ ร์  ตัวแปรล่ าช้ า  ก ารประยุกต์ท า ง
เศรษฐศาสตร์ในแบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระตวั
เดียวและหลายตวั 

Prerequisites: 434-205 Mathematics for 
Economists and 434-206 Statistics for Economists 

Econometric modeling software; economic data; 
techniques for parameter estimation; lagged variables; 
economic application for univariate and multivariate 
regression models 

 
434-306                     3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทำงเศรษฐศำสตร์ 
(Research Methods in Economics) 

รายวิชาบังคับก่อน: 434-206 สถิติส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ส าหรับการวิจยั
ในทางดา้นเศรษฐศาสตร์ วิธีวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ
ส าหรับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

Prerequisite: 434-206 Statistics for Economists 
Research methodology in social sciences for 

economic research; quantitative and qualitative research 
methods for analysis of economic phenomena 
 
441-203                    3(3-0-6) 
กำรบัญชี 
(Accounting) 

ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญและ
จรรยาบรรณทางดา้นบญัชี การใช้ประโยชน์ของขอ้มูล
ทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชี ความรู้
เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
การรายงานทางการเงิน ตน้ทุน ปริมาณ ก าไร 

Definition, objectives, significance and ethics of 
accounting; application of accounting data; accounting 
framework; accounting principles and procedures; 
financial report: cost, quantity, and profit 

434-221                     3(3-0-6) 
เศรษฐกิจสังคมอำเซียน 
(ASEAN Socio-economics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และ 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

โครงสร้าง พัฒนาการ การเปล่ียนแปลงและ
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเ มือง สังคมและ
วฒันธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

Prerequisites: 434-111 Principles of 
Microeconomics and 434-112 Principles of 
Macroeconomics 

Economic structure, development, and change; 
political and socio-cultural relations among ASEAN 
countries 
 
434-321                                  3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์แรงงำนและทรัพยำกรมนุษย์ในอำเซียน 
(Labor Economics and Human Resources in ASEAN) 

รายวิชาบังคับก่อน434-111 หลักเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และ 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับทรัพยากร
มนุษย ์การลงทุนในทุนมนุษยด์า้นการศึกษา และสุขภาพ
อนามยั แรงงานสัมพนัธ์ อุตสาหกรรมสัมพนัธ์ อุปสงค์
และอุปทานของแรงงาน ตลาดแรงงาน การวางแผน
ก าลงัคน การเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างประเทศ การ
เจรจาต่อรอง ทฤษฎีแรงงานระหว่างประเทศ นโยบาย
การพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศในอาเซียน 

Prerequisites: 434-111 Principles of 
Microeconomics and 434-112 Principles of 
Macroeconomics 

Economic concept about human resources; 
human capital investment in education and health; labor 
and industrial relations; labor demand and labor supply; 
labor market; human resources planning; international 
labor immigration; negotiation; international labor 
theory; human resources development policy in ASEAN 
 
434-322                  3(3-0-6) 
กำรประกอบกำรและกำรลงทุนในอำเซียน 
(Entrepreneurship and Investment in ASEAN) 

รายวิชาบังคบัก่อน 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค, 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค และ 434-
311 หลกัการประกอบการ 



บทบาท ความส าคัญของการลงทุนระหว่าง
ประเทศ พฤติกรรมของบรรษทัขา้มชาติ การส่งเสริมการ
ลงทุนระหว่างประเทศ ปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
ต่างประเทศ ทฤษฎีการลงทุนระหว่างประเทศ อัตรา
ผลตอบแทน ความเส่ียงในการลงทุน คุณลกัษณะของ
ผูป้ระกอบการ การวิเคราะห์ SWOT ของผูป้ระกอบการ 
การแสวงหาโอกาสในการลงทุน แนวคิดในการเลือกการ
ลงทุนและรูปแบบการลงทุนในประเทศอาเซียน 

Prerequisites: 434-111 Principles of 
Microeconomics, 434-112 Principles of 
Macroeconomics and 434-311 Principles of 
Entrepreneurship 

Roles and significance of international 
investment; behavior of multinational corporations; 
international investment; factors affecting investment 
decisions; theories of international investment;  rate of 
return; investment risk; characteristics of entrepreneurs; 
SWOT analysis; investment opportunity; investment 
concept; and investment in ASEAN countries 
 
434-323                    3(3-0-6) 
กำรค้ำและกำรเงินระหว่ำงประเทศในอำเซียน 
(International Trade and Finance in ASEAN) 

รายวิชาบังคบัก่อน 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค, 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาคและ 434-209 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดการเงิน
ระหว่างประเทศ ตลาดทุนในอาเซียน การเปิดเสรีทางการ
เงิน การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ เคร่ืองมือทาง
การเงิน ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ การเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตภายใตเ้ขต
การคา้เสรีอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนกบั
กลุ่มหรือประเทศต่างๆ  ปัญหาและนโยบายการค้าใน
กลุ่มอาเซียน 

Prerequisites: 434-111 Principles of 
Microeconomics, 434-112 Principles of 
Macroeconomics and 434-209 International Economics 

International monetary system; international 
financial market; ASEAN capital markets;  financial 
liberalization; international capital mobility; financial 
instruments; international trade theory; international 
trade policy; movement of factors of production in 

ASEAN; ASEAN and non-ASEAN countries 
integration; trade problem and policy in ASEAN 
 
434-324                   3(3-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจและกำรตลำดระหว่ำงประเทศใน
อำเซียน 
( International Business and Marketing Management 
in ASEAN) 

รายวิชาบังคบัก่อน 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค, 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ การ
ประเมินหรือเลือกประเทศท่ีจะลงทุน สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ เทคโนโลยี วฒันธรรม สังคมทางการคา้ พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค ตลาดสินคา้และบริการในอาเซียน สภาพ
การแข่งขนั กรณีศึกษาประเทศท่ีประสบความส าเร็จใน
ตลาดอาเซียน 

Prerequisites: 434-111 Principles of 
Microeconomics, 434-112 Principles of 
Macroeconomics 

Significance of international business; 
investment evaluation; business environment; 
technology; culture; trading society; consumer 
behavior; product and service markets in ASEAN 
countries; market competition; case study of successful 
management in ASEAN countries 
 
434-421                   3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวในอำเซียน 
(Tourism Economics and Management in ASEAN) 

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การ
ท่องเท่ียว สินคา้และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในตลาด
อาเซียน แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการ
วิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเท่ียว แบบจ าลองอุปสงค์
ของการท่องเ ท่ียว บทบาทของบรรษัทข้ามชาติต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การบริหารธุรกิจท่องเท่ียว 
บทบาทของรัฐในการจดัการการท่องเท่ียว ภาคเศรษฐกิจ
ท่องเท่ียว เสถียรภาพของรายได ้การกระจายรายไดแ้ละ
การจา้งงาน 

Definition, theory and concept of tourism 
economics; products and tourism industry in ASEAN 
markets; microeconomic theory of tourism demand; 
tourism demand model; role of multinational 
corporations in tourism industry; tourism management; 



role of government in tourism management; tourism 
sectors; income stability; income distribution and 
employment 
 
434-422                   3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์โลจิสติกส์ในเศรษฐกิจอำเซียน 
(Logistics Economics in ASEAN Economy) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการจดัการโล
จิสติกส์ การวิเคราะห์อุปสงค์ ต้นทุน ก าไร การจัดการ
สินคา้คงคลงั การวางแผนดา้นสาธารณูปโภค ระบบโลจิ
สติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทและ
ความส าคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อการพัฒนา การ
ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนั 

Prerequisite: 434-201 Microeconomic Theory I 
Economic concepts in logistics management; 

demand, cost and profit analysis for logistics 
management; inventory management; public utility 
planning; logistics system in ASEAN Economic 
Community (AEC); roles and importance of logistics on 
economic development; enhancing competitiveness 
 
434-423                   3(1-4-4) 
กำรศึกษำอิสระในเศรษฐกิจอำเซียน 
(Independent Study in ASEAN Economy) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-305 คอมพิวเตอร์ส าหรับ
เศรษฐศาสตร์  และ 434 -306 ระ เ บียบวิ ธี วิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ 

การประยุกต์ใช้ความรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับเศรษฐกิจอาเซียน ทั้ งระดับ
จุลภาคและมหภาค ภายใต้การช้ีแนะของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

Prerequisites: 434-305 Computer for Economics 
and 434-306 Research Methods in Economics 

Application of economic concepts in analyzing 
issues related to ASEAN economy, at  macro and micro 
levels 
 
434-424                   3(1-4-4) 
สัมมนำเศรษฐกิจอำเซียน 
(Seminar in ASEAN Economy) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-306 ระเบียบวิธีวิจยัทาง
เศรษฐศาสตร์ 

การอภิปรายในประเด็นเก่ียวกบัเศรษฐกิจอาเซียน
ทั้งระดบัจุลภาคและมหภาค 

Prerequisite: 434-306 Research Methods in 
Economics 

Discussion on issues related to ASEAN 
Economy, at macro and micro levels 
 
434-431                  3(3-0-6) 
กำรศึกษำเฉพำะเร่ืองในเศรษฐศำสตร์ I  
(Selected Topics in Economics I) 

ศึกษาประ เด็นทาง เศรษฐศาสต ร์และทาง
เศรษฐกิจ 

Study of selected topics in economics and 
economic issues 
 
434-432                    3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์เศรษฐกิจดิจิตอล 
(Economics of Digital Economy) 

แนวคิด ทฤษฎีและความส าคัญของเศรษฐกิจ
ดิจิตอล อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้และบริการดิจิตอล 
เครือข่ายดิจิตอล พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 
และซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้างอุตสาหกรรม
และการแข่งขนั ผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิตอล การ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนโยบาย ต่อการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

Concept, theory and significance of digital 
economy; demand for and supply of digital products 
and services; digital network, electronic commerce, 
telecommunication, software and hardware; industrial 
structure and competition; impact of digital economy, 
changes of technologies and recent regulatory policies 
on economic and social development 
 
434-433                    3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์สหกรณ์ 
(Cooperative Economics) 

ความหมายและลักษณะท่ีส าคัญของสหกรณ์     
ก าเนิดและแนวคิดของสหกรณ์โลก หลกัการ อุดมการณ์ 
ค่านิยม วิธีการสหกรณ์ การสหกรณ์ในประเทศไทย   
ประเภทและโครงสร้างของสหกรณ์  การบริหารและการ



จัดการสหกรณ์ บทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนา
ประเทศ 

Definition and characteristics of cooperative; 
origins and concepts of world cooperatives; principle, 
ideology, goodwill, methodology of cooperative; 
cooperatives in Thailand; types and structures of 
cooperatives; cooperative administration and 
management; roles of cooperative in economic 
development in Thailand 
 
434-434                    3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์ภูมิภำคและเมือง 
(Regional and Urban Economics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

ทฤษฎีการก าเนิดของเมือง ท าเลท่ีตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ  การใช้ท่ีดินและผลตอบแทน โครงสร้าง
และขนาดของเมืองท่ีเหมาะสม ลกัษณะปัญหาท่ีเกิดใน
เมือง ทฤษฎี  นโยบายและการวางแผนเพื่อพฒันาภูมิภาค 
ผลกระทบของนโยบายรัฐบาลต่อเศรษฐกิจของเมืองและ
ภูมิภาค 

Prerequisites: 434-201 Microeconomic Theory I 
and 434-202 Macroeconomic Theory I 

Theories and origins of urbanization; location of 
economic activities; land use and its return; suitable 
urban structure and size; urban problems; theories, 
policies and planning for regional economic 
development; impact of government policy on urban 
and regional economy 
 
434-435                     3(3-0-6) 
ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน 
(Monetary Theory and Policy) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I  

เศรษฐศาสตร์การเงิน วิวฒันาการของแนวคิดทาง
การเ งิน ทฤษฎีการเงินของนักเศรษฐศาสตร์ส านัก
คลาสสิก ทฤษฎีการเงินของเคนส์  แนวคิดของเคนส์และ
คลาสสิก ทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน ทฤษฎีการเงิน
สมัยใหม่ นโยบายการเงิน เศรษฐกิจมหภาค นโยบาย
การเงินระหว่างประเทศ 

Prerequisites: 434-201 Microeconomic Theory I 
and 434-202 Macroeconomic Theory I 

Monetary economics; evolution of monetary 
concept; monetary theory in classical economics; John 
Maynard Keynes’ monetary theory;  Keynesian 
economics and classical economics; quantity theory of 
money by Milton Friedman; neoclassical monetary 
theory;  monetary policy; macroeconomics; 
international monetary policy 
 
434-436                   3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(International Monetary Economics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาค II 

ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ  กลไกการ
ปรับตัว ตลาดการเงินระหว่างประเทศ การเคล่ือนยา้ย
เ งินทุนระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเป ล่ียน 
วิวฒันาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ  ปัญหา
ทางการเงินระหว่างประเทศของประเทศก าลังพฒันา 
ปัญหาวิกฤติการเงินระหว่างประเทศของไทยและโลก 

Prerequisite: 434-204 Macroeconomic Theory II 
International balance of payment; adjustment 

mechanism; international financial market; international 
capital flows; exchange rate system; evolution of 
international monetary system; international monetary 
problems encountered by developing countries; 
international financial crises in Thailand and worldwide 
 
434-437                  3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Economics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

ทฤษฎี เ ก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม แนวคิด
ประสิทธิภาพและตน้ทุนผลประโยชน์ ประสิทธิภาพของ
นโยบาย  มาตรการและเคร่ืองมือในการควบคุมและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
โครงการพฒันาเศรษฐกิจ  แนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
ดชันีช้ีวดัสวสัดิการสังคมท่ีรวมผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

Prerequisites: 434-201 Microeconomic Theory I 
and 434-202 Macroeconomic Theory I 

Theory of environmental economics; concept of 
efficiency and cost-benefit; policy effectiveness; control 
measures and instruments for environmental issues; 



environmental impact resulting from economic 
development project; sustainable development concepts; 
social welfare indicators including environmental 
impact 
 
434-438                   3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์พลังงำน 
(Energy Economics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

อุปสงค ์อุปทานของพลงังาน ตลาดพลงังานและ
ประเภทของพลงังาน นโยบายสาธารณะด้านพลังงาน  
การจัดหา การผลิตและการใช้พลงังาน การก ากับดูแล
ราคา พลังงานทางเ ลือกต่างๆ เ พ่ือทดแทนน ้ ามัน 
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกต่อตลาดพลงังาน  การใช้
พลงังานชนิดต่างๆ ทดแทนกนั 

Prerequisites: 434-201 Microeconomic Theory I 
and 434-202 Macroeconomic Theory I 

Demand and supply of energy; energy markets 
and types of energy; public  policies of energy; 
provision, production and  use  of energy; price 
regulation; alternative  energy  to replace fossil fuel; 
impact of exogenous factor on energy markets; energy 
substitution 
 
434-441                     3(3-0-6) 
หลักกำรวิเครำะห์และประเมินโครงกำร 
(Principles of Project Analysis and Assessment) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

สภาพ สั ง คม  วัฒนธร รม  เ ศ รษฐ กิ จ แล ะ
สภาพแวดลอ้มของโครงการ   การวิเคราะห์และคดัเลือก
โครงการ   ผลไดผ้ลเสีย ตน้ทุนทางเศรษฐกิจและสังคม
ของโครงการ  กระบวนการ รูปแบบ วิธีการประเมิน
โครงการ   กรณีตัวอย่างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทยและในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Prerequisites: 434-201 Microeconomic Theory I 
and 434-202 Macroeconomic Theory I 

Social, cultural, economic and environmental 
condition of project; analysis and selection of project; 
advantages and disadvantages; economic and social cost 
of project; procedure, form, and evaluation of project; 

case study of economic development projects in 
Thailand and southern border provinces 
 
434-442                   3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรเกษตร 
(Agricultural Economics and Policy) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I 

การตัดสินใจของหน่วยผลิตทางเกษตร เทคนิค
การผลิตทางการเกษตร  อุปสงคแ์ละอุปทาน การก าหนด
ราคาสินคา้เกษตร  ปัญหาเก่ียวกบัตลาดสินคา้เกษตรและ
การตลาด  ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้าง-พฤติกรรม-
ผลปฏิบติัการในตลาดสินคา้เกษตร  นโยบายรัฐบาลต่อ
ราคาและการตลาดของสินคา้เกษตร  ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงนโยบาย 

Prerequisite: 434-201 Microeconomic Theory I 
Decision making of agricultural production unit; 

agricultural production technique; demand and supply; 
agricultural pricing; problems involving agricultural 
markets and marketing; relationship between structure, 
behavior and performance of agricultural market; policy 
on agricultural pricing and marketing; impacts of policy 
changes 
 
434-443                   3(3-0-6) 
กำรศึกษำเฉพำะเร่ืองในเศรษฐศำสตร์ II 
(Selected Topics in Economics II) 

ศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจ 
Study of selected topics in economics and 

economic issues 
 
434-444                  3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร 
(Managerial Economics) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

ลกัษณะและขอบเขตเศรษฐศาสตร์การจดัการ อุป
สงค์  การผลิต  ต้นทุน โครงสร้างตลาดกบัการก าหนด
ราคาขาย การวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจลงทุน  การพยากรณ์
ธุรกิจ บทบาทของรัฐเก่ียวกบัการตดัสินใจทางธุรกิจ 

Prerequisites: 434-201 Microeconomic Theory I 
and 434-202 Macroeconomic Theory I 



Characteristics and scopes of managerial 
economics; demand; production; cost; market structure 
and price determination; cost analysis for decision 
making; business forecasting; government role in 
business decision making 
 
434-445                   3(3-0-6) 
กำรเงินธุรกิจส ำหรับผู้ประกอบกำร 
(Corporate Finance for Entrepreneurs) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และ 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

การวิเคราะห์การเงินธุรกิจ การวางแผนก าไร การ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน เงินสดและลูกหน้ี แหล่งเงินทุน
ระยะส้ันและระยะยาว 

Prerequisites: 434-111 Principles of 
Microeconomics and 434-112 Principles of 
Macroeconomics 

Analysis of corporate finance; profit planning; 
working capital, cash and debt management; short-term 
and long-term sources of finance 
 
434-446                  3(3-0-6) 
กำรจัดกำรโลจีสติกส์ส ำหรับผู้ประกอบกำร 
(Logistics Management for Entrepreneurs) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และ 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ความหมายและหลกัการ แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ห่วงโซ่อุปทาน การขนส่ง การจัดซ้ือ การส่งมอบ การ
ผลิต การกระจายสินค้า การบริการ และซอฟต์แวร์
ส าหรับการจดัการโลจิสติกส์ 

Prerequisites: 434-111 Principles of 
Microeconomics and 434-112 Principles of 
Macroeconomics 

Definition and principle; related concepts: 
supply chain, transportation, procurement, delivery, 
production, distribution, services, and software for 
logistic management 
 
434-300                3(0-18-0) 
ฝึกปฏิบัติงำน 
(Practical Training) 

ฝึกปฏิบติังานในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมหรือ
ภาครัฐไม่น้อยกว่า 300 ชัว่โมงโดยไม่นบัหน่วยกิต  เป็น
หน่วยกิตสะสม (วดัผลเป็น G หรือ P หรือ F) 

Noncredit course with a minimum of 300 hours 
of practical training in business, industrial or public 
sectors, graded on Distinction (G) or Pass (P) or Fail (F) 
basis 
 
434-400                   6(0-36-0) 
สหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education) 

เ ง่ือนไข  : นักศึกษาต้องได้ผลการศึกษาเฉล่ีย
ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป โดยผ่านการเรียนกลุ่มวิชาบงัคบัทาง
เศรษฐศาสตร์ทั้งหมด และขึ้นอยู่กบัดุลพินิจของอาจารย์
ท่ีปรึกษาและหวัหนา้สาขาวิชา 

การท างานจริงเตม็เวลาในสถานประกอบการเพื่อ
เสริมสร้างความพร้อมดา้นงานอาชีพ เน้นประสบการณ์
การท างานท่ีตรงกบัสาขาวิชาชีพ 

Requirements: a minimum grade point average of 
2.75, with all required economics courses taken, and 
approval from advisor or department head 

Full-time work integrated learning experience in 
organizations for career preparation 

 
434-230                   3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 
(Economics in Daily Life) 

เง่ือนไข : รายวิชาส าหรับนกัศึกษาต่างสาขา และ
ไม่นับรวมเป็นรายวิชา เ ลือกของนักศึกษาวิชาโท
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจอาเซียน 

แนวคิดและหลกัการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กลไกราคา การตัดสินใจของผู ้บริโภค บทบาทของ
ภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจ
ท่ี มีผลกระทบต่อการด า เ นินชี วิตประจ าวัน   การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ การ
ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิต 

Requirement: offered for non-economics majors, 
but not for minors in economics or ASEAN economy 

Concepts and principles of economic activities; 
price mechanism; consumer decision making; roles of 
public and private sectors; economic policies in daily 



life; international and national economic changes; 
application of sufficiency economy in life 
 
441-101                3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
(Introduction to Business) 

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ แนวคิดทาง
ธุรกิจทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิต 
การตลาดและการตลาดดิจิทัล การบัญชีและการเงิน 
ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
หน้าท่ีทางจดัการ การจดัการเชิงสร้างสรรค์ การจดัการ
แนวอิสลาม ภาวะผูน้ าและการตัดสินใจ จริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม การจดัการส านกังาน 

 
Types of business; business concepts of human 

resource management, manufacturing, marketing and 
digital marketing, accounting and finance; relationship 
between business and business environment; 
management functions; creative management; 
management in Islam; leadership and decision making; 
business ethics and corporate social responsibility; 
office management 

 
441-102                                             3((3)-0-6)   
เศรษฐศำสตร์จุลภำคเบื้องต้น  
(Introduction to Microeconomics) 

แนวคิดและวิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ การ
วิเคราะห์ปัญหาพ้ืนฐาน ทางเศรษฐกิจการท างานของ
กลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้าพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค พฤติกรรมการผลิต ตน้ทุนการผลิตการก าหนด
ราคาสินคา้ในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 

Concepts and methodologies in economics; 
analysis of fundamental economic problems; price 
mechanism; demands for and supplies of goods and 
services; consumer behavior; production behavior; 
productioncost; price determination in perfectly and 
imperfectly competitive markets 
 
 
 

441-103                3((2)-2-5) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
(Management Information Systems) 

แนวคิด ประเภท ความส าคญัและผลกระทบของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ การวางแผนและการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจดัการในองคก์าร  ขั้นตอนการสร้างระบบ ระบบ
ย่อยต่างๆ เช่น การจดัซ้ือ เทคโนโลยีเก่ียวกบัระบบการ
จัดการฐานข้อมูล บทบาทฝ่ายจัดการท่ีมีต่อระบบ
สารสนเทศ  
 Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Concepts, classification, significance and impacts of 
management information system; information system 
for business decisions; expert systems; planning and 
developing information system for organizational 
management; system-making process; MIS subsystems 
such as purchasing, database management system 
technologies, roles of management on information 
system 
 
441-201              3((3)-0-6) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ 
 (Human Resource Management) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกับการจดัการทรัพยากร
มนุษย ์การสรรหาและการคดัเลือก  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพฒันา ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ  แรงงานสัมพนัธ์ การจดัการทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในมุมมองของอิสลาม การจัดการ
ทรัพยากรมนุษยส์ าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย ์

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Fundamental concepts of human resource 

management; recruitment and selection, performance 
appraisal, training and development, compensation and 
benefits; labor relations; managing human resources in 



multicultural situations; Islamic perspective of human 
resource management; human resource management in 
small and medium enterprises; human resource 
information system 
 
441-202                3((3)-0-6) 
กำรตลำด  
(Marketing) 

รายวิชาบังคับก่อน : 441-101ความรู้ เ บ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

แนวคิ ด พ้ืนฐานและหน้ า ท่ีท างการ ตล าด 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด ระบบขอ้มูลทางการตลาด
และการวิจยัการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วน
ตลาด การ เ ลือกตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ผลิตภณัฑ ์การบริหารผลิตภณัฑ ์การตั้งราคา ช่องทางการ
จ าหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริมการตลาด 
การตลาดดิจิทัล การตลาดเพื่อสังคม จรรยาบรรณทาง
การตลาด การตลาดฮาฮาล การตลาดในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Basic concepts and functions of marketing; 

marketing environment; marketing information system 
and marketing analysis; consumer behavior; market 
segmentation; market targeting; market positioning; 
product management; pricing; channel of distribution; 
marketing promotion; digital marketing; social 
marketing; ethics in marketing; Halal marketing; 
marketing in small and medium enterprises 
 
441-203                3((3)-0-6) 
กำรบัญชี 
(Accounting) 

ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส าคัญและ
จรรยาบรรณทางดา้นบญัชี การใช้ประโยชน์ของขอ้มูล
ทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชี ความรู้
เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
และการายงานทางการเงิน แนวคิดดา้นต้นทุน ปริมาณ 
ก าไร เพื่อการตดัสินใจ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

 Definition, objectives, significance and ethics 
of accounting; application of accounting data; 
accounting framework; accounting principles and 
procedures; financial report; cost, quantity and profit 

concepts for decision-making; accounting information 
system 
 
441-204                3((3)-0-6) 
เศรษฐศำสตร์มหภำคเบื้องต้น 
 (Introduction to Macroeconomics) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-102 เศรษฐศาสตร์
จุลภาคเบ้ืองตน้ 

เป้าหมายและดัชนีช้ีสภาวะเศรษฐกิจมหภาค 
การค านวณรายไดป้ระชาชาติทฤษฎีการก าหนดรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงคแ์ละอุปทาน
ของเงินปัญหาการว่างงาน ปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืด
นโยบายการเงิน และการคลงัในการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจ ดุลการช าระเงินและตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ 

Prerequisite: 441-102 Introduction to 
Microeconomics 

Macroeconomic goals and indicators; national 
incomedetermination; theories of national income 
equilibrium; money market; money demand and 
money supply; unemployment; inflation and deflation; 
fiscal and monetary policies in stabilizing the 
economy; balance of payments and foreign exchange 
market 
 
441-205                3((3)-0-6) 
กำรเงิน 
 (Finance) 
รำยวิชำบังคับก่อน: 441-203 กำรบัญชี 

 

เป้าหมาย หน้าท่ีและจริยธรรมทางการเงิน การ
วิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการ
เงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียนงบประมาณเงินทุน 
แหล่งเงินทุนและตน้ทุนเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผล ระบบการเงินอิสลาม ระบบสารสนเทศดา้นการเงิน 

Prerequisite: 441-203 Accounting 
Financial goal, function and ethics; analysis of 

financial statements; financial planning and 
forecasting; revolving fund management; capital 
budget; source of investment funds and capital cost; 
dividend policy; Islamic finance system; financial 
information system 
 



441-206                3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรด ำเนินงำน 
 (Operations Management) 

การน าทฤษฎีและเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มา
ใชใ้นการวางแผนทางธุรกิจ และตดัสินใจแกปั้ญหา การ
วิเคราะห์เพื่อการตดัสินใจ ระบบการด าเนินงาน เทคนิค
การพยากรณ์ การออกแบบ การวางแผนและการควบคุม
การผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน; เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน 

Implementation of mathematical theory and 
tools for business planning, problem solving and 
decision making; analysis for decision making; 
operating systems; forecasting techniques; systems 
design; manufacturing planning and control; quality 
control and supply chain management; information 
systems in supply chain management 
 
441-207                3((3)-0-6) 
กฎหมำยธุรกิจ 
 (Business Law) 

 รำยวิชำบังคับก่อน: 441-101 ควำมรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับธุรกิจ 

กฎหมายเก่ียวกบัการจดัองคก์รธุรกิจ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ กฎหมาย
เก่ียวกบัตราสารทางการเงิน ประเด็นดา้นจริยธรรมทาง
กฎหมายธุรกิจ 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Business organizations laws; laws relating to 

business functions; laws relating to financial 
instruments; ethical issues in business laws 
 
441-208                3((3)-0-6) 
ภำษำอังกฤษธุรกิจ 1  
 (Business English 1)  

แนะน าการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจประเภท
ต่างๆ ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใช้ใน
ธุรกิจ ภาษาองักฤษท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ส าหรับการส่ือสารทางธุรกิจ ส านวนและรูปประโยค
พ้ืนฐานในการติดต่อธุรกิจ การฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้   

Introductory English used for business 
transactions; common business vocabulary and 
expression through related business topics; formal 
English and informal English for communication; 
basic sentences and idioms used for business; basic 
English listening, reading, and writing for business 
 
441-209                3((3)-0-6) 
ภำษำอังกฤษธุรกิจ 2  
 (Business English 2) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-208 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1 
การพูดและการเขียนเพื่อติดต่อธุรกิจประเภท

ต่างๆ ฝึกการอ่านข้อความและการฟังภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความหมายของศพัท์และส านวนท่ีใช้
ในวงธุรกิจ การเขียนวาระการประชุม การบนัทึกย่อ การ
เขียนรายงานการประชุมอย่างย่อและการเขียนจดหมาย
เพื่อธุรกิจ การใช้ศัพท์ ส านวนภาษาท่ีใช้ส่ือสารใน
ส านักงานตามวตัถุประสงค์และสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  
ภาษาองักฤษเพื่อการติดต่อส่ือสารและการน าเสนอทาง
ธุรกิจ 

Prerequisite: 441-208 Business English 1 
Reading and listening practices in business 

English; speaking and writing for business transactions; 
the meaning of words and idioms used for business run; 
writing agendas, memos, company short reports, letters 
on business affairs; use of words and idioms for 
communication in offices on defined objectives and  
critical situations basis; English for communication and 
presentation 

 
441-210                3((3)-0-6)  
เศรษฐกิจสังคมชำยแดนใต้และกำรลงทุนในอำเซียน  
 (Deep South Socio-economics and Investment in 
ASEAN)  

โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้บทบาทและความส าคญัของการ
ลงทุนระหว่างประเทศ ปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
ต่างประเทศ ทฤษฎีการลงทุนระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์ SWOT การแสวงหาโอกาสในการลงทุน และ
แนวคิดในการเลือกการลงทุนในประเทศอาเซียน 

Economic and social structure in Deep South 
province; roles and significance of international 



investment; factors affecting investment decisions; 
theories of international investment;  rate of return; 
investment risk; characteristics of entrepreneurs; SWOT 
analysis; investment opportunity; and investment 
concept in ASEAN countries 

 
441-301                3((3)-0-6) 
กำรบัญชีบริหำร 
 (Managerial Accounting)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-203 การบญัชี 
แนวคิดการบญัชีบริหาร การบญัชีตน้ทุน ตน้ทุน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน 
ปริมาณและก าไร ต้นทุนรวม และต้นทุนผันแปร 
การงบประมาณ การใช้สารสนเทศทางการบญัชี  เพื่อ
การวางแผนและควบคุม  การวิเคราะห์กิจการเพื่อการ
ตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบ  และการ
รายงานตามส่วนงาน ราคาโอน แนวคิดต้นทุนฐาน
กิจกรรม 

Prerequisite: 441-203 Accounting   
Concepts in managerial accounting; cost 

accounting; standard costing; cost-volume-profit 
analysis; full costing and variable costing; budgeting; 
accounting information for management planning and 
control; business analysis for decision making; 
responsibility accounting and segment reporting; 
transfer pricing; activity-based costing concepts   

 
441-302               3((3)-0-6) 
สถิติธุรกิจ 
(Business Statistics) 

แนวคิดเก่ียวกบัตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์และการถดถอย การประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติในการจดัการธุรกิจ 

Concepts of random variables; probability 
distributions; estimation; hypothesis testing; analysis of 
variance; correlation and linear regression analysis; the 
application of statistical techniques in business 
management 

 
 

 

441-303                3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจเกษตรชุมชน 
 (Community-based Agribusiness  Management) 

แนวคิดทางธุรกิจเกษตรชุมชน ความส าคญัของ
ธุรกิจเกษตรชุมชน กระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร 
แผนธุรกิจเกษตร จริยธรรมและความรับผิดชอบทาง
สังคมของผู ้ประกอบการธุรกิจเกษตรชุมชน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการธุรกิจเกษตรชุมชน 

Concept of agribusiness; importance of 
community-based agribusiness; agribusiness 
management process; agribusiness plan; ethics and 
corporate social responsibility for community-based 
agribusiness entrepreneurs; information system for 
community-based agribusiness management 

 
441-304               3((3)-0-6) 
ควำมรับผิดชอบทำงสังคม 
 (Corporate Social Responsibility)  

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

แนวคิดและพฒันาการของความรับผิดชอบทาง
สังคม การจดัการกบัความรับผิดชอบทางสังคม ความ
ร่วมมือของประเทศท่ีพฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันา
และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อการเ ติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน ความรับผิดชอบทางสังคมกบัการ
จดัการระบบ การผลิตและการจ าหน่าย การรังสรรคเ์พื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอนัเน่ืองจากส่ิงแวดล้อมและ
สังคม การประเมินวฏัจกัรการวิเคราะห์ทั้งกระบวนการ
และปัจจยัน าเขา้กบัผลลพัธ์ ความรับผิดชอบทางสังคม
ตามแนวอิสลาม 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Concepts and development of corporate social 

responsibility, corporate  social responsibility 
management; cooperation of developed and developing 
countries with interest groups for sustainable economic 
growth; CSR and supply chain management; 
innovative and proactive prevention and solutions to 
societal and environmental challenges, LCD 
methodology including process analysis and input - 
output analysis; Islamic corporate social responsibility 
 
 



441-305                3((3)-0-6) 
กำรภำษีอำกร 
 (Taxation) 

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตาม
ประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
อากรแสตมป์  ภาษีท่ีองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินเป็นผู ้
จดัเก็บ ไดแ้ก่ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
และภาษีป้าย รวมทั้งหลกัเกณฑ์ภาษีสรรพสามิต  ภาษี
ศุลกากร การค านวณภาษี การจัดท ารายงาน ความ
แตกต่างระหว่างหลักการบัญชีท่ี รับรองทั่วไปกับ
ประมวลรัษฎากร ระบบสารสนเทศทางภาษีอากร   

Regulations and tax collection methods; 
national taxes under the Revenue Code including 
personal income tax, corporate income tax, value 
added tax, specific business tax and stamp duties; taxes 
imposed by the local government including house and 
land tax, local development tax, and signboard tax; 
excise tax; customs duties; tax calculation; tax 
information reporting; differences between generally 
accepted accounting principlesand the revenue code; 
tax information system 

 
441-306               3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรกำรท่องเท่ียว 
 (Tourism Management)  

ความหมายและความส าคญัของการจดัการการ
ท่องเท่ียว หลกัการจัดการการท่องเท่ียว กระบวนการ
จดัการการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ประเภท
ของการท่องเท่ียว รูปแบบของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม และการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
จดัการการท่องเท่ียว การตลาดการท่องเท่ียว จริยธรรม
ในการจดัการการท่องเที่ยว 

Meaning and significance of tourism 
management; principles of tourism management; 
tourism management process; sustainable tourism 
management; types of tourism; forms of tourism such 
as eco tourism, cultural tourism, and agri tourism; 
tourism management information system; tourism 
marketing; ethics in tourism management 

 

441-307                3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
 (Strategic Management) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของกลยุทธ์  
ประเภทของกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการใน
การพฒันากลยุทธ์ และการเลือกใชก้ลยุทธ์ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ของธุรกิจ การประเมินผล และการ
ควบคุมเชิงกลยทุธ์  

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Meaning, significance and characteristics of 

strategies; types of effective strategies; strategy 
development process; effective strategic management 
for different business circumstances; evaluation; 
strategic control 
 
441-308                3((3)-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ 
 (Business Research Methodology)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-302สถิติธุรกิจ 
แนวคิดและหลกัการวิจยัธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย 

การก าหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย การสร้าง
เคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจยั 

Prerequisite: 441-302 Business Statistics 
Concepts and principles of business research; 

research methodology; problem identification; research 
design; research instruments design and construction; 
assessment of research instruments; the use of statistical 
analysis software for assessing research instruments 

 
441-401                3((2)-2-5) 
กำรวิจัยทำงธุรกิจ 
 (Business Research)  

รำยวิชำบังคับก่อน:  441-308 
ระเบียบวิธีวิจัยทำงธุรกิจ 

 

การเลือกปัญหาการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม 
การก าหนดตัวแปรในการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ



ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียน
รายงานวิจยั 

Prerequisite: 441-308 Business Research 
Methodology 

Identifying research problem; literature review; 
identifying research variables; population and sample; 
data collection; data analysis; the use of statistical data 
analysis software; writing a research report 

 
441-402                 3((2)-2-5) 
สัมมนำทำงกำรบริหำรธุรกิจ 
 (Seminar in Business Administration)  

สัมมนาแนวคิดด้านการบริหารธุร กิจและ
ประเด็นเชิงธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ กรณีศึกษาและ
งานวิจยัทางการบริหารธุรกิจในองคก์รต่างๆ 

Seminar in business administration concepts 
and business issues; business strategies; case studies 
and researches in business administration in 
organizations 

 
441-403                3((2)-2-5) 
กำรท ำเหมืองข้อมูลเพ่ือธุรกิจ 
 (Data Mining for Business)  

หลักการพ้ืนฐานการท าเหมืองข้อมูล การใช้
เคร่ืองเรียนรู้และสถิติส าหรับการท าเหมืองขอ้มูล การ
แสดงความรู้จากการท าเหมืองขอ้มูล ขั้นตอนวิธีต่างๆ ท่ี
ใชส้ าหรับการท าเหมืองขอ้มูล การตรวจสอบ การเรียนรู้
จ ากข้อมูล  การตัด สินใจแบบต้นไม้   การสร้ า ง
ความสัมพนัธ์ การแยกขอ้มูลดว้ยการจดักลุ่มขอ้มูล การ
เลือกแอตทริบิวต์ เคร่ืองมือส าหรับการท าเหมืองขอ้มูล 
การประยกุตก์ารท าหมืองขอ้มูลในการท าธุรกิจ 

Fundamental of data mining; tools for learning 
and statistics for data mining; knowledge 
representation from data mining; algorithms for data 
mining; learning evaluation with training data; 
decision trees; patterns association; patterns 
classification; clustering; attribute selection; tools for 
data mining; application of data mining for business 

 
 
 
 

441-221                3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย 
(Safety Management and Occupational Health) 

แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความปลอดภยั อาชี
วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน สุขภาพจิต
ของพนกังาน การจดัการความเครียด การประเมินความ
เส่ียงดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั มาตรฐานดา้น
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั กฎหมายความปลอดภยั
และอาชีวอนามัย; ระบบสารสนเทศทางการจัดการ
ความปลอดภยั 

Concepts of safety management, occupational 
health, and environment at the workplace; workers’ 
mental health; stress management; risk management 
for safety and health; safety and occupational health 
standards; safety and occupational health laws; safety 
management information system 

 
441-222                 3((3)-0-6) 
กำรจัดสวัสดิกำรและกำรประกันสังคม 
(Welfare Management and Social Insurance) 

แนวคิด ขอบเขตและหลักการให้สวัสดิการ
แรงงานทั้งของรัฐและเอกชน สวสัดิการแรงงานประเภท
ต่างๆ หน่วยงานส่งเสริมสวสัดิการผูใ้ช้แรงงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มการให้สวัสดิการ
แรงงาน และระบบการประกนัสังคมในปัจจุบนั 

Concepts, scope and principles of laborwelfare 
in government and private sectors; various types of 
labor welfare; organizations supporting labor welfare 
both in Thailand and overseas; trends of laborwelfare 
and current social insurance system 
 
441-223                                     3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรทุนมนุษย์ชำยแดนใต้   
 (Deep South Human Capital Management)  

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทุนมนุษย์ 
กระบวนการจดัการทุนมนุษย ์กลยทุธ์ในการจดัการทุน
มนุษย์ชายแดนใต้ แนวโน้มการจัดการทุนมนุษยใ์น
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้การประเมินผลการจดัการทุน
มนุษย ์

 
 
 



Concepts and theories of human capital 
management; human capital management process; 
Deep South human capital management strategies; 
trends of human capital management in Deep South 
province; evaluating human capital management 
  
441-321                                                   3((3)-0-6) 
 กำรวำงแผน สรรหำและคัดเลือกทรัพยำกรมนุษย์  
 (Human Resource Planning, Recruitment and  
 Selection)                                                     

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

แนวคิด กระบวนการการวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การวิเคราะห์ก าลังคน การวิเคราะห์งาน การ
ก าหนดรายละเอียดของงาน และคุณสมบติัผูป้ฏิบติังาน 
วิธีการสรรหา กระบวนการคดัเลือก การทดสอบ และ
การสัมภาษณ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการสรรหาและ
คดัเลือก การจดัการงานอาชีพ 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Concepts and procedures of human resource 

planning; manpower analysis; job analysis; job 
description and job specification; recruitment methods; 
selection process; testing and interviews; information 
system for recruitment and selection; career 
management 
 
441-322                         3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรค่ำตอบแทน 
 (Compensation Management) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนในองค์กรธุรกิจ 
การก าหนดค่าจ้าง เงินเดือน การวิเคราะห์งาน การ
ประเมินค่างาน ทฤษฎีค่าจา้ง ค่าจา้งขั้นต ่า ค่าจา้งจูงใจ 
โครงสร้างค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวสัดิการ 
โปรแกรมการบริหารค่าตอบแทน การส ารวจค่าจา้งและ
เ งิน เ ดือน ประ เด็นด้านจ ริยธรรมในการจัดการ
ค่าตอบแทน 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Factors influencing wages and compensation in 

business organizations; job analysis; job evaluation; 
wage theories; minimum wage; incentive pay; 

compensation structure; benefits and services; 
compensation management software; wage and salary 
survey; ethical issues in compensation management  
 
441-323                3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรผลกำรปฏิบตัิงำน  
 (Performance Management) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการผลการปฏิบัติงาน 
กระบวนการในการจดัการผลการปฏิบติังาน การจดัการ
ผลการปฏิบัติงานและการวางแผนกลยุทธ์  การระบุ
ผลงานและการเลือกวิธีการในการวดัผลงาน การวดัผล
งานและพฤติกรรม การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลการ
ปฏิบติังาน ประเด็นดา้นจริยธรรมในการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การน าระบบการจดัการผลการปฏิบติังานไป
ปฏิบัติ การจัดการผลงานของทีม การจัดการผลการ
ปฏิบติังานและการพฒันาพนกังาน ทกัษะการจดัการผล
การปฏิบติังาน ระบบรางวลั 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Concepts of performance management; 

performance management process; performance 
management and strategic planning; defining 
performance and choosing a measurement approach, 
measuring performance results and behaviors; 
gathering performance information; ethical issues in 
performance appraisal; implementing a performance 
management system; managing team performance; 
performance management and employee development; 
performance management skills; reward systems 
 
441-324                 3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ 
(International Human Resource Management) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง
ประเทศ รูปแบบและวฒันธรรมองคก์าร การจดัหาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเ มินผลการ
ปฏิบติังาน แหล่งจา้งงานในต่างประเทศ ความกา้วหน้า
ในอาชีพ ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย 
แรงงานสัมพนัธ์ ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย์
ระหว่างประเทศ 



Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
International human resource management 

guidelines; organizational structure and culture; 
staffing and developing; performance appraisal; 
offshoring; career development; compensation; health 
and safety; labor relations; international human 
resource information system 
 
441-325                 3((3)-0-6) 
แรงงำนสัมพนัธ์แนวอิสลำม 
 (Islamic Labor Relations)  

แนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ แนวคิด
แรงงานสัมพนัธ์ตามแนวอิสลาม การเจรจาต่อรองร่วม 
การส่งเสริมแรงงานสัมพนัธ์แนวอิสลาม แนวโน้มดา้น
แรงงานสัมพนัธ์ กลยทุธ์แรงงานสัมพนัธ์ 

Concepts and theories of labor relations; 
concepts of Islamic labor relations; collective 
bargaining; promoting labor relations in Islam; trends 
of labor relations; labor relations strategies 
 
441-326                 3((3)-0-6) 
กำรส่ือสำรในองค์กำร 
 (Organizational Communication) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

ลกัษณะ รูปแบบ โครงสร้าง ปัญหา และกลยุทธ์
ของการส่ือสารภายในองค์การ พฤติกรรมการส่ือสาร
ของบุคคลและองคก์าร รูปแบบของการติดต่อส่ือสารใน
องค์การ การเขียนบันทึกข้อความ การสัมภาษณ์ การ
อ่าน ฟัง และรายงาน การใช้อินทราเน็ต การส่ือสาร
ดิจิทัล โครงสร้างขององค์การท่ีมีผลต่อการส่ือสาร 
ลกัษณะและรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Characteristics, forms, structures, problems and 

strategies of organizational communication; personal 
and organizational communication behavior; 
organizational communication models; record writing, 
interview, reading, listening and reporting; intranet 
using; digital communication; organizational structure 
affecting communication; effective communication 
features and models 
 
 

441-327                3((3)-0-6) 
กฎหมำยแรงงำน 
 (Labor Law) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

นโยบายการคุ้มครองแรงงาน ความหมาย 
ความส าคัญของกฎหมายแรงงาน มาตรฐานแรงงาน 
สิทธิหน้าท่ีของนายจ้างและลูกจ้าง กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน และศาลแรงงาน 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Labor protection policy; definitions and 

significance of labor law; labor standards; the rights 
and duties of employers and employees; labor 
protection law; and labor court 
 
441-328                 3((3)-0-6) 
ภำวะผู้น ำแลจริยธรรมทำงธุรกิจ 
 (Leadership and Business Ethics) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูน้ า 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผูน้ า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูน้ า การพฒันาตนเองและผูอ้ื่น  

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและจริยธรรมของผูน้ า 
ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของค่านิยมในสังคม การ
ให้ความส าคญัและการพฒันาความรับผิดชอบในระดบั
บุคคล สังคม และธุรกิจ พฤติกรรมดา้นจริยธรรม ภาวะ
ผูน้ าในมุมมองของอิสลาม 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Leadership roles, functions and 

responsibilities; leadership theories; factors affecting 
leadership behavior; self and others development; 
leadership personality traits and ethics;  ethics theory 
and role of social values; importance and development 
of responsibilities at the personal, social, and corporate 
levels; ethical behavior; leadership from Islamic 
perspective 
 
 
 
 
 
 



441-421                 3((2)-2-5) 
ระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 
 (Human Resource Information System) 

ราย วิชาบังคับ ก่อน :  441 -201 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

หลักการ วิธีการ น าสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์แนวโน้มสารสนเทศ
เพื่ อการจัดการท รัพยากรมนุษย์ ฝึ กทักษะด้าน
สารสนเทศเพื่อการจดัการทรัพยากรมนุษย ์

Prerequisite: 441-201 Human Resource 
Management 

Principle and methodology of information 
system in the concept of human resource management; 
trend of information system for managing human 
resources; develop skills in information system for 
human resource management 
 
441-422                 3((2)-2-5) 
วิทยำกรและผู้สอนงำน 
 (Trainer and Coach)  

คุณสมบติัของวิทยากรและผูส้อนงาน บทบาท
และความรับผิดชอบ สมรรถนะ การพฒันาตนเอง การ
บริหารการฝึกอบรม ทักษะในการน าเสนอ ทักษะใน
การรับฟัง ทักษะในการตั้งค  าถาม การใช้อวจันภาษา 
หลักการท าความเข้าใจผู ้อื่น เทคนิคการฝึกอบรม 
เทคนิคการสอนงาน การใช้กิจกรรมนันทนาการ การ
ประเมินผลการฝึกอบรม 

Trainer and coach qualifications; roles and 
responsibilities; competencies; self-development; 
training management; presentation skills, listening 
skills; questioning skills; body language and nonverbal 
communication; concept of understanding people; 
training techniques; coaching techniques; recreational 
activities; post-training assessment 
 
441-423                3((3)-0-6) 
กำรบริหำรคนเก่ง 
 (Talent Management)   

แนวคิดการจัดการคนเก่ง คุณลักษณะและ
พฤติกรรมของคนเก่ง การดึงดูดคนเก่ง การคดัเลือกคน
เก่ง การดูแลรักษาพนกังานใหม่ การพฒันาคนเก่ง การ
รักษาคนเก่ง การพฒันาภาวะผูน้ า การวางแผนเพ่ือให้
งานในต าแหน่งงานหลกัของหน่วยงานมีความต่อเน่ือง

และการเกษียณอายุ  การน าการจัดการคนเก่งไป
ประยกุตใ์ช ้

Overview of talent management;  identifying  
talent and talent behavior,  attracting talent, assessing 
talent, on boarding talent, developing talent, engaging 
talent; leadership development  and core capabilities as 
talent manager; succession planning and retirement; 
Integrating practices 
 
441-424                3((3)-0-6) 
กำรบริหำรควำมหลำกหลำยในองค์กำร 
 (Managing Workplace Diversity)  

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหลากหลายใน
องค์การ การเหมารวมและอคติ การจัดการอุปสรรค 
ทกัษะการใชว้จันภาษา ทกัษะการใชอ้วจันภาษา      การ
ส่งเสริมความหลากหลายในองค์การ การรับมือกบัการ
เ ลือกปฏิบั ติ  การจัดการข้อ ร้อง เ รี ยนด้านคว าม
หลากหลายในฐานะผูป้ฏิบติังาน การจดัการขอ้ร้องเรียน
ดา้นความหลากหลายในฐานะผูบ้งัคบับญัชา การจดัการ
ขอ้ร้องเรียนดา้นความหลากหลายในฐานะองคก์าร 

Understanding workplace diversity; stereotypes 
and biases; breaking down the barriers; verbal 
communication skills; non-verbal communication 
skills; encouraging diversity in the workplace; coping 
with discrimination; dealing with diversity complaints 
as an employee; dealing with diversity complaints as a 
manager; dealing with diversity complaints as an 
organization 
 
441-425                              3((3)-0-6) 
กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
 (Strategic Human Resource Development) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

แนวคิ ด และคว ามส า คัญของก ารพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ บทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการ
และเทคนิคของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์
อนัประกอบดว้ย การวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร การ
วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การ
พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมโดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผล
การการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารอาชีพ  



Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Concepts and significance of strategic human 

resource development; roles, duties and responsibilities 
of human resource development professional; human 
resource development process and techniques 
including analysis of organizational strategy, human 
resource development needs analysis, development of 
training program, implementation of training, 
electronic training, evaluating human resource 
development programs, and career management 
 
441-426                              3((3)-0-6) 
กำรพฒันำองค์กำร 
 (Organization  Development)  

แนวความคิดเก่ียวกับหลักการบริหารงานเชิง
พฤติกรรมศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีในการพัฒนา
องค์การ การผสมผสานความเจริญเติบโตส่วนบุคคล
ของสมาชิกกับวัตถุประสงค์ขององค์การ การสร้าง
ทีมงานเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์าร 
การเปล่ียนแปลงขององค์การ กระบวนการพัฒนา
องค์การ การประเมินผลการพฒันา ระบบสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาองค์การ ปัญหาและอุปสรรคในการ
พฒันาองคก์ารไทย 

Behavior science management concepts; 
organization development concepts and theories; 
combination of personal growth and organization 
objectives; team building for organizational efficiency 
and effectiveness; organizational change; 
organizational development process; organizational 
development assessment; information system for 
organization development; Thai organization 
development problems and obstacles 
 
441-231                3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรตรำสินค้ำ 
 (Brand Management)  

ก า รก า หนดกลยุ ท ธ์ ด้ า นตร า สินค้ า ให้ มี
ประ สิท ธิภาพ  การส ร้ า งและจัดการตรา สินค้ า 
การประเมินบริษทัจากการตรวจสอบคุณค่าตราสินค้า 
การฝึกปฏิบติัในการสร้างตราสินคา้ 

Effective brand strategy formulation; brand 
equitybuilding and management; corporate evaluation 

through brand audit methodology; hands-on practice 
with a "new" brand design 
 
441-232                             3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
 (Small and Medium Enterprises) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

ประเภทและลกัษณะของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ขั้นตอนการจดัตั้งธุรกิจ การลงทุน การเลือก
ท าเลธุรกิจ การจัดองค์การและการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์การบญัชีการเงิน การวางแผนการลงทุน และการ
วางแผนก าไร การตลาด การจดัท าแผนธุรกิจ และการ
ด าเนินงานธุรกิจการแก้ปัญหาต่างๆ นโยบายของรัฐ
ส่งเสริมการท าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
กรณีศึกษา 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Types and characteristics of small and medium 

enterprises; business start-up process; investment; 
business location decision making; organizational and 
human resource management; accounting and finance; 
investment and profit planning; marketing; business 
and operationalplanning; problem solving; government 
support; case studies 
 
441-331                              3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรกำรตลำด 
 (Marketing Management)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดและการ

วิเคราะห์ตลาด ระบบข่าวสารทางการตลาด การวางแผน
กลยทุธ์การตลาด การบริหารผลิตภณัฑ ์การบริหารราคา
และช่องทางการจดัจ าหน่าย ระบบการส่ือสารการตลาด
แบบบูรณาการ การควบคุมทางการตลาด การรักษาส่วน
แบ่งตลาด เป้าหมายทางการตลาดและการวางต าแหน่ง
ทางการตลาด การบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์ การจดัการ
โครงการพิเศษทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด 

Prerequisite: 441-202 Marketing 
Marketing activity planning and marketing 

analysis; marketing information system; marketing 
strategy planning; product and price management; 
distribution channels; integrated marketing 
communications; marketing control; keeping market 



share; targeting and positioning; customer relationship 
management; special project management; marketing 
ethics 
 
441-332                             3((3)-0-6) 
พฤติกรรมผู้บริโภค 
 (Consumer Behavior)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
ความหมาย ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคกบัการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู ้บ ริโภค ปัจจัยต่ า งๆ  ท่ี มีอิท ธิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา 
และเศรษฐศาสตร์ การใชโ้ปรแกรมวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค 

Prerequisite: 441-202 Marketing 
Definition; consumer behavior and marketing 

management; consumer behavior analysis models; 
factors affecting consumer decision process; 
psychological, sociological, anthropological, and 
economic approaches for consumer analysis; consumer 
behavior analysis using software 

 
441-333                3((3)-0-6) 
กำรบริหำรธุรกิจฮำลำล 
 (Halal Business Management)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
ความหมาย ความส าคัญของธุร กิจฮาลาล 

บทบาทของสินคา้และการบริการฮาลาลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทย มาตรฐานสินค้าและการ
บริการฮาลาลต่าง ๆ เ ช่น มาตรฐานอาหารฮาลาล 
เคร่ืองส าอางฮาลาล มาตรฐานการบริการอาหารฮาลา
ล เพื่ อการท่อง เ ท่ี ยว  ความแตกต่ างระห ว่างการ
บริหารธุร กิจฮาลาลกับธุรกิจทั่วไป มุมมองด้าน
จริยธรรมของการบริหารธุรกิจฮาลาล 

Prerequisite: 441-202 Marketing  
Meaning, significance of Halal business; roles 

of Halal products and services businesses in 
developing Thailand’s economy; Halal standards (such 
as Halal food standards,Halal cosmetics standards, 
Halal food services standards for tourism); The 
differences of management between Halal business 

and other businesses; the ethical aspects of Halal 
business 
 
441-334               3((3)-0-6) 
ควำมเป็นผู้ประกอบกำรและควำมสำมำรถทำงนวัตกรรม  
 (Entrepreneurship and Innovativeness)  

ลกัษณะผูป้ระกอบการ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ 
การประเมินทางเลือกในการจดัตั้งธุรกิจใหม่ กฎหมาย
การจดัตั้งธุรกิจ การหาแหล่งทุน นวตักรรมและโอกาส 
การวางแผนด าเนินงาน การจัดการความเส่ียง การ
ประยุกต์แนวคิดของการประกอบธุรกิจมาปรับปรุง
ประสิทธิผลการด าเนินงานขององคก์ารธุรกิจ 

Entrepreneurial characteristics; enterprise 
initiation process; alternative evaluating for new 
business; new enterprise entry law; seeking sources of 
fund; innovation and opportunities; operation planning; 
risk management; application of entrepreneurship 
concepts for improving the effectiveness of a firm’s 
operations  
 
441-335                              3((2)-2-5) 
ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
 (Accounting Information System)  

ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบ
สารสนเทศทางบญัชี หลกัการจดัท าเอกสารของธุรกิจ 
หลกัการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี วงจรทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน ระบบย่อยของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และรายงานทางการเงิน 
ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
วงจร  การควบคุมภายใน  ทาง เ ดิน เอกสารและ
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

Character, structure and means of accounting 
information systems; principles of making business 
documents; analysis principle and accounting 
information systems design; business standard circuit 
and financial report; categories  of documents and 
information related to each circuit; internal control, 
documents and other related accounting information 
 
 
 
 
 



441-336                3((3)-0-6) 
กำรตลำดดิจิทัลและกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 (Digital Marketing and Electronic Commerce) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-103 ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ 

แนวคิ ดและทฤษ ฎี เ ก่ี ยวกับ ส่ือสมัย ใหม่  
การตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ นวัตกรรมทางการ
ตลาดออนไลน์ แนวคิดและหลกัการของพาณิชกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ โครงสร้างและกลยุทธ์การท า
ธุร กิจ สู่ ธุร กิจ  ธุร กิจ สู่ผู ้บ ริโภค การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์ ระบบการ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการรักษาความปลอดภยั 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีใช้ในการพฒันาการพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

Prerequisite: 441-103 Management 
Information Systems 

New media concepts and theory; social media 
marketing; online marketing innovation; concepts and 
principles of electronic commerce; electronic 
transaction models, structures and strategy; business-
to-consumer; information technology system 
development for electronic commerce; electronic 
payment system; security measures; internet 
technology for e-commerce development; related laws 
 
441-337                3((2)-2-5) 
ธุรกิจจ ำลอง 
(Dummy Business) 

 

แนวคิดของธุรกิจจ าลอง ต้นแบบของธุรกิจ
จ าลอง พฒันาและทดสอบแบบบริษทัจ าลอง จัดการ
บริษทัจ าลอง 

Concept of dummy business; the prototype of 
dummy business; develop and validate the prototype of 
dummy business; manage the dummy business 
 
441-338                 3 ((3)-0-6) 
กำรจัดกำรเพ่ือกำรประกอบพธิีฮัจย์และอุมเรำะฮฺ  
 (Hajj and Umrah Performance Management) 

ปรัชญา ความส าคญั หลกัการ กระบวนการ การ
เตรียมความพร้อมของมุสลิม และการประมาณค่าใชจ้่าย
เพื่ อการประกอบพิ ธีฮัจย์และและอุม เราะ ฮฺ  การ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ และ

ประเทศซาอุดิอารเบีย การประสานงานการเดินทางไป
กลบั การจดัการดา้นอาหาร ท่ีพกั สุขภาพ อนามยัและ
การเขา้ร่วมพิธีฮจัยแ์ละอุมเราะฮฺ 

Philosophy, significance, principles, process, 
preparation and expenditure estimation for Hajj and 
Umrah performance; coordination with related 
divisions  in Thailand and Saudi Arabia; coordination 
and management regarding two-way travel, food, 
accommodation, health and Hajj and Umrah 
performance 
 
441-339                 3((3)-0-6) 
กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจ 
 (Business Negotiations)  

หลกัการ ความส าคญั รูปแบบ การเจรจาต่อรอง
ระหว่างธุรกิจ การเจรจาทางการค้า การต่อรองเชิง
นโยบายและกลยุทธ์ การวางแผนและการเลือกใช้
เทคนิค ปัจจัยความสัมฤทธ์ิผลของการเจรจาต่อรอง 
มาตรการของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง การเจรจาต่อรองในมุมมอง
ของอิสลาม 

Principles, significance and models of business 
negotiations, trade negotiations, policy and strategic 
negotiations; negotiation planning and techniques; 
effective negotiation factors; related governmental 
measures; negotiation from Islamic perspective 
 
441-431                3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรบริกำร 
 (Service Industry Management)  

ลักษณะของอุตสาหกรรมบริการ ความหมาย 
ความส าคัญ และประเภทของการบริการ บทบาท
อุตสาหกรรมบริการ กลยุทธ์การตลาด และพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในธุรกิจบริการ, การวางแผนและการพฒันา
ธุรกิจบริการ การเงินและการบัญชีในธุรกิจบริการ 
เทคโนโลยีในธุรกิจบริการ การจดัการทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจบริการ การด าเนินงานของธุรกิจต่างๆ ใน
อุตสาหกรรมการบริการ 

Characteristics of service industry; meaning, 
significance, and types of service businesses; roles of 
service industry; marketing strategy and customer 
behavior, business planning and development, finance 
and accounting, technology, and human resource 



management for the service industry; business 
operations under service industry 
 
441-432                3((3)-0-6) 
กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
 (International Business Management)  

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ วิธีการจดัการ
และด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศวตัถุประสงค ์กลยุทธ์ 
กฎหมาย ขอ้ตกลงและอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันา
และปรับปรุงนโยบายการบริหารและจัดการ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม รูปแบบการเขา้
สู่ตลาดระหว่างประเทศ หน้าท่ีด้านการเงินระหว่าง
ประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลระหว่างประเทศ การจดัการเปรียบเทียบ
และนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
International business operations and 

management: objectives, strategies, related laws, 
regulations and conventions, development and 
improvement of management policies in accordance 
with their social environments, modes of international 
business entry, international finance functions, 
international marketing and international human 
resource management; comparative management and 
international business policies 
 
441-433                3((2)-0-5) 
แผนธุรกิจ 
 (Business Plan)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
ความส าคญัของการท าแผนธุรกิจ หลกัการท า

แผนธุรกิจเพื่อการลงทุน และการสนบัสนุนจากสถาบนั
การเงิน การก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบายหลัก 
วิธีการจัดท างบประมาณ การพยากรณ์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ทางธุรกิจ ดา้นการตลาด การเงิน การผลิต
และทรัพยากรมนุษย ์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ การ
สร้างตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การท า
รายงาน กระบวนการวางแผนธุรกิจ เร่ิมจาก วิสัยทศัน์ 
ภารกิจ วตัถุประสงค ์วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก
และภายในธุรกิจ การก าหนดยทุธศาสตร์ระดบัต่างๆ น า
แผนไปปฏิบติัโดยผา่นงบประมาณและการควบคุม 

Prerequisite: 441-202 Marketing 
Significance of business plan; principles of 

business plans for investment and financial support; 
goal and policy specification; budgeting; forecasting; 
business situation analysis in marketing, finance, 
production and human resources; relationships among 
factors; development of decision making support 
models; reporting; business planning methodology: 
vision, mission,  objectives, external and internal 
factors of business environment, strategymaking, 
implementation through budgets and control 
 
441-434                3((3)-0-6) 
หลักกำรจัดกำรแนวอิสลำม 
 (Principle of Islamic Management) 

รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

ความหมาย ความส าคัญ และหน้าท่ีของการ
จดัการในศาสนาอิสลาม หลกัการและขอบเขตของการ
จดัการแนวอิสลาม ทกัษะการจดัการแนวอิสลามระดบั
ต่าง ๆ การจัดการภาคสาธารณะและภาคเอกชนใน
อิสลาม กรณีศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการแนว
อิสลามกับการจัดการสมัยใหม่ และการจัดการแนว
อิสลามเชิงปฎิบติั 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
Meaning, significance and functions of 

management in Islam; principles and scope of Islamic 
management; various levels of Islamic managerial 
skills; public and private management in Islam; case 
studies comparing Islamic management with modern 
management; practical Islamic management 

 
441-435                 3((3)-0-6) 
กลยุทธ์กำรตลำดอำหำรฮำลำล 
 (Halal Food Marketing Strategy)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
ความหมาย ความส าคัญ และบทบาทของ

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อการพฒันาประเทศและ
เสริมสร้างรายไดใ้นจงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาตรฐาน
อาหารฮาลาล ขั้นตอนการขอเคร่ืองหมายอาหารฮาลาล 
ฉลากและเคร่ืองหมายบนบรรจุภัณฑ์ ความแตกต่าง
ระหว่างตลาดอาหารฮาลาลกับตลาดอาหารทัว่ไป กล
ยทุธ์การตลาดส าหรับอาหารฮาลาล 



Prerequisite: 441-202 Marketing  
Meaning, significance and role of the halal 

food industry in developing the country and increasing 
income in the Southernmost provinces of Thailand; 
halal food standards, halal certification process; 
package labeling and logo; differences between halal 
food markets and other food markets; halal food 
marketing strategies 
 
441-400              6((0)-36-0)  
สหกิจศึกษำ 
 (Co-operative Education)  

ปฏิบัติ ง าน เต็ม เวลาในหน่วยงานภาค รัฐ 
ภาคเอกชน หรือองคก์ารพฒันาเอกชน เป็นเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในลักษณะพนักงานชั่วคราวเ พ่ือให้ได้
ประสบการณ์จากการไปปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

Full-time job training for one semester as a 
temporary employee in a government sector, private 
sector, or private development organization in order to 
get experience from particular task assignments 
 
444-101                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์เบื้องต้น 
(Introduction to Social Work) 

นิยาม ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางสังคม
สงเคราะห์ และกระบวนการปฏิบติังานพ้ืนฐานทางสังคม
สงเคราะห์ รวมทั้ งแนวคิดพ้ืนฐานของวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ประวติัและพฒันาการทางดา้นสังคมท่ีน าไปสู่
การศึกษาระบบสวสัดิการสังคม ความรู้และพฒันาการ
ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอบเขตของการจดัระบบ
บริการทางสังคม โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจในมิติของ
งานสังคมสงเคราะห์ เน้นการเ ช่ือมโยงไปท่ีระบบ
สวสัดิการสังคม 

History and development of Thai and foreign 
social work study, definition, knowledge, 
comprehensive, skill of social work, and  social work 
operational; the basic concepts of social work 
profession; history and social developmental leading to 
the social welfare system. knowledge and 
developmental of professional social work; the scope of 
the system of social services, using knowledge and 
understanding of the dimensions of social work, 
emphasize the link to the social welfare system 

444–102                    3(3-0-6) 
พฤติกรรมมนุษย์กับงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Human Behavior and Social Work) 

ทฤษฎีและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสังสรรค์
ระหว่างบุคคล การเติบโต การเปล่ียนแปลงและพฒันา
ในช่วงชีวิตของบุคคลในบริบททางสังคม ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษย ์ค่านิยม ประเด็นจริยธรรม
ท่ีสัมพนัธ์กบัพฒันาการทางชีวะจิตสังคม 

Theories and issues concerning interpersonal 
interaction; personal growth, change and development 
in social context; theories of human behavior; values 
and ethical issues related to Bio-psychosocial 
development 

 
444-103                  3(3-0-6) 
กำรให้ค ำปรึกษำในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Counseling in Social Work) 

แนวทางและเทคนิควิธีการท่ีเป็นสากลต่อการ
แกไ้ขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายโดย การประยุกต์การให้
ค  าปรึกษาไปใช้กับรายบุคคล กลุ่ม ชุมชน ข้อพิจารณา
ทางจรรยาบรรณและกฎหมายเก่ียวกบัการให้ค  าปรึกษา
ทางสังคมสงเคราะห์ 

Guideline, and techniques on how to resolve the 
issue of a universal audience by applying for counseling 
in a case work, group work, and community: considering 
of ethics and law in social work 
 
444-104                  3(3-0-6) 
จริยธรรมในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Ethics in Social Work) 

แนวคิด ปรัชญา  จริยธรรม การให้เกียรติ การท า
ความเข้าใจมนุษย์ ความมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ 
ศัก ด์ิศ รีและการมีตัวตนการเสริมพลังอ านาจของ
กลุ่มเป้าหมายของการปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์และ
ธรรมาภิบาลในงานสังคมสงเคราะห์ 

Ethics, respect the inherent diginity and worth of 
the person, human prestige and good governance in 
social work practice dignity and the identity of the 
target of the practice of social work and the dignity of 
the identity of the target of social work practice 
 
 
 



444-201                  3(3-0-6) 
ทฤษฎีกำรสังคมสงเครำะห์ 
(Theory in Social Work) 

แนวคิด  ปรัชญา ทฤษฎีการสังคมสงเคราะห์ 
ทฤษฎีด้านสวสัดิการสังคม ความสัมพนัธ์ของปรัชญา
แนวคิดและการปฏิบัติทางสังคมสงเคราะห์และ
สวสัดิการสังคม ทั้งในบริบทสากล และสังคมไทย และ
กระบวนทัศน์ในงานสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการ
สังคม 

Concept, philosophy and theory of social work, 
related among philosophy, concept and practice in Thai 
and foreign context  and paradigms in social work and 
social welfare 
 
444-202                    3(2-2-5) 
ทักษะและเทคนิคในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Skill and Technique in Social Work) 

ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานทางสังคม
สงเคราะห์ การจัดการระบบบริการและการปฏิบติัการ
สังคมสงเคราะห์รายกรณี รายกลุ่ม การแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ขั้นต้นในระดับจุลภาค 
เทคนิคและกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การ
จัดระบบบริการ และการปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์
ระดบัชุมชน และเทคนิคการปฏิบติังานในระดบักลุ่มและ
ชุมชนในสังคมไทย รวมทั้งงานวิจยัทางสังคมสงเคราะห์ 
และนโยบายสังคมในระดบัมหภาค 

Skill and process of social work practice, 
management of social work service and operation 
system in cases and groups The problem in practice 
social work initially in micro level.  Technical and 
strategy in social work, systematization service and take 
action social work in community level and operational 
and technical levels and community groups in Thailand 
and techniques work in groups and communities in 
Thailand Including research in social work and social 
policy at the macro level 
 
444-203                  3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทำงสังคมสงเครำะห์ 
(Social Work Methodology) 

ความเขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานทางการวิจยัในงาน
สังคมสงเคราะห์   การออกแบบการวิจยั  การเก็บขอ้มูล 

และโครงร่างงานวิจัย การตั้งค  าถามการวิจัย และการ
เลือกรูปแบบการวิจยัท่ีเหมาะสมกบัการศึกษา 

Understanding fundamental in social work 
research, research design, collecting data, and reseach 
proposal, research questions and selecting research 
themes appropriate to the study 
 
444-204                  3(2-2-5) 
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Quantitative Research in Social Work) 

แนวคิด ทฤษฏี ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทาง
สังคมสงเคราะห์ การเขียนกรอบ แนวคิดและโครงร่าง
งานวิจยั ตลอดจนการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือการ
วิจยั การประมวลและวิเคราะห์ผล 

Concepts and theories of quantitative research 
methods in social work; writing conceptual framework 
and research proposal; designing and building research 
tool; data processing and analysis 
 
444-205                3(0-0-18) 
กำรฝึกวิชำชีพ 1 
(Field Work I) 

การฝึกให้ รู้จัก ศึกษา สัง เกต วิ เคราะห์การ
ปฏิบัติงานขององค์กร และงานสังคมสงเคราะห์ใน
องคก์ร การน าความรู้ ทกัษะ หลกัการ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การน า วิ ธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานท่ีให้บริการ การใช้ทรัพยากร 
การติดต่อประสานงานในการให้บริการ การเสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงทั้ ง วิ ธีการให้บ ริการและ
พฤติกรรมของผูใ้ห้บริการให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ของสังคม เช่น การฝึกโรงพยาบาลจิตเวช สถานพินิจ 
และบา้นพกัเด็ก ฯลฯ 

Training to observe, practical analysis of 
organization and social work. Capable to mixed 
knowledge, skill and principle especially method of 
blend social work to use in service unit,  resource using, 
servicing system, concept in adjust service methodology 
and service’s behavior suitable for social situation 
 
 
 
 
 



444-301                  3(2-2-5) 
กำรวิจัยเชิงคุณภำพในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Qulitative Research in Social work) 

แนวคิด และระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพทางสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และการฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเขา้ถึง
กลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อการได้
ข้อมูลในเชิงลึกในงานวิจัย เ ชิงคุณภาพทางสั งคม
สงเคราะห์ 

Concepts and methodology in social work 
research and practice including access to samples and 
field data collection for a more in-depth qualitative 
research in social work as well as access to the samples 
and the collection of field data to information in-depth 
research 
 
444-302                6(0-0-36) 
กำรฝึกวิชำชีพ 2 
(Field Work II) 

การฝึกให้สามารถศึกษา สังเกต วิเคราะห์ปัญหา
ความต้องการของชุมชนเมืองหรือชนบท การวางแผน
ด าเนินโครงการ การปฏิบติัการตามแผน การประเมินผล
การด าเนินงาน โดยการน าหลักการและวิธีการสังคม
สงเคราะห์แบบผสมสานไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลในชุมชน การวางแผน และปฏิบัติการตามแผน 
การรู้จกัใชท้รัพยากร ทกัษะต่าง ๆ  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ปฏิบติัชุมชนทุกขั้นตอน เช่น การฝึกงานสังคมสงเคราะห์
ชุมชม เทศบาล กองสวสัดิการต่างๆ งานด้านนโยบาย 
ฯลฯ 

Training to observe, and analyze the desire 
problem of urban and rural Project planning, practice, 
evaluated by principle and mixed social work 
methodology, analyzing community data, planning and 
practicing,  using resources, all skills emphasis on 
people participation in action system 
 
444-401                  3(2-2-5) 
กำรสัมมนำทำงสังคมสงเครำะห์ 
(Social Work Seminar) 

การบูรณาการความรู้ ทศันคติ ทกัษะวิชาชีพกับ
นโยบายและบริบททางสังคม การปรับใช้ทฤษฎีและ
งานวิจัยทางสังคม เพื่อการแสวงหาทางเลือกในการ
ปฏิบั ติ ง าน  รวมทั้ งการจัด เ ว ที สัมมนาทางสังคม

สงเคราะห์และสร้างเครือข่ายในงานสังคมสงเคราะห์ใน
ภาคใต ้บูรณาการศาสตร์ทางดา้นสังคมสงเคราะห์กบัการ
สัมนาเชิงปฏิบติัการทางสังคมสงเคราะห์ 

Integration of knowledge, attitude, professional 
skills and social policies, using social theories and 
research to explore alternative practices, including a 
discussion forum and social networking in the social 
work in the south Integration of social sciences with 
seminars; workshops social work 
 
444-402                    3(3-0-6) 
กฎหมำยในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Laws in Social Work) 

แนวคิด เก่ียวกบักฎหมายในงานสังคมสงเคราะห์ 
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสังคมสงเคราะห์ การ
ใช้กฎหมายท่ีถูกตอ้งกบักลุ่มเป้าหมายในการปฏิบติังาน
สังคมสงเคราะห์ 

Concepts of law in social work; social work Acts; 
laws for target groups in social work 
 
444-403                6(0-0-36) 
กำรฝึกวิชำชีพ 3 
(Field Work III) 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ใน
ประเภทและ/หรือระดับผูรั้บบริการซ่ึงซับซ้อนต้องใช้
กลวิธีและองค์ความรู้ขั้นสูงโดยฝึกปฏิบติัในหน่วยงาน
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการสังคมหรือ
หน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การฝึกงานระดบัมหาภาค 
การบริหารนโยบาย 

Training for skill in social work practice in type 
and/or level of service system, which complicated and 
need to use technique and high level of practice in 
social work  and social welfare organization or related 
organization 
 
444-211                  3(3-0-6) 
วิถีมุสลิมกับกำรสังคมสงเครำะห์ 
(Muslim way in Social Work) 

หลักการ ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ในวิถีมุสลิม 
รูปแบบ พัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์  และ
สวสัดิการสังคมตามวิถีมุสลิมในประเทศไทยและสากล 



Principles, theories of Social Work in Muslim 
way, type, development of social work and social welfare 
in Muslim way in Thailand and universal 
 
444-212                  3(3-0-6) 
ควำมเป็นธรรมในสังคมกับกำรสังคมสงเครำะห์ 
(Social Justice and Social Work) 

ปรัชญา แนวคิดว่าด้วยความยุติธรรม ยุติธรรม
ทางอาญา ยุติธรรมชุมชน และความเป็นธรรมในสังคม 
กบัการปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์ 

Philosophy and concepts of justice in society, 
criminal justice, community justice and social justice  
practice in social work 
 
444-213                  3(3-0-6) 
ทุนทำงสังคมและพหุสังคมในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Social Capital and  pluralism social work) 

แนวความคิด ทฤษฏีการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ผลกระทบ บทบาทของงานสังคมสงเคราะห์ต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 

Concepts and theories of social change and its 
effects as well as social work’s role in tackling social 
change 
 
444-214                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์สุขภำพจิต 
(Social Work in Mental Health) 

ความหมาย ความส าคญัของสุขภาพจิต วิธีการ
สังคมสงเคราะห์เพื่อส่งเสริมและบ าบดัสุขภาพจิตระดบั
บุคคล ครอบครัว และชุมชน 

Meaning, important of mental health, the 
method of social work to supplement and threat mental 
health individual, family and community’s level 
 
444-215                  3(3-0-6) 
สังคมวิทยำกับกำรสังคมสงเครำะห์ 
(Sociology Social Work) 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาเก่ียวข้องกับ
การปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์  ความเขา้ใจ วิธีการทาง
สังคมสงเคราะห์ในโครงสร้างทางสังคม ความสัมพนัธ์
ทางสังคมท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์และ
การประยุกต์วิ ธี วิทยาทางสังคมวิทยาในงานสังคม
สงเคราะห์ 

Sociological concepts and theories relevance to 
social work practice, understanding of ways in social 
work and society’s structures, social relationship and 
social work practice, and application sociological 
methods to social work 
 
444-216                  3(3-0-6) 
สวัสดิกำรสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
(Social Welfare and Human Security) 

แนวคิด ทฤษฎี สวสัดิการสังคม และความมัน่คง
ของมนุษย ์องค์ประกอบ หลักการ กลไกและบทบาท 
ระบบการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์การ
เสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิต 

Concept and theory of social welfare and human 
security, components, principles, mechanics and role of 
social development and human security systems, 
formulation and development of quality of life 
 
444-217                  3(3-0-6) 
แรงงำนสัมพนัธ์และกำรประกันสังคม 
(Labor Relation and Social Insurance) 

แนวคิด หลักการ แรงงานสัมพันธ์และการ
ประกันสังคม การเจรจาต่อรอง สภาพการท างานและ
สภาพการจ้างงาน ประเภท หน้าท่ี ระบบ ขอบข่ายการ
ประกนัสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัสังคม
และปัญหาแรงงานสัมพนัธ์ 

Concepts, principles of labor relation and social 
security; negotiation; work and hire condition; types, 
duty, system, scope of social security; Law of social 
security and problem 
 
444-218                  3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูใช้ในกำรส่ือสำรเพ่ือนกัมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 
(Malay  Communication  for Human and Social 
Scientists) 

การใช้ภาษามลายู เพื่ อการ ส่ือสารใ น ชี วิต 
ประจ าวนั บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น การ
ทักทาย การขอบคุณ การสนทนาเบ้ืองต้น การแนะน า   
ตัวฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อนัก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

Use of  Melayu for communication in daily life; 
conversation in daily life  such as greeting, saying 



thanks and simple introduction;  emphasizing on 
listening and speaking skills for Human and Social 
Scientists in interacting people 
 
444-311                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์ในกระบวนกำรยุติธรรม 
(Social Work in Criminal Justice) 

ปรัชญา  แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการปฏิบติังาน
สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการ
ประยุกต์งานสังคมสงเคราะห์ การระงบัและไกล่เกล่ียขอ้
พิพาทระดับชุมชน ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การจัดการ
ศึกษาดูงานในหน่วยงานท่ีให้บริการในกระบวนการ
ยติุธรรม 

Philosophy, concepts, theories, and type of 
social work practice in process of criminal justice 
including to apply in social work; reconciliation and 
restorative justice; field trip in a unit of criminal justice 
service 
 
444-312                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์กำรศึกษำ 
(Social Work for Education) 

ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา โอกาสและการ
เข้า ถึงบ ริการการศึกษา การจัดการศึกษาแก่กลุ่ม
ผู ้ด้อยโอกาส กรณี ศึกษาการจัดการ ศึกษาให้กับ
ผูด้อ้ยโอกาส ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการ
แกไ้ข 

Philosophy and theory of education, an 
opportunity and approach to assist an inferior group a 
case study management of education for a group of 
people who are inferior in social position to be 
successful; problems and direction of improvable 
 
444-313                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์กำรแพทย์ 
(Medical Social Work) 

แนวคิด หลักการ และกฎหมายเก่ียวกับระบบ
บริการสุขภาพ รูปแบบและวิธีการในการดูแลสุขภาพ
และการให้บริการทางการแพทย ์

Concepts, principles, law of health service 
system, types and instruction to take care of health and 
medical care 
 

444-314                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ 
(Social Work for an Elderly Person) 

แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอายุ เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์ การพฒันาระบบสวสัดิการ
ผูสู้งอาย ุทั้งเชิงปฏิบติั และเชิงนโยบาย 

Concept of an elderly person for application in 
social work practices, development of aging welfare 
system in policies and practices dimension 

 
444-315                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์ส ำหรับกลุ่มผู้มีควำมเปรำะบำง 
(Social Work for Vulnerable Groups) 

แนวคิด  ลกัษณะและผลกระทบของความเส่ียง
ทางสังคม การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์กับกลุ่มผูมี้
ความเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ 

Concepts, characteristics and consequences of 
social vulnerability; social work practice with 
vulnerable groups 
 
444-316                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์เด็ก เยำวชนและครอบครัว 
(Social Work for Child, Youth and Family) 

แนวคิดเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
กระบวนการสังคมสงเคราะห์ในการคุ้มครองเด็ก การ
เสริมสร้างศักยภาพของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการจดัการเด็กและ
ครอบครัว ในบริบทต่างๆทางสังคม 

Concept of child, youth and family; process of 
social work to child’s protections, potential to child, 
youth and family; and social work’s roles to manage 
child and family in varies context society 
 
444-317                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์ส ำหรับผู้พกิำร 
(Social Work for People with Disability) 

ลักษณะ ประเภท ของความพิการทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ นโยบาย มาตรการ แนวทางและการ
ปฏิบติัของรัฐ  เอกชน และประชาสังคมต่อผูพ้ิการ 

Character, type of both in deformation of the 
body and minded policy, measure, trend and the 
practice of the state, private, and civil society with 
disability 



444-411                  3(2-2-5) 
สังคมสงเครำะห์ส ำหรับผู้หญิง 
(Social Work for Women) 

แนวคิดเ ก่ียวกับผู ้หญิง  กระบวนการสังคม
สงเคราะห์ในการเสริมสร้างศกัยภาพของผูห้ญิงในบริบท
ต่างๆของสังคม 

Concept of women, process of social work to 
encourage potential women in varies context society 
 
444-412                  3(2-2-5) 
เพศสภำพกับงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Gender and Social Work) 

แนวคิด ทฤษฎีในการปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์
ในมิติเพศสภาพและความเท่าเทียมในโอกาสของกลุ่ม
เพศต่าง ๆ 

Concepts, theory of practical in social work in 
gender and equality of chance in varies gender group 
 
444-413                  3(2-2-5) 
สังคมสงเครำะห์กับควำมขัดแย้ง 
(Social Work and Conflict) 

แนวคิด  ทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวข้องกับความขัดแย้ง 
หลกัการสังคมสงเคราะห์กบัการจดัการความขดัแยง้ใน
รูปแบบต่างๆ 

Concepts and theories related to conflict, 
principles of social work and conflict management 
 
444-414                                 3(2-2-5) 
หลักระบำดวิทยำในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Principle of Epidemiology for Social Work) 

แนวคิดระบาดวิทยา  ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับ
กระบวนการสังคมสงเคราะห์ ทั้งในเขตเมืองและชนบท 
เนน้การปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์เชิงบูรณาการวิชาการ
แขนงต่าง ๆ เพื่อพฒันาระบบงานดูแลสุขภาพของมนุษย ์

Concept of epidemiology through social work 
processes both urban and rural emphasis on 
interdisciplinary other sciences to social work practice, 
health system development both healthy and health 
disorder 
 
 
 
 

444-415                  3(2-2-5) 
เทคโนโลยีสำรสนเทศในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Information Technology in Social work) 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหา การ
สร้าง การจดัเก็บขอ้มูลและการเผยแพร่สารสนเทศดา้น
งานสังคมสงเคราะห์ 

Use of information technology for searching, 
creating, collecting and expensing information in social 
work 
 
444–416                  3(2-2-5) 
กำรค้ำมนุษย์กับกำรสังคมสงเครำะห์ 
(Human Trafficking and Social Work) 

สังคมสงเคราะห์กับปัญหาการค้ามนุษย์ การ
ป้องกันและจัดการปัญหาการค้ามนุษยอ์ย่างเป็นระบบ 
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ความเป็นธรรมทางสังคม 
หลกัสิทธิมนุษยชน 

Social work and problems of human trafficking; 
systematic prevention and solution of the problem; 
human dignity; social justice; and human rights 
 
444–417                  3(2-2-5) 
นิเวศวิทยำกับกำรสังคมสงเครำะห์ 
(Ecology in Social Work) 

ความหมาย แนวคิด ท่ีเก่ียวข้องกับระบบนิเวศ  
ส่ิงแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม
การจัดการด้านสภาพภูมิทัศน์ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือตั้ งแต่ระดับ 
บุคคล กลุ่ม ชุมชน รวมทั้งสภาพแวดลอ้มในองคก์รดา้น
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ท่ีจะส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

Definitions and concepts related to ecological 
environment systems; relationships between man and 
environment; landscape management in social work; 
individual and community supports; organizational 
environments for effective operation 


