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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

หลกัสูตรหมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 2561 
 
001-102 ศำสตร์พระรำชำกบักำรพฒันำที่ยั่งยืน 2(2-0-4) 
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
    ความหมาย หลักการ แนวคิด ความส าคัญ และ
เป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชาและ
การพฒันาอยา่งยัง่ยนื และการวเิคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไป
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีระดับบุคคล  องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนใน
ระดบัทอ้งถ่ินหรือประเทศ  
   Meaning, principle, concept, importance and goal of 
the philosophy of sufficiency; work principles; understanding 
and development of the king’s wisdom and sustainable 
development; and analysis of application of the king’s wisdom in 
the area of interest including individual business or community 
sectors in local and national level 
 
xxx-xxx  ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์1    1(1-0-2) 
(Benefit of Mankinds) 
   การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพ่ือ
ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์
   Knowledge integration activities, with emphasis on 
sufficiency economy philosophy, work principle for benefit of 
mankind 
 
117-101 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  3(3-0-6) 
(King’s Philosophy and the Benefit of Mankind) 
 ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมาย
ของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการ
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน และการวิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไป
ประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจ หรือชุมชนในระดบั
ทอ้งถ่ิน หรือประเทศ การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ 
เนน้ (ตาม) หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือประโยชน์เพ่ือน
มนุษย ์
 Definition, principle, concept, importance and target of 
sufficiency economy philosophy; His Majesty the king working 
principles and Royal Initiative of His Majesty: understand, 
achieve and develop; development according to King’s 
philosophy and sustainability development; analysis on the 
application of King’s philosophy to personnel level, business 
organization, local community, and national levels; conducting 
activities in the aspect of knowledge integration focusing on 

                                                 
1 รหสัตามคณะ คือ 299-102  400-100  711-101  761-104  872-000  
910-206  196-100  993-171 

(following) the principle of sufficient economy philosophy for 
the benefit of mankind 
 
สำระควำมเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท ำ-น ำสุข   3(3-0-6) 
(New Consciousness and Living a Peaceful Life) 
 การมีสติ  การท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต 
การประยุกต์ใช้สติในการเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ น าสติไป
ใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์  เข้าใจการเปล่ียนแปลงของ
อารมณ์ มีความสุข มีการแบ่งปัน คุณค่าของชีวิตและความเป็น
มนุษย ์การรู้จกัและเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น เจตคติท่ีดี การเขา้ใจและ
ยอมรับความแตกต่างทางวฒันธรรม  ความคิด ความเช่ือและ
ค่านิยม การอยูร่่วมกนับนพ้ืนฐานทางจริยธรรม ทกัษะการส่ือสาร
อย่างสันติและทกัษะพหุวฒันธรรม การจดัการความขดัแยง้และ
สันติวิธี เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข
และสันติ 
 Consciousness, mind calmness and apprehension of 
peace; able to emply consciousness in studying and conduction 
activities, including cogitating upon thought and emotion; able to 
understand change in emotional state, being happy, learning to 
share and acknowledging value of life and humanness; self-
perception and understand others; having positive attitude; 
understand and accept differences in culture, idea belief and 
value; state of coexistence with ethics, peaceful communication 
skill and multiculturalism skill; conflict management and non-
violent method to apply into the state of living life in happiness 
and peace  
 
117-105 จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี   2(2-0-4) 
(New Consciousness and Happy and Peaceful Life) 
 การมีสติ และความรู้สึกตวั ความสุขของชีวิต การรู้เท่า
ทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับและเคารพความแตกต่าง
หลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน  การแกปั้ญหาร่วมกนั
อยา่งสร้างสรรค ์ การใชชี้วติในสังคมท่ีมีความหลากหลาย 
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-
awareness; social literacy; understanding and respecting 
diversity; communication and collaboration skills; creative 
problem-solving; living in diversity 
 
117-102 ควำมเป็นพลเมืองและจิตสำธำรณะ 3(3-0-6) 
(Citizenship and Public Consciousness) 
 แนวคิด หลกัการ คุณสมบติัและความส าคญัของความ
เป็นพลเมืองภายใตห้ลกัการประชาธิปไตยในระดบัชุมชน สังคม
โลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความ
รับผดิชอบต่อสังคม ความเท่าเทียมทางสังคม แนวคิดและหลกัการ
ของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้น การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่
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บุคคลอ่ืนและการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง 
บ าเพญ็ประโยชน์กบัผูอ่ื้นโดยใช้หลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้
และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ 
 Concept, principle, qualification and importance of 
citizenship under the democracy principle in community, global 
and online society (virtual society) levels; abide by the law, 
social responsibility, equality, concept and principle of 
cardiopulmonary resuscitation, healthcare aid for others, and 
simulation of cardiopulmonary resuscitation demonstration; 
outreach to others by employing basic cardiopulmonary 
resuscitation and healthcare methods 
 
196-101 ควำมเป็นพลเมือง    2(2-0-4) 
(Citizenship)   
  แนวคิด หลกัการ คุณสมบติัและความส าคญัของความ
เป็นพลเมืองภายใตห้ลกัการประชาธิปไตยในระดบัชุมชน สังคม
โลกและสังคมออนไลน์ (สังคมเสมือน) การเคารพกฎหมาย ความ
รับผดิชอบต่อสังคม   

Concept, principle, characteristic and significance of 
citizenship in democratic  community, global and virtual society; 
law-abidingness; social responsibility 

 
993-172 จิตสำธำรณะในภำวะวิกฤต   1(1-0-2) 
(Social Engagement in Crisis) 
    แนวคิดและหลกัการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองต้น  
การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและการปฏิบติัการช่วยฟ้ืน
คืนชีพจากสถานการณ์จ าลอง  บ  าเพ็ญประโยชน์กับผูอ่ื้นโดยใช้
หลกัการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ 

Concepts and principles of CPR (Cardiopulmonary 
resuscitation); public health care; CPR simulation training; 
public service 
 
สำระกำรเป็นผู้ประกอบกำรกบักำรคิดเชิงระบบ  
001-103 ไอเดยีสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร  1(1-0-2) 
 (Idea to Entrepreneurship) 
 การเป็นผูป้ระกอบการ  การประเมินสภาพแวดล้อม
ธุรกิจ  การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ  การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ย
เคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business 
environment opportunity analysis; using business models with 
modern business tools 
 
117-104 กำรคิดสู่กำรเป็นผู้ประกอบกำร  3(3-0-6) 
(Thinking  to Entrepreneurship) 
 ความหมายและความสัมพนัธ์ของการคิดขั้นสูงกบัการ
เป็นผูป้ระกอบการ การพฒันาทักษะการคิดขั้นสูง การใช้ข้อมูล
และการประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือการตัดสินใจหา
ทางเลือกอยา่งเท่าทนัโลกบนพ้ืนฐานคุณธรรม การแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจและการพฒันาแนวคิดในการใช้ชีวิตอย่างสมดุลและ
ยัง่ยนื การจดัท าแนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
 Definition and relation of higher order thinking with 
entrepreneurship: development of higher order thinking; use of 

data and evaluation of business environment for making decision  
deliberately on alternatives based on ethics, searching for 
business opportunity and perspective development of balanced 
and sustainable living; developing business ideas with modern 
business tool 
 
117-115 กำรคิดและกำรตัดสินใจ    2(2-0-4) 
(Thinking and Decision Making)  

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิด
สร้างสรรค ์การวิเคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการ
ใชเ้หตุผล กระบวนการตดัสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ การ
รู้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และการ
ประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาในชีวติประจ าวนั  
  Principles and processes of systematic thinking; 
creative thinking; data and information analysis; logic and 
reasoning; decision-making process; search of knowledge; 
literacy and application of social and environmental changes  
 
262-202 กำรคิดเปลีย่นชีวิต     2(2-0-4) 
(Thinking for Life Changing)  
     ความหมายและความส าคัญของการคิดขั้ นสูง การ
พัฒนาทักษะการคิดขั้ นสูง การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจหา
ทางเลือกอยา่งเท่าทนัโลกบนพ้ืนฐานคุณธรรม  การพฒันาแนวคิด
ในการใชชี้วติอยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
 Definitions and significance of higher-order thinking; 
development of higher-order thinking skills; use of information 
promoting alternative perspectives for wise decision-making 
based on morals; conceptual development of  balanced and 
sustainable life 
 
747-102 ข้อมูลนี้มีค ำตอบ     2(2-0-4) 
(Answering Questions with Data)      
  การตั้งค  าถามในประเด็นท่ีสนใจ การหาขอ้มูลจากส่ิง
รอบตวัและข่าวสารในชีวิตประจ าวนั สถานการณ์ปัจจุบัน การ
จดัการและการจ าแนกขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยี
ท่ีทันสมยั แหล่งเรียนรู้หลากหลาย และใช้ทฤษฎีสถิติเบ้ืองต้น 
วธีิการสรุปผล เทคนิคการน าเสนอ 
  Developing interesting research questions; primary 
data collection;  data management and classification; modern 
technology in data analysis; varied learning sources; basic 
statistics; drawing conclusions from data; data presentation 
techniques 
 
สำระกำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดจิิทัล  
117-116  กำรรู้เท่ำทันดจิิทัล   2(2-0-4) 
(Digital Environment Literacy) 
 เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและ
กฎหมายในสังคมไซเบอร์ แนวคิดและความส าคัญของส่ือและ
ข่าวสารในยุคดิจิทลั ภูมิทศัน์การส่ือสารสมยัใหม่ ผลกระทบจาก
ส่ือและพฤติกรรมการส่ือสารในส่ือดิจิทลั  สิทธิส่วนบุคคลและ
การละเมิด ภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้านปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติเพื่อการด าเนินชีวติ การสืบคน้และการเขา้ถึงสารสนเทศ
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ท่ีเก่ียวขอ้ง การใช้สารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
การอา้งอิง และการน าเสนอสารสนเทศ 
 Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and 
regulations; concepts and significance of media and information 
in digital age; modern communication landscape; media impacts; 
communication behaviors in digital media; private right and 
violation; access to information; use of information for lifelong 
learning; citation; information presentation 
 
299-104 รู้คิด รู้เท่ำทัน    2(2-0-4) 
(Values of the Wise and Deliberation)  
  กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์  ความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม แนวทางการป้องกนัแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  Scientific thinking process; progress in science and 
technology; impacts of science and technology on way of life; 
economy, society and environment; preventing and solving 
problem  arising from science and technology impact 
 
724-106 เกำะติดกระแสวิทยำศำสตร์สมัยใหม่   2(2-0-4) 
(Current Issues in Modern Science)  
      พฒันาการดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต รูปแบบการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ
รู้เท่าทันสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลงังานและ
ส่ิงแวดล้อม  สถานการณ์ ปัจจุบันของความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมในระดบัชุมชน ภูมิภาค 
และระดบัสากล ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ใน
ปัจ จุบัน ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับ สั งคม  ก าร เ มือ ง  เ ศ รษฐ กิจ  และ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก าลังเป็นท่ีน่าสนใจหรือมีผลกระทบต่อ
มนุษย์ ส่ิ ง มี ชีวิต  และ ส่ิงแวดล้อม กฎหมาย วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม    

Science and technology development for enhancing 
quality of life; IT applications in science, technology, energy and 
environment; scientific and technological advancement; 
communal, regional and international innovations; modern 
scientific and technological issues related to or with impacts on 
society, politics, economy, natural resources, humans, living 
organisms and environment 
 
724-107 กำรบริโภคสีเขียว    2(2-0-4) 
(Green Consumptions)   
  ชีวติท่ีดีในร้ัวมหาวทิยาลยัเชิงนิเวศ (Eco-university) มิติ
ส่ิงแวดลอ้ม (ทรัพยากรธรรมชาติ พลงังาน เทคโนโลยี ของเสีย 
และเศรษฐสังคม) และการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงเพ่ือสร้างความสมดุลแห่งชีวิต นิเวศพฒันาเพื่อการ
พฒันาคุณภาพชีวิตอย่างยัง่ยืน การปรับตวัให้สอดคล้องกับการ
พฒันาเมืองส่ิงแวดล้อมยัง่ยืน (green and sustainable city) 
นวตักรรมสีเขียวและการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
เตือนภยัธรรมชาติ รู้เท่าทนัเทคโนโลยีการส่ือสารและการน าเสนอ
ขอ้มูลข่าวบนพ้ืนฐานของพหุวฒันธรรม 

  Happy life in eco-university; environmental  
dimensions (natural resources, energy, technology, waste and 
socioeconomic) adjustment under globalization changing for 
balanced  life; eco-development for sustainable development of 
quality of life;  adaptations to sustainable and green city 
development; green innovation and product selection; application 
of basic GIS for natural disaster warning system; dynamic 
globalization and critical media literacy in multicultural society 
  
สำระกำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 
746-102 สมำร์ตแมท สมำร์ตไลฟ์    2(2-0-4) 
(Smart Math for Smart Life)  
 ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ค ว า ม รู้ ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น
ชีวติประจ าวนั เช่น การใหเ้หตุผลปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  การ
จดัการตารางเวลา การดูแลสุขภาพ  การจดัการการเงินส่วนบุคคล 
และการเลือกซ้ือสินคา้   

Application of mathematical knowledge in everyday 
life: explanation of natural phenomena, schedule management, 
health care, personal financial management and shopping 

 
746-103 ฟินแมท     2(2-0-4) 
(FinMath) 

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในดา้นการเงิน  
คณิตศาสตร์พ้ืนฐานด้านการเงิน  การคิดอัตราดอกเบ้ีย การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล  การผ่อนช าระสินคา้ และการลงทุน
ดา้นการเงินเบ้ืองตน้  
  Application of mathematical knowledge in finance; 
basic financial mathematics; interest rate calculation; personal 
financial planning; installment payment; and basic investments
   
สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
ภำษำองักฤษ  
417-101 ไฮ-องิลชิ     2(2-0-4) 
(Hi ! English)  
  การฝึกสนทนาภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั ฝึกทกัษะ
การออกเสียงภาษาองักฤษอย่างถูกตอ้ง เรียนรู้ทักษะการสนทนา
ภาษาอังกฤษผ่านส่ือท่ีหลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง 
ภาพยนตร์ และบทบรรยายส้ัน ๆ  
 Practice of English conversation in daily life; practice 
of English pronunciation; learning English through media such as 
English cartoons, fairy tales, songs, movies and short 
descriptions  
 
417-102 เพน็แอนด์โพสต์    2(2-0-4) 
(Pen and Post) 
  การพัฒนาทักษะการอ่าน เน้นการหาหัวข้อ ใจความ
ส าคญั และรายละเอียดของบทอ่าน ขยายวงค าศพัท ์พฒันาทกัษะ
การเขียนประเภทต่างๆ ในระดบัประโยคและขอ้ความส้ันๆ 
 Developing reading skills focusing on identifying 
topics, main ideas and details; vocabulary improvement; 
developing grammatical and meaningful sentences and short 
paragraph writing skills  
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ภำษำไทย 
411-101 ภำษำไทย ภำษำเธอ    2(2-0-4) 
(Thai Language Your Language)   
  ภาษากบัการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดดว้ยการเขียนท่ีมุ่ง
สัมฤทธิผลของการส่ือสารตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมกบัสถานการณ์การส่ือสาร  การรับสารดว้ยการอ่านเพ่ือ
จับใจความ สรุปความ และมีวิจารณญาณในการน าไปใช้
ประโยชน์  
  Language and presentation of ideas through written 
communication appropriate with different situation for the 
achievement of communicative objectives ; culture of Thai 
language usage ; practice of correcting defective message in 
communication ; receiving information by reading for main 
ideas, summarizing, and criticizing for learning and living 
application 
 
411-102 สนทนำภำษำไทย 4.0    2(2-0-4) 
(4.0 Thai Conversation) 
  ภาษากับการน า เสนอความคิดด้วยการพูดอย่างมี
ขั้นตอนตามวตัถุประสงคต่์างๆ และเหมาะสมกบับริบททางสังคม
วฒันธรรม และสถานการณ์การส่ือสาร  บุคลิกภาพและอวจัน
ภาษาเพื่อสัมฤทธิผลในการพูด การรับสารด้วยการฟังเพื่อคิด
วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถประยุกต์ใช้เพ่ือการ
เรียนรู้และการด าเนินชีวติได ้  
  Language and expression of ideas via appropriate use 
of verbal communication process in accordance with socio-
cultural contexts and situations under different objectives; 
personality and nonverbal language for speaking achievement; 
listening for information critically for learning and living 
application 
 
สำระสุนทรียศำสตร์และกฬีำ 
สุนทรียศำสตร์ 
125-101 หัตถกรรมสร้ำงสรรค์    1(1-0-2) 
 (Creative Craft) 
  การ คิด  การใช้ทักษะ  และการจัดการภู มิ ปัญญา 
หัตถกรรมท้องถ่ิน การผลิตผลงานสร้างสรรค์ เกิดนวตักรรม
น าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ   
  Thoughts, skills, and knowledge management of local 
handicraft; creative work and innovation for value creation and 
economic value 
  
277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ    1(1-0-2) 
 (Craft Appreciation)  
  การน าวสัดุเหลือใชม้าประดิษฐเ์พ่ือใหเ้กิดความสวยงาม
และน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนั Creative use of  waste 
material 
 
277-104 กำร์ตูนหรรษำ    1(1-0-2) 
 (Cartoon Appreciation)  
  การวาดรูปการ์ตูนเบ้ืองตน้และน าการ์ตูนไปตกแต่งบน
ของใชใ้นชีวติประจ าวนั  

  Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons 
 
411-103 สีสันบันเทิงคดี    1(1-0-2) 
 (Colorful Fiction) 
  ความเขา้ใจโลกและชีวิต ความจรรโลงใจ คุณค่าด้าน
ความงาม สังคม และวฒันธรรมผ่านงานสร้างสรรคท่ี์ใช้ภาษาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย เร่ืองส้ัน บทเพลง บทละคร   
  Life experience, inspiration, aesthetic, social and 
cultural appreciation through novels, short stories, songs, and 
plays 
 
412-123 ศิลปะแดนมังกร   1(1-0-2) 
 (Chinese Art) 
   ศิลปวฒันธรรมจีนด้านต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ 
ศิลปะการเขียนพู่กนัจีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา และอาหารจีน เป็น
ตน้ 
   Chinese art and culture such as paper cutting, the art 
of Chinese Calligraphy, abacus, the art of tea and food 
 
413-242  เสน่ห์มลำยู    1(1-0-2) 
(Malay Enchantment) 
   ชนชาติ ประเพณี วฒันธรรมของชาวมลายูในประเทศ
ไทยและอาเซียน 
   Race, culture and traditions Malay in Thailand and 
ASEAN 
 
415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น   1(1-0-2) 
(What’s Japan) 
   สังคม วัฒนธรรมญ่ีปุ่นและศิลปะด้านต่างๆ ฝึก
วเิคราะห์ขอ้แตกต่างระหวา่งสังคมญ่ีปุ่นและสังคมไทย 
   Japanese Society; culture and art in many aspects; 
analyzing the difference between Thai society and Japanese 
society 
 
416-146 ท่องแดนกมิจิ   1(1-0-2) 
(Get to Know Korea)   
  ศิลปวฒันธรรมเกาหลีดา้นต่าง ๆ เช่น การท าอาหาร
เกาหลี วฒันธรรมการร่ายร าดั้งเดิมของชาวเกาหลี กระแสเกาหลี 
และ การพบักระดาษต่าง ๆ  เป็นตน้ 
  Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean 
Traditional Dance, Korean Wave, fole paper 
 
437-111 ศิลปะบ ำบัด   1(1-0-2) 
(Arts Therapy) 
  กระบวนการสร้างสรรคศิ์ลปะเพื่อพฒันาสุขภาวะทาง
อารมณ์และสติปัญญา การบริหารจดัการความรู้สึก การแสดงออก
และส่ือสารด้วยวิธีการท่ีสร้างสรรค์ เสริมสร้างความมั่นใจใน
ตวัเองและพฒันาการตระหนกัรู้ในตวัตนในระดบัลึกซ้ึง 

Arts and creative activities for improve emotional and 
mental well-being. Learn to manage the feelings, expression and 
communication in more positive way. Increasing self-confident 
and develop a greater self-awareness 
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910-114 เพลนิเพลงมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์  1(1-0-2) 
 (PSU Songs Appreciation) 
  ประวติัความเป็นมา คุณค่า  การวิจารณ์ และสุนทรียะ
ของบทเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การขับร้องบทเพลง
มหาวทิยาลยัโดยอาศยัวธีิการร้องเพลงต่างๆ 
 Background; value; criticism and appreciation of 
PSU’s song; singing PSU’s song in difference way 
 
กฬีำ 
117-118 โยคะ    1(1-0-2) 
 (Yoga) 

 ความรู้และทักษะโยคะ  การออกก าลงักายดว้ยโยคะ  
การประยกุตใ์ชโ้ยคะไปสู่การออกก าลงักายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพใน
ชีวติประจ าวนั 

 Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, 
applying yoga to promote health in daily life 
 
281-204 ลลีำศ    1(0-2-1) 
(Social Dance) 
  ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศ  เพลงท่ีใช้ใน
การลีลาศ เนน้การฝึกปฏิบติั 
  Basic social dance skills and etiquette; social dance 
music; emphasis on practice 
 
281-205 กจิกรรมประกอบจังหวะ  1(0-2-1) 
 (Rhythmic Activities) 
  ความรู้เก่ียวกบักิจกรรมประกอบจงัหวะ ทกัษะในการ
เคล่ือนไหวประกอบจงัหวะ เพลงท่ีใชใ้น 
กิจกรรมประกอบจงัหวะ เนน้การฝึกปฏิบติั 
 Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement 
skills; music for rhythmic activities; emphasis on practice 
 
281-207 บำสเกตบอล   1(0-2-1) 
 (Basketball) 
 ความรู้และทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองต้น วิธีสอน 
การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and competition 
 
281-209 วอลเล่ย์บอล   1(0-2-1) 
 (Volleyball) 

  ความรู้และทกัษะกีฬาวอลเล่ยบ์อลเบ้ืองต้น วิธีสอน 
การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 

  Basic volleyball knowledge and skills; teaching 
methods; practical drills; rules and competition 

 
281-210  แฮนด์บอล    1(0-2-1) 
 (Handball) 
   ความรู้และทกัษะกีฬาแฮนดบ์อลเบ้ืองตน้  วธีิสอน การ
ฝึกปฏิบติั กติกา และการแข่งขนั 

   Basic handball knowledge and skills; teaching 
methods; practical drills; rules and competition 
 
281-215 เทเบิลเทนนิส   1(0-2-1) 
(Table Tennis) 
 ความรู้และทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบ้ืองต้น วิธีสอน 
การฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic table tennis knowledge and skills; teaching 
methods; practical drill; rules and Competition 
 
281-216  แบดมินตัน    1(0-2-1) 
 (Badminton) 
   ความรู้และทกัษะแบดมินตนัเบ้ืองตน้ วิธีสอน การฝึก
ปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and Competition 
 
281-219 ว่ำยน ้ำ     1(0-2-1) 
(Swimming) 
    ความรู้และทกัษะกีฬาว่ายน ้ าเบ้ืองตน้ วิธีสอน การฝึก
ปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic swimming knowledge and skills; teaching 
methods; practical drills; rules and Competition 
 
281-220 เปตอง    1(0-2-1) 
(Petongue) 
 ความรู้และทกัษะกีฬาเปตองเบ้ืองตน้ วิธีสอน การฝึก
ปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
  Basic petongue knowledge and skills; teaching 
methods; practical drills; rules and competition 
 
281-223  มวยไทย    1(0-2-1) 
(Thai Boxing) 
 ความรู้และทกัษะกีฬามวยไทยเบ้ืองตน้ วิธีสอน การฝึก
ปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic This boxing knowledge and skills; teaching 
methods; practical drills; rules and competition 
 
281-225 เทควันโด    1(0-2-1) 
 (Taekwondo) 
 ความรู้และทกัษะกีฬาเทควนัโดเบ้ืองตน้ วิธีสอน การ
ฝึกปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
  Basic taekwondo knowledge and skills; teaching 
methods; practical drills; rules and competition 
 
281-226 ไอกโิด    1(0-2-1) 
 (Aikido) 
 ความรู้และทกัษะกีฬาไอกิโดเบ้ืองตน้ วิธีสอน การฝึก
ปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
  Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and Competition 
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281-227  ยูโด    1(0-2-1) 
 (Judo) 
   ความรู้และทักษะกีฬายูโดเบ้ืองต้น วิธีสอน การฝึก
ปฏิบติั กติกาและการแข่งขนั 
 Basic judo knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and Competition 
 
910-111 ร ำไทยเพ่ือสุขภำพ    1(1-0-2) 
(Thai Dance for Health) 

 ทกัษะเบ้ืองตน้ส าหรับการร าไทย เพลงและจงัหวะ การ
จัดองค์ประกอบการเคล่ือนไหวท่าร าไทยประกอบดนตรีเพ่ือ
น าไปใชส่้งเสริมสุขภาพ 

 Basic Skills of Thai dance; music and rhythm.; 
choreography of Thai dance movement with Music for 
promoting health 
 
910-112 โขนเพ่ือพฒันำร่ำงกำยและจิตใจ  1(1-0-2) 
 (Khon for Personality Development) 

 ความเป็นมา องค์ประกอบการแสดงโขน การพฒันา
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพผ่านทกัษะการฝึกหัดโขน
และตวัละครโขนชนิดต่าง ๆ 

 Background and elements of Khon performance; 
development of mind, body, emotions, and personality through 
Khon practice and the character 
 
910-113 แจ๊สด้ำนซ์    1(1-0-2) 
 (Jazz Dance) 
   ทกัษะเบ้ืองตน้และการจดัองคป์ระกอบการเคล่ือนไหว
ส าหรับการเตน้แจ๊สดา้นซ์ และออกแบบท่า 
เตน้ประกอบเพลงเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและนนัทนาการ 
 Basic skills and composition for Jazz dance; 
choreography with music for promoting  
health and recreation 
 
สำระเลือกศึกษำทั่วไป                                           
สำระสุนทรียศำสตร์ 
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญำ    2(2-0-4) 
 (Miracle of Wisdom)  
  การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน การบูรณาการใหเ้หมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม  

Learning and appreciation of local culture and 
wisdom; integration with social changes 

 
425-100 วัฒนธรรมน ำชม   2(2-0-4) 
  (Culture Guide) 
  ความตระหนกั และช่ืนชมในมรดกทางวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  การบูรณาการความรู้ทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมกบัการน าชมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
  Appreciation of cultural heritage and local wisdom; 
knowledge integration with cultural tourism 
 
 

สำระควำมเป็นพลเมือง 
196-103  ภำวะผู้น ำและกำรจัดกำร  2(2-0-4) 
(Leadership and Management) 
  แนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาเก่ียวกับภาวะผูน้ า  ลกัษณะ
บทบาทผูน้ าและผูต้าม ผูน้  าการเปล่ียนแปลง  ผูน้  าการสร้างสรรค ์
สมรรถนะการท างาน การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม  
หลกัการและทฤษฎีการจดัการการจดัการเชิงกลยุทธ์  แนวทางการ
พฒันาทกัษะการเป็นผูน้ า และการบริหารจดัการตามหลกัการเพื่อ
ความส าเร็จ 
  Concepts and theories of leadership; characteristics 
and roles of leaders and followers; change leaders; creative 
leaders; competency; team building and team work; principles 
and theories of strategic management; leadership development; 
success-oriented management 
 
437-201 จริยศำสตร์กบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม 2(2-0-4) 
 (Ethics and Social Responsibility) 
   แนวคิด ทฤษฎี ความส าคญั  จริยศาสตร์ในการท างาน
เพ่ือสังคม  การสร้างอตัลกัษณ์นกัศึกษา ความรับผดิชอบต่อตนเอง  
สังคมและส่ิงแวดลอ้มผา่นกิจกรรมเพ่ือสังคม 
   Concepts; theories; significance; ethics in social 
work; identity construction; self, social and environmental 
responsibilities through social activities 
 
สำระอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน 
724-108 ธรรมชำติบ ำบัด   2(2-0-4) 
(Natural Therapy) 
  แนวคิดเก่ียวกับธรรมชาติบ าบัดเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ทางเลือกในการปฏิบติัเพื่อสุขภาพ ป่าบ าบดั ดนตรีบ าบดั โยคะ 
สมุนไพรในชีวติประจ าวนั ผลิตภณัฑจ์ากธรรมชาติ 
  Natural therapy for healthy life; alternative health 
practice: forest therapy, music therapy, yoga, herb, natural 
products 
 
สำระกำรคิดเชิงระบบ 
276-101  กำรมองภำพแบบองค์รวม  2(2-0-4) 
 (Holistic View) 
   ก า ร แ ส ว ง ห า ค ว า ม รู้ ร อ บ ตั ว ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใ น
ชีวิตประจ าวนั ความสามารถมองภาพแบบองคร์วม การรู้เท่าทนั
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคมพหุวัฒนธรรม และ
คาดการณ์ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน กระบวนการคิดวิเคราะห์ขอ้มูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณลกัษณะ การเลือกใชข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อ
การตดัสินใจแกปั้ญหา และน าเสนอขอ้มูลบนพ้ืนฐานคุณธรรม 
   Knowledge acquisition in daily life; holistic view; 
literacy of changes in multicultural societies and consequences; 
qualitative and quantitative analysis; choosing information 
sources for problem solving; ethical considerations in data 
presentation 
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437-202 คิดอย่ำงเฉลยีว เข้ำใจอย่ำงฉลำด   2(2-0-4) 
 (Smart Thought, Clever Understanding) 
  การจดัการปัญหาเชิงมโนทศัน์ เขา้ใจขอ้โตแ้ยง้ของขั้ว
ความคิดท่ีแตกต่าง มองเห็นข้อเด่นข้อด้อยของขั้วความคิด ใช้
ความคิดของตนเพื่อสร้างค าอธิบายได้  การใช้เหตุผลประเมิน
สถานการณ์ โลกทศัน์ท่ีไม่รู้จกัมาก่อน  เขา้ใจตนเอง 
  Conceptual resolution, understanding,  understanding 
of polarized and different point of view,  recognizing the 
advantages and the disadvantages of different opinions, 
constructing student own ideas, logical assessment of real 
situation, unknown  worldview, self-understanding  
 
สำระภำษำและกำรส่ือสำร  กำรคิดเชิงระบบ สุนทรียศำสตร์ 
263-213 กำรถ่ำยภำพเพ่ือกำรท่องเที่ยวในต่ำงแดน 2(2-0-4) 
 (Photography for Abroad Travelling) 
   การใช้เทคโนโลยีในการถ่ายภาพ การจัดการไป
ต่างประเทศดว้ยตนเองอย่างประหยดั โดยการใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้จากการท่องเท่ียว 
การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดินทาง และการประเมินผลการ
จดัการเดินทางไปท่องเท่ียวในต่างแดน 
   Utilize of photographic technology using information 
technology for  accessing and selecting a travel management 
information, how to deal with uncomfortable situation while 
traveling, travel summary and evaluation 
สำระภำษำและกำรส่ือสำร 
 
412-201 หนีห่ำว จงกว๋อ         2(2-0-4) 
 (Ni Hao Zhong Guo) 
  การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนั การฝึกออก
เสียงพยญัชนะสระ และวรรณยกุต ์การสนทนาในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบั
ชีวติประจ าวนั 
  Pinyin romanization of Chinese phonemes; 
pronunciation drills of consonants, vowels and tones; Practice of 
listening and speaking skills on daily life topics 
 
413-213 มำเลย์ออนทัวร์    2(2-0-4) 
 (Malay on Tour) 

 ภาษามลายูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวในสถานการณ์
ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ 
  Malay for tourism in Thailand and foreign countries 
 
415-203 เซย์ไฮสไตล์คำวำอี้   2(2-0-4) 
 (Say Hi Style Kawaii) 

 ฝึกสนทนาภาษาญ่ีปุ่นเบ้ืองต้น ข้อมูลเก่ียวกับตัวเอง
และเร่ืองราวใกลต้วั พร้อมเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม วิถี
ญ่ีปุ่น เร่ืองราวและสถานการณ์ปัจจุบนัของประเทศญ่ีปุ่นผ่านส่ือท่ี
หลากหลาย 
  Basic Japanese conversation; talking about personal 
information and related topics;  learning Japanese traditions, 
cultures, and ways of living; current events in Japan through 
multimedia 
 

416-125 อนัยองฮำเซโย โคเรีย     2(2-0-4) 
 (Annyeonghaseyyo Korea) 
  การฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน 
ฝึกออกเสียงใหถู้กตอ้ง ชดัเจน และฝึกสนทนาภาษาเกาหลีท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัผา่นซีรีส์และเพลงภาษาเกาหลี 
  Practice of four language skills: listening, speaking, 
reading, and writing; Korean conversation in daily life through 
Korean series and music 
 
417-191 พฒันำกำรอ่ำน    2(2-0-4) 
 (Reading Development) 
   การสร้างนิสัยในการอ่าน  ทกัษะการอ่านโดยทั่วไป 
ฝึกการอ่านและสรุปความขอ้เขียนชนิดต่างๆ ในระดบัความยาก
ของศพัทป์ระมาณ 3,000 ค าข้ึนไป (หมายเหตุ ไม่เปิดให้นักศึกษา
วชิาเอก-โท ภาษาองักฤษชั้นปีท่ี 2-4) 
 Developing good reading habits; general reading 
skills; practice of reading a wide range of texts; minimum 
reading level: 3,000 words (Note: not offered to 2 nd through 4th 
year English majors and minors) 
 
417-193 บันเทิงศึกษำภำษำองักฤษ   2(2-0-4) 
 (English Edutainment) 
    การเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษ โดยใชกิ้จกรรมและส่ือ
บนัเทิงหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหผู้เ้รียนไดค้วามรู้และมีทศันคติท่ี
ดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
 English skills learning through a variety of activities 
and other entertainment media to 
enhance students’ knowledge as well as attitudes towards 
language learning  
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

คณะศึกษำศำสตร์ 
   
260-301  ควำมสัมพนัธ์กบัผู้ปกครองและชุมชน          2(1-2-3)  
               Parents and Community Engagement 
 บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนต่อชุมชน มีทักษะมนุษย์
สัมพนัธ์ และการส่ือสาร สามารถสร้างความเข้าใจให้ชุมชนเห็น
ความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ผูเ้รียน ครู โรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน ทักษะในการจัดการ
ความรู้ และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพของผู ้เรียน แก้ปัญหาและพัฒนาผู ้เรียนให้มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ศึกษา วิเคราะห์ ขอ้มูลชุมชน เขา้ถึงบริบท
ของชุมชน เขา้ใจความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน ความคิด ความเช่ือ 
ความเป็นอยู ่เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม การเขา้ใจและยอมรับ
ความแตกต่างทางวฒันธรรม ร่วมส่งเสริม อนุรักษ์วฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถอยู่ร่วมกนับนพ้ืนฐานความแตกต่างทาง
วฒันธรรมได ้
 
261-101   วิชำชีพและควำมเป็นครู                               2(1-2-3) 
                Teaching Profession and Teachership 
                สถานการณ์ทางคุณธรรม จริยธรรม การวิพากษ์ การให้
เหตุผลเชิงจริยธรรม การแกไ้ขปัญหาเชิงจริยธรรมประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
องคก์รวิชาชีพครู วุฒิภาวะครู และความเป็นพลเมืองท่ีเขม้แข็ง การ
พฒันาตนเองจากการปฏิบติังาน และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ให้มี
ความรอบรู้ ทนัสมยั และทนัต่อการเปล่ียนแปลง มีความเป็นครูท่ี
เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละบุคคล ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรคแ์ละการคิดเชิงนวตักรรม เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นผูใ้ฝ่รู้  โครงสร้าง
องคก์ร โครงสร้างการบริหารงาน ภาระงานบริหารวิชาการ บริหาร
บุคคล บริหารทัว่ไป บริหารงบประมาณ การวางแผนกลยุทธ์ พฒันา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 
261-102   ภำษำเพ่ือกำรส่ือสำรส ำหรับครู               2(1-2-3)     
                Communicative  Languages for Teachers 
 พฒันาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยเน้นการส่ือสารดว้ยภาษาพูด ภาษากาย มารยาท
และศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสาร การอภิปรายและแสดง
ทศันะตามประเด็นทางการศึกษาและสาขาวิชาเฉพาะให้สอดคลอ้ง
กับบริบทของสังคมและโลก โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการ
ส่ือสารในวชิาชีพทางการศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคคลทุก
ช่วงวยั 
 
261-301   กำรพฒันำหลกัสูตร                  3(2-2-5) 
             Curriculum Development   
 ความหมาย และความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลกัสูตร พ้ืนฐานการพฒันาหลกัสูตรตาม
การเปล่ียนแปลงบริบทของโลกและสังคม วิเคราะห์องค์ประกอบ
ของหลักสูตร หลักสูตรระดับการศึกษาต่าง ๆ การฝึกปฏิบัติการ
ออกแบบหลักสูตรโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
บริหารหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ การประเมินและการ

ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพฒันาผูเ้รียนร่วมกับสถานศึกษาด้วย
กระบวนการวิจัย และน าเสนอนวตักรรมทางหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองความหลากหลายของผูเ้รียนในปัจจุบนั 
 
262-303 วิทยำกำรกำรจัดกำรเรียนรู้    3(2-2-5)  
 Learning Management Science 
 รำยวิชำบังคับก่อน : 261-301 กำรพฒันหลกัสูตร          
 Prerequisite: 261-301  Curriculum Development    
 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบการ
จดัการเรียนรู้ การคดัสรรเทคนิค วิธี กลยุทธ์ และรูปแบบการ
เรียนการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย  สังเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น รวมทั้ งการ
จดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็น
พหุวฒันธรรม การออกแบบส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัย ในการ
ออกแบบการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหาวิชาเฉพาะโดยบูรณาการ
ความรู้ หลักสูตร เน้ือหาเฉพาะ วิธีสอนและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล การจัดการชั้นเรียนในเน้ือหาวิชาเฉพาะ และการฝึก
ปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ 
 
263-201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัล                    3(2-2-5) 
                เพ่ือกำรศึกษำส ำหรับครู          
 Educational Digital Technology and Innovation  
 หลักการ แนวคิด นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ทางการศึกษา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การ
ประยกุตใ์ชแ้ละการประเมินในดา้นการจดัการสาร ส่ือการสอน 
ระบบการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศแนวดิจิทัลทาง
การศึกษาทั้งดา้นทฤษฏีและปฏิบติั รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม 
กฎหมายและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา 
เพ่ือให้รู้ เท่าทันตามการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ในชั้นเรียนและสถานศึกษา   ท่ี
สอดคลอ้งกบัวชิาเฉพาะ 
 
268-202  จิตวิทยำเพ่ือกำรสอนและกำรเรียนรู้    2(1-2-3)   
            Psychology for Teaching and Learning  
 วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ความหมาย  หลกัการและ
ความส าคัญของจิตวิทยา บทบาทของจิตวิทยาการศึกษา 
จิตวิทยาพฒันาการ จิตวิทยาการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน
และจิตวิทยาการเรียนรู้ร่วมสมยั การสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ทกัษะการให้ค  าปรึกษา
เพื่อการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และบูรณาการศาสตร์ทางสังคม
วิทยา จิตวิทยา และการศึกษาสู่การพัฒนาผูเ้รียนตามความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
276-301  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้                  2(1-2-3) 
 Measurement and Evaluation of Learning  



11 

 

 ความหมาย แนวคิด และวิธีการในการวดัผลการเรียนรู้ 
ออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ด้าน
สติปัญญา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะปฏิบัติ รวมถึงการ
ประเมินตามสภาพจริง การประเมินสมรรถนะ  การให้ระดบัคะแนน 
จรรยาบรรณนักวดัผล การฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ในสถานศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาและการ
น าไปใชเ้พื่อพฒันาผูเ้รียน 
               
276-302  กำรวิจัยเพ่ือพฒันำกำรเรียนรู้     3(2-2-5) 
 Research for Learning Development  
 ความหมาย แนวคิดการวิจัย เพื่ อพัฒนาการเ รียน รู้ 
วิเคราะห์ผูเ้รียน ก าหนดปัญหาออกแบบวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การพัฒนาโครงการวิจัย การเขียนรายงานวิจัย และ
ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในสถานศึกษา จรรยาบรรณ
นักวิจยั การเผยแพร่และการน าผลการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอน 
 
262-111  ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1                  2(90) 
                Teaching Practicum in School I 
                 แนวคิดทฤษฏี องคค์วามรู้เก่ียวกับวิชาชีพครูและงานครู 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังเกตนักเรียน ครู ผูบ้ริหาร บุคลากร 
อาคาร สถานท่ีในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา 
สังเกต บนัทึกผล เขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบติังาน 

 
262-211  ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2                  2(90) 
 Teaching Practicum in School II    
 รำยวิช ำบั งคั บ ก่อน  :  262-111 ป ฏิบั ติ กำ รสอนใน
สถำนศึกษำ 1   
 Prerequisite: 262-111 Teaching Practicum in School I 
 ช่วยปฏิบติังานสอนและงานในหน้าท่ีครู (งานประจ าชั้น 
ตรวจการบา้น จดัท าป้ายนิเทศ สร้างส่ือ/อุปกรณ์ คุมชั้นเรียน สอน
ในบางหัวขอ้ สอนซ่อมเสริม งานธุรการ งานห้องสมุด คุมแถวและ
กิจกรรมหน้าเสาธง ฯลฯ) ถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
บนัทึกและเขียนรายงานการปฏิบติังาน 
 
262-311  ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 3                2(90) 
 Teaching Practicum in School III 
 รำยวิชำบังคับก่อน : 262-211 ปฏิบัติกำรสอนใน
สถำนศึกษำ 2   
 Prerequisite: 262-211 Teaching Practicum in School II 
 ศึกษาและวิเคราะห์ผูเ้รียนรายกรณี ดูแล ช่วยเหลือ แกไ้ข
และพัฒนาผู ้เรียนเป็นรายบุคคล การปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูใน
สถานศึกษา พฒันาหลกัสูตรและออกแบบวางแผนการจดัการเรียนรู้ 
จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน ประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทลั เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้หรือแกปั้ญหาผูเ้รียน ปฏิบติังาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งสร้างสรรค ์ท าโครงการวชิาการ ถอดบทเรียน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ บนัทึกและเขียนรายงานการปฏิบติังาน 
 
262-411  ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 4              6(240) 
                Teaching Practicum in School IV 
                รำยวิชำบังคับก่อน : 262-311 ปฏิบัติกำรสอนใน
สถำนศึกษำ 3     
                Prerequisite: 262-311 Teaching Practicum in School 
III 

                การปฏิบติังานในหนา้ท่ีครูในสถานศึกษา ปฏิบติัการ
สอนในสถานศึกษาตามสาขาวิชาเฉพาะ พฒันาหลกัสูตรและ
ออกแบบวางแผนการจดัการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา
ผูเ้รียน และมีความเป็นนวตักรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และสร้างนวตักรรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้หรือแกปั้ญหา
ผูเ้รียน วิจัยเพ่ือพัฒนาผู ้เรียน ปฏิบัติงานร่วมกับผู ้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ ท  าโครงงาน/โครงการวิชาการ ถอดบทเรียน 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ บนัทึกและเขียนรายงานการปฏิบติังานโดย
เช่ือมโยงกบัทฤษฎี   
 
263-102  ไฟฟ้ำและอเิล็กทรอนิกส์เพ่ือ                      3(2-2-5) 
                 กำรใช้และบ ำรุงรักษำ อุปกรณ์ดจิิทัลและ        
คอมพวิเตอร์  
                 Electricity and Electronic for Use  and 
Maintenance of Digital Equipment and Computers 
                 ทฤษฎี และทกัษะทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การ
ใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กบัส่ือ  การสอน การออกแบบและ
การประยกุตว์งจรอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อผลิตส่ือการสอน รวมถึง
การประกอบ        การติดตั้ง การควบคุม การใช ้การบ ารุงรักษา 
และระบบการใหบ้ริการอุปกรณ์ดิจิทลัและคอมพิวเตอร์   
 
263-202  กำรถ่ำยภำพดจิิทัลเพ่ือ                            3(2-2-5) 
                กำรส่ือสำรกำรศึกษำ                     
                Digital Photography for Educational 
Communications 
                 ทฤษฎีและหลกัการในการถ่ายภาพและการผลิต
ภาพถ่าย นวตักรรมเทคโนโลยใีนการผลิตภาพถ่ายดิจิทลั การ
ใชเ้คร่ืองมือและการบ ารุงรักษาท่ีถูกตอ้ง การประยกุตภ์าพถ่าย
ประเภทต่างๆ เพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
 
263-203  กรำฟิกเพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ            3(2-2-5) 
               Graphics for Educational Communications 
                แนวความคิดเบ้ืองต้นของกราฟิก หลักการและ
ทฤษฏีเก่ียวกับการออกแบบกราฟิก เทคนิคของคอมพิวเตอร์
กราฟิก หลกัการ วิธีการ และปฏิบติัการวาดเส้น องคป์ระกอบ
ทางทัศนศิลป์ สี  ความสมดุล การออกแบบ และการผลิตส่ือ
พ้ืนฐานเพ่ือใชใ้นการส่ือสารทางการศึกษา 
 
263-204  คณิตศำสตร์ส ำหรับ       3(2-2-5) 
               วิทยำกำรคอมพวิเตอร์                       
                Mathemetics for Computer Science 
                เทคนิค วิธีการและขั้นตอนการแกปั้ญหา ทกัษะการ
คิดเชิงค านวณ เช่น การแบ่งย่อยปัญหา ความคิดเชิงนามธรรม 
การเข้าใจรูปแบบ การออกแบบขั้นตอนวิธี เป็นต้น การฝึก
ทกัษะในการแก้ปัญหาโดยใชข้ั้นตอนการแกปั้ญหา การแสดง
ขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้
สัญลกัษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใชซ้อฟตแ์วร์หรือ
อุปกรณ์เทคโนโลยเีบ้ืองตน้ 
 
263-205   เทคโนโลยีดจิิทัลและคอมพวิเตอร์                3(2-2-5) 
                เพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ           
                Digital Technology and Computer for 
Educational Communications 
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                 เทคโนโลยดิีจิทลัและคอมพิวเตอร์ พฒันาการ โครงสร้าง
การท างานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้กับเทคโนโลยีดิจิทลัในการ
ส่ือสาร ระบบและองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ หน่วยรับ
ขอ้มูล  หน่วยแสดงผล หน่วยความจ า และหน่วยประมวลผลกลาง 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรม วชิาชีพคอมพิวเตอร์ บทบาททาง
สังคม กฎหมาย และจริยธรรมของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การ
จัดการเรียนการสอนและการน าคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการ
ส่ือสารการศึกษา 
 
263-206  กำรออกแบบระบบกำรเรียนกำรสอน           3(2-2-5)          
                และกำรพฒันำส่ือกำรสอนเพ่ือส่ือสำรกำรศึกษำ     
                Instructional System Design and Media Development 
for Educational Communications   
                 มโนมติ หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
ระบบการสอนและการส่ือสารการศึกษา รูปแบบการจดัระบบการ
เรียนการสอน การออกแบบระบบการเรียนการสอน การออกแบบ
สาร การปฏิบติัการออกแบบระบบการเรียนการสอนและการผลิต
ส่ือการศึกษา ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย  
 
263-207  กำรออกแบบและกำรจัดกำร                         3(2-2-5) 
               ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ          
               Design and Management of Information Systems for 
Educational Communications 
               ทฤษฎีท่ี เ ก่ียวข้องกับการออกแบบและการจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ออกแบบคุณลกัษณะของอุปกรณ์
ระบบ ทิศทางของการจดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ในอนาคต การเสนอแนวคิดในการออกแบบเพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้หน่วยงานการศึกษาไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 
263-211  กำรผลติส่ิงพมิพ์เพ่ือ                               3(2-2-5) 
                กำรส่ือสำรกำรศึกษำ 
                Production  of Publications for Educational 
Communications 
                 หลักการและเทคโนโลยีการผลิตส่ิงพิมพแ์ละการพิมพ์
เพ่ือการส่ือสารการศึกษา การสร้างสรรคส่ิ์งพิมพป์ระเภทต่างๆ ดว้ย
นวัตกรรมเทคโนโลยีร่วมสมัย รวมถึงการออกแบบและการ
สร้างสรรคส่ิ์งพิมพอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 
263-212   กำรออกแบบส่ือน ำเสนอ                      3(2-2-5) 
                 และแฟ้มสะสมงำนเพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ                
                Design of Electronic Media Presentation and 
Portfolio for Educational Communications 
                  การส ร้างสรรค์ ส่ือน า เสนอ  และแฟ้มสะสมงาน 
นวตักรรมเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ส่ือน าเสนอ เป้าหมายและ
ประเภทของส่ือน าเสนอและแฟ้มสะสมงาน โครงสร้างและ
เทคโนโลยีของส่ือน าเสนอและแฟ้มสะสมงานท่ีทนัสมยั โดยเน้น
การวางแผนในกระบวนการออกแบบ การบูรณาการเทคโนโลย ี
และกระบวนการผลิตเพ่ือการน าเสนออย่างสร้างสรรค์และมี
ประสิทธิภาพ ทั้งเพ่ือการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 
 
 
 
 

263-213 กำรสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรรณรงค์และ           3(2-2-5)          
              ประชำสัมพนัธ์ในกำรส่ือสำรกำรศึกษำ     
              Creativity for Campaign and Public Relations in 
Educational Communications 
                ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี  ใ น ก า ร ร ณ ร ง ค์ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา การออกแบบข้อความ การ
ส่ือสาร การบริหารจดัการในการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ และ
การประยกุตเ์ขา้กบัการส่ือสารทางการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
 
263-314  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส ำเร็จรูป             3(2-2-5) 
                เพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ                           
                Computer Programming for Educational 
Communications  
                 พ้ืนฐานระบบและโพรโทคอลการให้บริการทาง
อินเทอร์เน็ต การพฒันาและการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป เทคนิคการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
การจัดการ เซสชัน       การท างานร่วมกับระบบบริการ
ออนไลน์อื่น  
 
263-315 กำรประกอบธุรกจิเทคโนโลยีดจิิทัล              3(2-2-5) 
               เพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ                 
               Digital Business for Educational Communications 
               ขอบข่ายและแนวโนม้ของธุรกิจดา้นดิจิตลัเทคโนโลยี
การศึกษา หลักการบริหารจัดการและการด าเนินงานธุรกิจ
ดา้นดิจิตลัเทคโนโลยีการศึกษา เน้นการ ฝึกปฏิบติัการการตั้ง
บริษทัจ าลองด าเนินธุรกิจดา้นเทคโนโลยกีารศึกษา  
 
 263-316  กำรแสดงและกำรก ำกบักำรแสดง               3(2-2-5) 
                ส ำหรับวีดทิัศน์เพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ      
                Performing and Directing for Video for 
Educational Communications 
                 แนวคิดของการแสดงและการก ากับการแสดง 
ประเภทของการแสดงทางโทรทศัน์และภาพยนตร์ การแสดง
เพื่อเป็นส่ือในการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เทคนิค
ในการก ากบัการแสดง เนน้การฝึกปฏิบติัจริง 
 
263-317   กำรแพร่กระจำยนวัตกรรมกำรศึกษำ  3(2-2-5)     
                Diffusion of Innovation in Education 
                หลักการ  ทฤษ ฎี  และอ งค์ป ระกอบของกา ร
แพร่กระจายนวตักรรม การยอมรับ การปฏิเสธ และการต่อตา้น
นวตักรรม กระบวนการทางนวตักรรมในองค์กร นวตักรรม
เทคโนโลยีในการศึกษา  เน้นการประยุกต์เ พ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษา 
 
263-318  คอมพวิเตอร์แอนิเมช่ัน 3 มิต ิ                       3(2-2-5) 
               เพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ        
               3D Computer Animation for Educational 
Communications  
                หลักก า ร  ท ฤษ ฏี  และ เทค นิ คขอ งก า รส ร้ า ง
ภาพเคล่ือนไหวสามมิติ ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิก   
การวเิคระห์และการเลือกใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสม
มาใช้ในการจัดท าแอนิเมชัน การออกแบบและ พัฒนา
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันแบบ 3 มิติ และการประยุกตใ์ชช้ิ้นงาน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชนัแบบสามมิติ มาประยุกตใ์ช้ในการผลิต
ส่ือการเรียนการสอนและส่ือสารการศึกษา 



13 

 

263-319  โปรแกรมหุ่นยนต์เพ่ือกำรศึกษำเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
               Robotics Programming  for Education 
               ห ลั ก ก า ร  ท ฤ ษ ฏี  แ ล ะ เ ท ค นิ ค ข อ ง ก า ร เ ขี ย น
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนตด์ว้ยภาษา C ออกแบบและพฒันาหุ่นยนต์
เบ้ืองตน้ เพ่ือประยุกต์เขา้กับการจดัการเรียนรู้และการผลิตส่ือการ
เรียนการสอนอยา่งสร้างสรรค ์
 
263-320  ดจิิทัลตรรกะและกำรออกแบบระบบ      3(2-2-5)          
                คอมพวิเตอร์     
                Digital Logic and Design 
                หลกัการ และทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งการออกแบบวงจรพ้ืนฐาน
ของระบบดิจิตอล อธิบายสมการลอจิก การสร้างตารางค่าความจริง 
ลอจิกเกต การเขียนสมการพีชคณิตจากวงจรลอจิก การสร้างตาราง
ค่าความจริงเพ่ือหาเอาต์พุตของสมการลอจิก และวงจรเชิงจดัหมู่ 
การจ าลองการท างานและการจ าลองรูปแบบวงจร 
 
263-321   เทคโนโลยีดจิิทัลและอนิเทอร์เน็ต           3(2-2-5) 
                 ของสรรพส่ิงเพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ 
                 Digital Technology and Internet of Things for 
Educational Communications 
                   แนวคิด หลกัการ และทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต
ของสรรพส่ิง การประยุกตอิ์นเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง เพ่ือการศึกษา
ทั้งในดา้นการบริหารการศึกษาและการเรียนการสอน การใชท่ี้เป็น
ธรรม แนวโน้มและวิทยสาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ตของสรรพ
ส่ิง 
 
263-322   กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์         3(2-2-5) 
                 เพ่ือกำรส่ือสำรกำรศึกษำ 2  
                 Computer Programming for Educational 
Communications II 
                   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตัวแปร 
ชนิดข้อมูล นิพจน์โครงสร้างควบคุม     กลยุทธ์ในการแก้โจทย์
ปัญหา อาร์เรย ขอ้ความ การจดัการหน่วยความจ าแบบเฉพาะใชง้าน 
โครงสร้างข้อมูลแบบเช่ือมต่อ แถวคอย กองเรียงทับซ้อน กราฟ 
ตน้ไม ้การยอ้นรอย ล  าดบัชั้นของคลาส คอลเล็คชั่นคลาสและกา
รวนซ ้า 
 
263-401   โครงงำนและวิจัยทำงนวัตกรรมเทคโนโลยี   3(2-2-5) 
                 และกำรส่ือสำรกำรศึกษำ    
                 Project and Research in Technology Innovation and 
Communications in Education 
                 การพัฒนาโครงงานของนักศึกษาในขอบข่ายของ
นวตักรรมเทคโนโลยีการศึกษา ภายใต้การแนะน าของอาจารยท่ี์
ปรึกษา และน าเสนอตน้แบบนวตักรรมเทคโนโลยางการศึกษาและ
รายงานทางวชิาการในรปแบบภาคนิพนธ์ 
 
263-402   กำรศึกษำนอกสถำนที่ทำงนวัตกรรม            2(1-2-3) 
                เทคโนโลยีและส่ือสำรกำรศึกษำ        
                Field Trip in Technology Innovation and 
Communications in Education 
                 แนวคิดของการจดัการศึกษานอกสถานท่ี และการเรียนรู้
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้โดยการ
ใช้การศึกษานอกสถานท่ี ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง  การ
จดัการและการประเมินโครงการ และการน าเสนอผลการศึกษานอก
สถานท่ี  

263-402  กำรศึกษำนอกสถำนที่ทำง                             2(1-2-3) 
               นวัตกรรมเทคโนโลยีและส่ือสำรกำรศึกษำ 
                Field Trip in Technology Innovation and 
Communications in Education 
                  แนวคิดของการจดัการศึกษานอกสถานท่ี และการ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน การออกแบบประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยการใชก้ารศึกษานอกสถานท่ี ระเบียบและกฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้อง  การจัดการและการประเมินโครงการ และการ
น าเสนอผลการศึกษานอกสถานท่ี  
 
263-403   กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำง                 6(0-0-36) 
                เทคโนโลยีและส่ือสำรกำรศึกษำ       
                Professional Experiences in Educational 
Technology and Communications 
                 การน าหลกัการ ทฤษฎี และทกัษะท่ีไดศึ้กษามาไป
ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษาในหน่วยงานทางวชิาชีพ 
 
264-101   กำรพฒันำศักยภำพแห่งตน                  2(1-2-3) 
                 Human Potential Development 
                 แนวคิดแห่งตนตามปรัชญา จิตวทิยาและหลกัศาสนา 
การค้นพบศักยภาพแห่งตน   การตั้ ง เ ป้ าหมาย ชีวิต ท่ี มี
ความหมาย การเปล่ียนแปลงทางบวก การยืนยนัในสิทธิแห่ง
ตน การจัดการกับเวลา การจัดการกับการเงิน เทคนิคการจ า 
การส่งเสริมอัตลักษณ์และตน การเคารพพหุวฒันธรรม และ
การมีความรู้ในข่าวสาร 
 
264-112  จิตวิทยำกำรปรึกษำ                                 2(2-0-4) 
               และกำรแนวแนวเบ้ืองต้น    
               Introduction to Counseling Psychology and 
Guidance 
                ค า จ า กั ด ค ว า มแล ะ รู ปแบบขอ งก า รป รึ กษ า 
คุณลกัษณะของผูใ้ห้การปรึกษา ทฤษฎีการปรึกษาแบบต่าง ๆ 
บทบาทและหนา้ท่ีของผูใ้หก้ารปรึกษาและจรรยาบรรณวิชาชีพ
การปรึกษา  ความส าคญัของการแนะแนว  หลกัเบ้ืองตน้ในการ
แนะแนว บริการแนะแนว และการจดัการบริการแนะแนวใน
โรงเรียน   
 
264-213   ทฤษฎีและเทคนิคกำรปรึกษำ   3(3-0-6) 
                 Theories and Counseling Techniques 
                 ทฤษฎีการปรึกษาแบบต่างๆ วธีิและขั้นตอนของการ
ปรึกษา วธีิการและเทคนิคท่ีส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพ  การ
ปรับเปล่ียนเจตคติ ความคิด และพฤติกรรม รวมทั้งเทคนิคท่ี
ทนัสมยั เนน้การฝึกทกัษะโดยการสาธิตและการแสดงบทบาท
สมมติ บทบาทและหนา้ท่ีของผูใ้หก้ารปรึกษาและจรรยาบรรณ
วชิาชีพการปรึกษา 
 
264-214    กำรใช้แบบทดสอบทำง                          2(1-2-3) 
                 จิตวิทยำกำรปรึกษำและกำรแนะแนว    
                 Use of Psychological Test for Counseling 
Psychology and Guidance 
                    คุณสมบัติของผู ้ใช้แบบทดสอบทางจิตทยา 
จรรยาบรรณการใชแ้บบทดสอบทางจิตวทิยา การฝึกปฏิบติัการ
ด าเนินการทดสอบทางจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว 
ด้วยแบบวัดปัญหาทางพฤติกรรม  การคิด อารมณ์ และ
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ความรู้สึก ตลอดจนการสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบา้น สังคม
มิติ ระเบียนสะสมอตัชีวประวติั บนัทึกประจ าวนั เป็นตน้ การตรวจ
ใหค้ะแนน การแปลผล  การประชุมปรึกษาและการเขียนรายงานผล
การสอบ  
 
  264-222    กำรแนะแนวชุมชน                                   2(1-2-3) 
                   Community Guidance   
                    ความหมาย  จุดมุ่งหมาย  หลกัการแนะแนวเพ่ือชุมชน  
การส ารวจชุมชนเพ่ือการแนะแนว เทคนิคต่าง ๆ ในการวดัเพ่ือให้
การแนะแนวแก่ชุมชน  โครงการจดัแนะแนวแก่ชุมชน การฝึกฝน
เพ่ือประสบการณ์ในการแนะแนวแก่ชุมชน การคน้ควา้ขอ้มูลทาง
วชิาการในรูปบทความ วารสาร หนงัสือและส่ือประสม 
 
264-223   สำรสนเทศทำงจิตวิทยำและกำรแนะแนว   3(2-2-5)   
                 Psychological and Guidance Information  
                  ความหมายและความส าคญัของสารสนเทศทางจิตวิทยา
และการแนะแนว สารสนเทศทางการศึกษา อาชีพ ส่วนตัว และ
สังคม กระบวนการการจัดหา  จัดท า  จัดระบบสารสนเทศ 
สารสนเทศ การน าสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตวัและสังคมเพ่ือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 
264-224    มนุษยสัมพนัธ์                                         2(2-0-4) 
                  Human Relations  
                  ความหมายและความส าคัญมนุษยสัมพันธ์  ศึกษา
สาระส าคัญของมนุษย สัมพันธ์  ก า รส ร้ า งม นุษย สัมพันธ์ 
กระบวนการของมนุษยสัมพนัธ์ มนุษยสัมพนัธ์ของผูป้ฏิบติังาน 
 
264-229    จิตตปัญญำศึกษำ                                         3(2-2-5) 
                 Contemplative Education 
                  ค  าจ  ากดัความ ความส าคญั การเรียนรู้ท่ีมุ่งการตระหนักรู้ 
การศึกษาเพื่อความสุข ความสุขภายใน การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง
ดว้ยใจท่ีใคร่ครวญ หลกัการ กระบวนการ และองคป์ระกอบในการ
เปล่ียนแปลง การฝึกปฏิบติัตามแนวจิตตปัญญา การจดัการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาเพ่ือพฒันาทักษะทางปัญญาแก่
ผูเ้รียน จิตตปัญญาศึกษาในชีวติประจ าวนั 
 
264-313  กำรบริหำรและกำรด ำเนินงำนแนะแนว   2(2-0-4) 
               ในสถำนศึกษำ    
               Administration and Guidance Affairs Management in 
School 
                 ความหมาย โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ี ความส าคญัและ
กระบวนการในการบริหารและการจัดการภายในองค์การ งาน
กิจการแนะแนว หลกัการบริหารงานทัว่ไป การจดัการและงานดา้น
ต่าง ๆ ในสถานศึกษา องค์ประกอบของการบริหารและการ
จดับริการช่วยเหลือผูเ้รียน การพฒันาและส่งเสริมกิจการเพ่ือบริการ
ภายในสถานศึกษา 
 
264-314  นวัตกรรมทำงจิตวิทยำเพ่ือกำรเรียนรู้  2(2-0-4) 
                Psychological innovation for learning 
                ความส าคญัและจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ คุณลกัษณะท่ี
ส าคญัของผูเ้รียนในฐานะ พลเมืองโลก ความรู้และทกัษะส าคญัเพื่อ
ด ารงชีพในศตวรรษท่ี 21 ทฤษฏีกลุ่มต่างๆ กบัการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อพฒันาทักษะการเรียนรู้แนวคิด
และนวตักรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาผูเ้รียนแบบองค์รวม บูรณาการ
ศาสตร์จิตวทิยาและการแนะแนวเพื่อการพฒันาผูเ้รียน 

264-315   กำรจัดกจิกรรมแนะแนว                   2(1-2-3) 
                Guidance Activities 
                 ความหมาย หลักการ จุด มุ่งหมาย โครงสร้าง 
ขอบข่าย และการพฒันาหลกัสูตรของการจดักิจกรรมแนะแนว 
การพฒันาและการออกแบบกิจกรรม แนวโน้มของปัญหาใน
อนาคตและแนวทางแก้ไข การวางแผนการสอน เทคนิคและ
วธีิการจดักิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน การ
จดักิจกรรมเพ่ือพฒันาผูเ้รียน การฝึกปฏิบติัการจดัท าคู่มือ การ
จดักิจกรรม แบบฝึกการด าเนินการจดักิจกรรมตามแผนการท่ี
วางไว ้การประเมินผลการสอนกิจกรรมแนะแนว 
 
264-316  กำรปรึกษำแบบกลุ่ม                                    2(1-2-3) 
               Group Counseling 
                บทน า ประเภทของงานกลุ่ม จรรยาบรรณการให้การ
ปรึกษาแบบกลุ่ม การวางแผนและจดัตั้งกลุ่ม บทบาทของผูน้ า
กลุ่มและสมาชิก ทกัษะในการใหก้ารปรึกษาแบบกลุ่ม ขั้นตอน
ของกระบวนการกลุ่ม แบบฝึกหัดในงานกลุ่ม งานวิจยัการให้
การปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีต่างๆการฝึกปฎิบติัในชั้นเรียน
และการปฎิบติัจริง การพฒันาแผนกลุ่มส าหรับปัญหาเฉพาะท่ี
อยูใ่นกระแสและการน าไปใช ้ 
 
264-317   กำรศึกษำรำยกรณี                                2(1-2-3) 
                Case Study 
                 ความจ ากัดความ จุดมุ่งหมายและประโยชน์ของ
การศึกษารายกรณี  หลกัการและกระบวนการในการศึกษาราย
กรณี เคร่ืองมือและเทคนิคในการรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูลและการแปลผล  การประชุมปรึกษารายกรณี  การสรุป
และการเขียนรายงาน การฝึกปฏิบติัการศึกษารายกรณี 
 
264-318  ปฏิบัติกำรทำงกำรปรึกษำ    2(1-2-3) 
                Practicum in Counseling 
                การฝึกใหก้ารปรึกษาภายใตก้ารนิเทศ การสาธิต การ
ฝึกประสบการณ์จริง การสะทอ้นผลต่อการปฏิบติัแต่ละคร้ังใน
ทฤษฏีต่าง ๆ เช่น การปรึกษาแบบบุคคลเป็นศูนยก์ลาง การ
ปรึกษาแบบพิจารณาความจริง อตัถิภาวะนิยม เกสตอลท์ การ
พิจารณาเหตุผลอารมณ์และพฤติกรรม การบ าบดัแบบการรู้คิด 
และพฤติกรรมบ าบดั 
 
264-319  กำรปฏิบัติกำรทำงกำรแนะแนว           2(1-2-3) 
               Practicum in Guidance 
               การน าหลักการ แนวคิด เทคนิคและทักษะเก่ียวกับ
งานบ ริการแนะแนวไปฝึกปฏิบัติ ในสภาพการ ณ์จ ริ ง 
ในสถานศึกษา เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการแนะแนว 
และเพื่อเตรียมฝึกงาน การใช้เคร่ืองมือ การประเมินผล  
การรายงานผลและการท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
264-322   กำรประเมินด้ำนกำรปรึกษำ                    3(2-2-5) 
                 และกำรแนะแนว    
                 Assessment in Counseling and Guidance 
                 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการประเมิน การประเมินดา้น
การปรึกษาและการแนะแนวท่ีใช้และไม่ใช้แบบทดสอบ เช่น 
การสังเกต การสัมภาษณ์ การเยี่ยมบา้น การใช้แบบประเมินใน
สภาพการปรึกษาและการแนะแนว เช่น แบบประเมินการเห็น
คุณค่าในตัวเอง แบบวดัความสนใจทางอาชีพ ตลอดจนการ
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ประเมินผลให้การปรึกษา การสะท้อนผล การประเมินผลการจัด
กิจกรรมแนะแนวและการบริการแนะแนว 
 
264-323   แรงจูงใจในกำรเรียนรู้                            2(2-0-4) 
                 Motivation in learning 
                 หลกัการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ แรงจูงใจ และทฤษฎี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ระดบัของแรงจูงใจท่ีสะทอ้นถึงการมีส่วน
ร่วมในสภาพแวดลอ้มของการเรียนรู้  กระบวนการสร้างแรงจูงใจ
ภายในแก่ผู ้เ รียน ปัจจัยทางพันธุกรรมและชีววิทยาท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการเรียนรู้  ขั้นของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม การ
ส่ือสารเพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ การวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ 
 
264-324   กำรปรึกษำพหุวัฒนธรรม                  3(3-0-6) 
                Multicultural Counseling 
                ความเขา้ใจในความต่างวฒันธรรม ความหลากหลายใน
โลก การตระหนักในความแตกต่างดา้นวฒันธรรม จารีตประเพณี 
วิถีชีวิต ชนชั้ น ความคิดเห็น เช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ  ความ
บกพร่องทางร่างกาย   เ ป็นต้น หลักการของการปรึกษาพหุ
วฒันธรรม ทักษะและกลวิธีในการปฏิบัติงานกับผูรั้บบริการท่ีมี
ความต่างในวฒันธรรม 
 
264-325  จิตวิทยำกำรปรึกษำในเดก็                  2(2-0-4) 
               Psychology in Children Counseling 
               ทฤษฎีส าคญัในปัจจุบนัท่ีใชใ้นการช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหา 
เช่น การบ าบดั โดยการเล่น การใหก้ารปรึกษาแบบการรู้การคิดและ
พฤติกรรม โดยค านึงถึงบริบทความแตกต่างทางวฒันธรรม และการ
ฝึกปฎิบติั 
 
264-326   ทฤษฎีกำรปรึกษำครอบครัว                         3(2-2-5) 
                Theories in Family Counseling 
                 ทฤษฎีการให้การปรึกษาครอบครัวท่ีส าคญั  เช่น ทฤษฎี
ระบบ โครงสร้าง กลยุทธ ประสบการณ์  ครอบคลุมปัญหาท่ี
น่าสนใจ เช่น การหย่าร้าง ความรุนแรงในครอบครัว การฆ่าตวัตาย 
และการติดสารเสพติด    
 
264-327    จิตวิทยำครอบครัวและกำรปรึกษำ    3(2-2-5) 
                  Family Psychology and Counseling                              
                 พ้ืนฐานแนวคิดของจิตวิทยาครอบครัว ระบบครอบครัว 
หลักการจิตวิทยาครอบครัว บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกครอบครัว 
หลักการและกระบวนการให้การปรึกษาครอบครัว การให้การ
ปรึกษาครอบครัวเป็นรายบุคคลและกลุ่มบุคคล กลุ่มเด็กและ
ผูป้กครองในกลุ่มการปรึกษาเดียวกัน การส่ือสารเชิงไมตรีกับ
สมาชิกในครอบครัว ผลของการให้การปรึกษาครอบครัวต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของเด็ก รวมทั้งของจรรยาบรรณการให้การ
ปรึกษา วารสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับจิตวิทยาครอบครัวและ
การใหก้ารปรึกษา 
 
264-328  นวัตกรรมกำรช่วยเหลือเชิงจิตวิทยำ          3(2-2-5) 
                Innovation of Psychological Healing  
                กระบวนการ วิธีการ และนวตักรรมให้การเยียวยาเชิง
จิตวทิยาในสังคมพหุวฒันธรรม คุณลกัษณะของผูใ้หก้ารเยยีวยา การ
พฒันาทกัษะในการเยยีวยาเชิงจิตวทิยา การประยกุต ์และฝึกปฏิบติั 
 
 

264-329  จิตวิทยำกำรปรึกษำข้ำมวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
                Cross-Cultural Counseling Psychology 
                 ทฤษฎีและกระบวนการปรึกษากับผูรั้บบริการท่ีมี
ความแตกต่างทางเช้ือชาติและวฒันธรรม ความเช่ือ ค่านิยม 
อคติในบริบทการปรึกษาขา้มวฒันธรรม และความน่าเช่ือถือ
ของผูใ้หบ้ริการปรึกษา 
 
264-330   กำรใช้แบบคัดกรองส ำหรับเดก็วัยเรียน 2(1-2-3) 
                 Screening Using for Students 
                 ค าจ ากดัความของการใชแ้บบคดักรองส าหรับเด็กวยั
เ รี ยน  ก าร ศึกษ ากลวิ ธี ในการ เส ริมส ร้ า งความมั่นค ง                  
ในชีวติแก่เดก็วยัเรียนบนพ้ืนฐานการด าเนินชีวติเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งแก่ครอบครัวและชุมชน เสริมสร้างทักษะ ชีวิตและ
พฤติกรรมเชิงบวก การใชร้ะบบคดักรองแก้ปัญหาเด็กวยัเรียน 
และส่งต่อจากสถานศึกษาไปยงัสถาน        บริการสาธารณสุข  
 
264-411  สัมมนำทำงจิตวิทยำกำรศึกษำ                 2(1-2-3) 
                และกำรแนะแนว    
                Seminar in Educational Psychology and 
Guidance 
                วิเคราะห์ อภิปรายเชิงวิพากษ์ประเด็นคัดสรรทาง
จิตวิทยาการศึกษา การปรึกษาและการแนะแนว และการ
คน้ควา้อิสระในหัวเร่ืองท่ีไดรั้บอนุมติัภายใตก้ารควบคุม และ
แนะน าของคณาจารยท่ี์ปรึกษา โดยใชพ้ื้นฐานทางการวจิยั  
 
266-113  ศิลปศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 1       3(2-2-5)                    
               Art Education for Elementary School Teachers I 
               การวิเคราะห์หลักสูตรศิลปะในระดับประถมศึกษา 
พัฒนาการทางศิลปะของนักเ รียนประถมศึกษา การจัด
ห้องปฏิบติัการศิลปศึกษา หลกัการสอนและวิธีสอน  ส่ือการ
สอน การวดัและประเมินผล การฝึกทดลองสอน 
 
266-114   พลศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 1         3(2-2-5)               
                 Physical Education for Elementary School 
Teachers I 
                 หลกัการและความส าคญัของพลศึกษา  วิทยาศาสตร์
การกีฬา กิจกรรมการเคล่ือนไหวทางกายและกีฬา พลศึกษากบั
สังคม เกม  กิ จกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้าง เส ริม
สมรรถภาพทางกาย การสร้างเจตคติท่ีดีต่อการออกก าลงักาย
และการเล่นกีฬาส าหรับครู หลกัการสอนและวิธีสอน ส่ือการ
สอน การวดัและประเมินผล การฝึกทดลองสอน 
 
266-115  สังคมศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 1            3(3-0-6) 
               Social Studies for Elementary School Teachers I 
               วิเคราะห์หลักสูตรประถมศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกับ
สังคมศึกษา  โดยเน้นศึกษาทฤษฎีและองค์ความรู้เก่ียวกับ  
ศาสนา  ศีลธรรมและจริยธรรม  หน้าท่ีพลเมือง  วฒันธรรม
และการด าเนินชีวติ  เศรษฐศาสตร์  ประวติัศาสตร์  ภูมิศาสตร์ 
 
266-116  ภำษำไทยส ำหรับครูประถมศึกษำ 1               3(3-0-6) 
               Thai Language for Elementary School Teachers I 
                ธรรมชาติของภาษา  ลักษณะส าคัญของภาษาไทย 
เสียงและอกัษร การใชค้  าและประโยค การอ่านและการเขียน
ภาษาไทยมาตรฐาน ลกัษณะภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทย
ถ่ิน  การศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบา้น  ลกัษณะค าประพนัธ์และ
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การแต่งค าประพนัธ์  การอ่านท านองเสนาะ การเขียนเร่ืองส าหรับ
เดก็  
 
266-117   ดนตรีส ำหรับครูประถมศึกษำ 1                    3(2-2-5) 
                Music for Elementary School Teachers I 
                ธรรมชาติและองคป์ระกอบของดนตรี ประเภทของเคร่ือง
ดนตรีและวงดนตรีลกัษณะ ต่างๆ  พฒันาการของดนตรีโดยสังเขป  
การอ่านและเขียนโน้ตดนตรีพ้ืนฐาน  เพลงประกอบการเรียนการ
สอนดนตรี  การขบัร้องเพลงลกัษณะต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัเคร่ืองดนตรี
อยา่งนอ้ย 1 ช้ิน 
 
266-222   วิทยำศำสตร์ส ำหรับครูประถมศึกษำ 1         3(2-2-5) 
                 Science for Elementary School Teachers I                        
                 การวิเคราะห์หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา 
การส ารวจตรวจสอบ การปฏิบติัการทดลองทางชีวภาพ เน้นเฉพาะ
หวัขอ้ส่ิงมีชีวติกบัการด ารงชีวติ ส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
266-223   วิทยำศำสตร์ส ำหรับครูประถมศึกษำ 2         3(2-2-5) 
                 Science for Elementary School Teachers II 
                 วิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
โดยเน้นสาระวิทยาศาสตร์กายภาพ การสืบเสาะความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เก่ียวกับธรรมชาติของสาร การเปล่ียนแปลงของสาร 
แรงและการเคล่ือนท่ี พลงังานและคล่ืน รวมทั้งสาระวิทยาศาสตร์
โลกและอวกาศ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบค้น
ข้อมูล เ พ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ งทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เพื่อน าไปใชป้ระยุกตใ์ชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้
ระดบัประถมศึกษา 
 
266-224  คณิตศำสตร์ส ำหรับครูประถมศึกษำ 1     3(3-0-6) 
               Mathematics for Elementary School Teachers I 
               ศึกษาความรู้เบ้ืองต้น ฝึกทักษะการคิดค านวณ การให้
เหตุผล และฝึกการแกปั้ญหาในเร่ืองต่อไปน้ี เซต การด าเนินการของ
เซต การแก้ปัญหาโดยใช้เซต ระบบจ านวนจริง โครงสร้างระบบ
จ านวนจริง สมบติัของจ านวนจริงและการน าไปใช ้ความน่าจะเป็น
และสถิติ หลกัการนับเบ้ืองต้น การเรียงสับเปล่ียนและการจดัหมู่ 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ หลักสถิติเบ้ืองต้น เศษส่วนและ
ทศนิยม การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนและทศนิยม รูป
เรขาคณิตและรูปทรงเรขาคณิต สมบติัของรูปเรขาคณิตและรูปทรง
เรขาคณิต การหาพ้ืนท่ีของรูปเรขาคณิต การหาปริมาตรของรูปทรง
เรขาคณิต พีชคณิต การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและการ
น าไปใช ้
 
266-225   กำรงำนอำชีพ 1 (เกษตร)                    3(2-2-5) 
                Career I (Agriculture) 
                 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัอาชีพการเกษตร  การใชเ้คร่ืองมือ
และอุปกรณ์การเกษตร ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของพืช
และสัตว ์การขยายพนัธ์ุพืชและการปรับปรุงพนัธ์ุพืชและสัตว ์การ
จดัการฟาร์ม เทคโนโลยีการผลิตพืชและสัตว์ การฝึกปฏิบติัการ
จดัการเรียนรู้ดา้นการเกษตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืชและสัตว ์
 
266-226   นำฏศิลป์ส ำหรับครูประถมศึกษำ 1       3(2-2-5) 
                 Dramatic Arts for Elementary School Teachers I 
                 สาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระท่ี 3  นาฏศิลป์ในหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 การจัดท า

แผนการจดัการเรียนรู้  วิธีการสอน  การผลิตส่ือการสอน  การ
วัดและประเ มินผล  การฝึกปฏิบัติการจัดการเ รียน รู้ใน
สถานการณ์จริง ตามรายการท่ีปรากฏในหลกัสูตร  
 
266-227   กำรงำนอำชีพ 2 (คหกรรม)                    3(2-2-5) 
                Career II (Home Economics) 
                 สาระการเรียนรู้การงานอาชีพในหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 การจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู้  วิธีการสอน  การผลิตส่ือการสอน การวดัและ
ประเมินผล  การฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
ตามรายการที่ปรากฏในหลกัสูตร  
 
266-228   ภำษำองักฤษส ำหรับครูประถมศึกษำ 1         3(3-0-6) 
                English for Elementary School Teachers I 
                สัทอักษรแทนเสียงภาษาองักฤษ  ทกัษะภาษาทั้ ง 4  
ส าหรับครูประถมศึกษา  ภาษาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน  เกมและเพลงส าหรับนกัเรียนประถมศึกษา 
 
266-229  ส่ือและนวัตกรรมกำรศึกษำใน                       3(2-2-5) 
               โรงเรียนประถมศึกษำ       
               Media and Education Innovation in Elementary 
Schools 
               บทบาทของส่ือและนวัตกรรมการศึกษา ส่ือและ
นวตักรรมกบัการเรียนรู้กบันักเรียนประถมศึกษา ออกแบบส่ือ 
ฝึกผลิตส่ือการสอน และส่ืออิเลก็ทรอนิคส์อ่ืนๆ  
 
266-230   ศิลปศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 2             2(1-2-3) 
                Art Education for Elementary School Teachers II 
               ลักษณะวิชา  จุดประสงค์และวิ ธีการสอนวิชา
ศิลปศึกษา  กิจกรรมการสอนวิชา ส่ือการสอน การวดัและ
ประเมินผล การฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
ตามรายการที่ปรากฏในหลกัสูตร  
 
266-231   พ้ืนฐำนกำรบริกำรสังคม                          2(1-2-3)   
                 Basic Principles of Social Services 
                 แนวคิด ความส าคญัและความเป็นมาของการบริการ
สั ง ค ม   โ ค ร ง ส ร้ า ง สั ง ค ม เ มื อ ง แ ล ะ สั ง ค ม ช น บ ท   
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม  ลกัษณะและปัญหา
ของสังคมเมืองและสังคมชนบท  แนวทางการพฒันาชนบท
และชุมชน การให้บริการของหน่วยงานรัฐ  โรงเรียนกับการ
ใหบ้ริการแก่ชุมชน การฝึกปฏิบติักิจกรรมการใหบ้ริการสังคม 
 
266-232   ลลีำคดสี ำหรับเดก็                                   3(2-2-5) 
                Dramatization for Children  
                ความหมายและความส าคญัของลีลาคดี  ลกัษณะการ
แสดงท่ีเหมาะสมกบัวยัของเดก็ การแสดงประเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
กิจกรรมเข้าจังหวะ บทบาทสมมติ  การเล่าเร่ือง การแสดง
ประกอบนิทาน การเชิดหุ่นและการแสดงละคร  จินตลีลาและ
การแสดงตลก  การจดัเวทีและฉาก เคร่ืองประกอบการแสดง
ประเภทต่าง ๆ การฝึกปฏิบติักิจกรรมการแสดงส าหรับเดก็ 
 
266-233   ดนตรีส ำหรับครูประถมศึกษำ 2             2(1-2-3) 
                 Music for Elementary School Teachers II 
                 พัฒนาการและการเ รียน รู้ดนตรีของนัก เ รียน
ประถมศึกษา การวเิคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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ในส่วน ท่ี เ ก่ี ยวกับดนตรี   ดนตรีส าหรับ เด็ก พิ เศษ  การจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมดนตรี เทคนิคและวิธีการสอนดนตรีใน
ระดบัประถมศึกษา ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  ดนตรีกบั
การเรียนการสอนวิชาอ่ืนๆ การฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้กิจกรรม
ดนตรี 
 
266-234   สังคมศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 2   2(1-2-3) 
                 Social Studies for Elementary School Teachers II 
                 พัฒนาการและการเรียนรู้สังคมศึกษาของนักเรียน
ประถมศึกษา ธรรมชาติ โครงสร้างเป้าหมายและความส าคญัของ
สังคมศึกษา  การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรของ
สถานศึกษา  เทคนิคและวิ ธีการสอนสังคมศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ส่ือการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม  
การวดัและประเมินผล ฝึกทดลองสอน 
 
266-323    สุขศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 1       3(2-2-5) 
                  Health Education for Elementary School Teachers I 
                  ความหมาย ขอบข่าย และเป้าหมายของสุขศึกษา การ
เจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์ โปรแกรมสุขภาพโรงเรียน 
การสร้างเสริมสุขภาพ ความปลอดภยัในชีวิต และการป้องกันโรค 
ปัญหาการสอนสุขศึกษาในโรงเรียน และฝึกปฏิบติัดา้นสุขศึกษา 
 
266-324   วิทยำศำสตร์ส ำหรับครูประถมศึกษำ 3        2(1-2-3) 
                 Science for Elementary School Teachers III 
                 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนัก เ รียนประถมศึกษา  
รูปแบบการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์  ส่ือการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
การฝึกปฏิบติัการจดัการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 
266-325   คณิตศำสตร์ส ำหรับครูประถมศึกษำ 2          2(1-2-3) 
                Mathematics for Elementary School Teachers II 
                การศึกษาหลักสูตร  การวิ เคราะห์สาระการเรียน รู้  
กระบวนการคิดเชิงคณิตศาสตร์  การจดัท าแผนการจัดการเรียนรู้  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้  การวดัและการประเมินผล  
การฝึกปฏิบติัการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา 
 
266-326   ภำษำไทยส ำหรับครูประถมศึกษำ 2              2(1-2-3) 
                Thai for Elementary School Teachers II 
                 พฒันาการและการเรียนรู้ภาษาไทยของเด็กประถมศึกษา
หลกัสูตรวิชาภาษาไทยระดบัประถมศึกษา บทบาทของผูส้อนใน
การจดัประสบการณ์การเรียน การจดัท าหน่วยการเรียนรู้ และการบูร
ณาการการเรียนรู้ภาษาไทยทั้งและการบูรณาการกบัวชิาอ่ืนๆ การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยท่ีเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญ การฝึก
ปฏิบติัการวางแผนและเขียนแผนการเรียนรู้ การทดลองปฏิบติัการ
จดัการเรียนรู้แบบจุลภาค 
 
266-327   กำรสอนภำษำไทยเป็นภำษำที่สอง      2(1-2-3) 
                Teaching of Thai as a Second Language 
                 ธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของเด็กท่ีพูดสอง
ภาษา  หลกัและทฤษฎีการจดัการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง แรงจูงใจในการ
เรียนภาษาไทย  อิทธิพลของครอบครัวและส่ิงแวดลอ้มต่อการเรียนรู้
ภาษาไทยของเด็กท่ีพูดสองภาษา และเทคนิคการจดัการเรียนการ
สอน การเขียนแผนการสอนฝึกปฏิบติัจริง การศึกษาคน้ควา้งานวิจยั
เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง 
 

266-328  กำรศึกษำเดก็และกำรพฒันำบุคลกิภำพ  3(2-2-5) 
               Child Study and Personality Development 
                พฒันาการของเดก็ประถมศึกษา เดก็ท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษ แนวทางศึกษาเด็กเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคลทฤษฎี
บุคลิกภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา  แนวทางแก้ไขและส่งเสริมพฒันาการทาง
บุคลิกภาพในทุกดา้นของเด็กประถมศึกษา การฝึกปฏิบติัการ
แกปั้ญหาเดก็ในโรงเรียน 
 
266-329   ภำษำองักฤษส ำหรับครูประถมศึกษำ 2  2(1-2-3) 
                English for Elementary School Teachers II 
                 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาท่ีสองและภาษาต่างประเทศ  
เทคนิคและวิธีการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาท่ีสองและ
ภาษาต่างประเทศ  การวเิคราะห์หลกัสูตรภาษาองักฤษในระดบั
ประถมศึกษา  ส่ือการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรม  การวดัและประเมินผล ฝึกทดลองสอน ผลการวิจัย
เ ก่ี ย ว กั บ เ ท ค นิ ค แ ล ะ วิ ธี ก า ร ส อนภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศในระดบัประถมศึกษา 
 
266-330   ภูมิปัญญำท้องถิ่นกบักำรประถมศึกษำ  2(1-2-3) 
                 Local Wisdom and Elementary Education 
                 ความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  
การพฒันาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่
ภู มิพลอดุลยเดช   การจัดการท รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ปราชญ์ชาวบ้าน ธุรกิจชุมชน  และการน าภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  
คน้ควา้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินกับโรงเรียน
ประถมศึกษา 
 
266-331   กำรบริหำร กำรนิเทศและ                      3(2-2-5) 
                กำรให้กำรศึกษำแก่พ่อแม่ในโรงเรียนประถมศึกษำ             
                Administration, Supervision and Parent 
Education in Elementary School   
                ความหมาย ความส าคญัและทฤษฎีการบริหารและ
การนิเทศการศึกษา บทบาทของผู ้บริหารโรงเรียนในการ
บริหารและนิเทศ  โครงสร้างและขอบข่ายของการบริหารงาน
ในโรงเรียนประถมศึกษา ขอบข่ายและลกัษณะงานในโรงเรียน
ประถมศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน  แผนและโครงการ  
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเ รียนประถมศึกษา    
รูปแบบการให้ความรู้แก่พ่อแม่เก่ียวกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การใหค้  าปรึกษาในดา้นการเรียนและดา้นอ่ืนๆ แก่เด็ก
วยัประถมศึกษา  การเล้ียงดูและการเสริมสร้างพฒันาการใน
ทุกๆ ด้านของเด็กในวยัประถมศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน คน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหาร การนิเทศ
ภายในและการใหก้ารศึกษาแก่พ่อแม่ 
 
266-332   กำรจัดกำรห้องเรียนระดบัประถมศึกษำ       3(3-0-6) 
                Elementary Classroom Management  
                ความหมายและความส าคญัของการจดัการห้องเรียน 
ปัญหาระเบียบวินัยในโรงเรียนและห้องเรียนประถมศึกษา 
แนวคิด และทฤษฎีการป้องกันและการแกปั้ญหาระเบียบวินัย
ในโรงเรียนและห้องเรียนประถมศึกษา ระบบการจดัการการ
สร้างระเบียบวินัยในระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน 
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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266-333   พลศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 2               2(1-2-3) 
                Physical Education for Elementary School Teachers II 
                พัฒนาการและการ เ รี ยน รู้พล ศึกษาของนัก เ รี ยน
ประถมศึกษา  หลกัการและวธีิการสอนพลศึกษาแบบต่าง ๆ  ส่ือการ
เรียนรู้   หลกัสูตรกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการออกก าลัง
ก า ย   ปั ญห า ก า ร ส อนพ ล ศึ ก ษ า ใ น โ ร ง เ รี ย น   ฝึ ก ส อ น 
พลศึกษาในชั้นเรียน 
 
266-334  นำฏศิลป์ส ำหรับครูประถมศึกษำ 2               2(1-2-3) 
               Dramatic Arts for Elementary School Teachers II 
            จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้  หลกัการสอนนาฏศิลป์  การจดั
กิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล  ฝึก
ปฏิบติัการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง 
 
266-335   สุขศึกษำส ำหรับครูประถมศึกษำ 2        2(1-2-3) 
                Health Education for Elementary School Teachers II 
                  ลกัษณะเฉพาะ  ความมุ่งหมาย  ความส าคญัและวิธีการ
ทางสุขศึกษา  การสอนโดยเน้นผู ้เ รียนเป็นส าคัญการพัฒนา
หลกัสูตรวชิาสุขศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
การศึกษาสภาพจริงด้านสุขศึกษาในโรงเรียน  โลกาภิวตัน์กับสุข
ศึกษา  ส่ือมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและ แนวทางการปรับใช้
ในโรงเรียน 
 
266-336  ปฏิบัติกำรพฒันำหลกัสูตร                      3(2-2-5) 
                สถำนศึกษำระดบัประถมศึกษำ  
                Practicum in Elementary School Curriculum 
Development 
                 ลกัษณะของหลกัสูตรประถมศึกษา กระบวนการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบติัการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ได้แก่การวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลาง การก าหนดวิสัยทัศน์  จุดหมาย สมรรถนะส าคัญ 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ โครงสร้างหลกัสูตร ค าอธิบายรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แนวทางการวดั
และประเมินผลรวมทั้งจดัท าโครงสร้างรายวชิา 
 
266-425  ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้                          3(2-2-5) 
                ส ำหรับเดก็ปฐมวัย 
                Learning Experiences for Young Children 
                 แนวคิด หลักการวัตถุประสงค์ และรูปแบบการจัด
การศึกษาในระดบัปฐมวยั จิตวิทยาและพฒันาการของเด็กปฐมวยั  
หลกัสูตรและแนวทางการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั  การจดัส่ิงแวดลอ้มและบริการโภชนาการท่ีเหมาะสม  
บทบาทของครูท่ีสอนเด็กปฐมวัย การวิเคราะห์และการพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัยสู่ก าหนดการสอนและแผนการสอน  การฝึก
วางแผนและจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานท่ีจริง  
 
266-426   คุณภำพชีวิตส ำหรับครู                         3(2-2-5) 
                 Quality of Life for Teachers 
                  แนวคิดและหลกัการในการพฒันาคุณภาพชีวิต  คุณภาพ
ชีวิตครูและผลกระทบต่อหน้าท่ีการงานและคุณภาพชีวิตนักเรียน 
การพัฒนากาย วินัย จิต และสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมแบบไทย การพฒันาความสุข จริยธรรมครูและแบบปฏิบติั 
 
 
 

266-427    กำรศึกษำและพฒันำแบบเรียน      2(1-2-3) 
                 Textbook Study and Development 
                  ความหมาย  ความส าคัญและวิว ัฒนาการของ
แบบเรียนประเภทและลักษณะมาตรฐานของแบบเรียน   
การวิเคราะห์แบบเรียน  ความสอดคลอ้งระหว่างแบบเรียนกับ
หลกัสูตร  การปรับปรุงพฒันา  การสร้างแบบเรียนท่ีสอดคลอ้ง
กบัทอ้งถ่ิน   หนงัสืออ่านเพ่ิมเติม และหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
การฝึกปฏิบติัการออกแบบและพฒันาหนงัสือเรียน 
  
268-101   พ้ืนฐำนทำงจิตวิทยำ                                   3(3-0-6) 
                 Foundation of Psychology 
                 ความหมาย ประวติั และแนวคิดท่ีส าคญัทางจิตวิทยา 
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ระบบกายวิภาค พฒันาการ การรับรู้ 
การเรียนรู้ สติปัญญาและการวดั อารมณ์ แรงจูงใจ การปรับตวั 
บุคลิกภาพ จิตวทิยาอปกติและการช่วยเหลือ จิตวทิยาสังคม 
 
268-102   จิตวิทยำกำรเรียนรู้                                   2(2-0-4) 
                 Psychology of Learning 
                 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ กลุ่มพฤติกรรมนิยม 
กลุ่มเกสตอลท์ กลุ่มการรู้คิด และกลุ่มการประมวลข้อมูล 
งานวจิยัต่อกระบวนการเรียนรู้ การสรุปความเหมือนของส่ิงเร้า
และการแยกความแตกต่างของส่ิงเร้า บทบาทการเสริมแรงและ
การลงโทษ วิธีการส่งเสริมและระงบัพฤติกรรม ขอ้จ ากัดทาง
ชีววิทยำต่อการเรียนรู้ และการอธิบายพฤติกรรมปัญหาใน
สังคมตามหลกัทฤษฎี 
  
268-103   จิตวิทยำบุคลกิภำพ                            2(2-0-4) 
                 Psychology of Personality 
                 ความหมาย องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 
ทฤษฎีบุคลิกภาพของแต่ละกลุ่มของจิตวทิยาบุคลิกภาพท่ีดีและ
บุคลิกภาพแปรปรวน เปรียบเทียบและวิ เคราะห์ทฤษฎี
บุคลิกภาพ  การน าความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือพฒันาตนเอง
และผูอ่ื้น  
   
268-106    จิตวิทยำพฒันำกำร                            2(2-0-4) 
                  Developmental Psychology 
                  พฒันาการและการเจริญเติบโต หลักการและวิธี
การศึกษาพัฒนาการ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฒันาการของมนุษย ์
พัฒนาการทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญาตั้ งแต่
ปฏิสนธิ จนถึงวยัชรา  การส่งเสริม กระตุน้พฒันาการดา้นต่างๆ 
และการช่วยเหลือเดก็ในการพฒันา 
     
268-206    สุขภำพจิตและกำรปรับตัว                  2(2-0-4) 
                 Mental Health and Adjustment 
                 ความหมาย ความส าคญั และประวติัความเป็นมา
ของสุขภาพจิตและการปรับตวั สุขภาพจิตท่ีดีและสุขภาพจิตท่ี
มีปัญหา ลักษณะและกระบวนการปรับตัว ปัญหาสุขภาพจิต
และการปรับตวั วธีิการปรับตวัและรักษาสุขภาพจิต สุขภาพจิต
กบัการท างาน สุขภาพจิตกบัการมีครอบครัว  
  
268-209  ประสำทวิทยำศำสตร์ของ                   2(2-0-4) 
                พฤติกรรมมนุษย์ 
                 Neuroscience of Human Behavior 
                 ระบบกลไกทางสรีรวิทยาเบ้ืองต้นท่ีมีบทบาทต่อ
พฤติกรรมของมนุษย์  การส่ือสารทางประสาท  สารส่ือ
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ประสาท  กายวิภาคของระบบประสาท   ชีววิทยาพ้ืนฐานของการ
สัมผัส  การรับรู้  การเรียนรู้  การจ า การรู้คิด ภาษา การหลับ 
ความเครียด  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและการประยกุต ์
  
268-301   สถิติและคอมพวิเตอร์เพ่ือ                      2(1-2-3) 
                 กำรวิจัยทำงจิตวิทยำ             
                 Statistics and Computer for Psychological Research
   
                    บทบาทและความส าคญัของสถิติและคอมพิวเตอร์ใน
การวิจยัทางจิตวิทยา โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติ  แหล่งขอ้มูล การสืบคน้ข้อมูลเพ่ือการวิจยั การวิเคราะห์หา
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง คุณภาพของเคร่ืองมือวิจัยทางจิตวิทยา การ
วิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ และการน าเสนอขอ้มูลและผลการวจิยั 
  
268-214    จิตวิทยำเดก็พเิศษ                                   2(2-0-4) 
                  Psychology of Exceptional Children 
                  ความหมายของเด็กพิเศษ  เด็กพิเศษและการศึกษาพิเศษ 
ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งในปัจจุบนั ครอบครัวของเด็กพิเศษ ภาวะปัญญา
อ่อน เด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้  เด็กสมาธิส้ัน เด็กท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรมและอารมณ์  เด็กท่ีมีปัญหาการส่ือสาร เด็กท่ีบกพร่อง
ทางการได้ยินเสียง เด็กท่ีบกพร่องการทางมองเห็น เด็กท่ีร่างกาย
บกพร่อง เด็กปัญญาเลิศ  เด็กออติสติค การช่วยเหลือ การส่งเสริม
และการพฒันาเดก็ท่ีมีลกัษณะพิเศษ 
      
268-215   กำรปรับพฤติกรรม                                   2(1-2-3) 
                Behavior Modification 
                 ความหมาย ประวติั ความเป็นมาและรูปแบบของเง่ือนไข
ของการปรับพฤติกรรม หลกัการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับ
พฤติกรรม การประเมินพฤติกรรม การก าหนดและเลือกพฤติกรรม
เป้าหมาย เทคนิคการปรับพฤติกรรม จรรยาบรรณในการปรับ
พฤติกรรม 
  
268-221   จิตวิทยำเดก็และเยำวชนกระท ำผิด                3(3-0-6) 
                 Psychology of Juvenile Delinquent   
                 แนวคิดและทฤษฎีของการศึกษาเด็กกระท าผิด การ
วเิคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย  การคุม้ครองเด็ก 
(ตามพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและเยาวชน)  การฝึกอบรม   
การป้องกนั การเยียวยาและช่วยเหลือเด็กประพฤติผิด การวิเคราะห์
กรณีศึกษาเดก็ประพฤติผดิ 
 
268-224    จิตวิทยำสุขภำพ                                          3(3-0-6) 
                  Health Psychology    
      
                วิถีชีวิตท่ีส่งเสริมการมีสุขภาพ อิทธิพลของพฤติกรรม 
การรู้คิดและอารมณ์ต่อระบบชีววิทยา ความเครียดและรูปแบบการ
จดัการปัญหา พฤติกรรมทางการแพทย์: การให้ความร่วมมือ การ
จดัการกับความเจ็บปวด การปรับตัวกับความเจ็บป่วยเร้ือรัง เช่น 
โรคเอดส์ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือโรคเ ร้ือรังอ่ืนๆ รวมถึง
การศึกษาปัญหาทางจิตใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคทางกาย  
  
268-225    จิตวิทยำส่ิงแวดล้อม                               3(3-0-6) 
                  Environmental  Psychology 
                  โครงสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์ับส่ิงแวดลอ้ม 
การรับรู้และการเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม ระบบมโนทศัน์โครงสร้าง

ของส่ิงท่ีเรียนรู้และการจ าส่ิงแวดล้อม การออกแบบและ
วางแผนสภาพแวดลอ้มกายภาพ พฤติกรรมในสภาพแวดลอ้ม 
รวมทั้งการศึกษานิเวศน์บ  าบดั 
  
268-226    จิตวิทยำในวรรณกรรม                         3(3-0-6) 
                  Psychology in Literature 
                  การประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยา สังกัป กับภาพยนตร์ 
วรรณกรรมคลาสิกและท่ีอยู่ในกระแสนิยม โดยวิเคราะห์ตัว
ละครในประเด็นพัฒนาการ บุคลิกภาพ ความขัดแยง้ ความ
เจ็บป่วยทางจิต  การพัฒนาจิตวิญญาณ และประเด็นพหุ
วฒันธรรม 
  
268-227   แรงจูงใจและอำรมณ์                             2(2-0-4) 
                 Motivation and Emotion 
                  แนวคิดพ้ืนฐานของแรงจูงใจและอารมณ์  มโนทศัน์
ส าคญั ชนิด ประเภท ทฤษฎีแรงจูงใจ การบรูณาการแรงจูงใจ
ไปใชอ้ารมณ์  เชาวน์อารมณ์  อารมณ์เพื่อการศึกษา  แรงจูงใจ
และอารมณ์เพ่ือการเรียนรู้  ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจและ
อารมณ์  การพฒันาการเรียนการสอนดว้ยพ้ืนฐานจากงานวจิยั 
 
268-228   จิตวิทยำมนุษยนิยม                             2(2-0-4) 
                 Humanistic Psychology 
                 ความหมาย แนวคิดพ้ืนฐาน ความส าคัญ เป้าหมาย 
และสมมติฐานของแนวคิดมนุษยนิยม ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
มนุษยนิยม ความหมายของชีวติ จิตวทิยาทางบวก การตระหนัก
รู้คุณค่าของมนุษย ์นักจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม การเรียนรู้กลุ่ม
มนุษยนิยม ธรรมชาติมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ หลักการการพัฒนา
ศกัยภาพมนุษยต์ามแบบมนุษยนิยม และการประยกุตใ์ช้ 
 
268-229    จิตวิทยำชุมชน                    3(2-2-5) 
                  Community Psychology   
                  ประวัติความเป็นมา และขอบข่ายของจิตวิทยา
ชุมชน รูปแบบงานจิตวิทยาชุมชน หลกัการและวิธีการศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
การวา่งงาน ปัญหาอาชญากรรม การศึกษาประเด็นทางจิตวิทยา
เพ่ือการป้องกัน แทรกแซง และแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนใน
ชุมชน ประสานความร่วมมือขององค์กรต่างๆ ในชุมชนเพ่ือ
พฒันาคนในชุมชนใหมี้สุขภาพจิตท่ีดี 
  
268-230    จิตวิทยำเพ่ือกำรด ำเรงชีวิต   3(3-0-6) 
                  Psychology for Daily Life 
                  ความรู้พ้ืนฐาน ความหมาย ความส าคญั จุดมุ่งหมาย
ทางจิตวิทยา  แนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มต่าง ๆ จรรยาบรรณ
นกัจิตวิทยา พ้ืนฐานทางชีวภาพแห่งพฤติกรรม พฒันาการของ
มนุษย ์การสัมผสัและการรับรู้ แรงจูงใจ เชาวน์ปัญญา อารมณ์
และเชาวน์อารมณ์ ความจ าและการลืม การเรียนรู้ บุคลิกภาพ 
การน าจิตวทิยาไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  
268-231    กำรบริหำรควำมขัดแย้ง                               2(2-0-4) 
                  Conflict Management 
                   ความหมาย แนวคิด ธรรมชาติของความขัดแยง้ 
กระบวนการความขดัแยง้ วิธีการป้องกนั เทคนิคการแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ การประยกุตใ์ชใ้นเชิงปฏิบติั 
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268-233    ภำวะผู้น ำ                                                     3(3-0-6) 
                  Leadership  
                  ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูน้ า ความสัมพนัธ์ระหว่างผูน้  ากับ
ผู ้ใต้บังคับบัญชาในการมอบหมายงาน  การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน การสอนและการให้ค  าปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การ
พฒันาทกัษะการวิเคราะห์งาน การจูงใจ การตดัสินใจ การวางแผน
อาชีพ การคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล ทั้งการฟังและการพูด และภาวะผูน้ าแบบทีมงาน  
  
268-236   กำรสัมภำษณ์เพ่ือเสริมสร้ำงแรงจูงใจ  2(2-0-4) 
                Motivational Interviewing 
                แนวคิดและหลักการเบ้ืองต้นของการสัมภาษณ์เพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจ ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสริมสร้าง
แรงจูงใจ ระดบัแรงจูงใจ ขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ  กลยทุธ์ท่ีช่วยให้ผูป่้วย
กล่าวข้อความจูงใจตนเอง  เทคนิคของการบ าบัดเพ่ือเสริมสร้าง
แรงจูงใจ  การฝึกทกัษะเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ   
  
268-239    จิตวิทยำสังคม                                  2(1-2-3) 
                  Social Psychology 
                   ความเป็นมาของจิตวิทยาสังคม ทฤษฎีและวิธีการศึกษา
ทางจิตวิทยาสังคม การรับรู้บุคคล แรงจูงใจทางสังคม พฤติกรรม
การช่วยเหลือ กลุ่ม การรวมกลุ่ม การคลอ้ยตาม เจตคติ  การประยุกต์
จิตวทิยาสังคมในบริบทต่างๆ 
     
268-310   จิตวิทยำกำรเรียนกำรสอน                  2(2-0-4) 
                  Instructional Psychology 
                  ความหมาย ความส าคัญและเป้าหมาย หลกัการเรียนรู้
และการสอน  การประยุกต์การจัดการเรียนการสอนตามความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการสอน 
กระบวนการทางสมองและการบูรณาการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และการวดัและประเมินโปรแกรมการเรียนการสอน 
 
268-325    จิตวิทยำผู้สูงอำยุ                                   3(2-2-5) 
                  Psychology of Aging                              
                  พ้ืนฐานแนวคิดของจิตวทิยาและผูสู้งอาย ุ พฒันาการของ
มนุษย ์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฒันาการของมนุษย ์ พฒันาการทางร่างกาย 
สังคม อารมณ์ และสติปัญญาในวยัสูงอายุ ระบบครอบครัว สมาชิก
ครอบครัว บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกในครอบครัวและสังคมท่ีมี
ต่อการช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ ช่วงเวลาสุดทา้ยของชีวิตและความ
ตาย วารสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัจิตวทิยาผูสู้งอาย ุ  
    
268-327   ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรแก้ปัญหำ           2(2-0-4) 
                Creative Thinking and Problem Solving 
                 ธรรมชาติ หน้าท่ี คุณลักษณะ เป้าหมายของความคิด
สร้างสรรค ์ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรคก์ับความคิด
เชิงวิจารณญาณ อุปสรรค/ส่ิงขีดขวางความคิดสร้างสรรค์ วิธีการ
ขจดัอุปสรรค การประยุกต์ใช้เทคนิคความคิดสร้างสรรคใ์นปัญหา
ชีวติ ปัญหา  วิกฤติของชีวิต รูปแบบของปัญหา วิธีการแกปั้ญหาใน
ลกัษณะต่างๆ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  
268-328    จิตวิทยำตะวันออกกบั                                  3(3-0-6) 
                  ควำมงอกงำมของมนุษย์    
                  Eastern Psychology and Human Growth                     

                  ค  าจ  ากัดความของจิตวิทยาตะวนัออก สาระส าคัญ 
ค ว า ม คิ ด พ้ื น ฐ านท า งป รั ชญา ต่ า ง  ๆ  ม โ นทั ศน์ ข อ ง 
นกัปรัชญาท่ีส าคญัของตะวนัออก หลกัการจิตวิทยาตะวนัออก 
และการประยุกต์จิตวิทยาตะวนัออกมาใช้ในชีวิตประจ าวนั 
ความเข้าใจในความหลากหลายในโลก ความเขา้ใจในความ
งอกงามของมนุษย ์รวมทั้งโลกทศัน์ไทย การตระหนักในความ
แตกต่างดา้นวฒันธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต เช้ือชาติ ศาสนา 
ระหว่างซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตกเพ่ือเข้าใจจิตใจและ
พฤติกรรมของมนุษยใ์นวฒันธรรมตนัออก 
  
268-329   จิตวิทยำเด็กและวัยรุ่นท่ีมีปัญหำพฤติกรรม  3(3-0-6) 
                 Psychology of Children and Adolescents with 
Behavior Problems 
                 ปัญหาพฤติกรรมของเด็กและวยัรุ่น เช่น พฤติกรรม
ซน, สมาธิส้ัน, เด็กพฤติกรรมผิด ต่อต้านท้าทาย ซึมเศร้า 
ความรู้สึกกลวัและวติกกงัวล  การถูกละเลยและล่วงละเมิด การ
ติดสารเสพติด ติดเกม และการฆ่าตวัตาย การวิเคราะห์สาเหตุ  
การประยกุตเ์ทคนิคการปรับพฤติกรรมและวธีิอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม
เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ์
  
268-330    จิตวิทยำกำรท ำงำน                            3(3-0-6) 
                  Psychology at Work 
                  สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ความปลอดภยั  ความ
รุนแรง  และปัญหาสุขภาพในการท างาน  ภาวะความเครียดใน
การท างาน  การสร้างแรงจูงใจ  ความพึงพอใจและการอยากเขา้
ไปมีส่วนร่วมในการท างานและการพฒันาองค์การ  การลด
เง่ือนไขต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
      
268-334   พฒันำกำรทำงอำชีพและกำรปรึกษำ      3(3-0-6) 
                 Career Development and Counseling 
                  ความหมายและประวัติความเ ป็นมา  ทฤษ ฎี
พฒันาการทางอาชีพ  การเลือกและการวางแผนทางอาชีพ การ
จดัท าแผนฝึกอบรมและการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าทาง
สายอาชีพ ทักษะการปรึกษาทางอาชีพ การประเมินทางการ
ปรึกษา ประเด็นจริยธรรม กฎหมายและประเด็นทางวิชาชีพ
ทางการปรึกษาทางอาชีพ 
  
268-335   กำรพฒันำอำชีพในองค์กำร                   3(3-0-6) 
                Career Development at Workplace 
                 ความหมายและวตัถุประสงค์ของการพฒันาอาชีพ 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาอาชีพ การประเมินสมรรถนะ
ของพนักงานรายบุคคล การจดัท าแผนฝึกอบรมและพฒันา
พนักงานรายบุคคล การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ  
          
268-336   พลวัตกลุ่ม                                              2(1-2-3) 
                 Group Dynamics 
                  ความหมายของกลุ่มและพลวตักลุ่ม การหนุนทาง
สังคม การกระท าของเอกัตบุคคลและของกลุ่ม ปัจจยัท่ีท  าให้
บุคคลเขา้กลุ่ม สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ทางบุคคลและทาง
สังคมของกลุ่ม ความเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีมีประสิทธิภาพ กลุ่ม
ประสบการณ์ ทฤษฎีกลุ่มสัมพนัธ์ในงานจิตวทิยา 
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268-340   ปรัชญำจิตวิทยำ                                         3(3-0-6) 
                Philosophy of Psychology 
                ความ เ ป็นมาขอ ง จิตวิ ท ย า ปั จ จุบัน  จ ากอ ดีต  ยุ ค
วทิยาศาสตร์ สู่ยคุปัจจุบนั ประวติันักจิตวิทยาท่ีส าคญั แนวความคิด
ท่ีแข่งขนักนั และท่ีมาของแนวความคิด 
  
277-101   กำรวำดเส้น                           3(1-4-4) 
                 Drawing 
                 ทฤษฎีและการปฏิบติัวาดภาพหุ่นน่ิงและวาดภาพทิวทศัน์ 
  
277-102   ศิลปวิจักษณ์             2(1-2-3) 
                Art Appreciation 
               ความหมายและวิว ัฒนาการของศิลปะ หลักการทาง
สุนทรียศาสตร์ การปลูกฝังความเขา้ใจและช่ืนชมในศิลปกรรมสาขา
ต่าง ๆ 
 
277-103   ประวัติศำสตร์ศิลป์                      2(1-2-3) 
                 History of Art  
                 ประวติัศาสตร์และรูปแบบของงานศิลปะไทยและศิลปะ
สากลตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ถึงปัจจุบนั 
  
277-104   จิตวิทยำทำงศิลปศึกษำ                     2(1-2-3) 
                 Psychology of Art Education 
                 ความหมายและความส าคัญของจิตวิทยาส าหรับครู
ศิลปศึกษา กระบวนการเรียนการสอนศิลปศึกษา การจดัการเรียนรู้
ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 
277-105   องค์ประกอบศิลป์             3(1-4-4) 
                Composition of Art 
                ทฤษฎีและหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์  
 
277-106   ศิลปะไทยเบ้ืองต้น                     2(1-2-3) 
                 Introduction to Thai Art 
                 ทฤษฏีการวาดภาพระบายสีลายไทย ภาพคน ภาพสัตว ์
และภาพองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
  
277-107   ศิลปะพ้ืนบ้ำนภำคใต้                             2(1-2-3) 
                 Southern Folk Art 
                 หัตถกรรมพ้ืนบา้นของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ คติความ
เช่ือ วสัดุอุปกรณ์  และการพฒันารูปแบบ 
  
277-111   กำรถ่ำยภำพ                             3(1-4-4) 
                Photography 
                ประวัติและวิวฒันาการของการถ่ายภาพ เทคนิค และ
ขั้นตอนการถ่ายภาพ 
 
277-112   กำรเขียนภำพประกอบเบ้ืองต้น          3(1-4-4) 
                 Introduction to Illustration    
                 ทฤษฏีและปฏิบติัการเขียนภาพประกอบขั้นพ้ืนฐาน วสัดุ
อุปกรณ์ การสร้างภาพประกอบเน้ือหาท่ีหลากหลาย 
 
277-113   กำรท ำหุ่นจ ำลอง            3(1-4-4)               
                 Model Making 
                  ทฤษฎี รูปแบบ โครงสร้าง การย่อมาตราส่วน การเขียน
แบบ วสัดุอุปกรณ์ และออกแบบ 

277-204    กำรออกแบบเบ้ืองต้น    3(1-4-4) 
                  Introduction to Design 
                  ทฤษฎี หลกัการและการแกปั้ญหาการออกแบบ 
   
277-205    ศิลปะบำติก    3(1-4-4) 
                  Batik Art 
                  ทฤษฏีการท าผา้บาติก การท าของท่ีระลึกดว้ยผา้บาติก  
  
277–206   บำติกสร้ำงสรรค์     3(1-4-4) 
                 Creative Batik  
                  รูปแบบลวดลายผ้าบาติกจากศิลปะในท้องถ่ิน
ภาคใตก้ารท าผา้บาติกดว้ยเทคนิคท่ีหลากหลาย 
 
277-209   ศิลปะอสิลำม    3(1-4-4) 
                 Islamic Art   
                 ศิลปะอิสลาม การก าเนิดและวิว ัฒนาการศิลปะ
อิสลาม ความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะอิสลามและศิลปะไทย 
ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั 
  
277-210    กำรท ำรูปหนังตะลุง             3(1-4-4) 
                  Nang Talung Making 
                  ประวติัความเป็นมา ส่วนประกอบและการท าหนัง
ตะลุง 
 
277-211   ประวัติศำสตร์ศิลปะตะวันตก           2(1-2-3) 
                 Western Art History 
                  ศิลปะตะวนัตกยุคก่อนประวติัศาสตร์จนถึงสมัย
ปัจจุบนัการช่ืนชมและเห็นคุณค่าของผลงานศิลปะ 
  
277-212   ศิลปะกบัควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม    2(1-2-3)  
                Art and Cultural Diversity          
                รูปแบบและเน้ือหาของศิลปะตามความเช่ือ ประเพณี 
และศาสนาในสังคมพหุวฒันธรรม 
 
277-213    กำรวำดเส้นทิวทัศน์             3(1-4-4) 
                 Landscape Drawing 
                  หลกัการและการจดัองค์ประกอบของการวาดภาพ
ทิวทศัน์ 
  
277-214    ภำพพมิพ์แกะไม้                 3(1-4-4) 
                  Woodcut Printing 
                   ววิฒันาการของภาพพิมพแ์กะไมท้ั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  การสร้างแม่พิมพต์น้แบบ และภาพพิมพแ์ม่พิมพ์
แกะไม ้
 
277-215   ภำพพมิพ์ตะแกรงไหม            3(1-4-4) 
                 Silk Screen Printing 
                 ทฤษฎี วิวฒันาการ การออกแบบและวสัดุท่ีใช้ใน
ภาพพิมพด์ว้ยตะแกรงไหม 
 
277-216   คอมพวิเตอร์ส ำหรับกจิกรรมศิลปะ 3(1-4-4) 
                 Computer for Art Activity 
                  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสร้างส่ือการ
เรียนการสอนศิลปะ  
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277-217   กำรเขียนภำพประกอบ    3(1-4-4) 
                 Illustration 
                 ทฤษฏีและปฏิบติัการสร้างภาพประกอบขอ้เขียนประเภท
ต่างๆ 
  
277-218   กำรเขียนภำพคน                    3(1-4-4) 
                 Portrait Painting 
                 โครงสร้าง สัดส่วนคนคร่ึงตวั ท่าทาง อารมณ์ และบุคลิก  
  
277-220    วัสดุจิตรกรรม     3(1-4-4) 
                  Painting Materials   
                  คุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นงานจิตรกรรม การสร้างสรรค์
และพฒันาวสัดุจิตรกรรม 
 
277-221   วัสดุประติมำกรรม      3(1-4-4) 
                 Sculpture Materials 
                  คุณสมบัติของวสัดุประติมากรรม การสร้างสรรค์และ
พฒันาวสัดุประติมากรรม   
277-222   จิตรกรรมประยุกต์     3(1-4-4) 
                 Applied Painting 
                 การเขียนภาพระบายสีดว้ยวสัดุอุปกรณ์และวธีิแบบต่าง ๆ  
  
277-223   ภำพพมิพ์ประยุกต์     3(1-4-4) 
                 Applied Printmaking 
                 การท าภาพพิมพด์ว้ยเทคนิคและวสัดุท่ีหลากหลาย  
  
277-224   ประติมำกรรมประยุกต์            3(1-4-4) 
                 Applied Sculpture  
                 การป้ันแกะสลักจากวสัดุท่ีหลากหลายด้วยเทคนิคและ
วธีิการต่างๆ 
  
277-225   จิตรกรรมพ้ืนฐำน    3(1-4-4) 
                 Introduction to Painting  
                 ทฤษฎี ปฏิบติัการสร้างงานจิตรกรรม การใชสี้ แสงเงา ใน
การจดัองคป์ระกอบ การแกปั้ญหาในการสร้างงาน 
จิตรกรรมขั้นพ้ืนฐาน  
 
277-226    ประติมำกรรมพ้ืนฐำน                          3(1-4-4)    
                  Introduction to Sculpture  
                   การสร้างงานประติมากรรม นูนต ่า นูนสูง ลอยตวั สร้าง
ดว้ยวสัดุธรรมชาติและวสัดุสังเคราะห์ การแกปั้ญหาใน 
การสร้างงานประติมากรรมกรรมขั้นพ้ืนฐาน  
   
277-301   ภำพพมิพ์เบ้ืองต้น             3(1-4-4) 
                 Introduction to Printmaking 
                 ววิฒันาการของภาพพิมพใ์นประเทศไทยและต่างประเทศ 
การสร้างแม่พิมพ ์และการพิมพด์ว้ยวธีิต่าง ๆ  
  
277-303   คอมพวิเตอร์กรำฟิกเบ้ืองต้น           3(1-4-4) 
                 Introduction to Computer Graphic  
                 การใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างสรรคง์านศิลปะท่ี
หลากหลาย  
 
277-107   ศิลปะพ้ืนบ้ำนภำคใต้            2(1-2-3) 
                Southern Folk Art 

                 หัตถกรรมพ้ืนบา้นของจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ คติ
ความเช่ือ วสัดุอุปกรณ์  และการพฒันารูปแบบ 
   
277-306   ศิลปะระดบัประถมศึกษำ                     3(2-2-5) 
                 Art for Elementary Education 
                 ปรัชญา วตัถุประสงค ์หลกัสูตรการสอนศิลปะระดบั
ประถมศึกษา แผนการเรียนการสอนและการประเมินผลงาน
ศิลปะ 
 
277-307   ศิลปะระดบัมัธยมศึกษำ            3(2-2-5) 
                Art for Secondary Education  
                ปรัชญา วตัถุประสงค ์หลกัสูตรการสอนศิลปะระดบั
มธัยมศึกษา แผนการเรียนการสอน และการประเมินผลงาน
ศิลปะ 
  
277-308   กำรวิจัยทำงศิลปศึกษำ    2(1-2-3) 
                 Research in Art Education 
                 วธีิวจิยัวชิาศิลปศึกษา และการเขียนรายงานวจิยั  
   
277-309   ศิลปะส่ือผสม                               3(1-4-4)  
                 Mixed Media Art  
                 วิวฒันาการ หลักการ ทฤษฎีศิลปะส่ีอผสม ศิลปิน
และวิธีการสร้างสรรค์ การเลือกใช้วสัดุ การก าหนดรูปแบบ
และวธีิการน าเสนอผลงานส่ือผสม   
 
277-311   จิตรกรรมไทยประยุกต์    3(1-4-4) 
                 Applied Thai Painting 
                 การน ารูปแบบของงานจิตรกรรมไทยมาประยุกตใ์ช้
กบัชีวติประจ าวนั  
  
277-312    จิตรกรรมสีน ้ำ    3(1-4-4) 
                  Water Color Painting 
                  ทฤษฎี ขั้นตอน การปฏิบติั การระบายสีน ้า และวสัดุ
อุปกรณ์  
  
277-313   จิตรกรรมสีน ้ำมัน    3(1-4-4) 
                 Oil Painting 
                  ทฤษฎี ขั้นตอน การปฏิบติัการระบายสีน ้ ามนั วสัดุ
อุปกรณ์ 
  
277-314   จิตรกรรมสร้ำงสรรค์     3(1-4-4) 
                Creative Painting 
                 การสร้างสรรคง์านจิตรกรรมดว้ยเทคนิค วิธีการและ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 
 
277-315   ประติมำกรรมสร้ำงสรรค์  3(1-4-4) 
                 Creative Sculpture 
                  การสร้างสรรค์งานประติมากรรมด้วยเทคนิค 
วธีิการและวสัดุอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย 
  
277-317   ประติมำกรรมไม้    3(1-4-4) 
                 Wood Sculpture 
                 คุณลกัษณะของไมช้นิดต่าง ๆ  วิธีการและหลกัการ
สร้างสรรคป์ระติมากรรมไมใ้นลกัษณะนูนต ่า นูนสูงและ 
ลอยตวั  
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277-319   ประติมำกรรมโลหะ             3(1-4-4) 
                 Metal Sculpture 
                คุณสมบัติของโลหะชนิดต่าง ๆ วิธีการและหลักการ
สร้างสรรคป์ระติมากรรมโลหะ ในลกัษณะนูนต ่า นูนสูง 
และลอยตวั  
  
277-323   กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์            3(1-4-4) 
                 Creative Drawing 
                 การพฒันาทักษะในการวาดภาพคน สัตว ์ส่ิงของ และ
ภาพสร้างสรรค ์
  
277-325    บำตกิเบ้ืองต้น             3(1-4-4) 
                  Basic Batik 
                  ทฤษฏีและปฏิบติัการท าบาติกแบบต่าง ๆ การออกแบบ
ลาย การระบายสี 
   
277-329   ศิลปนิพนธ์สำขำศิลปศึกษำ            3(1-4-4) 
                Research Study in Art Education        
                การน าเสนอผลงานศิลปศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัย และ
เผยแพร่ผลงานศิลปะในรูปแบบของนิทรรศการ 
 
277-401  สัมมนำศิลปศึกษำ             3(1-4-4) 
                Seminar in Art Education 
                การประมวลปัญหาท่ีไดรั้บมาจากการเรียนการสอน การ
ฝึกงาน การจดันิทรรศการ การท าวิจยั และการแกปั้ญหาการบริหาร
จดัการศิลปศึกษา 
 
277-402   นิทรรศกำรศิลปะและพิพิธภัณฑ์            2(1-2-3) 
                 Art Exhibition and Museum 
                 ทฤษฎีและหลกัการจดันิทรรศการทางศิลปะ การบริหาร
จดัการพิพิธภณัฑ ์
 
277-405   สุนทรียศำสตร์และกำรวิจำรณ์                2(1-2-3) 
                 ศิลปะส ำหรับครู   
                 Aesthetics and Art Criticism            
                  ปรัชญาสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์กับธรรมชาติ 
สุนทรียศาสตร์กบังานศิลปะ และการวจิารณ์ผลงานศิลปะส าหรับครู 
 
277-412   กำรเขียนภำพกำร์ตูนและกำร์ตูนเร่ือง  3(1-4-4) 
                 Drawing Cartoons and Comics 
                 หลักการเขียนภาพการ์ตูน การวิเคราะห์เน้ือหา วัสดุ
อุปกรณ์ และ รูปแบบการ์ตูน 
  
277-414   กำรน ำเสนอผลงำนศิลปะ                  2(1-2-3) 
                 Art Presentation 
                 ขั้นตอนการน าเสนอผลงานศิลปะในลกัษณะต่างๆ เช่น 
โปสเตอร์ ภาพถ่าย  หุ่นจ าลองสไลด์ ภาพเคล่ือนไหวและงาน
นิทรรศการ 
  
277- 419  ทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  3(1-4-4) 
                 Filed Trip in Art Learning Resources  
                  ก า ร ทั ศ น ศึ ก ษ า ศิ ล ป ะ จ า ก แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ด้ า น
ศิลปวฒันธรรม ประเพณี และสังคม 
  
 

277-420   กำรเขียนภำพประกอบส่ิงพมิพ์   3(1-4-4) 
                 Editorial Illustration 
                  การออกแบบส่ิงพิมพ์ และออกแบบต้นฉบับเพื่อ
การพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์ 
 
277-423   ศิลปะในคำบสมุทรภำคใต้ประเทศไทย  3(1-4-4) 
                Art in Southern Peninsula of Thailand 
                ประวติัความเป็นมาของศิลปะในภาคใตต้อนล่างของ
ประเทศไทย อิทธิพลวฒันธรรมต่างชาติในงานจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 
  
277-424   หลกักำรออกแบบและกำรใช้สี           3(1-4-4) 
                 Principles of Design and Application of Colors 
                 ทฤษฎีการออกแบบ ทฤษฎีสี และการใช้สีในงาน
ศิลปะ 
 
277-425   ภำษำองักฤษส ำหรับครูศิลปศึกษำ 2(1-2-3) 
                English for Art Education Teacher 
                ทักษะการอ่านและการเขียนเพ่ือการค้นคว้า การ
แสดงความคิดอยา่งมีขั้นตอน  
 
276-202   กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ                2(1-2-3) 
                 ส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ                   
                 Using Statistical Programs for Educational 
Research 
                การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติไดแ้ก่ โปรแกรม 
SPSS Minitab Statistica หรือ R ในการวิเคราะห์และแปล
ความหมายข้อ มูล ท่ี เ ก่ี ยวข้อ งกับวิ ธี ก ารทางส ถิ ติ ท่ี ใช้
พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตวัอยา่ง 1 กลุ่ม ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่มหรือมากกว่าซ่ึงเป็น
อิสระต่อกนั ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม และ 3 กลุ่มหรือมากกว่าซ่ึงไม่เป็น
อิสระต่อกัน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์แบบท่ีใชพ้ารามิเตอร์
และไม่ใชพ้ารามิเตอร์  
  
276-304   สถิติไร้พำรำมิเตอร์ทำงกำรศึกษำ 2(2-0-4)        
                 Nonparametric Statistics in Education 
                 ความหมายและหลกัการของสถิติไร้พารามิเตอร์ การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบท่ีใช้กบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว 
การทดสอบท่ีใชก้บักลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่สองกลุ่มท่ีเป็นอิสระและ
ไม่เป็นอิสระต่อกนั 
  
276-305   กำรวิเครำะห์ตัวแปรพหุคูณทำงกำรศึกษำ    3(2-2-5) 
                Multivariate Analysis in Education 
                 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบพหุตวัแปร การ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ตัวประกอบ การ
วิ เคราะห์การจ าแนก  การวิ เคราะ ห์ก ลุ่ม การวิ เคราะ ห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล และการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
  
276-306   กำรวิเครำะห์กำรถดถอย                         3(3-0-6)   
                 ในกำรวิจัยทำงกำรศึกษำ                
                  Regression Analysis in Educational Research 
                   สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้น การถดถอยเชิง
เส้นอย่างง่ายในรูปเมตริกซ์ การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ตัว
แปรดมัม่ี การตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัแบบ การเลือกเซต
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ของตวัแปรอิสระ การประยุกต์การวิเคราะห์การถดถอยในงานวิจยั
ทางการศึกษา การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  
  
276-313  กำรออกแบบและเทคโนโลย ี                   3(2-2-5) 
                เพ่ือกำรศึกษำ 1  
                Design and Technology for Education I 
                การจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหารายวิชาในระดับ
มธัยมศึกษาตอนต้นหรือตามหัวขอ้คดัสรรตามบริบทท่ีเหมาะสม 
เพื่อวเิคราะห์การออกแบบเทคโนโลยีตามบริบทการเปล่ียนแปลงท่ี
ส่งผลต่อการด ารงชีวิตในสังคม บนพ้ืนฐานกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รวมทั้ งทักษะในศาสตร์ต่างๆ ผนวกกับความรู้ทาง
เทคโนโลยี น าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาตามความ
ตอ้งการจ าเป็นในบริบทหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 
276-314   กำรออกแบบและเทคโนโลย ี                  3(2-2-5) 
                 เพ่ือกำรศึกษำ 2  
                 Design and Technology for Education II 
                 การจัดการเรียนการสอนตามเน้ือหารายวิชาในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือตามหวัขอ้คดัสรรตามบริบท
ท่ีเหมาะสม เพื่อวิเคราะห์การออกแบบเทคโนโลยีตามบริบทการ
เปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการด ารงชีวิตในสังคม บนพ้ืนฐาน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งทกัษะในศาสตร์ต่างๆ 
ผนวกกับความรู้ทางเทคโนโลยี น าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ การ
แกปั้ญหาตามความตอ้งการจ าเป็นในบริบทหรือสถานการณ์ไดอ้ย่าง
เป็นระบบ 
 
276-335    กำรใช้แบบทดสอบทำงกำรศึกษำ          2(2-1-3) 
                  Use of Test in Education 
                   ประเภทของแบบทดสอบทางการศึกษา และการใช้
แบบทดสอบ รายบุคคล แบบทดสอบกลุ่ม แบบทดสอบจ ากัดเวลา 
และแบบทดสอบอ่ืน ๆ การประเมินแบบทดสอบ จรรยาบรรณการ
ทดสอบ 
  
276-337   กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ                      2(2-0-4) 
                Educational Quality Assessment 
                แนวคิดเบ้ืองต้นเก่ียวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระบบประกันคุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพ มาตรฐาน 
ตวัช้ีวดั และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษา การพฒันาตวัช้ีวดั
ทางการศึกษา แนวคิดและหลกัการในการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก กระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
บทบาทและจรรยาบรรณของผูป้ระเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
  
276-338   กำรพฒันำตัวบ่งช้ีคุณภำพกำรศึกษำ             3(2-2-5)            
                Educational Quality Assessment Indicator 
Development 
                วิธีวิทยาว่าด้วยหลักการ แนวคิด ขั้นตอนและวิธีการใน
การสร้างและพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ ส าหรับการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา นวตักรรมวธีิวทิยาการพฒันามาตรฐานตวั
บ่งช้ี และเกณฑ ์การหาคุณภาพของตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึน  
  
276-339   กำรสร้ำงมำตรวัดทำงพฤติกรรมศำสตร์       3(2-2-5) 
                Construction of behavioral science scaling 

                 แนวคิดและหลักการสร้างมาตรวดัทางพฤติกรรม
ศาสตร์ การพฒันาเคร่ืองมือให้เป็นมาตรฐานและการน าเสนอ
ผล 
 
276-362    กำรวิจัยเชิงคุณภำพ                            3(2-2-5) 
                 Qualitative Research 
                  ลักษณะและปรัชญาของการวิจัย เ ชิง คุณภาพ 
ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวางแผนเก็บข้อมูลภาคสนาม การพฒันาเคร่ืองมือในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูลเชิง
คุณภาพ การเขียนรายงานวจิยั 
  
276-363   กำรวิจัยเชิงทดลอง                            3(2-2-5) 
                Experimental Research 
                ลกัษณะของการวิจยัเชิงทดลอง ระเบียบวิธีวิจยัเชิง
ทดลอง องค์ประกอบท่ีมีผลต่อความตรงของการวิจัยเชิง
ทดลอง การเพ่ิมความตรงของการวิจยัเชิงทดลอง ประเภทของ
การออกแบบการวจิยัเชิงทดลอง การออกแบบก่อนทดลอง การ
ออกแบบก่ึงทดลอง การออกแบบการทดลองท่ีแท้จริง การ
ออกแบบแฟกทอเรียล การออกแบบประเภทตัวอย่างเดียว
ตลอดการทดลอง เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับ
การวจิยัเชิงทดลอง 
    
276-364   กำรวิจัยผสมวิธี                             3(2-2-5) 
                 Mixed Methods Research  
                 ปรัชญาพ้ืนฐานของการวจิยัประวติัของการวิจยัผสม
วธีิ นิยามและศพัทเ์ฉพาะของการวจิยัผสมวธีิ การออกแบบของ
การวจิยัผสมวธีิ การวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลขอ้คน้พบ 
  
276-395   กำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยี           3(0-9-0) 
                 สำรสนเทศและกำรประเมินทำงกำรศึกษำ     
                 Practicum of Information Technology and 
Evaluation in Education 
 ฝึกปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการประเมินทางการศึกษา 
  
276-436   เทคโนโลยีกำรทดสอบ                            3(2-2-5) 
                 Testing Technology 
                  การน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
กับงานวดัผลและประเมินผลในสถานศึกษา เช่น เทคโนโลยี
การเขียนขอ้กระทง (Item Writing Technology) การทดสอบ
แบบปรับเหมาะกบัผูส้อน (Computerized Adaptive Testing) 
คลงัขอ้สอบ (Item Banking) เป็นตน้ 
 
281-101  พลศึกษำในชีวิตประจ ำวัน  2(1-2-3)                       
                Physical Education in Daily Life  
                หลกัการทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬาการ
ประยกุตใ์ชกิ้จกรรมพลศึกษาเพ่ือการพฒันาทางร่างกายอารมณ์
สังคมและส ติ ปัญญาของผู ้ เ รี ยนการประยุกต์ ใช้หลัก
วทิยาศาสตร์การกีฬาในการออกก าลงักายและการดูแลสุขภาพ
การฝึกปฏิบติักิจกรรมพลศึกษากีฬาและนนัทนาการ 
    
281-201   กอล์ฟ                   1(0-2-1)                   
                Golf 
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                 ความรู้และทักษะกีฬากอล์ฟเบ้ืองต้น วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
    
281-202   ค่ำยพกัแรม                                       1(0-2-1)                
                Camping 
                 หลกัการและความส าคญัของค่ายพกัแรมประเภทของค่าย
พกัแรม กิจกรรมและการจดัโปรแกรมการอยูค่่ายพกัแรม 
   
281-203   เกมและกลุ่มสัมพนัธ์             1(0-2-1)            
               Games and Group Dynamics 
                หลักการและความส าคัญของเกมและกลุ่มสัมพันธ์
ประเภทของเกมและกลุ่มสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเกมและกลุ่ม
สัมพนัธ์การฝึกปฏิบติักิจกรรมเกมและกลุ่มสัมพนัธ์ 
   
281-204   ลลีำศ                                     1(0-2-1)                 
                Social Dance 
                ทกัษะเบ้ืองตน้และมารยาทในการลีลาศเพลงท่ีใช้ในการ
ลีลาศเนน้การฝึกปฏิบติั 
                 
281-205    กจิกรรมประกอบจังหวะ                  1(0-2-1) 
                 Rhythmic Activities 
                 ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมประกอบจังหวะทักษะในการ
เคล่ือนไหวประกอบจงัหวะเพลงท่ีใช้ในกิจกรรมประกอบจงัหวะ
เนน้การฝึกปฏิบติั 
   
281-206   กำรสร้ำงสมรรถภำพทำงกำย      1(0-2-1)    
                 Body Conditioning 
                 ความรู้เก่ียวกบัการสร้างสมรรถภาพทางกายการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายโปรแกรมและกิจกรรมการสร้างสมรรถภาพทาง
กาย 
   
281-207   บำสเกตบอล                    1(0-2-1) 
                 Basketball 
                 ความรู้และทกัษะกีฬาบาสเกตบอลเบ้ืองตน้ วิธีสอนการ
ฝึกปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-208   ฟุตบอล                       1(0-2-1) 
                 Football 
                 ความรู้และทักษะกีฬาฟุตบอลเบ้ืองต้น วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-209   วอลเลย์บอล                    1(0-2-1) 
                 Volleyball 
                 ความรู้และทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลเบ้ืองตน้ วิธีสอนการ
ฝึกปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-210   แฮนด์บอล                              1(0-2-1)                                   
                 Handball 
                 ความรู้และทกัษะกีฬาแฮนดบ์อลเบ้ืองตน้ วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-211   ซอฟท์บอล                    1(0-2-1) 
                 Softball 
                 ความรู้และทกัษะกีฬาซอฟทบ์อลเบ้ืองตน้ วธีิสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 

 
281-212    ฮ๊อกกี ้                1(0-2-1)           
                 Hockey 
                 ความรู้และทกัษะกีฬาฮ๊อกก้ีเบ้ืองตน้ วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-213   เซปัคตะกร้อ    1(0-2-1) 
                Sepak Takraw 
                 ความรู้และทกัษะกีฬาเซปัคตะกร้อเบ้ืองตน้ วิธีสอน
การฝึกปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-214   เทนนิส              1(0-2-1) 
                Tennis 
                ความรู้และทกัษะกีฬาเทนนิสเบ้ืองตน้ วธีิสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-215  เทเบิลเทนนิส             1(0-2-1) 
               Table Tennis 
                ความรู้และทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบ้ืองตน้ วิธีสอน
การฝึกปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-216   แบดมินตัน    1(0-2-1) 
                Badminton  
               ความรู้และทกัษะแบดมินตนัเบ้ืองตน้ วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-217   กรีฑำ            1(0-2-1) 
               Track and Field 
                ความรู้และทักษะกรีฑาเบ้ืองต้น วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-218   ยิมนำสติค                                                     1(0-2-1)          
                Gymnastics 
                ความรู้และทกัษะกีฬายมินาสติคเบ้ืองตน้ วธีิสอนการ
ฝึกปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
 
281-219   ว่ำยน ้ำ                                                     1(0-2-1) 
                 Swimming 
                  ความรู้และทกัษะกีฬาว่ายน ้ าเบ้ืองตน้ วิธีสอน การ
ฝึกปฏิบติั  กติกาและการแข่งขนั 
   
281-220   เปตอง                              1(0-2-1)          
                Petongue 
                ความรู้และทกัษะกีฬาเปตองเบ้ืองตน้ วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-222   มวยสำกล                     1(0-2-1) 
                 Boxing 
                 ความรู้และทักษะกีฬามวยสากลเบ้ืองต้น วิธีสอน
การฝึกปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-223   มวยไทย                              1(0-2-1)                                                       
                Thai Boxing 
                 ความรู้และทกัษะกีฬามวยไทยเบ้ืองตน้ วิธีสอนการ
ฝึกปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
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281-224   ปันจักสีลตั                    1(0-2-1)               
                 Pencak Silat 
                 ความรู้และทกัษะกีฬาปันจกัสีลตัเบ้ืองตน้ วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติักติกาและการแข่งขนั 
   
281-225   เทควันโด                     1(0-2-1) 
                 Taekwondo 
                  ความรู้และทกัษะกีฬาเทควนัโดเบ้ืองตน้ วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติั  กติกาและการแข่งขนั 
   
281-226    ไอกิโด                                                    1(0-2-1) 
                  Aikido 
                  ความรู้และทักษะกีฬาไอกิโดเบ้ืองต้น วิธีสอนการฝึก
ปฏิบติั  กติกาและการแข่งขนั 
   
281-227    ยูโด                                          1(0-2-1)                          
                 Judo 
                 ความรู้และทกัษะกีฬายโูดเบ้ืองตน้ วธีิสอน การฝึกปฏิบติั  
กติกาและการแข่งขนั 
   
281-228   แอโรบิกส์ดำนช์                                             1(0-2-1)                          
                 AerobicsDance 
                 ความรู้และทกัษะกีฬาแอโรบิกส์ดานช์เบ้ืองตน้ วิธีสอน 
การฝึกปฏิบติั  กติกาและการแข่งขนั 
  
281-229    โยคะ              1(0-2-1) 
                  Yoga 
                  ความรู้และทักษะกีฬาโยคะเบ้ืองต้น วิธีสอน การฝึก
ปฏิบติั  กติกาและการแข่งขนั 
  
281-232   วู้ดบอล              1(0-2-1) 
                 Wood Ball 
                 ความรู้และทักษะกีฬาวูด้บอลเบ้ืองต้น วิธีสอน การฝึก
ปฏิบติั  กติกาและการแข่งขนั 
  
281-233    กำบัดดี ้              1(0-2-1) 
                  Kabaddi 
                  ความรู้และทกัษะกีฬากาบัดด้ีเบ้ืองต้น วิธีสอน การฝึก
ปฏิบติั  กติกาและการแข่งขนั 
 
282-101   กำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำ                     3(2-2-5) 
                Anatomy and Physiology  
                โครงสร้างหน้าท่ีและการท างานของร่างกายมนุษย ์การ
จ าแนกและการท างานของระบบเน้ือเยื่อและอวยัวะต่างๆ การ
เจ ริญเ ติบโต การสร้างและการซ่อมแซมอวัยวะต่างๆ การ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ กระบวนการเมทาบอลิซึม และกลไกการ
ปรับตวัใหอ้ยูใ่นสมดุลยข์องร่างกาย  
  
282-102  พฤติกรรมศำสตร์ทำงสุขศึกษำ           3(3-0-6) 
                Behavioral Science in Health Education 
                แนวคิดพ้ืนฐานทางดา้นพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง การ
ประยุกต์ แนวคิด ทฤษฏี  ทางสุขศึกษาเพื่องานวิจัย และการ
ให้บริการดา้นสุขภาพ ความเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและ
วฒันธรรมท่ีมีผลต่อสถานะทางสุขภาพ  ความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคลากรทางด้านสุขภาพกับบุคคลในชุมชน ความต้องการด้าน

สุขภาพของชุมชน พฤติกรรมสุขภาพและกระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบททางสังคมและ
วฒันธรรม 
  
282-103   ยำและสำรเสพติด                                   2(2-0-4) 
                 Drugs and Narcotics  
                 ความรู้เก่ียวกบัยาและสารเสพติด การใชย้าในทางท่ี
ผิด พฤติกรรมและกลไกการติดยาและสารเสพติด ผลกระทบ
ของการใชย้าและสารเสพติดต่อสุขภาพและสังคม การป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาการใชย้าและสารเสพติด การบ าบดัและฟ้ืนฟูผู ้
ติดยาและสารเสพติด กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัยาและสารเสพติด 
         
282-111    สุขภำพส่วนบุคคล                             2(2-0-4) 
                  Personal Health  
                  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสุขภาพ องคป์ระกอบท่ีช่วย
ให้บุคคลมีสุขภาพดี การดูแลสุขภาพทัว่ๆ ไปโภชนาการ การ
ออกก าลงักาย การพกัผ่อนและนันทนาการ เน้นความรู้ เจตคติ 
และการปฏิบัติท่ีถูกต้องในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค 
และการสร้างเสริมสุขภาพ 
  
282-113    เพศศึกษำ                                   2(2-0-4) 
                  Sex Education  
                   ความหมาย ความส าคัญของเพศศึกษา การ
เปล่ียนแปลงและการพฒันาการทางเพศความสัมพนัธ์ และ
หน้าท่ีของชายและหญิงในบริบททางสังคมและวฒันธรรม 
แนวความคิดเก่ียวกบัการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน  แนวโน้ม
ในการจดัสอนเพศศึกษาในโรงเรียนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
ปัญหาเก่ียวกบัเพศ  พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ การป้องกนัปัญหา
เก่ียวกบัเพศ  พระราชบญัญติัการตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร 
 
282-114   อนำมัยส่ิงแวดล้อม                             2(1-2-3) 
                 Environmental Health  
                  หลักเ บ้ืองต้นของสุขภาพส่ิงแวดล้อมและการ
สุขาภิบาล ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ การจดั
น ้าสะอาด การก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลการควบคุมแมลง
และสัตวก์ดัแทะ การควบคุมพาหะน าโรค การก าจดัและการลด
เหตุร าคาญ การควบคุมอากาศเป็นพิษ การก าจดัน ้ าเสีย ขั้นตอน
เบ้ืองตน้ในการด าเนินงาน การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
และโรงเรียน และกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
 
282-115    หลกักำรและกลวิธีกำรสอนทำงสุขศึกษำ     3(2-2-5) 
                   Principle and Teaching Strategies of Health 
Education  
                   หลกัการ แนวคิด ทฤษฏี และความส าคญัของการ
สอน กระบวนการ กลวิธี และหลกัสูตรการสอนทางสุขศึกษา 
การใช้นวตักรรมในการเรียนการสอน การจัดท าแผนการ
จดัการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผล การฝึกปฎิบติัการสอน
ทางสุขศึกษาเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ และการ
สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพในสถานศึกษา 
 
282-201   ชีวิตและสุขภำพ     3(2-2-5) 
                 Life and Health 
                 องค์ประกอบท่ีช่วยให้บุคคลมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย  
จิตใจ อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ การปฏิบติัท่ีถูกต้องในการ
ดูแลสุขภาพ  หลกัการเลือกกิจกรรมพลศึกษาและนันทนาการ
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เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเลือกบริโภคในชีวิตประจ าวนั การ
ป้องกนัอุบติัภยัและการปฐมพยาบาล พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพ และการแต่งกาย 
   
282-202    จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ                         3(2-2-5) 
                 Microbiology and Parasitology  
                 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา การ
จัดจ าแนกประเภทของแบคทีเรีย รา พยาธิและไวรัส การศึกษา
ลักษณะรูปร่าง คุณสมบัติเฉพาะ แหล่งเพาะพันธ์ุ ลักษณะการ
เจริญเติบโต พยาธิสภาพ ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย การรักษาโรค
และการควบคุมป้องกนัโรคท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
282-203    ชีวสถิติเบ้ืองต้น                                         3(3-0-6) 
                  Introduction to Biostatistics  
                  หลักเบ้ืองต้นและประโยชน์ของชีวสถิติ วิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล วิธีวิเคราะห์และแปรผลขอ้มูล การน าเสนอข้อมูล
ทางดา้นสุขภาพในรูปแบบต่างๆ  สถิติเชิงพรรณนา การวดัแนวโน้ม
เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย สถิติเชิงอา้งอิง การแจกแจงของ
ค่าตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ
ทดสอบ การทดสอบค่าซี การทดสอบค่าทีการทดสอบไควส์แควร์
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวสหสัมพนัธ์ การถดถอยเชิง
เส้นอยา่งง่าย 
 
282-204   วิทยำศำสตร์สุขภำพ                             2(1-2-3) 
                 Health Sciences  
                 องค์ประกอบของสุขภำพ กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้และ
หลกักำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพ
ส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน  กำรส่งเสริม ป้องกัน รักษำ และ
ฟ้ืนฟูด้ำนสุขภำพ 
 
282-211   ภำษำองักฤษส ำหรับผู้สอนสุขศึกษำ       2(1-2-3) 
                English for Health Education Instructor 
                 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การอ่านบทความและ
ผลงานทางวิชาการท่ีหลากหลาย การประยุกต์ใช้ความรู้ทางสุข
ศึกษากบัการพูด การน าเสนอผลงาน และ การเขียนเป็นภาษาองักฤษ 
  
282-213   นวัตกรรมทำงสุขศึกษำ                  2(1-2-3) 
                 Innovation in Health Education   
                  การใชน้วตักรรมในการเรียนการสอนสุขศึกษา การเลือก 
การเตรียมและการผลิตส่ือการสอนโดยใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ิน การ
ใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการเรียน การสอน 
การใชแ้ละบ ารุงรักษาโสตทศันูปกรณ์บางประเภท 
  
282-214    กำรวิจัยทำงสุขศึกษำ                              3(2-2-5) 
                  Health Education Research   
                  ความหมาย ความส าคญั หลกัและระเบียบวธีิการวิจยัทาง
สุขศึกษา การก าหนดปัญหาเพ่ือก าหนดหัวขอ้การวิจยั การก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ
งานวจิยั การก าหนดตวัอยา่งและเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง การวางแผน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การแปลผล การ
อภิปรายผลการวิจยั และการให้ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยั  การจดัท า
รายงานการวจิยั การน าเสนอ และการตีพิมพเ์ผยแพร่งานวจิยั 
  
282-215   สุขศึกษำและประชำสัมพนัธ์                         2(1-2-3) 
                 Health Education and Public Relations 

                 แนวคิดและทฤษฎีทางการประชาสัมพันธ์และ
ประชาสัมพนัธ์ หลกัการ วิธีการ และ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การประชาสัมพนัธ์ การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานสุขศึกษา 
 
282-216    สุขภำพจิต                  2(2-0-4) 
                  Mental Health   
                  ความหมาย ความส าคัญของสุขภาพจิต ปัจจัย
ก าหนดสุขภาพจิต ลกัษณะของผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดีและไม่ดี การ
เจ็บป่วยทางด้านสุขภาพจิต ปัญหาการเจ็บป่ วยทางด้าน
สุขภาพจิตในอดีตและปัจจุบนั การป้องกันและการสร้างเสริม
สุขภาพจิตระดบัตวับุคคล ครอบครัว และชุมชน 
  
282-217    กำรสำธำรณสุข                                            2(2-0-4) 
                  Public Health   
                  ความหมาย  แนวคิด  และมโนทัศน์ของการ
สาธารณสุข หน้าท่ีของการสาธารณสุข ปัจจยัก าหนดสุขภาพ
ของประชากร ปัญหาสุขภาพของประชากรในอดีตและปัจจุบนั
ของโลก อาเซียน และประเทศไทย  นโยบาย ระบบงาน การ
บริการ และการบริหารงานทางดา้นสาธารณสุขของประเทศ
ไทย งานต่างๆทางดา้นสาธารณสุข เช่น อนามยัแม่และเด็กและ
การวางแผนครอบครัว การสาธารณสุขมูลฐาน โภชนาการ 
อนามยัส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อและโรค
ไม่ ติด ต่อ  สุข ศึกษา  หมอครอบครัว  เ ป็นต้น  กฎหมาย 
พระราชบัญญัติ และกฏระเบียบต่างๆท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
สาธารณสุข จริยธรรมทางการสาธารณสุข 
  
282-221   กำรให้ค ำปรึกษำทำงสุขภำพ  2(2-0-4) 
                 Health Counseling  
                 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการให้ค  าปรึกษาทาง
สุขภาพ เทคนิคการให้ค  าปรึกษาด้านสุขภาพแก่บุคคล 
ครอบครัว และชุมชน การเผชิญปัญหาและด ารงชีวิตในภาวะ
เจ็บป่วยด้วยโรคติดเช้ือ โรคไม่ติดเช้ือ และโรคเร้ือรัง การ
ป้องกันการเจ็บป่วย ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพทั้ งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
 
282-222    สมรรถภำพทำงกำย                             2(1-2-3) 
                  Physical Fitness  
                  ความรู้เก่ียวกับสมรรถภาพทางกาย   สมรรถภาพ
ทางกายเพื่อ สุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
โปรแกรมและกิจกรรมการสร้างสมรรถภาพทางกาย  
 
282-223    สุขภำพครอบครัว                             2(2-0-4) 
                  Family Health   
                   ความหมาย องค์ประกอบของสุขภาพครอบครัว 
บทบาทครอบครัว กฎหมายครอบครัว การเลือกคู่ การเตรียมตวั
ส าหรับชีวิตสมรส การวางแผนครอบครัว การดูแลมารดาและ
ทารกระยะตั้งครรภ ์คลอด หลงัคลอด การดูแลมารดาและทารก
เกิดใหม่ พัฒนาการเด็กในวยัต่างๆ ปัญหาและวิธีแก้ปัญหา
ครอบครัว  การป รับตัว เ พ่ือด ารง ชีวิตในสังคมท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลง 
  
282-224    สุขภำพผู้บริโภค                                   2(2-0-4) 
                 Consumer Health  
                  แนวคิดและหลักการเ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับสุขภาพ
ผูบ้ริโภคการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปนเป้ือนของ
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สารเคมี สารพิษในอาหาร การตรวจสอบอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพปลอมแปลง การป้องกันอนัตรายจากสารเคมี การป้องกัน
โรคและปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพ ความเช่ือและมโนทัศน์เก่ียวกับ
อาหารและสุขภาพ การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 
282-225    กำรแพทย์ทำงเลือก                    3(2-2-5) 
                 Alternative Medicine   
                  แนวคิด ทฤษฎี  ประวติัความเป็นมาและสถานการณ์ของ
การแพทยท์างเลือก ประเภทของแพทยท์างเลือก รูปแบบการให้การ
รักษาด้วยสมุนไพรทั้ งท่ีเป็นอาหารและยารักษาโรค การส่งเสริม
สุขภาพดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย   
แนวทางการประยุกต์การแพทย์ทางเลือกเข้า สู่ระบบบริการ
สาธารณสุข และการศึกษาวจิยัเพื่อพฒันาการแพทยท์างเลือก 
  
282-226    เวชกรรมไทย                                      3(2-2-5) 
                 Thai Traditional Medicine  
                  ความหมายและความส าคญัของเวชกรรมไทย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาแพทย ์หลกัการส าคญัทางการแพทยแ์ผนไทย 
หลกัการรักษาดว้ยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย การซักประวติั ตรวจ
ร่างกาย วเิคราะห์สาเหตุ การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษาและ
การใหค้  าแนะน า เนน้อาการ/ปัญหาหรือโรคท่ีพบบ่อย   
 
282-228    สุขศึกษำในโรงพยำบำล                         2(2-0-4) 
                  Health Education in Hospital  
                  แนวคิด ทฤษฎีและการปฏิบติัในการท างานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาลหรือในสถานบริการทางการแพทยอ่ื์น ๆบทบาท หน้าท่ี
และความรับผิดชอบของผูป้ระสานงานในการจดับริการด้านสุข
ศึกษา การประเมินงานสุขศึกษาโรงพยาบาลหรือบริการทาง
การแพทยอ่ื์นๆ  
 
282-311    กำรส่ือสำรทำงด้ำนสุขภำพ                         2(1-2-3) 
                  Health Communication  
                  หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร การส่ือสารขอ้มูล
ข่าวสารทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การส่ือสารความเส่ียง
ทางดา้นสุขภาพ การรณรงคด์า้นสุขภาพ การกระจายขอ้มูลข่าวสาร
ดา้นสุขภาพ  
 
282-312    กำรปฐมพยำบำล                                         2(1-2-3) 
                  First Aid  
                  ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บเม่ือเกิด
อุบติัเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทนัหัน ก่อนจะน าผูบ้าดเจ็บส่ง
แพทย ์การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ทักษะในการปฐมพยาบาลบาง
ประเภท ไดแ้ก่ การฟ้ืนคืนชีพ การตกแต่งบาดแผล การเขา้เฝือก การ
พนัผา้ การห้ามเลือด และการช่วยเหลือ เม่ือส่ิงแปลกปลอมเข้าสู่
ร่างกาย 
   
282-313   ระบำดวิทยำและกำรควบคุมโรค 3(3-0-6) 
                 Epidemiology and Disease Control  
                  แนวคิด หลกัการและวธีิการทางระบาดวิทยา การวดัทาง
ระบาดวิทยา ธรรมชาติของโรค การกระจายของโรค การเฝ้าระวงั
ทางระบาดวิทยา การสอบสวนทางระบาดวิทยา การศึกษาเบ้ืองตน้
ทางระบาดวิทยาหลกัการและวิธีการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อ การประยุกต์เทคนิคทางระบาดวิทยาในการ
วนิิจฉยัชุมชน ป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ    

282-315    สุขศึกษำชุมชน                                  3(2-2-5) 
                 Community Health Education  
                 หลักการ วัตถุประสงค์และวิธีการทางสุขศึกษา
ชุมชน กระบวนการเปล่ียนแปลงความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม
สุขภาพ การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อส่ือสาร วิธีการให้สุข
ศึกษา การวางแผนโครงการในชุมชนและการจัดการชุมชน  
และฝึกปฏิบติังานสุขศึกษาชุมชนร่วมกบับุคลากรในหน่วยงาน
ทางสาธารณสุขและชุมชน 
  
282-316    โภชนำกำร                                  2(1-2-3) 
                  Nutrition  
                  แนวคิด ความหมาย ความส าคัญ ของโภชนาการ 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโภชนการและสุขภาพ การจดัอาหารตาม
หลักโภชนาการส าหรับคนวัย ต่างๆ การประเ มินภาวะ
โภชนาการ ปัญหาและวธีิการแกไ้ขปัญหาโภชนาการในชุมชน 
โดยเน้นการป้องกันและส่งเสริมท่ีสอดคล้องกับสังคมและ
วฒันธรรมในแต่ละพ้ืนท่ี 
  
282-317    กำรบริหำรงำนสุขศึกษำ                   2(2-0-4) 
                  Health Education Administration  
                  แนวคิด และทฤษฎีทางด้านการบริหารและการ
จัดการ กระบวนการบริหารงานทางด้านสุขศึกษา การ
บริหารงานสุขศึกษาในระดบัต่างๆ การบริหารและการจดัการ
งานสุขศึกษาเชิงกลยทุธ์  
           
282-318    กำรวำงแผนและประเมินผลทำงสุขศึกษำ    3(2-2-5) 
                  Health Education Planning and Evaluation                  
แนวคิด หลักการ และขั้ นตอนการวางแผนสุขศึกษาใน
สถานศึกษา การวางแผนและการสร้างเคร่ืองมือวดัผลทางสุข
ศึกษา วธีิการเขียนและการประเมินผลโครงการ 
      
282-319    กำรจัดโปรแกรมสุขภำพในโรงเรียน 3(2-2-5) 
                 School Health Program Management  
                 ปัญหาและแนวโน้มของการจดัและการด าเนินงาน
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน เน้นการบริการสุขภาพ   การ
สอนสุขศึกษา และการจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน   
 
282-321    ทันตสุขภำพ                               2(2-0-4) 
                  Dental Health  
                  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสุขภาพในช่องปาก การเกิด
โรคและการป้องกนัการส่งเสริมสุขภาพอวยัวะในช่องปาก การ
ดูแลสุขภาพฟัน การให้บริการความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
แก่ครู นกัเรียนและชุมชนในเร่ืองทนัตสุขภาพ 
 
282-322    สุขภำพผู้สูงอำยุ                             2(2-0-4) 
                  Elderly Health  
                  แนว คิด  และทฤษ ฎี ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับผู ้ สู ง อ า ย ุ
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
จิตวิญญานของผูสู้งอายุ แนวโน้มและโครงสร้างประชากร
ผูสู้งอายุของประเทศไทย ปัจจัยก าหนดสุขภาพของผูสู้งอาย ุ
สุขภาพกับผูสู้งอายุ การดูแลสุขภาพของผูสู้งอายุ นโยบาย
สุขภาพ กฎหมาย สิทธิ และสวสัดิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุ
 
282-323    สังคมวิทยำกำรแพทย์และสำธำรณสุข 2(2-0-4) 
                  Medical Sociology and Public Health  
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                  ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ทางสังคมวิทยาการแพทย์
กบัการสาธารณสุข ปัจจยัและส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีมีผลต่อโอกาส
การเป็นโรคหรือการเจ็บป่วยในอตัราท่ีแตกต่างกัน ความตอ้งการ
ของสังคมในดา้นสาธารณสุข ลกัษณะของสถาบนัต่างๆ ท่ีใหบ้ริการ
สุขภาพแก่ประชาชน ความสัมพันธ์ระหว่างการแพทย์และ
สาธารณสุขกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
282-324    หัตถเวชกรรมไทย                             3(2-2-5) 
                  Thai Traditional Therapeutic Massage  
                   วิชำบังคับก่อน : 282-226 เวชกรรมไทย             
                    ศีลธรรม จรรยาบรรณในการนวด ร่างกายมนุษยแ์ละ
แนวเส้นประธานสิบ หลกัการและแนวคิดการนวดไทยแบบราช
ส านกั การนวดไทยพ้ืนฐาน การฝึกก าลงัน้ิวมือ การฝึกปฏิบติัการ
นวดขั้นพ้ืนฐาน การประคบสมุนไพรและการส่งต่อ 
 
282-414    สัมมนำทำงสุขศึกษำ                            2(1-2-3) 
                  Health Education Seminar  
                  วิธีการจดัการสัมมนาทางสุขศึกษาและการสาธารณสุข
ในโรงเรียน โรงพยาบาล และในชุมชน ปัญหาและแนวทางแกไ้ข 
 
282-421    อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  2(1-2-3) 
                  Occupational Health and Safety  
                   ความหมาย ความส าคัญของการป้องกันอุบัติภยั ชนิด  
สาเหตุ  วธีิป้องกนั  การบรรเทาและการป้องกนัอุบติัภยัและภยัพิบติั
ต่างๆ วิธีด  าเนินงานอาชีวอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพ 
หลกัการและเทคนิคในการประเมินความเส่ียงในการท างาน การ
ควบคุมอนัตราย หลกัการทางการยศาสตร์ การปลูกฝังให้มีจิตส านึก
ในความปลอดภยั การยอมรับและปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับ
ความปลอดภยั การจดัโครงการความปลอดภยัในสถานศึกษาและ
ชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

282-423    สุขภำพโลก                                  2(2-0-4) 
                 Global Health  
                  ความหมาย แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพโลก ปัจจัย
ก าหนดสุขภาพโลก สถานะหรือปัญหาของสุขภาพโลก ความ
แตกต่างของสุขภาพโลก สุขภาพระหว่างประเทศ และ การ
สาธารณสุข แนวคิดสุขภาพหน่ึงเดียวและการด าเนินงาน 
 
282-424    ประชำกรกบัสุขภำพ                                    2(2-0-
4) 
                  Population and Health  
                  แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ โครงสร้าง
และการกระจายตวั การเปล่ียนแปลงของประชากร ภาวะเจริญ
พันธ์ุภาวะการตาย และการย้ายถ่ิน ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ทางประชากรกบัปัจจยัทางดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก
ปรากฏการณ์ดงักล่าวโดยเฉพาะดา้นสาธารณสุข  
 
282-425    กำรจัดกำรธุรกจิสุขภำพ                          2(1-2-3) 
                 Health Business Management  
                 หลกัการจดัการเบ้ืองตน้เก่ียวกับการจดัการสุขภาพ
องค์ประกอบของการจัดการสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยการน าความรู้ทางดา้นโภชนาการ การออกก าลงักาย อาหาร
เพื่อสุขภาพ ธรรมชาติบ าบัด การนวด สปาและกฎหมาย
เก่ียวกับการท าธุรกิจสปา โดยการน าทฤษฏีทางธุรกิจมา
ประยกุตใ์ช ้การสร้างเสริมการประกอบอาชีพทางดา้นกฎหมาย
เบ้ืองตน้ทางธุรกิจ 
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 ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

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

หลกัวาทวิทยาเบ้ืองตน้การพฒันาบุคลิกภาพการ
ส่ือความหมายดว้ยวจันภาษาและอวจันภาษาการพฒันา
ทกัษะการพดูในสถานการณ์ต่าง 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 เสนอโครงก าร  และการ เ ขี ยนตาม
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) 
ทกัษะเชิงวชิำกำรในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
(Academic Skills in Humanities & Social Sciences) 

พฒันาทกัษะการอ่าน การเขียน และการน าเสนอ
ผลงานวชิาการในสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

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

 
เพื่อจบัใจความส าคญั การเรียบเรียงและน าเสนอความคิด
ในหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร บทความและหนงัสือ
ภาษาองักฤษในสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
           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) 
กำรพูดเชิงวชิำกำร 
(AcademicSpeaking) 

หลกัและการฝึกทกัษะการพูดในการประชุมและ
สัมมนาทางวิชาการตามบทบาทต่างๆ ได้แก่ วิทยากร
ผูบ้รรยายผูร้ายงานผูอ้ภิปรายผูว้จิารณ์ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

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 กาพย ์
กลอน โคลง ฉันท์  เน้นการฝึกเขียนโดยมีการฝึกอ่าน
ท านองเสนาะของค าประพนัธ์บางประเภท 
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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) 
ภำษำกบัวฒันธรรม 
(Language and Culture) 

ปฏิสัมพนัธ์ของภาษากับวฒันธรรมในฐานะท่ี
เป็นภาษาเป็นวฒันธรรมแสดงวิถีชีวิตและค่านิยมใน
สังคม  ภาษาก าหนดและสืบทอดวิธีคิดและโลกทรรศน์
ของสงัคมเนน้ภาคใต ้

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) 
สัทวทิยำ 
(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
ส่ือส่ิงพิมพว์ทิยกุระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน์ 

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) 
พฒันำกำรวรรณคดไีทย 
(Development of Thai Literature) 

ประวัติและพัฒนาการของวรรณคดีไทยทุก
ประเภทคือนิราศสรรเสริญพระเกียรตินิยายนวนิยาย บท
ละครและวรรณกรรมค าสอนตั้ งแต่สมยัสุโขทัยจนถึง
รัชกาลท่ี 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในดา้นรูปแบบเน้ือหา
คุณค่าและความสมัพนัธ์กบัสงัคม 

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 และสญัลกัษณ์ 

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) 
นิพนธ์กวสีมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
(Poets' Works in Early Rattanakosin Period) 

การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะด้านรูปแบบเน้ือหา
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) 
กำรเขียนบันเทงิคด ี
(Fiction Writing) 

หลกัการเขียนบนัเทิงคดีการพิจารณาลกัษณะ 
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เฉพาะของงานแต่ละประเภท  การศึกษางานท่ีคดัสรร
เป็นตัวอย่าง  การพฒันาทักษะในการเขียนบันเทิงคดี
ประเภทต่างๆไดแ้ก่นิทานส าหรับเด็กบทละครเร่ืองสั้ น
และนวนิยาย 

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) 
กจิกรรมภำษำและวรรณคดไีทย 
(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) 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือติดต่อส่ือสาร  การบันทึก
ขอ้ความทางโทรศพัท์  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
ภาษาทกัษะการใชภ้าษาและวรรณคดีวิจกัษณ์เน้นระดบั
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) 
บำลสัีนสกฤตประยุกต์ในภำษำไทย 
(Application of  Pali and Sanskrit  in Thai) 

การประยุกต์ใช้ภาษาบาลีและสันสกฤตและ
ผลกระทบต่อระบบภาษาไทยในดา้นอกัขรวิธีระบบค า
ระบบประโยคระดับของค าและความหมายในการ
ส่ือสารในสถานการณ์ต่ างๆ จุดประสงค์ของการ
ประยกุตใ์ชภ้าษาบาลีสนัสกฤตท่ีสมัพนัธ์กบัวฒันธรรม 

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 ายมืภาษาเขมรในภาษาและวรรณคดีไทย 

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) 
ภำษำศำสตร์เชิงประวตัเิบ้ืองต้น 
(Introduction to Historical Linguistics) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 411-22 สทัวทิยา 
ความรู้ เ ก่ียวกับภาษาศาสตร์ เชิงประวัติการ

เปล่ียนแปลงของภาษาการเปรียบเทียบภาษาเชิงประวติั  
ภาษาตระกลูไทและตระกลูต่าง ๆ 

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

changes; historical-comparative study of Tai dialects 
and dialects of other families 
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411-325                                                          2(2-0-4) 
วจันลลีำศำสตร์เบ้ืองต้น 
(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) 
ภำษำองักฤษส 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) 
ววิฒันำกำรภำษำไทย 
(Development of the Thai Language) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 411-222สทัวทิยา 
วิวฒันาการของภาษาไทยต่างสมยัตามแนววิชา

ภาษาศาสตร์เชิงประวติัทั้ 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 แปลไทยเป็นสนัสกฤต และสนัสกฤตเป็นไทย     

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 สัทวิทยาระเบียบ
วิธีศึกษาภาษาถ่ินลกัษณะทัว่ไปของภาษาไทยถ่ินต่าง 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) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 411-222 สทัวทิยา 
ภาษาถ่ินต่างๆ ท่ีใชใ้นพ้ืนท่ีชายแดนภาคใตข้อง

ประเทศไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาถ่ินในแง่การ
สมัผสัภาษา และอิทธิพลของภาษาถ่ินหน่ึงต่ออีกถ่ินหน่ึง
ในแง่ระบบเสียง ระบบค าและวากยสมัพนัธ์ 

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)  
ทฤษฎวีรรณคดวีจิำรณ์ 1 
(Theory of Literary Criticism I) 

ทฤษฎีพ้ืนฐานในการท าความเข้าใจวรรณคดี  
การวจิารณ์เชิงประวติั สุนทรียศาสตร์ นววจิารณ์ และการ
วเิคราะห์เชิงสงัคม 

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

ความหมายวิวฒันาการของเร่ืองสั้น นวนิยาย กวี
นิพนธ์ไทยปัจจุบนั และสารคดี การวิเคราะห์คุณค่าทาง
สุนทรียะและทางสงัคมวฒันธรรม 
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Scope; development of short stories, novels, 
contemporary poetry and non-fiction; analysis of 
aesthetic and socio-cultural values 

 
411-343                          3(3-0-6) 
นิพนธ์กวสีมยัอยุธยำ 
(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) 
วรรณคดกีำรละคร 
(Drama) 

บทละครไทยทั้งละครในละครนอกและบทละคร
ร่วมสมยัในแง่พฒันาการและคุณค่าทางสุนทรียะและ
ความสมัพนัธ์กบัสงัคมวฒันธรรม 

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) 
คตชินวทิยำ 
(Folklore) 

ความหมาย ประเภท ระเบียบวิธีและคุณค่าของ
คติชนวทิยา 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) 
วรรณคดท้ีองถิ่นภำคใต้แนวจำรีตเบ้ืองต้น 
(Introduction to Southern Thai Traditional 
Literature) 

วรรณคดีท้องถ่ินภาคใต้ในแง่การด ารงอยู่ การ
ประเมินคุณค่าและความสมัพนัธ์กบัสงัคม 

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

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

วรรณคดีทอ้งถ่ินภาคใตส้มยัใหม่ ในแง่การด ารง
อยูก่ารประเมินค่าและความสมัพนัธ์กบัสงัคม 

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

วรรณคดีชายแดนภาคใต ้ในแง่การด ารงอยู่การ
ประเมินค่าและความสมัพนัธ์กบัสงัคม 

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

ความหมาย พฒันาการวรรณคดีเปรียบเทียบ หลกั
การศึกษาวรรณคดีขา้มชาติ ขา้มศาสตร์และขา้มศิลป์ 

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

การสอนทกัษะการฟัง-การพูดภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ท่ีสัมพนัธ์กับวฒัธรรมในบริบทต่างๆ 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) 
กำรประยุกต์หลกักำรอ่ำน-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 และเขียนคอลัมน์ ส าหรับหนังสือพิมพ ์
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) 
กำรเขียนเพ่ือกำรบรรณำธิกำร 
(Writing  for Editor) 

ความรู้และทกัษะ ในงานบรรณาธิการประเภท
ต่าง ๆ  การเขียนบทบรรณาธิการและรายงานพิเศษ 

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

 
411-416                          2(2-0-4) 
กำรพูดเชิงธุรกจิ 
(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) 
สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education) 

การปฏิบติังานทางดา้นภาษาและวรรณคดีไทยใน
หน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการธุรกิจ โดยมี
ชั่วโมงท างานเต็มเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 
ภาคการศึกษา ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์
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) 
อรรถศำสตร์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Semantics) 
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ทฤษฎี เ ก่ี ยวกับความหมายและการ ศึกษา
ความหมายในภาษา 

Meaning theories and study of meaning in 
language 

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

หลักวิชาภาษาศาสตร์สังคมและการแปรของ
ภาษาตามปัจจยัทางสงัคมเนน้สงัคมไทย 

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

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

รายวชิาบงัคบัก่อน : 411-222สทัวทิยา 
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศท่ีมีต่อภาษาไทย

ด้านระบบเสียงระบบค า ระบบประโยค และส านวน
โวหารในสถานการณ์ต่างๆท่ีสมัพนัธ์กบัวฒันธรรม 

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) 
บทอ่ำนภำษำองักฤษเชิงภำษำศำสตร์ภำษำไทย 
(Thai Linguistics Approach Through English Texts) 

การแปลสรุปความ ศพัทเ์ฉพาะทางภาษาศาสตร์ท่ี
ส าคญัเพื่อความเขา้ใจลกัษณะของภาษาไทยโดยใชบ้ท
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) 
วรรณคดแีบบฉบบั 
(Thai Classics) 

การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะด้านรูปแบบเน้ือหา 
และการประเมินคุณค่าวรรณคดีแบบฉบับของไทย 
ตลอดจนการสืบทอดและปรับเปล่ียนระหวา่งยคุสมยั 

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)  
นิพนธ์กวสีมยัรัชกำลที ่5-6 
(Poets’ Works in the Reigns of King Rama V to VI) 

การวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะด้านรูปแบบเน้ือหา
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) 
วรรณคดปีระโลมโลก 
(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) 
ทฤษฎวีรรณคดวีจิำรณ์ 2 
(Theory of Literary Criticism II) 

กระบวนทัศน์ ใหม่ในการวิจารณ์วรรณคดี 
แนวคิดหลงัสมยัใหม่ ศาสตร์แห่งเร่ืองเล่า แนวคิดหลงั
โครงสร้างนิยม หลงัอาณานิคม และวรรณคดีศึกษาใน
ฐานะวฒันธรรมศึกษา 
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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)  
กำรศึกษำอสิระ 
(Independent Study) 

การก าหนดหัวขอ้และวตัถุประสงคข์องประเด็น
ท่ีสนใจศึกษาทางภาษาและวรรณคดีไทย  การเขียนโครง
ร่างการศึกษา และด าเนินการคน้ควา้ประเด็นดงักล่าวดว้ย
กระบวนการวจิยั 

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) 
ภำษำจนีพื้นฐำน 1  
(Elementary Chinese I)  

การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรโรมนั การ
ฝึกออกเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต์ 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) 
ภำษำจนีพื้นฐำน 2   
(Elementary Chinese II)  

รายวิชาบงัคบัก่อน: 412-101 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ไวยากรณ์จีนและรูปประโยคพ้ืนฐาน  เรียนรู้
ค าศัพท์เพ่ิมอีก 300 ตัวอกัษรต่อจากรายวิชา 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) 
กำรสนทนำภำษำจนีพื้นฐำน 1  
(Elementary Conversation I)  

การฝึกทักษะการฟังและการพูดในหัวข้อ ท่ี
เก่ียวกบัชีวติประจ าวนั เนน้การออกเสียงท่ีถูกตอ้ง 

Practice of listening and speaking skills for daily 
conversations; emphasis on correct pronunciation 
 
412-104          3(3-0-6) 
กำรสนทนำภำษำจนีพื้นฐำน 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 รวมทั้ ง
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) 
ภำษำจนีช้ันต้น 1 
 (Basic Chinese I)  

 การถอดเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน 
การออกเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์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) 
ภำษำจนีช้ันต้น 2 
(Basic Chinese II) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 412-111 ภาษาจีนชั้นตน้ 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

รูปประโยคพ้ืนฐาน ค าศพัทเ์ก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม
ใกลต้วัและท่ีใชบ่้อยในชีวติประจ าวนั ทกัษะการฟัง พดู 
อ่านและเขียนเบ้ืองตน้ เรียนรู้ตวัอกัษรจีนประมาณ 500 
ตวัอกัษร 

Prerequisite: 412-111 Basic Chinese I or by 
permission of Program Committee 
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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) 
กำรฟังภำษำจนีเพ่ือควำมเข้ำใจ 
 (Chinese Listening Comprehension)  

การฝึกทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจในระดบัค า 
ระดบัประโยค และบทสนทนาสั้นๆ  

Practice of listening for comprehension in 
different levels: words, sentences and short 
conversations 
 
412-131          2(2-0-4) 
กำรออกเสียงภำษำจนี 
 (Chinese Pronunciation)  
 วิธีการออกเสียงและอวยัวะท่ีใช้ในการออกเสียง 
การฝึกออกเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์เนน้เสียง
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) 
ศิลปะกำรเขียนอกัษรจนี  
(Chinese Calligraphy)  

ทฤษฎีและศิลปะการเขียนตวัอกัษรจีน ลีลาการ
เขียนและสุนทรียภาพ การฝึกเขียนอกัษรจีนด้วยเคร่ือง
เขียนชนิดต่าง ๆ เช่น ปากกา พูก่นั 

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) 
ศิลปวฒันธรรมจนี   
(Chinese Art and Culture)  

ศิลปวัฒนธรรมจีนด้านต่ าง  ๆ เ ช่น การตัด
กระดาษ การวาดภาพ ลูกคิด และการชงชา 

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

รายวิชาบงัคบัก่อน:  412-112 ภาษาจีนชั้นตน้ 2 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนต่อจาก
รายวิชาภาษาจีนชั้นตน้ 2 เนน้โครงสร้าง ประโยคความ
รวม เรียนรู้ตวัอกัษรจีนเพ่ิมข้ึนอีก 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) 
ภำษำจนีช้ันกลำง 2  
(Intermediate Chinese II)  

รายวชิาบงัคบัก่อน:  412-211 ภาษาจีนชั้นกลาง 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ บริหารหลกัสูตร 

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนต่อจาก
รายวชิาภาษาจีนชั้นกลาง 1 เนน้โครงสร้างประโยคความ
ซอ้น เรียนรู้ตวัอกัษรจีนเพ่ิมข้ึนอีก 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) 
กำรสนทนำภำษำจนีในชีวติประจ ำวนั  
(Daily Chinese Conversation)  

การฝึกทักษะการฟังและการพูด ท่ี เ ก่ียวกับ
ชีวติประจ าวนั เนน้การออกเสียงท่ีถูกตอ้งและการส่ือสาร
ท่ีไดป้ระสิทธิภาพ 

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

รายวิชาบังคับก่อน:  412-221 การสนทนา
ภาษาจีนในชีวิตประจ าว ัน 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) 
กำรอ่ำนภำษำจนีเบ้ืองต้น  
(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) 
กำรอ่ำนส่ือส่ิงพมิพ์จนี  
(Chinese Media Reading)  

รายวิชาบังคบัก่อน: 412-223 การอ่านภาษาจีน
เบ้ืองตน้ 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) 
โครงสร้ำงภำษำจนี 1  
(Chinese Structure I)  

หน่วยค า ค  า และลกัษณะส าคญัของค า วิธีการ
สร้างและโครงสร้างของค า การแยกแยะความหมายของ

ค าชนิดต่าง ๆ เช่น ค าพอ้งความหมาย 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) 
โครงสร้ำงภำษำจนี 2  
(Chinese Structure II)  

รายวชิาบงัคบัก่อน:  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) 
จนีในโลกปัจจุบัน  
(China Today)  

ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ประชากรและภูมิศาสตร์ของประเทศจีน ชีวิต
ความเป็นอยูแ่ละเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวปัจจุบนัของ
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) 
ภำพยนตร์จนีปริทรรศน์  
(Criticism of Chinese Film)  

การศึกษาและวิพากษ์วิวฒันาการ อิทธิพล และ
สุนทรียศาสตร์ในภาพยนตร์จีน 

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

ชัว่โมง ในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีใชภ้าษาจีนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น บริษัทสายการบิน บริษัทการ
ท่องเท่ียว โรงแรม บริษทั และอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ สถานท่ีฝึกงานและลกัษณะงานตอ้ง
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) 
ภำษำจนีช้ันสูง 1  
(Advanced Chinese I)  

รายวชิาบงัคบัก่อน:  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) 
ภำษำจนีช้ันสูง 2  
(Advanced Chinese II)  

รายวิชาบังคบัก่อน: 412-311 ภาษาจีนชั้นสูง 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการ บริหารหลกัสูตร 

การฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนจากงาน
เขียนต่อจากรายวิชาภาษาจีนชั้นสูง 1 เน้นการใช้ศัพท ์
ส านวนและโครงสร้างประโยคท่ียากและซบัซอ้นข้ึน 

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) 
กำรพูดภำษำจนีเพ่ือกำรน ำเสนองำน  
(Chinese Oral Presentation)  

รายวิชาบังคบัก่อน:  412-222 ภาษาจีนเพื่อการ
ส่ือสาร หรือได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร 

ฝึกการน าเสนองานด้วยภาษาจีนและการใช้ส่ือ
เทคโนโลยปีระกอบ 

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) 
กำรเขียนภำษำจนีเบ้ืองต้น  
(Elementary Chinese Writing)  

หลักการเ ขียน การฝึกเ ขียนข้อความง่าย 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) 
กำรเขียนภำษำจนีเพ่ืองำนในส ำนกังำนและองค์กร 
(Chinese Workplace Writing)  
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การฝึกทกัษะการเขียนภาษาจีนเพื่อวตัถุประสงค์
ต่าง ๆ ในส านักงานและองค์กร เช่น การเขียนรายงาน 
เขียนโครงร่างรายงาน การเขียนตอบจดหมาย การฝึก
เขียนรายงานตามหัวขอ้ท่ีก าหนดให้ ฝึกน าเสนอขอ้มูล
ดว้ยส่ือเทคโนโลย ี

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) 
กำรแปลจนี-ไทย   
(Chinese-Thai Translation)  

การฝึกทักษะการแปลประโยค ข้อความ ข่าว 
บทความสั้น ๆ และเร่ืองสั้นจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 

Practice of Chinese-Thai translation of 
sentences, passages, news, short articles and short 
stories 
 
412-342          2(2-0-4) 
วำทศิลป์ในภำษำจนีสมยัใหม่  
(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 ลีลาการพดู การใชภ้าษาท่ีถูกตอ้งไดม้าตรฐาน 

Essence of rhetoric; rhetoric and environment of 
language; rhetoric with sound systems, phrases, 
grammar, style and accuracy 
 
412-351          3(3-0-6) 
วฒันธรรมจนี   
(Chinese Culture)  

ความ เ ป็นอยู่  โลกทัศน์  ความเ ช่ือ  ค่ า นิ ยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะจีนแขนงต่าง ๆ ท่ีสืบ
ทอดกันมาของชาวจีน  เน้น คุณค่ 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 ำนวนจนี  
(Chinese Idioms)  

ท่ีมา รูปแบบ โครงสร้างและการใช้ส านวนจีน 
เนน้ส านวนท่ีใชบ่้อยในชีวติประจ าวนัประจ าวนั 

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

การสร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีนในประเทศ ท่ี มีการใช้ภาษาจีน 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) 
ควำมรู้เกีย่วกบัอกัษรจนี  
(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) 
ชำวจนีโพ้นทะเลในประเทศไทย  
(Overseas Chinese in Thailand)  

วิเคราะห์และอภิปรายบทความเก่ียวกับชาวจีน
โพน้ทะเลในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวจีนโพน้ทะเลใน
ภาคใต้ ในแง่ประวัติ นโยบายรัฐ บทบาท และการ
ปรับตวั 
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 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) 
ภำษำจนีเพ่ือกำรท่องเทีย่ว  
(Chinese for Tourism)  

ภาษาจีนส าหรับมคัคุเทศก์ การจดัโปรแกรมการ
เดินทาง การจองท่ีพกั การเตรียมเอกสารประชาสัมพนัธ์ 
การอภิปรายและ เสนอข้อมูลทางด้าน ภูมิศาสต 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) 
กำรสอนภำษำจนีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ   
(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) 
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศกบัภำษำจนี     
(IT Application in Chinese)   

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการท างานดา้นต่างๆ 
ในภาษาจีน เช่น การเก็บขอ้มูล การน าเสนองาน  การ
ออกแบบสินค้าและการโฆษณา การผลิตส่ือด้านการ
สอนภาษาจีน 

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) 
ภำษำจนีเพ่ืองำนธุรกจิกำรบิน 
(Chinese for Aviation Industry)  

ค าศพัท์และส านวนภาษาจีนในวงการธุรกิจการ
บิน เช่น การจองตั๋วเคร่ืองบิน        การบริการภาคพ้ืน 
การบริการบนเคร่ืองบิน ค าประกาศต่าง ๆ ตลอดจน
ความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีมารยาทต่าง ๆ ในวงการธุรกิจ
การบิน 

Chinese vocabulary and expressions in aviation 
industry: ticket booking, ground services, onboard 
services, announcements; airplane etiquettes 
 
412-422          2(2-0-4) 
กำรพูดภำษำจนีในทีป่ระชุมชน  
 (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) 
กำรฝึกแบบทดสอบวดัระดบัควำมรู้ภำษำจนีระดบักลำง  
(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) 
กำรฝึกแบบทดสอบวดัระดบัควำมรู้ภำษำจนีระดบัสูง 
(HSK training for Advanced level)  

การฝึกอบรมการสอบวดัระดับความรู้ภาษาจีน 
(HSK) ระดับสูง เน้นฝึกฝนด้านการฟัง การอ่าน การ
เขียน และหลกัภาษา 

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

รายวชิาบงัคบัก่อน: 412-441 วรรณคดีจีนโบราณ 
หรือไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  

วรรณกรรมจีนคดัสรรร่วมสมยั เน้นผลงานของ
นักประพนัธ์ลือนามท่ีสะท้อนค่านิยมและวิถีชีวิตของ
ผูค้นในสงัคมจีน 

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) 
กำรอ่ำนเร่ืองส้ันจนี  
(Reading in Chinese Short Stories)  

บทคัดสรรจากเร่ืองสั้ นในยุคต่าง ๆ ของจีน 
วเิคราะห์แก่นเร่ืองและกลวธีิทางวรรณศิลป์ 

Selected short stories in each era; analysis of 
themes and literary devices 
 
412-452          3(3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์จนี   
(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) 
อำหำรกบัวฒันธรรมจนี   
(Food and Chinese Culture)  

ศึกษาอาหารและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์
ระหวา่งอาหารและวฒันธรรมผา่นประวติัศาสตร์ ส านวน
จีน วรรณกรรม และภาพยนตร์ 

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

ภาษาจีนท่ีใช้สนทนาในวงการธุรกิจ วงการการ
ขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ เนน้การใชค้  าศพัท์
เทคนิค และความถูกต้องของสาร รวมทั้ งการสืบค้น
ขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ 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) 
ภำษำจนีเพ่ือกำรโรงแรม  
 (Chinese for Hotel Services)  

การใช้ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม เช่น การ
ตอ้นรับ การจองท่ีพกั การประชาสัมพนัธ์และการบริการ
อ่ืน 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
สั้นๆ 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 
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412-464          2(2-0-4) 
ภำษำจนีเพ่ือกำรเตรียมตวัสู่อำชีพ  
(Chinese for Career Prep)  

ทกัษะและภาษาท่ีตอ้งใชใ้นการสมคัรงาน การ
สอบสมัภาษณ์งาน 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) 
สหกจิศึกษำ  
(Co-operative Education)  

การปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการธุรกิจในลักษณะ
พนักงานชั่วคราว เพ่ือให้ได้ประสบการณ์จากการไป
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

หมายเหตุ สถานท่ีส าหรับการปฏิบัติงานและ
ลักษณะงานต้อ ง ได้ รับความ เ ห็นชอบจ ากคณะ
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 ภาษามลาย ู1 หรือ
ผา่นการพิจารณาจากแผนกวชิาฯ 

ทักษะการฟัง พูด  อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขา้ด้วยกัน
และศึกษาส านวนภาษามลายเูพ่ิมข้ึน 

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)     
สังคมและวฒันธรรมมลำยู 
(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 ภาษามลาย ู2  หรือ
ผา่นการพิจารณาจากแผนกวชิาฯ 

การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษา
มลายู และศึกษาโครงสร้างของประโยคท่ีซับซ้อนมาก
ข้ึน 

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 ภาษามลาย ู3 หรือ
ผา่นการพิจารณาจากแผนกวชิาฯ 

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเ ขียนภาษามลายูใน
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 
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413-221                                                          2(2-0-4) 
สนทนำภำษำมลำยู 1 
(Malay Conversation I) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 413-111 ภาษามลาย ู1 
การสนทนาภาษามลายูในสถานการณ์ทั่วไปใน

ชีวิตประจ าวนั เช่น การแนะน าตวัเอง การทักทาย การ
บอกเสน้ทาง 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) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 413-221  สนทนาภาษามลาย ู
1หรือผา่นการพิจารณาจากแผนกวชิาฯ 

การสนทน าในสถานการ ณ์และบ ริบท ท่ี
หลากหลายข้ึน 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
ชีวติประจ 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) 
มลำยูร่วมสมยัในอำเซียน 
(Contemporary Malay in ASEAN)  

การพฒันาของสังคมมลายใูนภูมิภาคอาเซียนใน
มิติทางสงัคม 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 ูโดยใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมงและ
สมัมนาหลงัฝึกงาน 

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)  

รายวิชาบงัคบัก่อน 413-212 ภาษามลายู 4 หรือ
ผา่นการพิจารณาจากแผนกวชิาฯ 

ทักษะฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษามลายู การ
วเิคราะห์โครงสร้างประโยค เพื่อพฒันาความสามารถใน
การใชภ้าษามลายใูนระดบัสูง การอธิบายความหมายของ
ค าประพนัธ์ชนิดต่างๆในภาษามลาย ู

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

การฝึกทกัษะการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆเพ่ือ
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 เพ่ือเล่าเ 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 ขอ้ความสั้น ๆ ประกาศ  โฆษณา ข่าว จากภาษา
มลายเูป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษามลาย ู

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 านวนและลักษณะภาษามลายูในส่ือ
ส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆรวมทั้งส่ืออิเลก็โทรนิก 

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

 
413-327                                2(1-2-3) 
ภำษำมลำยูในวทิยุกระจำยเสียงและวทิยุโทรทศัน์  
(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) 
ภำษำศำสตร์ภำษำมลำยูเบ้ืองต้น            
(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) 
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การประยุกต์ใชท้ฤษฏีต่างๆทางภาษาศาสตร์มา
ประยกุตใ์นการเรียนการสอนภาษามลาย ู

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

ภาษามลายูท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ ศัพท์ทางธุรกิจ 
โดยเน้นการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ เช่น การขียน
จดหมายเชิงธุรกิจประเภทต่างๆ การพูดเชิงธุรกิจใน
สถานการณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

Malay business language; business terms; 
emphasis on business communication 
 
413-352                                                          3(3-0-6) 
ภำษำมลำยูเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(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) 
วรรณคดมีลำยูเบ้ืองต้น 
(Introduction to Malay Literature) 

วรรณคดีมลายูสมัยใหม่ทั้ งบทกวี เร่ืองสั้ น นว
นิยาย บทละคร 

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

กวนิีพนธ์มลาย ูโดยเลือกศึกษาวเิคราะห์บทซาอีร์ 
ปันตุนและซาญะ 

Selected Malay poems; syair, pantun and sajak 
 

413-421                                                        3(3-0-6)  
อกัษรยำว ี  
(Jawi Script) 

ประวติัความเป็นมาของอกัษรยาว ีพยญัชนะ สระ 
เคร่ืองหมายวรรคตอน ระบบการสะกดและการออกเสียง 
การอ่านและเขียนขอ้ความภาษามลายดูว้ยอกัษร  ยาว ี
การแปลงขอ้ความอกัษรรูมีเป็นอกัษรยาวี 

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 
การพดูแบบต่างๆปัญหาและการแกไ้ขปัญหาในการพดู 

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

ทกัษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ เช่น รายงาน 
บทความ ต ารา เป็นตน้ เน้นงานในสาขามนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 

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
การเขียนซาญะและเร่ืองสั้น 

Theories and skills of creative writing; practice 
of writing sajak and short stories 
  
413-425                                3(3-0-6) 
กำรแปล 2 
(Translation II) 
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การแปลข่าว บทความ ข้อเขียนทางวิชาการ 
นิทานและบทร้อยกรอง ทั้งจากภาษามลายเูป็นภาษาไทย 
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 จากภาษามลายูเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทย
เป็นภาษามลาย ู

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

ลกัษณะทั่วไปของภาษามลายูถ่ินต่างๆท่ีส าคัญ 
ไดแ้ก่ ภาษาอินโดนีเซีย  ภาษามาเลเซีย ภาษามลายถ่ิูนก
ลนัตนั ภาษามลายูถ่ินปาตานี ภาษามลายูถ่ินเคดาห์ เป็น
ตน้ เปรียบเทียบภาษามลายถ่ิูนต่าง ๆ ในระดบัสร-วิทยา 
วจีวภิาค และวากยสมัพนัธ์ 

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
เปล่ียนแปลงทางภาษาและความแตกต่างในการใชภ้าษา
ในสงัคมของชนชาติมลายกูลุ่มต่าง 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) 

ศัพท์ส 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 านวนและสุภาษิตมลายท่ีูใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 
เพื่อความเขา้ใจในภาษาและวฒันธรรม 

Malay idioms and proverbs commonly used for 
language and culture understanding 
 
413-471                                3(3-0-6) 
สัมมนำทำงภำษำมลำยู 
(Seminar in Malay Language)  

ประเด็นต่างๆเก่ียวกบัภาษามลาย ู ก าหนดหัวขอ้
ตามความสนใจของนกัศึกษาแต่ละคนศึกษา การคน้ควา้
และการน าเสนอผลในรูปของรายงานและจดัสมัมนา 

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) 
สหกจิศึกษำ 
 (Co-operative Education)     

การปฏิบติังานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการท่ีใชภ้าษามลายปูฏิบติังานเสมือน
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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 านวนท่ีใชบ่้อย การสนทนาในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น
เพื่อการส่ือสารในชีวติประจ 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 าเป็นเพ่ือ
การส่ือสารในชีวิตประจ าวนัต่อเน่ืองจากรายวิชา ภาษา
ภาษามลายูเพื่อการส่ือสาร1 ตลอดจนความรู้เก่ียวกับ
สงัคมและวฒันธรรมมลาย ู

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 เขียนภาษามลายใูนบริบท
ต่างๆ เช่น ธุรการ การศึกษา การท่องเท่ียว เป็นตน้ การ
สนทนาในสถานการณ์ท่ีหลากหลาย การใชส้ านวนใน
ภาษามลายท่ีูเหมาะสมกบัสังคมและวฒันธรรมมลายท่ีูมี
ความสมัพนัธ์กบัชนชาติอ่ืนๆ 

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) 
ภำษำอนิโดนีเซีย 1  
(Indonesian I)   

ระบบเสียง อกัขรวิธีและการอ่านออกเสียงภาษา
อินโดนีเซีย ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาอินโดนีเซีย
ในระดับต้น  การสร้างประโยคพ้ืนฐานของภาษา
อินโดนีเซีย ค าศพัท์และส านวนท่ีใชบ่้อย การสนทนาใน
สถานการณ์ท่ีจ าเป็นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ 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)  
ภำษำอนิโดนีเซีย 2 
(Indonesian II)   

รายวชิาบงัคบัก่อน : ภาษาอินโดนีเซีย 1 หรือผ่าน
การพิจารณาจากแผนกวชิา 

ทกัษะการฟัง พดู อ่าน ภาษาอินโดนีเซียในระดบั
ตน้ การสนทนาในสถานการณ์กรณีท่ีจ าเป็นเพื่อเป็นการ
ส่ือสารในชีวิตประจ าวนัต่อเน่ืองจากรายวิชา ภาษา
อินโดนีเซีย 1 ตลอดจนความรู้เบ้ืองตน้ เก่ียวกบัสังคม
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 
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435-141                                                               3(3-0-6) 
ศิลปะและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย           
(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 และอ่ืน 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)                            
สนทนำภำษำอนิโดนีเซีย 1 
(Indonesian Conversation I ) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 435-111 ภาษาอินโดนีเซีย 1 
หรือผา่นการพิจารณาจากแผนกวชิา 

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียในสถานการณ์
ทั่วไปในชีวิตประจ าวนั เช่น การแนะน าตัวเอง การ
ทกัทาย การบอกเสน้ทาง 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)          
สนทนำภำษำอนิโดนีเซีย 2 
(Indonesian Conversation II)  

รายวิชาบังคับก่อน: 435-221  สนทนาภาษา
อินโดนีเซีย 1 

การสนทน าในสถานการ ณ์และบ ริบท ท่ี
หลากหลายข้ึน 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 ) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : ภาษาอินโดนีเซีย 1 หรือผ่าน
การพิจารณาจากแผนกวชิา 

ประเภทของค าในภาษาอินโดนีเซีย รากค า วิภตัติ
ปัจจยั ค าผสม การสร้างค าและการวเิคราะห์โครงสร้างค 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)         
กำรอ่ำนภำษำอนิโดนีเซีย 
(Indonesian Reading) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 435-111 ภาษาอินโดนีเซีย 1 
หรือผา่นการพิจารณาจากแผนกวชิา 

การฝึกทกัษะการอ่านบทความ ความเรียงขนาด
สั้น 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)     
กำรเขียนภำษำอนิโดนีเซีย 
(Indonesian Writing) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 435-111 ภาษาอินโดนีเซีย 1 
หรือผา่นการพิจารณาจากแผนกวชิา 

การเขียนข้อความง่าย ๆ เพ่ือเล่าเ 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) 
ภำษำอนิโดนีเซียเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(Indonesian language for Tourism)                                                       

รายวชิาบงัคบัก่อน : 435-112  ภาษาอินโดนีเซีย 2 
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การใชภ้าษาอินโดนีเซียท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
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) 
ภำษำอำหรับเบ้ืองต้น           
(General Arabic) 

อกัษรและเสียงในภาษาอาหรับ  ฝึกการออกเสียง
และการเขียน  หลกัการผสมอกัษรประโยคพ้ืนฐานและ
วธีิการเช่ือมประโยค 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 ไดรั้บอนุญาตจากภาควชิา 

การฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียน  ศพัท์และ
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) 
หลกัภำษำอำหรับ 1   
(Arabic Grammar I) 

โครงสร้างพ้ืนฐานของประโยค  ความแตกต่าง
ระหว่างขอ้ความท่ีเป็นประโยคและข้อความท่ีไม่เป็น
ประโยค การขยายประโยคและการสร้างประโยคความ
รวมชนิดต่าง ๆ 

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

รายวชิาบงัคบัก่อน: 414-113 หลกัภาษาอาหรับ 1 
หรือไดรั้บอนุญาตจากภาควชิา 

ประโยคความซ้อน ค าเช่ือม การฝึกกระจายค า 
การใช้ รูปกริยา  ลักษณะนาม และค า คุณศัพท์ให้
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 หรือไดรั้บอนุญาตจากภาควชิา 

การฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน   การใช้
ศัพท์และส านวนภาษาอาหรับ ในประโยคต่าง ๆ ท่ี
หลากหลายและซบัซ้อนมากข้ึน 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) 
วฒันธรรมอำหรับ 
(Arab Culture) 

วถีิชีวติ โลกทศัน์ ความเช่ือ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรมของชาว
อาหรับ  ตั้ งแต่โบราณจนถึงปัจ จุบัน   ศึกษาความ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในแต่ละยคุทั้งก่อนและหลงั
นบัถือศาสนาอิสลาม พร้อมเนน้วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท าธุรกิจ 
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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) 
หลกัภำษำอำหรับ 3 
(Arabic Grammar III) 

รากศพัท ์การกระจายศพัท์ 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) 

กา ร ฝึ กสนทน าภ าษ าอ าห รับโด ยจ า ล อ 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) 

กา ร ฝึ กสนทน าภ าษ าอ าห รับโด ยจ า ล อ ง
สถานการณ์ท่ีซบัซอ้นและหลากหลาย  เนน้ทกัษะการฟัง
และพดูโตต้อบโดยใชศ้พัท์เฉพาะเพื่อให้สามารถส่ือสาร
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 าข้ึนไป 

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) 

การฝึกเขียนขอ้ความสั้นๆ ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั  
บนัทึกส่วนตวั บนัทึกประจ าวนัและจดหมายแสดงความ
ยินดีในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือฝึกการใช้ศัพท์ต่าง ๆ ในการ
สร้างประโยคและเรียบเรียงขอ้ความไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
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) 

หลักการแปล  ความแตกต่างระหว่างภาษา
อาหรับและภาษาไทย  ฝึกการแปลศัพท์ ประโยค บท
สนทนาหรือข้อความสั้ น  ๆ จากภาษาอาหรับเป็น
ภาษาไทย 

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  ฝึกอ่านและถ่ายเสียงดว้ยสทัอกัษร 

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

ความแตกต่างระหวา่งภาษาอาหรับและภาษาไทย 
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) 

สมัมนาเก่ียวกบัการใชภ้าษาอาหรับในแวดวง 
ต่าง ๆ 

Seminar on uses of Arabic in various circles 
 

414-462                                                                3(3-0-6) 
ภำษำอำหรับในส่ือมวลชน 1 
(Arabic in Mass Media I)  

ภาษาอาหรับในส่ือส่ิงพิมพ์ 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) 
สนทนำภำษำอำหรับธุรกจิ 1 
(Business Arabic Conversation I) 

การสนทนาทางธุรกิจ ในหัวขอ้ต่าง ๆ เช่น การ
แนะน าตวั การรับโทรศัพท์ บทสนทนาทางสังคม การ
อธิบายลกัษณะผลิตภณัฑ์ และบทสนทนาเก่ียวกับการ
เดินทางเพ่ือให้สามารถส่ือสารได้อย่างถูกต้องและ
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) 
สนทนำภำษำอำหรับธุรกจิ 2 
(Business Arabic Conversation II) 

กา ร ฝึ กสนทน าภ าษ าอ าห รับโด ยจ า ล อ ง
สถานการณ์ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย เน้นทักษะการฟัง
และพดูโตต้อบเพ่ือติดต่อธุรกิจ 

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

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

การฝึกทักษะในการอ่านและจับใจความส าคัญ
จากหนงัสือท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ศึกษาศพัทเ์ทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้
ในแวดวงธุรกิจ 

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

การฝึกสนทนาภาษาอาหรับส าเนียงถ่ินเอมิเรตส์ 
โอมาน และซาอุดีอาระเบียท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั เน้น
ทกัษะการฟังและพูดโตต้อบเพื่อให้สามารถส่ือสารได้
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) 
กำรเขียนภำษำอำหรับเชิงธุรกจิ 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) 
ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกจิกำรโรงแรม 
(Arabic for Hotel Business) 

การใชภ้าษาอาหรับในแผนกต่างๆ 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 หอ้งจ่ายยา 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) 
ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกจิท่องเทีย่ว 
(Arabic for Tourism) 

ภาษาอาหรับส าหรับมคัคุเทศก์  ศพัท์และส านวน
ท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว 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 ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั เน้นทกัษะการฟังและพูด
โต้ตอบเพ่ือให้สามารถส่ือสารได้อย่างถูกต้องและ
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) 
กำรแปลภำษำอำหรับเชิงธุรกจิ 1 
(Business Arabic Translation I) 

หลกัการแปล การฝึกแปลประโยค ขอ้ความหรือ
บทความสั้น ๆ ทางธุรกิจจากส่ิงพิมพ ์จากภาษาอาหรับ
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เป็นภาษาไทย ความแตกต่างระหวา่งภาษาไทยและภาษา
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) 
ภำษำอำหรับเพ่ือธุรกจิสำยกำรบิน 
(Arabic for Airline Business) 

ข้อมูลท่ีใช้เ ก่ียวกับสายการบินต่างๆ การจัด
ตารางเวลาก าหนดการบิน การเขียนบตัรโดยสารและการ
ค านวณค่าโดยสาร งานบริการบนเค ร่ืองบินและ
ภาคพ้ืนดิน การส ารองท่ีนั่ง ระเบียบพิธีการเขา้ - ออก
ระหว่างประเทศ ระบบศุลกากร และการขนส่งพัสดุ 
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 ฝึกทักษะการ อ่ าน เ พ่ือความ เข้า ใ จใน
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  เนน้การวเิคราะห์
และวจิารณ์เพ่ือพฒันา 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) 
วรรณคดอีำหรับ 
(Arabic Literature) 

สังเขปประวติัวรรณคดีอาหรับ อิทธิพลบูรพาคดี
ศึกษาต่อวรรณคดีอาหรับ และศึกษาบท คดัสรรดีเด่นจาก
วรรณคดีอาหรับตั้งแต่ยุคก่อนอิสลามจนถึงยุคปัจจุบัน 
เพ่ือใหเ้ขา้ใจและซาบซ้ึงในคุณค่าของวรรณคดีอาหรับ 

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) 



57 

 

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  สมัภาษณ์บุคคล
โดยใชส้ านวนภาษาอาหรับไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

Writing and reporting news and interviews using 
correct and appropriate expressions 
 
414-464                                                  3(2-2-5) 
กำรสอนภำษำอำหรับ 
(Arabic Teaching) 

หลักการ วิ ธีการสอนภาษาอาหรับในฐานะ
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) 
กำรอ่ำนภำษำอำหรับเชิงธุรกจิ 2 
(Business Arabic Reading II) 

การฝึกทักษะในการอ่านและจับใจความส าคัญ
จากหนงัสือท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ ศึกษาศพัท์เทคนิคต่างๆ ท่ีใช้
ในแวดวงธุรกิจในระดบัท่ีสูงข้ึน 

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) 
กำรเขียนภำษำอำหรับเชิงธุรกจิ 2 
(Business Arabic Writing II) 

การฝึกเขียนจดหมายธุรกิจชนิดต่าง ๆ เ ช่น 
จดหมายขอขอ้มูล จดหมายสั่งซ้ือสินคา้ จดหมายสมคัร
งานและการเขียนประวติัส่วนตวัเพ่ือสมคัรงาน 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) 
สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education) 

ปฏิบั ติ ง าน เ ต็ม เ วล าในหน่ วย ง านภาค รั ฐ 
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-พูดภำษำอำหรับถิ่นอยีปิต์ 
(Listening-Speaking in Arabic Egyptian Dialect) 

การฝึกสนทนาภาษาอาหรับส าเนียงถ่ินอียิปต์ ท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวนั เน้นทักษะการฟังและพูดโตต้อบ
เพ่ือใหส้ามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

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) 
กำรแปลภำษำอำหรับเชิงธุรกจิ 2 
(Business Arabic Translation II) 

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

บงัคบัส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ฝึกประสบการณ์
ทางภาษาอาหรับไม่น้อยกว่า 300 ชัว่โมง ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ท่ีใชภ้าษาอาหรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เช่น โรงพยาบาล บริษทัสายการบิน โรงแรม และอ่ืน ๆ  
โดยสถานท่ีฝึกงานและลักษณะงานต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควชิา 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
ญ่ีปุ่นและรูปประโยคพ้ืนฐาน ฝึกทั้ง 4 ทกัษะ ฟัง พดู 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)  

รายวชิาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ากว่า D+ ในรายวิชา 415-101 ภาษาญ่ีปุ่น 1หรือ
ไดรั้บผลการเรียน CS 

ไวย าก ร ณ์ ญ่ี ปุ่ น และ รู ปป ระโ ยค พ้ืน ฐ าน 
ครอบคลุมทั้ง 4 ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้ค าศพัท์
เ พ่ิมอีกประมาณ 500 ค  าและคันจิ อีกประมาณ 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
ผูอ่ื้น การฝึกสนทนาในหัวขอ้ท่ีเก่ียวกบัชีวิต ประจ าวนั
ดว้ยประโยคสั้น 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 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

ฝึกทกัษะการสนทนา เก่ียวกบัสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจ าว ัน โดยใช้รูปประโยคท่ีมีโครงสร้าง
ซบัซอ้นมากข้ึน 

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 นปริทศัน์ 
(Review of Today’s Japan)  

สถานท่ีส าคัญ เทศกาลในรอบปี ชีวิตความ
เป็นอยูข่องชาวญ่ีปุ่นและวฒันธรรมสมยันิยม 

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

สงัคมและวฒันธรรมญ่ีปุ่นท่ีสะทอ้นในดา้นต่างๆ 
เช่น กลอนไฮกุ  หมากลอ้ม  การพบักระดาษ  การชงชา  
การจดัดอกไม ้ การใส่ชุดยกูาตะ  และการท าอาหารญ่ีปุ่น 

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)  

รายวชิาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ากว่า D+ ในรายวิชา 415-102 ภาษาญ่ีปุ่น 2 หรือ
ไดรั้บผลการเรียน CS 

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยค 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)  

รายวชิาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ากว่า D+ ในรายวิชา 415-201ภาษาญ่ีปุ่น 3 หรือ
ไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยค 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 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 2 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

ฝึกทกัษะการสนทนา ในสถานการณ์ท่ีก าหนดให ้
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 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 3 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

การฝึกทักษะการสนทนาสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวติประจ 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)  

รายวชิาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ากว่า D+ ในรายวิชา 415-102 ภาษาญ่ีปุ่น 2 หรือ
ไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

การฝึกทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจในระดบัค า 
ระดบัประโยค และบทสนทนาสั้น ๆ 

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

รายวชิาบงัคบัก่อน: สอบผ่านและไดผ้ลการเรียน
ไม่ต ่ากวา่ D+  ในรายวชิา 415-213การฟังเพื่อความเขา้ใจ
1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

ฝึกทักษะการฟังเพื่อความเขา้ใจบทสนทนาท่ีมี
ความยาวและมีโครงสร้างประโยค เน้ือหาท่ีซบัซอ้นกวา่
รายวชิา 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 ภาษาญ่ีปุ่น 2 หรือ
ไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

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 
การอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่น 1หรือได้รับอนุญาตจาก
แผนกวชิา 

การฝึกทักษะการอ่านและฝึกเขียนประโยค
รูปแบบต่าง ๆท่ียาวและซบัซอ้นยิง่ข้ึน 

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) 
คนัจศึิกษำ 
(Kanji Studies) 

รายวิชาบังคับก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-102 
ภาษาญ่ีปุ่น 2 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

ประวติัความเป็นมา ระบบการสร้างค าและการ
เปล่ียนแปลงความหมายของอักษรจีนท่ีน ามาใช้ใน
ภาษาญ่ีปุ่น 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 
ภาษาญ่ีปุ่น 2 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

การออกเสียงและอวยัวะท่ีใช้ในการออกเสียง  
ระบบเสียงและกลไกการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น 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 
ภาษาญ่ีปุ่น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 
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ไวยากรณ์ระดบักลางท่ีครอบคลุมเน้ือหาเทียบเท่า
กบัการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่นระดบั 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 
ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง 1 หรือได้รับอนุญาตจาก
แผนกวชิา 

ไวยากรณ์ระดบักลางท่ีครอบคลุมเน้ือหาเทียบเท่า
กบัการสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่นระดบั 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 
ภาษาญ่ีปุ่น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

ชนิดและโครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ใน
ภาษาญ่ีปุ่น  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 
โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่น 1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

การศึกษาวิเคราะห์การใชค้  าช่วยในภาษาญ่ีปุ่นท่ี
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) 
กำรสอบวดัระดบัควำมสำมำรถทำงภำษำญี่ปุ่ น 
(Japanese Language Proficiency Test)  

นกัศึกษาเขา้การสอบวดัระดบัความสามารถทาง
ภาษาญ่ีปุ่น (JLPT) ซ่ึงจดัสอบโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น 
และองค์การสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่งประเทศ
ญ่ีปุ่น และไดผ้ลการเรียนตามระดบัท่ีสอบผ่าน ทั้งน้ีไม่
นบัผลสอบท่ีผา่นก่อนเขา้มาศึกษาในมหาวทิยาลยัสงขลา 
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 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา  

การฝึกสนทนาในสถานการณ์ต่างๆท่ีเป็นทางการ
มากข้ึนและฝึกพูดอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน
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 นในทีชุ่มชน 
(Japanese Public Speaking)  
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รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-212 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

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 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วชิา  

ฝึกทกัษะการฟังเพื่อความเขา้ใจจากบทสนทนา 
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 หรือได้รับอนุญาตจากแผนก
วชิา 

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 
การอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่น 2หรือได้รับอนุญาตจาก
แผนกวชิา 

ทกัษะการอ่านเร็วดว้ยกลวิธีการอ่านแบบขา้มค า
และการอ่านแบบคร่าวจากบทความและเร่ืองสั้น 

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 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

การอ่านเชิงวิ เคราะห์และวิจารณ์ความเรียง 
บทความ ข่าว เร่ืองสั้ น 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 
การอ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่น 2 หรือได้รับอนุญาตจาก
แผนกวชิา 

การจดบนัทึกขอ้ความและการเขียนเรียงความ 
Prerequisite: Completion of 415-222 Japanese 

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

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

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-323 
การเขียนเพื่อการส่ือสาร 1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

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 
ภาษาญ่ีปุ่น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

สังเขปภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม
ญ่ีปุ่น ความเช่ือ ความคิด และค่านิยมพ้ืนฐานของชาว
ญ่ีปุ่น 

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) 
วรรณคดญีี่ปุ่ นเบ้ืองต้น 
(Introduction to Japanese Literature)  

รายวิชาบงัคบัก่อน : สอบผ่านรายวิชา 415-321 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลางหรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

วรรณคดีญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยันารา (ค.ศ. 646) จนถึง
สมยัเอโดะ (ค.ศ.1614-1885) เนน้ลกัษณะวรรณคดีในแต่
ละสมยัและบริบททางสงัคม 

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 นธุรกจิ 
(Business Japanese)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-212 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

การสนทนาเชิงธุรกิจ รูปแบบการท างาน มารยาท
และวัฒนธรรมในการติดต่อธุรกิจกับชาวญ่ีปุ่น 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) 
งำนวจิยัในสำขำวชิำภำษำญี่ปุ่ น 
(Research in Japanese)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-321 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลางหรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

รูปแบบ โครงสร้าง วิธีการเขียนผลงานวิชาการ  
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาญ่ีปุ่น 

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 
ไวยากรณ์ภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง 2 หรือไดรั้บอนุญาตจาก
แผนกวชิา 

ไวยากรณ์ชั้นสูงท่ีครอบคลุมเน้ือหาความรู้ในการ
สอบวดัระดบัความรู้ภาษาญ่ีปุ่นระดบั N1 
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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 
ภาษาญ่ีปุ่น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

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) 
ภำษำกบัสังคมและวฒันธรรมญี่ปุ่ น 
(Japanese Language, Society and Culture)  

รายวิชาบงัคบัก่อน : สอบผ่านรายวิชา 415-212 
การสนทนาญ่ีปุ่น 4 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

ภาษาญ่ี ปุ่นในการ ส่ือสารในสถานการณ์ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสังคมและวฒันธรรม ปัญหาในการส่ือสาร
ระหวา่งวฒันธรรมไทยกบัญ่ีปุ่น 

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 นสมยัใหม่ 
(Modern Japanese Literary Works) 

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-351 
วรรณคดีญ่ีปุ่นเบ้ืองตน้ หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

วรรณกรรมญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัเมจิ (ค.ศ.1868) จนถึง
ปัจจุบนั บริบททางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิดของ
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 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลาง หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

ฝึกทักษะการแปลประโยค  ข้อความ  ข่ าว 
บทความสั้ น  ๆ  และเ ร่ืองสั้ น  จากภาษาญ่ี ปุ่น เ ป็น
ภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น 

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 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 5 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

ฝึกแปลบทสนทนาสั้ นๆ จากภาษาญ่ีปุ่นเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญ่ีปุ่น 

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 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 5 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 
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ภาษาญ่ีปุ่นในงานบริการต่าง 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 นเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(Japanese for Tourism)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-311 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 5 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

ภาษาญ่ีปุ่นส าหรับมัคคุ เทศก์   วงการธุรกิจ
ท่องเท่ียว  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 
การอ่านภาษาญ่ีปุ่นชั้นกลางหรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

ภาษาญ่ี ปุ่น ท่ีใช้ใน ส่ือมวลชน  ส่ือ ส่ิงพิมพ ์
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 
โครงสร้างภาษาญ่ีปุ่น 1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

หลักการและวิธีการสอนภาษาญ่ีปุ่นในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ  ปัญหาในการเรียนภาษาญ่ีปุ่นของ
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) 
ทกัษะวชิำชีพ 
(Work Skills) 

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-311 
การสนทนาภาษาญ่ีปุ่น 5 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนก
วชิา 

มารยาทและขนบธรรมเนียมส าหรับการท างาน
ในองค์กรญ่ีปุ่น แนวคิดและวฒันธรรมของไทยและ
ญ่ีปุ่น ฝึกทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์ภาษาญ่ีปุ่น 

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) 
สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education)  

รายวิชาบังคบัก่อน: สอบผ่านรายวิชา 415-475 
ทกัษะวชิาชีพ หรือผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมไปสหกิจ
ศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง 

(เง่ือนไขเพ่ิมเติม: นักศึกษาต้องมีผลการเรียน
เฉล่ียสะสมในกลุ่มวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 2.5 ก่อนออกไปฝึกสหกิจศึกษา) 

การปฏิบัติงานท่ีใช้ภาษาญ่ีปุ่นในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการท่ีใช้
ภาษาญ่ีปุ่น   ปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงาน 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ืองหรือ 1 ภาค 
ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมี
ผลการประเมินการปฏิบติังาน โดยหน่วยงานนั้น รายงาน
สรุปผลการท างานเม่ือส้ินสุดการท างาน และจะไดรั้บผล
การประเมินเป็นสญัลกัษณ์ G ,P และ F 
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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)  

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยคพ้ืนฐาน วิธีการ
เขียนอกัษรฮิระงะนะและคะตะกะนะ  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 
ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐาน 1 หรือไดรั้บอนุญาตจากแผนกวชิา 

ไวยากรณ์ญ่ีปุ่นและรูปประโยคพ้ืนฐาน  เรียนรู้
ค าศพัทเ์พ่ิมอีกประมาณ 350 ค  าต่อจากรายวชิา 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) 
ภำษำเกำหล ี1 
(Korean I)  

การฝึกทกัษะทั้ ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และ
เขียน ฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกสร้าง
ประโยคพ้ืนฐาน การใช้ปัจจยัแสดงความสุภาพในกาล

ปัจจุบนั อดีตและอนาคต และฝึกสนทนาภาษาเกาหลีท่ี
ใชใ้นชีวติประจ 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) 
ภำษำเกำหล ี2 
(Korean II)  

รายวชิาบงัคบัก่อน: 416-101 ภาษาเกาหลี 1  
การฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น เนน้การฝึกสนทนาภาษา

เกาหลีท่ีใชใ้นชีวติประจ 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-พูดภำษำเกำหล ี1 
(Korean Listening-Speaking I)  

การฝึกสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย เน้นทักษะการฟังและพูดโต้ตอบเพื่อให้
สามารถส่ือสารใหอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

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-พูดภำษำเกำหล ี2 
(Korean Listening-Speaking II)  

รายวิชาบังคับก่อน: 416-111 การฟัง- พูดภาษา
เกาหลี 1 

การฝึกสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายและซับซ้อน เน้นทักษะการฟังและพูด
โต้ตอบโดยใช้ศัพท์เฉพาะเพื่อให้สามารถส่ือสารได้
ถูกตอ้งและเหมาะสม 

Prerequisite: 416-111 Korean Listening-
Speaking I 
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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) 
วฒันธรรมเกำหล ี
(Korean Culture)  

วิถี ชีวิต  ศิลปะ ว ัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือ แนวคิดและค่านิยมพ้ืนฐานของชาว
เกาหลี 

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

รายวชิาบงัคบัก่อน 416-102 ภาษาเกาหลี 2  
การฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้น เนน้โครงสร้างประโยคท่ี

ซับซ้อน ส าหรับการสนทนาท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั ใน
การอ่านและการเขียน เพ่ือให้สามารถส่ือสารไดถู้กตอ้ง
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) 
ภำษำเกำหล ี4 
(Korean IV)  

รายวชิาบงัคบัก่อน: 416-201 ภาษาเกาหลี 3 
การพฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้นเพื่อใชใ้นการส่ือสาร 

และเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาค้นควา้โดยเน้นความ
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-พูดภำษำเกำหล ี3 
(Korean Listening-Speaking III)  

รายวิชาบังคับก่อน: 416-112 การฟัง-พูดภาษา
เกาหลี 2 

การฝึกฟังบทความ สารคดี บทสมัภาษณ์ 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-พูดภำษำเกำหล ี4 
(Korean Listening-Speaking IV)  

รายวิชาบังคับก่อน: 416-213 การฟัง-พูดภาษา
เกาหลี 3 

การฝึกฟังจากส่ือต่างๆ และแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีฟัง การกล่าวรายงาน 

และสุนทรพจน์ การแสดงปาฐกถาและโตว้าที 
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) 
กำรอ่ำนภำษำเกำหล ี1 
(Korean Reading I)  

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงอย่างถูกตอ้ง การหา
ความหมายของค าจากบริบท การจบัใจความส าคญัจาก
ขอ้เขียนภาษาเกาหลีระดับพ้ืนฐานประเภทต่าง ๆ เช่น 
เ ร่ืองสั้ น นิทาน นวนิยาย การ์ตูน เป็นต้น และอ่าน
หนังสือนอกเวลาท่ีมีระดบัความยากของศพัท์ประมาณ 
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) 
กำรอ่ำนภำษำเกำหล ี2 
(Korean Reading II)  
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รายวชิาบงัคบัก่อน : 416-312 การอ่านภาษา
เกาหลี 1 

พฒันาทักษะการอ่านเพ่ือการวิเคราะห์ วิพากษ ์
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) 
สัทศำสตร์ภำษำเกำหล ี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 ภำษำเกำหล ี5 
(Korean Listening-Speaking V)  

รายวิชาบังคับก่อน: 416-214 การฟัง-พูดภาษา
เกาหลี 4 

การฟังบทความวิชาการ  บทสัมภาษณ์ และข่าว
จากส่ือต่างๆ การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนองาน
ในการสมันาหรือการประชุมวชิาการ 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) 
กำรเขียนภำษำเกำหล ี1 
(Korean Writing I)   

รายวชิาบงัคบัก่อน 416-201 ภาษาเกาหลี 2 
การเขียนข้อความสั้ นๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 

เช่น การเขียนจดหมายส่วนตัว บันทึกประจ าวนั การ
เขียนความรู้สึกเก่ียวกบับทสนทนาท่ีอ่าน และบตัรอวย
พรในโอกาสต่าง 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) 
กำรเขียนภำษำเกำหล ี2 
(Korean Writing II)  

รายวิชาบังคับก่อน: 416-318 การเขียนภาษา
เกาหลี 1 

การเขียนจดหมายชนิดต่างๆ เ ช่น จดหมาย
แนะน าตนเอง จดหมายสมัครงาน จดหมายธุรกิจ
จดหมายราชการ 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) 
ไวยำกรณ์ภำษำเกำหล ี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) 
ไวยำกรณ์ภำษำเกำหล ี2 
(Korean Grammar II)  

รายวชิาบงัคบัก่อน 416-324 ไวยากรณ์เกาหลี 1 
ประโยคความซ้อน ค าเ ช่ือม การใช้ค  าและ

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

appropriate words and idioms for various situations 
 
416-351                  3(3-0-6) 
กำรแปลภำษำเกำหล ี1 
(Korean Translation I)  
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หลักการแปลเบ้ืองตน้ บทความสั้ นๆ 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) 
กำรแปลภำษำเกำหล ี2 
(Korean Translation II)  

ฝึกทกัษะการแปล  ประโยคความซอ้น 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) 
สัทศำสตร์ภำษำเกำหล ี2 
(Korean  Phonetics II)  

การออกเสียงท่ีเป็นปัญหาส าหรับคนไทย ฝึกฟัง
เพื่อจ าแนกเสียงและฝึกออกเสียงค าในภาษาเกาหลี ฝึก
อ่านและถ่ายเสียงโดยใชร้ะบบสทัอกัษร 

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) 
ภำษำกบัวฒันธรรมเกำหล ี
(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) 
อกัษรจนีในภำษำเกำหล ี
(Chinese Characters in Korean)   

อกัษรจีนท่ีใช้ในภาษาเกาหลี เน้นกลุ่มค าศัพท์
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) 
ร้อยแก้วเกำหล ี
(Korean Prose)  

การวิเคราะห์และวิจารณ์ร้อยแก้วภาษาเกาหลี
ประเภทต่าง ๆ ในแง่รูปแบบและกลวธีิการเขียน 

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

วรรณคดีเกาหลีในช่วงปี ค.ศ. 1930 ถึงปัจจุบัน 
ผลงานดีเด่นดา้นร้อยแกว้ ร้อยกรอง  

บทละคร เร่ืองสั้น 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) 
กวนีิพนธ์เกำหล ี
(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) 
ประวตัวิรรณคดเีกำหล ี
(History of Korean Literature)  

ประวติัวรรณคดีเกาหลี รูปแบบ แนวคิดและ
ลกัษณะท่ีส าคญัของวรรณคดีเกาหลีในแต่ละยคุ 
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History of Korean literature; genres, themes and 
characteristics of literature of each period 
 
416-335                  3(2-2-5) 
บทละครเกำหล ี   
(Korean Plays)  

วรรณกรรมบทละครโดยสังเขป เน้นการอ่าน
ออกเสียงเพื่อตีความ และวิเคราะห์ วิจารณ์กลวิธีทาง
วรรณศิลป์ในการเสนอแนวคิดและประสบการณ์ของ
ผูป้ระพนัธ์ 

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) 
สังเขปประวตัศิำสตร์เกำหล ี
(Brief History of Korea)  

ประวติัศาสตร์บนคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่ยคุก่อน
ประวติัศาสตร์ ยุคประวติัศาสตร์พฒันาการการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสงัคมเกาหลีในสมยันั้นๆ  

Pre-historic Korean Peninsula: political, 
economic and social development 
 
416-344                          3(3-0-6) 
สังคมเกำหลปัีจจุบัน 
(Contemporary Korean Society)  

สภาพโดยทัว่ไปของสังคมเกาหลี ภายใตบ้ริบท
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง  การศึกษา ฯลฯ  

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

ภาษาเกาหลีส าหรับมคัคุเทศก์ การจดัโปรแกรม
การเดินทาง การจองท่ีพกั การให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียว การฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

Korean for tourist guides: preparing itineraries, 
making reservations, and giving information on tourist 
attractions; on-site practice 
 
 

416-353                   3(2-2-5) 
ภำษำเกำหลเีพ่ือกำรส่ือสำรมวลชน 
(Korean in Mass Communications)  

ภาษาเกาหลีในการส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวิทยุโทรทศัน์ 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 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) 
กำรสอบวดัระดบัควำมสำมำรถทำงภำษำเกำหลี 
(Korean Language Proficiency Test) 

เทคนิคการท าขอ้สอบส าหรับการสอบวดัระดับ
ความสามารถทางภาษาเกาหลี ระดบั 2 (TOPIK II) โดยมี
การวดัและประเมินผลเป็นสัญลกัษณ์ G คือ ผลการเรียน
อยูใ่นขั้นดี P คือ ผลการเรียนอยูใ่นขั้นพอใช ้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) 
เศรษฐกจิเกำหล ี
(Korean  Economy)  

พฒันาการทางเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม 
และผูน้ าทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจของ
สาธารณรัฐเกาหลีนับตั้งแต่สมยัหลงัได้รับเอกราชจาก
ญ่ีปุ่น(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) 
ภำษำเกำหลเีพ่ือธุรกจิ 
(Korean for Business)  

การใช้ค  าศพัท์และประโยคในวงการธุรกิจ การ
สนทนาในโอกาสต่างๆ เช่น การซ้ือขาย การท าสัญญา 
การประกัน การสั่งสินคา้ และการยกเลิกการสั่งสินค้า 
เป็นตน้  
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Korean diction and sentences in business circles; 
conversations for trading, transaction, and insurance 
deals 
 
416-456                   3(2-2-5) 
ภำษำเกำหลเีพ่ืองำนเลขำนุกำร 
(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) 
ภำษำเกำหลเีพ่ือกำรโรงแรม 
(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) 
ภำษำเกำหลเีพ่ืองำนล่ำม 
(Korean for Interpretation Business)  

หลกัการล่ามและฝึกการแปลแบบล่ามในบริบท
ต่างๆ ทั้ ง ท่ี เ ป็นทางการและไม่เป็นทางการเ พ่ือให้
สามารถพูดถ่ายทอดความหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็น
ประโยคท่ีสละสลวยไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

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

ภาษาเกาหลีส าหรับงานการบิน  เน้นทกัษะการ
ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาเกาหลีท่ีเก่ียวกับการให้บริการ
ทางการบินในแผนกต่างๆ เ ช่น  แผนกส ารองท่ีนั่ง
(항공권 예약) แผนกเช็คอิน(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) 
กำรวจิยัทำงเกำหลศึีกษำ 
(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) 
กำรสอนภำษำเกำหล ี
(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) 
สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education)  

(ต้อง เ รี ยนมาจนครบ เ ง่ือนไขพร้อมจะจบ
หลกัสูตรก่อนออกไปฝึกสหกิจศึกษาและมีผลการเฉล่ีย
สะสมในกลุ่มวิชาเอกบงัคบัและวิชาเอกเลือกรวมกนัไม่
น้อยกว่า2.5) ทั้ งน้ีจะต้องผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเตรียม
ไปสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง   

การปฏิบติังานในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการท่ีใช้ภาษาเกาหลีปฏิบัติงาน
เสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 
สัปดาห์ต่อเ น่ืองหรือ1ภาคการศึกษาภายใต้การให้
ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี รับผิดชอบและมีผลการ
ประเมินการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น 
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(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) 
ภำษำองักฤษพื้นฐำนเพ่ือกำรเรียนในระดบัมหำวทิยำลยั 
(Preparatory English for University Study) 

*วชิาเอกบงัคบั ไม่นบัหน่วยกิต ส าหรับนกัศึกษา
วชิาเอกภาษาองักฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ท่ีคะแนนสอบวดัระดบั (Placement Test) นอ้ยกว่าร้อย
ละ 60 

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้ นพ้ืนฐาน การเขียน
ประโยคส่ือความหมายและถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์  การ
อ่านเพ่ือความเขา้ใจ  ฝึกหดัออกเสียงและสนทนาสั้น 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) 
โครงสร้ำงภำษำองักฤษ 
(English Structure) 

ชนิดของค า  วลี  อนุประโยค ประโยคและ
โครงสร้างส าคญัของภาษาองักฤษเพ่ือการอ่านและการ
เขียน 

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

การสนทนาเก่ียวกับชีวิตประจ าวนั และการใช้
ภาษาใหถู้กตอ้งตามหนา้ท่ีและรูปแบบ พร้อมทั้งสามารถ

ออกเสียงไดช้ดัเจน มีความเขา้ใจท่ีดีข้ึน สามาถส่ือสารได้
คล่องแคล่วและมีความมัน่ใจในการสนทนามากยิง่ข้ึน 

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) 
สัทศำสตร์เชิงปฏิบัต ิ
(Practical Phonetics) 

การฝึกออกเสียงพยญัชนะและสระ การลงเสียง
หนกัเบา จงัหวะและท านองเสียงสูงต ่า เนน้เสียงท่ีเป็น
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) 
กำรพูดภำษำองักฤษ 
(Oral Enlish) 

การ ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ ท่ี ใช้ ใน ชีวิ ต 
ประจ าวนั เน้นทกัษะการฟังและการพูดโตต้อบเพื่อให้
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
จดัระบบความคิดหรือขอ้มูลและเรียบเรียงเพ่ือถ่ายทอด
เป็นขอ้เขียนในระดบัยอ่หนา้ 

Writing practice at sentence level; collection and 
organization of ideas or information for presentation in 
paragraph form 
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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) 
ทกัษะกำรอ่ำน 
(Reading Skills) 

การ ฝึกทักษะการ อ่ าน ท่ีส าคัญ  ได้แ ก่  การ
วิเคราะห์ความหมายของประโยค การจบัใจความส าคญั 
การหาจุดประสงค์ของผูเ้ขียนและแก่นเร่ือง การตีความ
และสรุปความ หนงัสืออ่านนอกเวลาในระดบัความยาก
ของค 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 บทสมัภาษณ์ 
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) 
วฒันธรรมของชนชำตทิีใ่ช้ภำษำองักฤษ 
(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) 
วรรณคดวีจิกัษ์ 
(Literary Appreciation) 

แนวคิดหลกัในค าประพนัธ์ทั้งร้อยแกว้และร้อย
กรอง องค์ประกอบทางวรรณกรรม กลวิธีการประพนัธ์     
การสรรค า ความเปรียบ จินตภาพและสัญลักษณ์ การ
วเิคราะห์วรรณกรรมเพ่ือความซาบซ้ึงในสุนทรียรส 

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) 
กำรอ่ำนออกเสียงเพ่ือตคีวำม            
(Oral Interpretative Reading) 

การอ่านออกเสียงเพ่ือพฒันาความเขา้ใจ 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)  

การอ่านเชิงวิ เคราะห์ เ ร่ืองราวของทวยเทพ 
วีรบุรุษและสัตวป์ระหลาด ตลอดจนธรรมชาติของโลก
ในปกรณมักรีก   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) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัภำษำ 
(Introduction to Language) 

คุณสมบติัของภาษามนุษย ์ วจันและอวจันภาษา 
เสียงและระบบเสียง ค า วลี ประโยคและความหมาย 
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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) 
ภำษำศำสตร์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Linguistics) 

ทฤษฎีภาษาศาสตร์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
เสียง ระบบหน่วยค า  วากยสมัพนัธ์และอรรถศาสตร์ 

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

หลักการแปลเบ้ืองต้น ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ การทบัศพัท์ การเลือกศพัท ์
ส านวนและโครงส ร้ า งประโยค ท่ี เหมาะสมกับ
ความหมาย การแปลประโยคหรือข้อความสั้ นๆ จาก
ภาษ าอังกฤษ เ ป็นภาษ าไทยและภาษ าไทย 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) 

การเขียนเพ่ือวตัถุประสงคต์่าง 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
วิเคราะห์โครงสร้างประโยคท่ีซบัซอ้นเพื่อประโยชน์ใน
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) 
กำรพูดในทีชุ่มชน 
(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) 
กำรอ่ำนเชิงวเิครำะห์ 
(Analytical Reading) 

การวิเคราะห์งานเขียนประเภทความเรียง และ
สารคดี ในแง่จุดมุ่งหมาย แก่นเร่ือง 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) 
กำรอภิปรำยเชิงวชิำกำร 
(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 
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417-321                  3(3-0-6) 
วรรณคดสี ำคญัขององักฤษ 
(Major English Literature) 

การวิเคราะห์วรรณกรรมส าคญัขององักฤษในแง่
พลงัทางวรรณศิลป์ พลงัทางปัญญา และพลงัทางสงัคม 

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

การวเิคราะห์วรรณกรรมส าคญัของอเมริกนัในแง่
พลงัทางวรรณศิลป์ พลงัทางปัญญา และพลงัทางสงัคม 

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

การวเิคราะห์และวจิารณ์เร่ืองสั้น  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) 

การวเิคราะห์และวจิารณ์นวนิยาย 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  เนน้งานเขียน
ร้อยแกว้ประเภทสารคดี   การวิเคราะห์ร้อยแกว้ท่ีคดัสรร
ในแง่เน้ือหา  แก่นเร่ือง  รูปแบบและกลวธีิทางวรรณศิลป์ 

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) 
กวนีิพนธ์ 
(Poetry) 

การวเิคราะห์และวิจารณ์กวีนิพนธ์ประเภทต่าง 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) 
กำรวจิำรณ์ภำพยนตร์ 
(Movies Criticism) 

การวิเคราะห์ วิจารณ์แก่นเร่ืองและองคป์ระกอบ
ของเร่ือง ตลอดจน วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ปรัชญา ทศันคติ 
และปัญหาท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นจากภาพยนตร์ 

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) 
กำรเปรียบเทยีบภำษำองักฤษกบัภำษำไทย 
(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  
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417-341                  3(3-0-6) 
กำรแปลองักฤษ-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-องักฤษ 
(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) 
กำรเขียนเชิงธุรกจิ 
(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) 
ภำษำองักฤษเพ่ือกำรส่ือสำรเชิงธุรกจิ 
(Business English Oral Communication)   

ทกัษะการพูดภาษาองักฤษ ค าศัพท์และส 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) 
ภำษำองักฤษส 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) 
ภำษำองักฤษส ำหรับมคัคุเทศก์ 
(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) 
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนบริกำรด้ำนกำรบิน 
(English for Airline Services) 

การใชภ้าษาองักฤษท่ีเหมาะสมในการท างานสาย
การบิน มุ่งเน้นท่ีงานบริการภาคพ้ืนดินและหน้าท่ีการ
ใหบ้ริการของพนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

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

การฝึกการเรียบเรียงตัวบทเพื่อน าเสนอใน
รูปแบบงานเขียนเชิงวิชาการท่ีมีบรรณานุกรมและการ
อา้งอิงท่ีถูกตอ้ง 

Practice of organizing written texts presented as 
academic writing with accurate bibliography and 
reference 
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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 
เก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยแ์ละชีวติ 

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) 
วรรณคดยุีคหลงัอำณำนิคม 
(Post-Colonial Literature) 

ลกัษณะพ้ืนฐานของทฤษฎีหลงัอาณานิคม เน้ือหา
ทางประวติัศาสตร์ การศึกษาเชิงวเิคราะห์ตวับทวรรณคดี
ท่ีน าเสนอแนวคิดหลงัอาณานิคม เช่น นวนิยาย เร่ืองสั้น 
กวนิีพนธ์ 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) 
ภำษำองักฤษในบริบทโลก 
(World Englishes) 

การวิเคราะห์ความหลากหลายของภาษาองักฤษ 
การใชภ้าษาองักฤษในบริบทต่าง ๆ สถานะและบทบาท
ของภาษาองักฤษในระดับสากล ซ่ึงประกอบด้วย การ
ขยายตวัของภาษาองักฤษทัว่โลก ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ภาษาอังกฤษกับยุคโลกาภิวฒัน์ มาตรฐานและการผนั
แปรของภาษาองักฤษ การใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลาง
ในการส่ือสารกบัชนชาติอ่ืนท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็น

ภาษาแม่ ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ และ
แนวโนม้ในการท าวจิยัดา้นภาษาองักฤษในระดบัสากล 

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) 
วำทกรรมวเิครำะห์ 
(Discourse Analysis) 

การใชภ้าษาในบริบททางสงัคมและจิตวิทยา วาท
กรรมทั้ งภาษาพูด และภาษาเขียน โครงสร้างขอ้ความ
และไวยากรณ์ของตวับททั้งในระดบัประโยคและเหนือ
ระดบัประโยค กลไกการสร้างสมัพนัธภาพในตวับท 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 อายุ และตัวแปรทางสังคม
อ่ืนๆ ภาษามาตรฐานและวิธภาษา ภาวะทวิภาษาและพหุ
ภาษา การสัมผสัภาษา การปนภาษาและการสลบัภาษา         
การเปล่ียนภาษาและการธ 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 
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417-441                  3(3-0-6) 
กำรแปลเฉพำะด้ำน 
(Translation for Specific Purposes) 

การแปลเอกสารทั้ ง จากภาษาอังกฤษ 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/หรือผลิตงานสร้างสรรค ์ 
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 และสมัมนาหลงัฝึกงาน  

หมายเหตุ :  บังคับส าหรับนักศึกษาชั้ นปี ท่ี  4 
สถานท่ีฝึกงานและลกัษณะงานตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากสาขาวิชา มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อน
การฝึกงาน มีการติดตามผลและประเมินผลอยา่งมีระบบ        
การประเมินผลการศึกษารายวชิาน้ีเป็น 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) 
สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education) 

การปฎิบติังานจริงในสถานประกอบการท่ีตอ้งใช้
ทกัษะและความรู้ทางดา้นภาษาองักฤษเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  16 สัปดาห์  ห รือ  1 ภาคการศึกษา  การ
ประเมินผลการท างานจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมกบัสถาน
ประกอบการ  การท ารายงานผลการปฏิบัติงานและ
น าเสนอผลงานในการสัมมนาระหวา่งนักศึกษา อาจารย์
ท่ีปรึกษาหรืออาจารยนิ์เทศหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติังาน 
(นักศึกษาตอ้งผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนไป
ปฏิบติังานสหกิจศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 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) 

ภาษาฝ ร่ั ง เ ศส เ บ้ื อ งต้น ใน ชีวิ ตประจ า ว ัน 
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน้ เพ่ือพฒันาทกัษะ 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) 

ภาษาฝ ร่ั ง เ ศส เ บ้ื อ งต้น ใน ชีวิ ตประจ า ว ัน 
ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือพัฒนา
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ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และเรียนรู้วฒันธรรมของชาว
ฝร่ังเศส 

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) 

ความรู้พ้ืนฐานดา้นยโุรป 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 
สงัคม และวฒันธรรมยโุรป 

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

ไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัเบ้ืองตน้ ฝึกฟัง พูด อ่าน
และเขียนประโยคในระดบัพ้ืนฐาน 

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

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

วชิาบงัคบัก่อน: 419-101 ภาษาเยอรมนั 1 
ทักษะการฟัง พูด  อ่านและเ ขียนประโยคท่ี

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

practice of complicated sentences 
 
 

419-393                                                    3(3-0-6) 
กำรส่ือสำรระหว่ำงวฒันธรรม 
(Cross-cultural Communication) 

มโนทศัน์ของการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมและ
ขา้มวฒันธรรม ทฤษฏีของการส่ือสาร การส่ือสารแบบวจั
นะและอวจันะ กลวิธีการส่ือสารต่างวฒันธรรม มิติท่ี
แตกต่างด้านวฒันธรรมและความคิด โดยเน้นศึกษา
ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี และประเทศไทย กลวธีิ
การส่ือสารทางธุรกิจ และมารยาททางสงัคม 

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 การบูรณาการความรู้และทกัษะท่ี
เรียนจากรายวชิาต่างๆในหลกัสูตรเพ่ืองานวิจยัดา้นภาษา
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 ทั้ งเสียงสระ พยญัชนะ การลงเสียงหนักและ
ท านองเสียง การถอดเสียงตามสทัอกัษร ฝึกอ่านออกเสียง
ขอ้ความสั้นๆ 

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 
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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) 

ไวยากรณ์ภาษาฝร่ังเศสระดับกลางท่ีสูงข้ึนเพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะทางภาษาด้านการฟัง พูด อ่าน เ ขียน 
รวมทั้งวฒันธรรมของชาวฝร่ังเศส 

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
เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ 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) 

การอ่านและวิเคราะห์ตวับทประเภทต่างๆ เช่น 
ข่าว โฆษณา ประกาศ บทวจิารณ์ 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 ก อ่ าน  และ ตีค วามบท อ่ านจ ากง าน
วรรณกรรมฝร่ังเศสท่ีมีความยาวและซบัซอ้นมากข้ึน 

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

การฝึกเ ขียนเ ชิงบรรยาย  เ ล่ า เหตุการณ์ใน
ชีวติประจ 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) 
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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) 
กำรอ่ำนเชิงวเิครำะห์ 
(Analytical Reading) 

การวเิคราะห์และตีความบทอ่านชนิดต่างๆ ในแง่
ความหมาย องคป์ระกอบของเร่ือง 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) 

การเขียนเรียงความเชิงโตแ้ยง้และชักจูง 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 
และประโยคความซอ้นในภาษาฝร่ังเศส การแปรเปล่ียน
รูปประโยค ให้คงความหมายเดิม  ฝึกวิเคราะห์ประโยค
ประเภทต่าง ๆ พร้อมบริบทประยุกต์ใช้โครงสร้างท่ี
ศึกษามาในการเขียนและการพดู 

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) 
สัทวทิยำและวจวีภิำคภำษำฝร่ังเศส 
(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) 

การวเิคราะห์โครงสร้างประโยค 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 ฝึกแปลขอ้ความขนาดสั้นจากภาษาฝร่ังเศสเป็น
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
เพ่ิมข้ึนจากภาษาฝร่ังเศสเป็นภาษาไทย 

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

ภาพรวมของวรรณกรรมฝร่ังเศสจากอดีตถึง
ปัจจุบนั โดยอ่านจากบทคดัเลือกท่ีเด่นๆ  
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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 กวโีวหารและกลวธีิทางวรรณศิลป์ 

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 รูปแบบและกลวธีิทางวรรณศิลป์ 

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

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส
ดา้นเศรษฐกิจ 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) 
ประวตัศิำสตร์ฝร่ังเศส 2 
(History of France II) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับประวติัศาสตร์ฝร่ังเศส
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรมตั้ งแต่
สมยันโปเลียนจนถึงยคุปัจจุบนั 

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 
สงัคมและวฒันธรรมของประเทศฝร่ังเศส   

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 และการวจิารณ์ 

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) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 1 
(French for Tourism I) 

ศพัทแ์ละส านวนภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ 
ประวติัศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัโดยเน้นการน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว
ภาคใตข้องไทย ฝึกปฏิบติัในสถานการณ์จริง 

French vocabulary and expressions used in 
tourism, focusing on Thai geography, history, 
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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) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 2 
(French for Tourism II) 

ศพัท์ส านวนภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบังานบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การจดัโปรแกรมการเดินทาง 
การเตรียมเอกสารประชาสัมพนัธ์ การแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

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 
ฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 
(Practicum) 

การฝึกงานในวงการต่างๆท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส เช่น
งานวิเทศสัมพนัธ์ งานธุรกิจและเลขานุการ ธุรกิจการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 
300 ชัว่โมงและสมัมนาหลงัฝึกงาน 

หมายเหตุ: สถานท่ีฝึกงานและลกัษณะงานตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากแผนกวิชาฯ [มีการเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาก่อนการฝึกงาน มีการติดตามผลและ
ประเมินผลอย่างมีระบบ [การประเมินผลการศึกษา
รายวชิาน้ีเป็น 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  ในแง่แก่นเร่ืองและกลวธีิทางวรรณศิลป์  

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
หลัก ศิลปินคนส าคัญ บทบาทของศิลปะในสังคม
ฝร่ังเศส 

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) 
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ศึกษาภาพยนตร์ภาษาฝร่ัง เศสท่ีคัดสรร จับ
ใจความส าคญั สรุปความและวจิารณ์ 

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
จดบันทึกขอ้ความต่างๆ การเขียนรายงานการประชุม 
การจดัท าเอกสารส านกังาน และการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ
งานเลขานุการ 

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) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือธุรกจิ 
(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) 
ภำษำฝร่ังเศสเพ่ือธุรกจิกำรบิน 
(French for Airlines Business) 

ค าศพัท์เทคนิคและส านวนท่ีใชใ้นธุรกิจการบิน
เก่ียวกบัผูป้ฏิบติังาน การตอ้นรับผูโ้ดยสาร การให้บริการ
การดูแลและการแกปั้ญหาใหผู้โ้ดยสาร  

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) 

ทฤษฏีและส่ือท่ีใชใ้นการสอนภาษาฝร่ังเศสใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ การวิเคราะห์แบบเรียน และ
สงัเกตการสอนในชั้นเรียน 

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

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

*หมายเหตุ มีการเตรียมความพร้อมให้นกัศึกษา
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) 
คอมพวิเตอร์กบัฝร่ังเศสศึกษำ 
(Computer in French Studies) 

ค าศพัท์เทคนิคและส านวนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาภาษา วรรณคดี 
และวฒันธรรมของชาวฝร่ังเศสโดยมีอาจารยเ์ป็นผูใ้ห้
ค  าแนะน าและดูแลอย่างใกลชิ้ด นักศึกษาจะตอ้งเสนอ
รายงานหรือสมัมนาเป็นภาษาฝร่ังเศส 

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) 
ภำษำเยอรมนั 3 
(German III) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 419-102 ภาษาเยอรมนั 2 
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ทกัษะการอ่านขอ้เขียนขนาดสั้น และไม่ซบัซอ้น 
ฝึกเขียน ขอ้ความและเรียงความขนาดสั้น 

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

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

รายวชิาบงัคบัก่อน: 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-กำรพูดภำษำเยอรมนั 1 
(German Listening-Speaking I) 

การฟังและการพูด ในหัวข้อ ท่ี เ ก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ชีวติประจ าวนั 

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

รายวิชาบังคบัก่อน: 419-211 การฟัง-การพูด
ภาษาเยอรมนั 1 

การฟังและการสรุปประเด็นจากข้อความหรือ
เร่ืองเล่าขนาดสั้น 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) 
กำรอ่ำนภำษำเยอรมนั 1 
(German Reading  I) 

การอ่านนิทานขนาดสั้นและบทคดัสรรต่างๆ 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) 
กำรอ่ำนภำษำเยอรมนั 2 
(German Reading II) 

รายวิชาบังคับ ก่อน : 419 -221  การอ่าน
ภาษาเยอรมนั 1 

การวิเคราะห์ ตีความและสรุปความเน้ือหาเชิง
วิชาการ บทคัดสรรจากหนังสือและวารสารประเภท
ต่างๆ รวมทั้งวรรณกรรมขนาดสั้น 

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) 
กำรเขียนภำษำเยอรมนั 1 
(German Writing I) 

การเขียนประโยคความเดียวและความรวมแบบ
ต่างๆ ฝึกเขียนอนุเฉทและความเรียงขนาดสั้ น บันทึก
ประจ าวนัและการกรอกขอ้ความในแบบฟอร์ม 

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

หลักสัทศาสตร์ เ บ้ื องต้น  การ ฝึกออกเ สียง
พยญัชนะและสระ การลงเสียงหนักเบา เน้นเสียงท่ีเป็น
ปัญหาส าหรับคนไทย ฝึกฟังเพื่อจ าแนกเสียงและฝึกออก
เสียงในภาษาเยอรมนั รวมทั้งฝึกอ่านและเขียน สทัอกัษร 

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) 
ภำษำเยอรมนั 5 
(German V) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-204 ภาษาเยอรมนั 4 
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ความเขา้ใจโครงสร้างของภาษาและการแสดง
ความคิดเห็น 

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

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

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-305 ภาษาเยอรมนั 5 
การอ่านและเขียนประโยคท่ีมีโครงสร้างซบัซอ้น 

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

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

รายวิชาบังคบัก่อน: 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) 

รายวิชาบังคบัก่อน: 419-313 การฟัง-การพูด
ภาษาเยอรมนั 3 

การฟังบทความ สารคดีและข่าวจากส่ือต่าง ๆ 
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาและ
สถานการณ์โลกปัจจุบนัท่ีมีเน้ือหาซบัซอ้นข้ึน 

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) 
กำรอ่ำนภำษำเยอรมนั 3 
(German  Reading III) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-222 การอ่าน
ภาษาเยอรมนั 2 

การอ่านข้อเขียนเชิงวิชาการ บทคัดสรรจาก
หนังสือพิมพ์ วารสารและเร่ืองสั้น ฝึกการอ่านละเอียด
เพ่ือสรุปสาระส าคญั ความหมายซ่อนเร้น จุดประสงค ์
และทัศนคติของผู ้เขียน  การแยกแยะความเห็นและ
ขอ้เท็จจริง 

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) 
กำรอ่ำนภำษำเยอรมนั 4 
(German  Reading IV) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-323 การอ่าน
ภาษาเยอรมนั 3 

การวิเคราะห์งานวรรณกรรม  ในแง่การด าเนิน
เร่ือง การสร้างตัวละคร แก่นเร่ือง มุมมอง น ้ าเสียง 
จุดประสงคข์องผูเ้ขียน กลวธีิและลีลาการเขียน 

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) 
กำรเขียนภำษำเยอรมนั 2 
(German Writing II) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-231 การเขียน
ภาษาเยอรมนั 1 

การเขียนเรียงความขนาดสั้น การเขียนย่อความ
และสรุปความจากบทความสั้น ๆ 

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

short texts 
 
419-342                  3(3-0-6) 
ภำษำศำสตร์เยอรมนัเบ้ืองต้น 
(Introduction to German Linguistics) 
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ระบบเสียง ระบบค าและโครงสร้างประโยค
ภาษาเยอรมนั ความเปล่ียนแปลงของภาษาเยอรมนัในยคุ
ปัจจุบนั 

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

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-204 ภาษาเยอรมนั 4 
ววิฒันาการของวรรณคดีเยอรมนัโดยสังเขป โดย

เนน้ลกัษณะวรรณคดีในแต่ละสมยัและบริบททางสังคม
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) 
วรรณคดเียอรมนัวจิกัษ์ 
(German Literary Appreciation) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-361 วรรณคดีเยอรมนั
เบ้ืองตน้ 

แก่นเร่ืองในงานประพนัธ์ทั้ งร้อยแก้วและร้อย
กรอง องคป์ระกอบทางวรรณกรรม  กลวิธีการประพนัธ์ 
การสรรค า ความเปรียบ จินตภาพและสัญลักษณ์ การ
วเิคราะห์วรรณกรรมเพ่ือความซาบซ้ึงในสุนทรียรส 

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) 
วฒันธรรมของชนชำตทิีใ่ช้ภำษำเยอรมนั 
(German Speakers and Their Cultures) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-204 ภาษาเยอรมนั 4 
ความเป็นมาและลกัษณะเฉพาะของชนชาติท่ีใช้

ภาษาเยอรมนัเป็นภาษาแม่ ภูมิปัญญาของยุคสมยั ความ
เช่ือ ค่านิยม ศิลปะและวฒันธรรมในบริบทของสังคม
ปัจจุบัน และความต่างระหว่างวฒันธรรมของผูใ้ช้
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
ความเป็นอยูแ่ละเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวปัจจุบนัของ
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) 
ภำษำและวฒันธรรมเยอรมนัจำกภำพยนตร์ 
(German Language and Culture from Films) 

ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนัจากภาพยนตร์ ฟัง-
พดู จบัใจความส าคญั สรุปความและวจิารณ์ 

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) 
ภำษำเยอรมนัเพ่ือกำรกำรโรงแรม 
(German for Hotel) 

ภาษาเยอรมันส าหรับการโรงแรม การเตรียม
เอกสารประชาสมัพนัธ ์การจองท่ีพกั และการลงทะเบียน
ท่ีพกั การจดัการและงานบริการในแผนกต่าง ๆ 

German for hotel services: public relations; 
making reservations and registration, management and 
services 
 
419-382                  3(2-2-5) 
ภำษำเยอรมนัเพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(German for Tourism) 
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ภาษาเยอรมนัส าหรับมคัคุเทศก์ การอภิปรายและ
การเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์และ
วัฒ น ธ ร ร ม ไท ย แ ล ะ วัฒน ธ ร ร ม ท้ อ ง ถ่ิ น   ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ การจดัโปรแกรมการท่องเท่ียว 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-กำรพูดภำษำเยอรมนั 5 
(German Listening -Speaking V) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-314 การฟัง-พดู
ภาษาเยอรมนั 4 

การกล่าวรายงาน  อภิปราย และโตว้าที  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) 
กำรเขียนภำษำเยอรมนั 3 
(Writing III) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 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) 
กำรเขียนภำษำเยอรมนั 4 
(German Writing IV) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-433 การเขียน
ภาษาเยอรมนั 3 

การเขียนเชิงโต้แยง้และชักจูง การให้เหตุผล 
แสดงขอ้โตแ้ยง้ 

Prerequisite: 419-433  German Writing III 

Argumentative and persuasive writing: 
developing logical argument 
 
419-451                  3(3-0-6) 
กำรแปลภำษำเยอรมนั 1 
(GermanTranslation I) 

การแปลประโยคท่ีใช้บ่อย ประโยคท่ีซับซ้อน 
ข้อความสั้ น 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) 
กำรแปลภำษำเยอรมนั 2 
(GermanTranslation II) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 419-451 การแปลภาษา
เยอรมนั 1 

การแปลข่าว ข้อความสั้ นๆ รายงาน บทความ 
เร่ืองสั้น 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) 
วรรณกรรมเดก็และเยำวชนเยอรมนั 
(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) 
สรรนิพนธ์เยอรมนั 
(Selected German Literature) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 419-362 วรรณคดีเยอรมนัวิ
จกัษ ์

การอ่านวเิคราะห์ การตีความ และการวิจารณ์งาน
วรรณกรรมเยอรมนั 
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Prerequisite: 419-362 German Literary 
Appreciation 

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

การฝึกงานท่ีใช้ภาษาเยอรมัน เ ช่นงานวิเทศ
สมัพนัธ์ งานธุรกิจและเลขานุการ ธุรกิจการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง
และสมัมนาหลงัฝึกงาน 

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) 
ภำษำเยอรมนัในหนังสือพมิพ์ 
(German in Newspapers) 

ภาษาและการน าเสนอความคิดในหนังสือพิมพ์
ภาษาเยอรมนั 

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

ศัพท์และส านวนภาษาเยอรมนัท่ีใช้ในวงธุรกิจ 
ไดแ้ก่ ในส านักงาน การน าเขา้และส่งออก การธนาคาร, 
หุ้น, การแลกเปล่ียนเงินตรา การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ
ผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 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) 
สหกจิศึกษำ* 
(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) 
กำรรู้สำรสนเทศและกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ 
(Information Literacy and Life-Long Learning) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
แสวงหาสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบคน้และการเข้าถึง
สารสนเทศ การประเมิน และการใช้สารสนเทศ การ
อ้างอิง การน าเสนอสารสนเทศต่างๆ เช่น การเขียน
รายงาน การน าเสนอในเวทีทางวชิาการ 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
โปรแกรมโดยใชผ้งังาน ชนิดของขอ้มูล ตวัแปร นิพจน์
และตัวกระท าการค าสั่งเพ่ือควบคุมการท างานของ
โปรแกรม โครงสร้างควบคุมแบบเลือกและท าซ ้ า การใช้
ฟังก์ชันส าหรับการเขียนโปรแกรม การน าเขา้/ส่งออก  
ฝึกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้นด้วยภาษา
ระดบัสูงเพ่ือการแกปั้ญหาและการคิดเชิงตรรกะ  

Introduction to fundamental programming 
principles; design and develop applications using 
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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-เขียนภำษำองักฤษส ำหรับนักสำรสนเทศ 
(English Reading and Writing for Information 
Scientists) 

ทักษะการอ่านเร็ว  ทักษะการอ่านขา้ม การเดา
ความหมายจากบริบท การพฒันาค าศพัท์ (ค  าเสริมหน้า
และค าเสริมทา้ย) การอ่านจบัใจความส าคญั ฝึกท าความ
เข้าใจวิธีการสืบค้นสารสนเทศจากเว็บไซต์และจาก
ฐานขอ้มูล ฝึกการเขียนอีเมลเ์พื่อบริการสารสนเทศ เขียน
ประชาสมัพนัธ์บริการสารสนเทศสั้นๆ สรุปสาระสังเขป 
และบทความจากฐานขอ้มูลและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเวบ็ไซต์ 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 รวมทั้ งแนวโน้มในการพฒันาทรัพยากร
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
ทศนิยมดวิอี ้
(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
รัฐสภำอเมริกนั 
(Library of Congress Classification System) 

หลักการ กระบวนการ และมาตรฐานในการ
วเิคราะห์และสงัเคราะห์เน้ือหาสารสนเทศ 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) 
กำรวเิครำะห์รำยกำรสำรสนเทศ 
(Information Resource Description Analysis) 

หลักการจัดการสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์รายการสารสนเทศ หลกัเกณฑ์และมาตรฐาน
เพื่อพรรณนา สืบค้น และเขา้ถึงสารสนเทศ การจัดท า
รายการสารสนเทศ 

Principles of information management; analysis 
and synthesis of information resource description; rules 
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and standards for information description, search and 
access; cataloging of  information resource description 
 
421-231                                 3(2-2-5) 
โครงสร้ำงข้อมูลและอลักอริทมึ 
(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: ขั้ นตอนวิธีประเภทแบ่งเพ่ือเอาชนะ                    
ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาแบบเรียกซ ้ า โครงสร้างขอ้มูล
ส าหรับการคน้คืนขอ้มูล ก าหนดการเชิงพลวตั ขั้นตอน
วธีิแบบละโมบ โครงสร้างขอ้มูลส าหรับการใชก้ราฟและ
เครือข่าย และวธีิในการส ารวจเสน้ทางและการคน้หา 

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) 
กำรจดักำรฐำนข้อมูล 
(Database Management) 

พ้ืนฐานในการสร้างแบบจ าลอง เน้นการสร้าง
แบบจ าลองแบบความสัมพันธ์แบบเอนติต้ี รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงพีชคณิตและเอสคิวแอล การสร้าง
ฐานข้อมูล หลักการออกแบบนอร์มัลไลเซชั่นส าหรับ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โมเดลฐานขอ้มูลประเภทอ่ืนๆ 
เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล: การจัดการไฟล์และการ
สร้างดัชนี การประมวลผลแบบสอบถาม ระบบการ
จดัการฐานขอ้มูล รายการประจ าวนั 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) 
กำรจดัเกบ็และค้นคืนสำรสนเทศ 
(Information Storage and Retrieval) 

หลกัการจดัเก็บและะคน้คืนสารสนเทศ ลกัษณะ
ของขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูลและการท าดชันีในระบบคน้
คืนสารสนเทศ ประเภทฐานขอ้มูลและกลวธีิสืบคน้ขอ้มูล 
ระบบค้นคืนสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการ 
ระบบการติดต่อกบัผูใ้ช ้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) 
กำรวเิครำะห์และกำรออกแบบระบบสำรสนเทศ 
(System Analysis and Design) 

แนวคิดและทักษะการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ  ค รอบคลุมแผนภาพการไหลของข้อมู ล 
พจนานุกรมขอ้มูล 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 วชิาชีพสารสนเทศและตลาดแรงงาน 

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 
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421-311                   3(3-0-6) 
สถิตสิ ำหรับนักสำรสนเทศ 
(Statistics for Information Scientists) 

ขอบข่าย  ความส าคญั ความหมายของสถิติ ระดบั
ความมีนัยส าคัญทางสถิติ   ความคลาดเคล่ือน  การ
จดัระบบขอ้มูล การวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวดัการ
กระจาย สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอ้างอิง การทดสอบ
ความสัมพนัธ์ของตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
การทดสอบไควส์แควร์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่าง
ง่าย งานวิจัยท่ีใช้สถิติเชิงอนุมาน การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการตรวจสอบข้อมูล การท าความสะอาด
ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล
และแปลความหมายขอ้มูลทางสถิติ เพื่องานวจิยัตลอดจน
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) 
กำรใช้สำรสนเทศและพฤตกิรรมสำรสนเทศ 
(Information Use and Behaviors) 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาผูใ้ช ้
ความตอ้งการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
ผูใ้ช้สารสนเทศ หลกัการ และกระบวนการศึกษาผูใ้ช้
สารสนเทศ การสังเคราะห์สารสนเทศให้เหมาะสมกับ
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 าเนินการใหบ้ริการสารสนเทศแต่ละประเภท การตลาด

ในงานบริการสารสนเทศ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
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) 
กำรจดักำรสำรสนเทศท้องถิ่นภำคใต้ 
(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) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร 
(Information Management System) 

แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ 
โครงสร้าง  รูปแบบ และองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการและระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง การประยกุตแ์ละการบริการสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการในองค์กร 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) 
กำรจดักำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) 
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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
ในแต่ละเลเยอร์ของ OSI มุ่งเน้นโปรโตคอลและ
สถาปัตยกรรมบนชั้นแอพพลิเคชัน่เลเยอร์ ไดแ้ก่ ระบบ
การตั้ งช่ือโดเมน (Domain Name System: DNS) 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) และเวิลด์ไวด์เวบ็ (W3) 
เครือข่ายไร้สายและเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

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) 
สัมมนำกำรจดักำรสำรสนเทศ 
(Seminar in  Information Management) 

การวิเคราะห์แนวปฏิบัติ  กระบวนการ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการจัดการสารสนเทศ 
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-พูดภำษำองักฤษส ำหรับนักสำรสนเทศ 
(English Listening and Speaking for Information 
Scientists) 

การฟังข่าว สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากเวบ็ไซต์ภาษาองักฤษ การสรุปสาระส าคญัจากส่ิงท่ี
ฟัง  ฝึกพูดเก่ียวกบัการให้-รับบริการสารสนเทศ การรับ
โทรศัพท์ ตลอดจนการพูดบรรยายและแสดงความ
คิดเห็นดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การสมัภาษณ์ 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  ส่ือและกลวิ 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) 
ระเบียบวธีิวจิยัส ำหรับนักสำรสนเทศ 
(Research Methodology for Information Scientists) 

รายวิชาบังคบัก่อน :  421-311 สถิติส าหรับนัก
สารสนเทศ 

ขอบข่าย  ความส าคญั ประเภทของการวิจยั การ
ก าหนดปัญหาการวจิยั ค  าถามการวจิยั  กรอบความคิด ตวั
แปร การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การก าหนดสมมุติฐาน 
การออกแบบ   ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือใน
การวิจัย การวิจัยออนไลน์ การตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือ;  การเลือกใชส้ถิติท่ีเหมาะสม จริยธรรมวิจยั 
การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยั การแปลผลและสรุปผล การ
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ประเมินผลงานวิจัย การเขียนและน าเสนอผลงานวิจัย
และจรรยาบรรณนกัวจิยั 

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) 
ธุรกจิสำรสนเทศ 
(Information Business) 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัธุรกิจสารสนเทศ ประเภท
ของธุรกิจสารสนเทศ  การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค การวิจัย
การตลาด การก าหนดแผนและกลยุท ธ์ทางธุรกิจ
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) 
เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี 
(Multimedia Technology) 

ค ว ามหม า ย  ลักษณะขอ ง ส่ื อ ดิ จิ ทัล  ก า ร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ท่ีเหมาะสมใน              
การออกแบบส่ือดิจิทัล เพื่อพร้อมใช้งานได้ตามความ
ตอ้งการ 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
ใหบ้ริการสารสนเทศมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การ
สืบคน้สารสนเทศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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) 
ทรัพยำกรสำรสนเทศสำขำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
(Information Resources in Science and Technology) 

ความหมายและความส าคญั ขอบข่าย ธรรมชาติ
และรูปแบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งผลิต เผยแพร่
และบริการสารสนเทศท่ีส าคญั การจดัระบบสารเทศและ
การสืบคน้สารสนเทศ การปรับแต่งสารสนเทศโดยใช้
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

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 ำหรับเดก็และเยำวชน 
(Children’s and Young Adult’s Literature) 

องค์ประกอบ ประเภท ลกัษณะของวรรณกรรม
เด็กและเยาวชน อิทธิพลของวรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ต่อสงัคม 

Elements, types and characteristics of Children’s 
and Young Adult’s Literature, influence on society 
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421-354                  3(2-2-5) 
กำรจดักำรสำรสนเทศดจิทิลั 
(Digital Information Management) 

ลกัษณะ รูปแบบ และประเภทสารสนเทศดิจิทลั 
แนวคิด มาตรฐานและหลักการจัดการและบริการ 
เทคโนโลยีการจัดเก็บและการค้นคืน การออกแบบ
ห้องสมุดดิจิทัลและพิพิธภัณฑ์ดิจิทัล การใชโ้ปรแกรม
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) 
ระบบกำรจดักำรเน้ือหำของเวบ็ไซต์ 
(Content Management Systems) 

กรอบแนวคิด สถาปัตยกรรม ภาษา รูปแบบ และ
มาตรฐานท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่และบริการ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพัฒนาโซลูชั่นบนเว็บ มุ่งเน้น
เทคโนโลยแีละระดบัความส าเร็จของความรู้และทกัษะท่ี
ได้จากการประเมินในโครงงานและงานท่ีได้รับ
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) 
ระบบอตัโนมตัสิ ำหรับศูนย์สำรสนเทศและห้องสมุด 
(Automated System for Information Centers and 
Libraries) 

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ  มาตรฐานท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบห้องสมุด
อตัโนมติั  การประเมิน คัดเลือก และปรับเปล่ียนไปสู่

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   ระบบอัตโนมัติ ท่ีใช้ใน
หอ้งสมุดและศูนยส์ารสนเทศ 

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) 
กำรจดักำรระบบควำมปลอดภัยสำรสนเทศ 
(Information Security Management) 

รายวิชาบงัคบัก่อน : 421-331 การส่ือสารขอ้มูล
และเครือข่ายสารสนเทศ 

การเขา้รหัสขอ้มูล: แบบสมมาตร คียส์าธารณะ 
โปรโตคอลการเขา้รหัส การสร้างคียแ์ละการตรวจสอบ
การเขา้ถึง โครงสร้างของลายมือช่ือดิจิทลั ความปลอดภยั
ระดับเครือข่าย: การควบคุม การเข้าถึง บริการและ
เคร่ืองมือในการพิสูจน์ตวัตน โปรโตคอลความปลอดภยั
ระดบัเครือข่าย ความปลอดภยัแอพพลิเคชัน่เลเยอร์และ
การจดัการความปลอดภยัเครือข่าย ความปลอดภยัระบบ: 
การตรวจจับการบุกรุก ซอฟต์แวร์ท่ีเป็นอันตราย 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 และซอฟท์ แ ว ร์ 
คุณลักษณะและข้อ จ า กั ด ของ อุปกร ณ์ เ ค ล่ื อน ท่ี 
ระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา 
เคร่ืองมือและภาษาท่ีใชส้ าหรับพฒันาโปรแกรมประยกุต ์
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 
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421-365                  3(2-2-5) 
ระบบสำรสนเทศทำงธุรกจิและกำรบริกำร 
(Business Information System and Services) 

ความส าคัญ  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) 

กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มูลข่าวสาร กฎหมายเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายลิขสิทธ์ิ กฎหมายเก่ียวกบั
การพิมพ ์กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าผิดทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  จริยธรรมส 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) 
พำณิชยกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-Commerce) 

แนวคิด พ้ืนฐาน และรูปแบบของพาณิชยกรรม 
แนวทางการด าเนินการพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบตะกร้าสินค้าและการช าระเงิน การพัฒนาเว็บ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจรรยาบรรณท่ี
เก่ียวขอ้ง 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)         
พฤตกิรรมเครือข่ำยสังคมออนไลน์ 
(Social Networking Behavior) 

ความส าคัญ แนวคิดเ ก่ียวกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  ประเภท วตัถุประสงค์การใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์  พฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลน์ พฤติกรรม
วยัรุ่นกบัเครือข่ายสังคมออไลน์ การส่งเสริมพฤติกรรม
เครือข่ายสังคมออนไลน์ทางบวก แหล่งสารสนเทศ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือบุคคลท่ีประสบปัญหาท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

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 การวเิคราะห์และการก าหนดลกัษณะองคก์ร การ
น าองคก์ร การพฒันาแผน การออกแบบระบบงาน ระบบ
การจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการบริหาร การ
บริหารทรัพยากรบุคคล จริยธรรมในการบริหาร การ
วเิคราะห์และการประเมินผลการด 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) 
กำรจดักำรสำรสนเทศส ำนักงำน 
(Management for Information Office) 

ความหมาย ความส าคัญ กระบวนการจัดการ
สารสน เทศ  นับตั้ งแต่ การผ ลิต  การจัด เ ก็บ  ก าร
ประมวลผล การค้น คืน และเผยแพร่สารสนเทศ
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ส านักงาน ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ
สารสนเทศในองคก์ร 

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 การใชเ้ทคนิคการท า
เหมืองขอ้มูลในบริบททางวิทยาศาสตร์และธุรกิจ เน้น
การเรียนรู้และใชเ้ทคนิคต่างๆ 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) 
คลงัข้อมูล 
(Data Warehouse) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 421-232 การจดัการ
ฐานขอ้มูล 

* Software ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน: ไม่ต ่ากวา่ 
Microsoft SQL Server 2012 

ทฤษฎีและขั้นตอนการพัฒนาคลังข้อมูล การ
สร้างโมเดลและการออกแบบคลังข้อมูล การฝึกใช้
ซอฟตแ์วร์ส าหรับคลงัขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล 

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) 
กำรประมวลผลภำษำธรรมชำตเิบ้ืองต้น 
(Introduction to Natural Language Processing) 

ความ รู้ เ บ้ื อ งต้น เ ก่ี ย วกับก ารประมวลผล
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) 
โครงงำนปฎบิัตกิำรวจิยัส ำหรับนักสำรสนเทศ 
(Research Practicum for Information Scientists) 

ปฏิบติัการวจิยัครบตามกระบวนการของการวิจยั 
จริยธรรมวิจยั เขียนโครงการวิจยั วางแผนโครงการวิจยั 
ก าหนดปัญหา สมมติฐาน กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาเอกสารท่ีเ ก่ียวข้อง การออกแบบการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือวิจัย เก็บรวบรวม
ขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงานการวิจยั น าเสนอ
ผลการวจิยั การเผยแพร่ในรูปของบทความ โปสเตอร์ส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์และการประเมินผลงานวจิยั   

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) 
โครงงำนกำรพฒันำกำรจดักำรสำรสนเทศและระบบ
สำรสนเทศ 
(Information Management and Information System 
Project) 
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การสืบค้นข้อมูล เขียนเค้าโครงของโครงงาน 
ออกแบบ พฒันา และรายงานโครงงานด้านการจัดการ
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) 
กำรฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ 
(Practicum in Information Science) 

การฝึกการท างานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิชาชีพสารสนเทศในภาครัฐหรือเอกชน อย่างน้อย 
300 ชัว่โมง และสมัมนาหลงัการฝึกงาน 

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) 
สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education) 

เ ง่ือนไข : นักศึกษาต้องได้ผลการศึกษาเฉล่ีย
ตั้งแต่ 2.70 ข้ึนไป 

การปฏิบติังานจริงเตม็เวลาในสถานประกอบการ
ในฐานะ บุคลากรของสถานประกอบการ ท่ี เน้น
ประสบการณ์ท าง าน ท่ีตรงกับสาขาวิชา 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) 
กำรใช้แผนทีใ่นกำรศึกษำประวตัศิำสตร์ 
(Using Map in Historical Studies) 

การอ่านแผนท่ี แผนท่ีประเทศไทย แผนท่ีทวีป
ต่างๆ  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) 
สังเขปประวตัศิำสตร์ไทย 
(Brief History of Thailand) 

พัฒนาการของการปกครอง เศรษฐกิจและ
สงัคมไทยตั้งแต่สมยัสร้างบา้นแปลงเมืองจนถึงปัจจุบนั 

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

พฒันาการของเมโสโปเตเมีย อียิปต์ จีน ญ่ีปุ่น 
อิสลาม และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ปรัชญา แนวคิดทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมตะวนัออก ยคุแห่ง
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) 
กำรอ่ำนและกำรเขียนเบ้ืองต้นทำงประวตัศิำสตร์ 
(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 
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425-201                  3(3-0-6) 
สังเขปประวตัศิำสตร์ไทย 
(Brief History of Thailand) 
          พัฒนาการของการปกครอง  เศรษฐกิจและ
สงัคมไทยตั้งแต่สมยัสร้างบา้นแปงเมืองจนถึงปัจจุบนั 
            Development of Thai politics, economy and 
society since the formation of the country to the present 
 
425-240                    3(3-0-6) 
พฒันำกำรของโลกตะวนัตก 
(Development The of  Western World) 

พฒันาการของโลกตะวนัตกในยคุกรีก ยคุโรมนั
สมยัคสาสสิก คริสตศ์าสนาในยโุรปสมยักลาง การฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการซ่ึงน าไปสู่ความเปล่ียนแปลงในด้าน
ศาสนา วิทยาศาสตร์ การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคมของโลกสมยัใหม่ ผลกระทบท่ีมีต่อภูมิภาค
อ่ืนๆ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเป็นสมยัใหม่และความขดัแยง้ใน
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)   
กำรอ่ำนและกำรเขียนงำนวชิำกำรทำงประวตัศิำสตร์ 
(Academic Reading and Writing in History) 

*รายวชิาบงัคบัเรียนผ่านก่อน : 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 เสนอทางวิช าการของผู ้ เ ขี ยน  การ เ ขี ยนสรุป
สาระส าคญัและขอ้เสนอทางวิชาการของช้ินงานท่ีศึกษา 
และการเขียนวจิารณ์บทความและ/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)   
โบรำณคดเีบ้ืองต้น 
(Introduction to Archaeology) 

ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับโบราณคดี ความหมาย
และประวติัความเป็นมา วิธีการท างาน การส ารวจและ
การขุดคน้ทางโบราณคดี ภาพรวมทางโบราณคดีในภาค
ต่างๆของประเทศไทยตั้งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์จนถึง
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) 
ระเบียบวธีิวจิยัและสำรสนเทศทำงประวตัศิำสตร์ 
(Research Methodology and Historical Information) 

*รายวชิาบงัคบัเรียนผ่านก่อน : 425-250 การอ่าน
และการเขียนงานวชิาการทางประวติัศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางประวติัศาสตร์ 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) 
ภำษำองักฤษส ำหรับประวตัศิำสตร์ 
(English for History) 

การฝึกฝนทกัษะการอ่าน การแปลสรุปความ และ
วเิคราะห์เอกสารประวติัศาสตร์ภาษาองักฤษ การน าเสนอ
และอภิปรายภาษาองักฤษเพื่อใช้เรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
โดยเนน้เก็บใจความส 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 
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425-450                    3(2-2-5) 
กำรพฒันำหัวข้อวจิยัทำงประวตัศิำสตร์ 
(Historical Research Topic Development) 

*รายวิชาบงัคบัเรียนผ่านก่อน :425-350 ระเบียบ
วธีิวจิยัและสารสนเทศทางประวติัศาสตร์ 

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 ท่ีสนใจวจิยั 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) 
กำรวจิยัทำงประวตัศิำสตร์ 
(Historical Research) 

*รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน : 425-450 การ
พฒันาหวัขอ้วจิยัทางประวติัศาสตร์ 

การศึกษาวิจยัประเด็นทางประวติัศาสตร์ท่ีสนใจ 
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางประวติัศาสตร์ 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 
กำรเกบ็ข้อมูลภำคสนำมและกำรฝึกงำนทำง
ประวตัศิำสตร์ 
(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) 
ประวตัศิำสตร์ท้องถิ่นภำคใต้ 
(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) 
ววิำทะในประวตัศิำสตร์ไทย 
(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) 
ประวตัศิำสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สมยัใหม่  
(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) 
ประวตัศิำสตร์เอเชียตะวนัออกสมยัใหม่  
(Modern History of East Asia) 

ประวัติศาสตร์ จีน  ญ่ี ปุ่น  และเกาห ลีตั้ งแต่
คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และบทบาทของเอเชียตะวนัออกต่อ
การเมืองโลกปัจจุบนั 
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History of China, Japan and Korea since the 19th 
century; roles of East Asia in present-day international 
politics 
 
425-322                    3(3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์เอเชียใต้สมยัใหม่ 
(Modern History of South Asia) 

บทบาทและการขยายอ านาจของมหาอ านาจ
ตะวนัตกในเอเชียใตส้มยัอาณานิคม ขบวนการชาตินิยม 
ความขดัแยง้อนัเป็นสาเหตุของการแบ่งประเทศต่าง ๆ  ใน
เอเชียใต้ เอเชียใต้หลังการได้รับเอกราช ปัญหาและ
บทบาททางการเมืองระหวา่งประเทศ 

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) 
ประวตัศิำสตร์ยุโรปสมยัใหม่ถึงปัจจุบัน 
(Modern and Contemporary History of Europe) 

ยโุรปสมยันโปเลียนมหาราช เรืองอ านาจคองเก
รสออฟเวียนนา การรวมเยอรมนีและอิตาลี การปฏิวติั
อุตสาหกรรม  ลัทธินิยมต่าง ๆ ความขัดแยง้ระหว่าง
ประเทศอันน าไปสู่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 
รวมทั้ งปัญหาของโลกอนัเกิดจากสงครามดังกล่าว 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) 
ประวตัศิำสตร์สหรัฐอเมริกำ 
(History of the United States of America) 

พฒันาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วฒันธรรมของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สมยัอาณานิคมจนถึง
สมยัเป็นมหาอ านาจ บทบาทของสหรัฐอเมริกาต่อยโุรป
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) 
ประวตัศิำสตร์นิพนธ์ตะวนัตกและไทย 
(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)  
ประวตัศิำสตร์ท้องถิ่น 
(Local History) 

ปรัชญา วิธีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของ
ประเทศไทย 

Philosophy, methodology; local history of 
Thailand 
 
425-255                                                               3(2-2-5) 
กำรใช้คอมพวิเตอร์และกำรวจิยัเชิงปริมำณส ำหรับนกั
ประวตัศิำสตร์ 
(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 และการวจิยัเชิงปริมาณเบ้ืองตน้ 

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) 
มรดกทำงวฒันธรรม 
(Cultural Heritage) 

แนวคิดเก่ียวกบัมรดกทางวฒันธรรม สนธิสัญญา
ระหวา่งประเทศ และการคุม้ครองทางวฒันธรรม 
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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) 
ประวตัศิำสตร์ภูมปัิญญำไทย 
(Thai Intellectual History) 

ความเช่ือ โลกทศัน์ วิถีชีวิตและการตดัสินใจของ
สังคมไทยตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริบททางสังคม 
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีน าไปสู่แนวคิดหลักและการ
ปฏิเสธแนวคิดหลกัของสงัคม 

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
ก่อนสมยัใหม่ 
(History and Archaeology of Pre-modern Southeast 
Asia) 

พฒันาการทางประวติัศาสตร์และโบราณคดีของ
รัฐและบ้านเมืองในดินแดนเอเชียตะวนัออก เฉียงใต ้
ก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

Historical and archaeological development of 
states and polities in pre-eighteenth century Southeast 
Asia 
 
425-334                    3(3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์จนีสมยัใหม่ 
(Modern History of China) 

พฒันาการทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และภูมิ
ปัญญาของจีนตั้งแต่สมยัหลงัสงครามฝ่ิน จนถึงเหตุการณ์

เทียนอนัเหมิน การสร้างชาติสมยัใหม่โดยพรรคก๊กมินตัง๋
และคอมมิวนิสต์ วิ เคราะห์การก้าวเข้า สู่ความเป็น
มหาอ านาจทั้ งทางการเมืองและเศรษฐกิจ บทบาทใน
สงัคมโลกและปัญหาของจีนในปัจจุบนั 

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) 
ประวตัศิำสตร์ญี่ปุ่ นสมยัใหม่ 
(Modern History of Japan) 

ประวติัศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจและสังคมของ
ญ่ีปุ่นตั้งแต่สมยัเปิดประเทศจนถึงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 
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) 
ประวตัศิำสตร์เกำหลสีมยัใหม่ 
(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) 
ประวตัศิำสตร์ภูมปัิญญำตะวนัออก 
(History of Eastern Ideas) 

ประวติัศาสตร์ภูมิปัญญาตะวนัออก กระบวนการ
ทางศาสนาและปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมืองและ
สงัคม 

History of eastern thoughts; religious and 
philosophical movements; political and social 
ideologies 
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425-338                           3(3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์และโบรำณคดอีนิเดยีสมยัโบรำณ 
(Ancient History and Archaeology India) 

พฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมในประเทศ
อินเดีย ตั้ งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์จนถึงการส้ินสุด
ของราชวงศโ์มกลุ 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) 
ประวตัศิำสตร์กำรเมืองสหรัฐอเมริกำ 
(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) 
ประวตัศิำสตร์ภูมปัิญญำตะวนัตก 
(History of Western Ideas) 

การเคล่ือนไหวทางภูมิปัญญาคร้ังส าคญั ๆ ของ
ตะวันตก อันสัมพัน ธ์กับพัฒนาการทางการ เ มือง 
เศรษฐกิจ และสงัคม 

Major intellectual movements of the West 
related to political, economic and social developments 
 
425-354                   3(3-0-6) 
กำรอ่ำนเอกสำรประวตัศิำสตร์ท้องถิ่น 
(Reading Local History Documents) 

การคน้ควา้ดา้นการอ่านและวิเคราะห์หลกัฐาน
ประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

A study of systematic research based on Local 
historical documents 
 
425-355                                  3(3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์นิพนธ์ท้องถิ่นภำคใต้ 
(Southern Local Historiography) 

ปรัชญาและการเขียนประวติัศาสตร์ทอ้งถ่ิน การ
วเิคราะห์เอกสารทอ้งถ่ินภาคใต ้

Philosophy and writing of local history; analysis 
of southern local documents 
 
425-364                    3(3-0-6) 
โบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 
(Pre-historic Archaeology in Thailand) 

การพฒันาทางสังคมและวฒันธรรมในสมยัก่อน
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) 
ประวตัศิำสตร์ศิลป์และโบรำณคดใีนภำคใต้ของประเทศ
ไทย 
(History of Art and Archaeology in Southern 
Thailand) 

ความหมายและวิ ธี ก ารหาข้อมู ลของวิช า
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลป์ เน้นการศึกษา
โบราณคดีและประวติัศาสตร์ศิลป์ในภาคใต ้อนัสัมพนัธ์
กบัแหล่งวฒันธรรมต่าง ๆ ทั้งประเทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง เร่ิมตั้ งแต่สมัยก่อนประวติัศาสตร์และจาก
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) 
ประวตัศิำสตร์ศิลปะในประเทศไทย 
(Art History of Thailand) 

วิวฒันาการของศิลปะยุคต่างๆในประเทศไทย
ตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ จนถึงยุคตน้รัตนโกสินทร์ 
หลักฐานทางประวัติศ าสต ร์ ศิล ป์  ง านจิตรกรรม 
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 

Chronologically evolution of art forms in 
Thailand since prehistoric period to early Rattanakosin 
period; art artifacts: mural painting, sculpture and 
architecture 
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425-367                                 3(3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์ศิลปะตะวนัตก 
(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) 
ประวตัศิำสตร์กบัภำพยนตร์ 
(Film and History) 

ภาพยนตร์ในฐานะ “ประวติัศาสตร์นิพนธ์” ท่ี
สะทอ้นเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ยคุสมยัและภูมิภาคต่าง 
ๆ และเป็นเคร่ืองมือในการสะทอ้นสงัคม 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) 
ประวตัศิำสตร์กำรทหำรไทย 
(History of Thai Military) 

พัฒนาก ารของก ารทหารไทยตั้ ง แต่ อ ดี ต 
พฒันาการของกองทัพไทยสมัยใหม่ โครงสร้างของ
กองทัพ ทหารประจ าการ รูปแบบการท าสงคราม
สมยัใหม่ อาวธุสงคราม 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) 
หัวข้อเฉพำะในประวตัศิำสตร์ไทย 
(Seleceted Topics in Thai History) 

หัวขอ้เฉพาะในประวติัศาสตร์ไทย หัวขอ้เร่ือง
เปล่ียนไปแต่ละภาคการศึกษา ดงัเช่น การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม ภูมิปัญญา 

Selected topics in Thai history such as politic 
economic society and intellectual ; topics vary as 
appropriate 
 

425-424                    3(3-0-6) 
หัวข้อเฉพำะในประวตัศิำสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Selected Topics in Southeast Asian History) 

หัวขอ้เฉพาะในประวติัศาสตร์เอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ดงัเช่นการเมือง เศรษฐกิจสังคม ภูมิปัญา หัวขอ้
เร่ืองเปล่ียนไปในแต่ละภาคการศึกษา 

Selected topics in Southeast Asian history; 
topics vary as appropriate 

 
425-425                  3(3-0-6) 
บทคดัสรรทำงประวตัศิำสตร์และวฒันธรรมพม่ำ 
(Selected Texts on Myanmar History and Culture) 

การอ่านบทคัดสรรทางประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรมพม่า ดงัเช่น ขนบธรรมเนียม วถีิชีวติ 

Reading selected texts on Myanmar history and 
culture  such as customs, way of life 
 
425-434                    3(3-0-6) 
หัวข้อเฉพำะในประวตัศิำสตร์เอเชียตะวนัออกและ/หรือ 
เอเชียใต้ 
(Selected Topics on East Asian and/or South Asian 
History) 

การศึกษาหัวขอ้เลือกสรรในประวติัศาสตร์เอเชีย
ตะวนัออกและ/หรือเอเชียใตอ้ยา่งลึกซ้ึง ดงัเช่น การเมือง 
เศรษฐกิจ สงัคม 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) 
ประวตัศิำสตร์ยุโรปสมยักลำงถึงต้นสมยัใหม่ 
(History of Europe from the Middle Ages to the 
Early Modern Time) 

สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองของยโุรป ภายใต้
อิทธิพลของศาสนาคริสต์ และระบบฟิวดลั ลกัษณะการ
ขยายตวัของอารยธรรมยคุกลางและขบวนการกา้วเขา้สู่
สมยัใหม่ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ความเจริญทาง
วทิยาศาสตร์ 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 
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progress; political developments in forms of nation-
state, absolute monarchy and democracy 
 
425-445                  3(3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์รัสเซียและยุโรปตะวนัออก 
(History of Russia and Eastern Europe) 

ประวติัศาสตร์รัสเซียและยโุรปตะวนัออก นบัแต่
อ ดีตจน ถึง ปั จ จุบัน  เน้นการส ร้าง รัส เ ซีย ให้ 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) 
สหกจิศึกษำ 
(Cooperative Education) 

เง่ือนไข: นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิลงทะเบียนรายวิชา 
สหกิจศึกษา ตอ้งมีผลการเรียนไม่ต ่ากวา่ 2.8 และผา่นการ
เตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน 30 ชั่วโมงและมี
คุณสมบติัตามท่ีสาขาวชิาก าหนด 

การปฏิบั ติ ง านจ ริง ในหน่วยง านทางด้าน
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) 
กำรจดักำรทรัพยำกรทำงวฒันธรรม 
(Cultural Resource Management) 

ความหลากหลายทางวฒัธรรม หลักการและ
กระบวนการในการอนุรักษ ์การจดัการพิพิธภณัฑ ์การใช้
ประโยชน์และการตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยากรทาง
วฒันธรรม การจัดสรรทุนทางวฒันธรรมให้เกิดคุณค่า
ทางสงัคม 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) 
ประวตัศิำสตร์เพ่ือกำรท่องเทีย่ว 
(History for Tourism) 

การเข้าใจข้อเท็จจริงทางประวติัศาสตร์ และ
สามารถน าองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์ไปสร้างมูลค่า
ดา้นการท่องเท่ียว นกัศึกษาจดัท าแผนการท่องเท่ียวและ
น าชมแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์อยา่งสร้างสรรค์
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) 
กำรสร้ำงสรรค์สำรคดเีชิงประวตัศิำสตร์ 
(Creating Historical Documentary) 

กระบวนการส ร้ า งสรรค์ ง านสารค ดี เ ชิ ง
ประวติัศาสตร์  การคน้ควา้หลกัฐานและการอา้งอิงขอ้มูล
ทางประวติัศาสตร์เพื่อจดัท าสารคดี รูปแบบการน าเสนอ
สารคดีทางประวัติศาสตร์  อาทิ  บทความสารค ดี
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) 
ประวตัศิำสตร์เศรษฐกจิ 
(Economic History) 

วิธีวิทยาของประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ ทฤษฎีและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง พฒันาการของ
ระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ องคก์ร สถาบนั 
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และ กลุ่มบุคคลในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ
ท่ี 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) 
ประวตัศิำสตร์สังคม 
(Social History) 

แนวพิ นิ จ ท า ง ด้ า นป ร ะ วั ติ ศ า สต ร์ สั ง ค ม 
โครงสร้าง และ ความเปล่ียนแปลงทางสังคมในดา้นต่าง 
ๆ ท่ีสมัพนัธ์กบับริบททางประวติัศาสตร์ โดยเลือกศึกษา
ภูมิภาคใดภูมิภาคหน่ึง 

Approaches to social history; social structures 
and changes in historical context; focus on one selected 
region 
 
425-478                                   3(3-0-6) 
เพศสภำวะในประวตัศิำสตร์ 
(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) 
ภำษำพม่ำเบ้ืองต้น 
(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
เก่ียวขอ้งกับสถานการณ์ชีวิตประจ าวนัและวฒันธรรม
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
รูปแบบภาษาพดูและภาษาเขียน 

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) 
ภูมสิำรสนเทศเพ่ือชีวติ 
(Geo-informatics for life) 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภูมิลกัษณ์พ้ืนผิวโลก การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติและการ
จัดการพิบัติภัย ความเข้าใจแผนท่ีและแผนภูมิข้อมูล
ภูมิศาสตร์ สารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และการประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจ าวนั เทคนิค เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์ 

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 
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426-107                  3(3-0-6) 
พหุวฒันธรรมกบักำรพฒันำพื้นที ่
(Multiculturalism and Spatial Development) 

ความหลากหลายทางสังคมวฒันธรรม อิทธิพล
ของระบบสังคมวฒันธรรม ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสังคม
วฒันธรรมต่อการเกิด การเปล่ียนแปลง และการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อม พลวัตการจัดการเชิง พ้ืนท่ี  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) 
ส่ิงแวดล้อมกบัสังคม 
(Environment and Society) 

ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มต่อคุณภาพชีวิต การ
ใช้ส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยการพัฒนา กฎหมายและ
กระบวนการทางการเมืองกบัส่ิงแวดลอ้ม หลกัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่ือสาร
และรณรงค์ 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) 
ภูมศิำสตร์กำยภำพ 
(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) 
ภูมศิำสตร์วฒันธรรม 
(Cultural  Geography) 

องค์ประกอบวฒันธรรม แนวคิดทางภูมิศาสตร์
วฒันธรรม สภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
วิวฒันาการด้านวฒันธรรม  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) 
ธรณีวทิยำ 
(Geology) 

ธรณีประวัติ  และ ธรณีโครงสร้าง    หิน -แร่     
ส่วนประกอบของเปลือกโลก  ทรัพยากรธรณีท่ีส าคัญ
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) 
คอมพวิเตอร์ในวชิำภูมศิำสตร์ 
(Computer in Geography) 

แนวคิดและวิธีการทางระบบคอมพิวเตอร์ การ
ออกแบบและโปรแกรมเบ้ืองตน้ หลกัการพ้ืนฐานด้าน
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) 
แผนทีแ่ละกำรแปลควำมแผนที ่
(Maps  and  Map  Interpretation) 

องคป์ระกอบของแผนท่ีและประโยชน์  เสน้โครง
แผนท่ี  ระบบพิกดัแผนท่ี มาตราส่วน  ทิศทาง     การอ่าน  
การแปลความหมายและการใช้แผนท่ี เคร่ืองมือและ
เทคนิคเบ้ืองตน้ในการท าแผนท่ี 



108 

 

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) 
สถิตแิละปริมำณวเิครำะห์ทำงภูมศิำสตร์ 
(Statistics  and  Quantitative  Analysis  in 
Geography) 

ระเบียบ วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์ใน
การศึกษาวเิคราะห์ทางภูมิศาสตร์ 

Statistical  and  mathematical  methods  in  
geographic  studies and analysis 
 
426-205                  3(3-0-6) 
ภูมศิำสตร์ประเทศไทย 
(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) 
ภูมศิำสตร์นิเวศ 
(Ecogeography) 

หลักและทฤษฎีทางนิเวศวิทยา  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนของส่ิงมีชีวิต ปัจจยั
ทางภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง  ระบบนิเวศและการจัดการ
อยา่งย ัง่ยนื 

Principles and theories of ecology; relationships 
between man and  environment; community; related 
geographical  factors; ecosystem and  sustainable  
management 
 
426-207                  3(3-0-6) 
ภูมอิำกำศวทิยำ 
(Climatology) 

องค์ประกอบ และปัจจัยควบคุมภูมิอากาศ การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ก า ร จ า แ น กป ร ะ เ ภท ภู มิ อ า ก า ศ  
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และการด ารงชีวติของมนุษย ์

Climatic elements and factors; climatic analysis 
and classification; phenomena influencing climatic 
change; impacts on  environment  and  human  living 
 
426-208                  3(1-4-4) 
กำรเขียนโปรแกรมทำงภูมศิำสตร์ 
(Programming in Geography) 

หลักการเขียนโปรแกรมเบ้ืองต้น คณิตศาสตร์
พ้ืนฐานส าหรับการเขียนโปรแกรม ระบบตวัเลขท่ีจ าเป็น
ในระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบผงังาน โครงสร้าง
โปรแกรม ฟังก์ชนั โพรซีเยอร์ การส่งผ่านพารามิเตอร์ 
ประเภทขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูล ตวัแปร ประโยคเง่ือนไข 
ค าสัง่วนลูป 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 ำรวจทำงภูมศิำสตร์ 
(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 ำรวจรังวดั 
(Surveying) 

หลกัการส ารวจเบ้ืองตน้ เคร่ืองมือและอุปกรณ์
การส ารวจ ทฤษฎีการวดัและความคลาดเคล่ือน การ
ส ารวจวดัมุมดว้ยกลอ้งธีโอโดไลด ์การท างานวงรอบและ
การค านวณปรับแก้  โครงข่ายสามเหล่ียมและการ
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สามเหล่ียม การท าระดบัตามแนวยาวและภาพตดัขวาง 
การส ารวจดว้ยเคร่ืองก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก การ
เขียนแผนท่ีภูมิประเทศและเสน้ชั้นความสูง 

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) 
ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์บนอนิเทอร์เน็ต 
(Internet Geographic Information System) 

แนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต และเวิลด์ไวด์เวบ็ การบริหารระบบบริการ
ข้อมูลแผนท่ี  ซอฟท์แวร์ ท่ี ใช้ในการท าแผนท่ีบน
อินเทอร์เน็ต การเผยแพร่และประมวลผลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ด้วยอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เคล่ือนท่ี  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) 
ภำพถ่ำยทำงอำกำศเบ้ืองต้น 
(Introduction Aerial Photography) 

เรขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ทิศทาง 
ระบบพิกดับนภาพถ่าย การต่อภาพถ่าย การมองภาพสาม
มิติ การแปลความและการน าไปใช้ในงานศึกษาทาง
ภูมิศาสตร์ และกิจการอ่ืนๆ 

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
ความแผนท่ี 

หลักการเขียนแผนท่ี การออกแบบและใช้สี 
สญัลกัษณ์ในแผนท่ี  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) 
กำรวจิยัทำงภูมศิำสตร์ 
(Geographical Research) 

รายวิชาบังคับก่อน 426-204 สถิติและปริมาณ
วเิคราะห์ทางภูมิศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์   ปฏิบัติการวิจัย
และเขียนรายงานวจิยั 

Prerequisite: 426-204 Statistics and  
Quantitative Analysis in Geography 

Research  methodology in geography; research 
practice and writing 
 
426-313                  3(1-4-4) 
หลกักำรส ำรวจข้อมูลจำกระยะไกล 
(Principles of Remote Sensing) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-211 ภาพถ่ายทางอากาศ
เบ้ืองตน้ 

แนวคิดและพ้ืนฐานของหลักการส ารวจข้อมูล
จากระยะไกล การแปลความหมายขอ้มูลดาวเทียมด้วย
สายตาและคอมพิว เตอร์  เทคนิคการประมวลผล
ขอ้มูลภาพเชิงตวัเลข  การประเมินความถูกตอ้งของการ
วิเคราะห์ การประยกุตใ์ชข้อ้มูลจากการส 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 
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426-314                  3(3-0-6) 
ภูมศิำสตร์เศรษฐกจิ 
(Economic Geography) 

รูปแบบของการผลิต การบริโภค แหล่งท่ีตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การวเิคราะห์ปัจจยัทางภูมิศาสตร์
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) 
ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์ 
(Geographic  Information  Systems) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-203 แผนท่ีและการแปล
ความแผนท่ี 

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ฟังก์ชัน การ
วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลอง ความคลาดเคล่ือนและ
ความถูกตอ้งของข้อมูล พจนานุกรมขอ้มูล 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) 
ระบบฐำนข้อมูลภูมศิำสตร์ 
(Geographic Database Systems) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-202 คอมพิวเตอร์ในวิชา
ภูมิศาสตร์ 

แนวคิดและสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 
ฐานขอ้มูลและโครงสร้างฐานขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ การวิเคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล การ
จดัการฐานขอ้มูล ภาษาเอสคิวแอล  ระบบฐานขอ้มูล
ภูมิศาสตร์ การจัดท าฐานข้อมูลภูมิศาสตร์  การ
ประยกุตใ์ชง้านฐานขอ้มูลภูมิศาสตร์ 

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) 
กำรศึกษำอสิระ 1 
(Independent Studies I) 

การศึกษาภูมิศาสตร์เฉพาะเร่ือง โดยเขียนเป็น
โครงร่างงานวจิยั 

Independent study on specific topic; presented 
as research proposal 
 
426-411                  3(3-0-6) 
ประวตัแิละปรัชญำภูมศิำสตร์ 
(History and  Philosophy  of  Geography) 

วิ ว ัฒน าก ารของแนว คิ ดและป รัชญาท า ง
ภูมิศาสตร์   แนวทางการศึกษาวชิาภูมิศาสตร์ในปัจจุบนั 

Evolution  of  geographic  thoughts and 
philosophy;  current  approaches  in geography 
 
426-412                  3(0-9-0) 
กำรศึกษำอสิระ 2 
(Independent  Studies II) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 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) 
อุตุนิยมวทิยำ 
(Meteorology) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
และ426-207 ภูมิอากาศวทิยา 

พ้ืนฐานทางอุตุนิยมวิทยา  การใชเ้คร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา แบบจ าลองลักษณะลมฟ้า
อากาศ  การพยากรณ์อากาศและการเตือนภยั   
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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) 
ชีวภูมศิำสตร์ 
(Biogeography) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
สภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อการกระจายของส่ิงมี 

ชีวติบนพ้ืนโลก  เขตชีวภูมิศาสตร์ของโลก  ววิฒันาการ
และการปรับตวัของส่ิงมีชีวติในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ  
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) 
อุทกภูมศิำสตร์ 
(Hydrogeography) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 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) 
ภูมศิำสตร์ดนิ 
(Geography  of  Soils) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 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) 
ธรณีสัณฐำนวทิยำ 
(Geomorphology) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 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) 
ภูมศิำสตร์ทำงทะเล 
(Marine  Geography) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
ก าเนิดของมหาสมุทร คุณสมบัติของน ้ าทะเล 

ประโยชน์ทางทะเล โครงสร้างพ้ืนผิวของมหาสมุทร 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมหาสมุทรต่างๆ  ตะกอน  
ค ล่ืนและลม   ลักษณะชาย ฝ่ั ง  ส่ิ ง มี ชี วิต ในทะ เล 
นิเวศวิทยา การส ารวจทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและ
การใช้ประโยชน์ มลพิษทางทะเล 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) 
ภูมศิำสตร์ภำคใต้ของประเทศไทย 
(Geography  of  Southern Thailand) 

รายวิชาบังคบัก่อน 426-205 ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย 

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของภาคใต ้ การ
วิเคราะห์เชิงระบบและกลุ่มพ้ืนท่ี  เน้นการใชท้รัพยากร 
และการวางแผนพฒันา 
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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) 
ภูมสัิงคมอำเซียน 
(Social Geography  of  ASEAN) 

สภาพภูมิศาสตร์ของกลุ่มอาเซียน   ความสัมพนัธ์
ระหวา่งสถานภาพสังคม  เศรษฐกิจ วฒันธรรม บทบาท
และปัญหาของกลุ่มประเทศอาเซียน วิเคราะห์ปัจจยัทาง
กายภาพและวัฒนธรรมท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรม
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) 
ภูมศิำสตร์กำรท่องเทีย่วเบ้ืองต้น 
(Introduction to Geography of Tourism) 

รายวิชาบังคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
และ 426-103 ภูมิศาสตร์วฒันธรรม 

องคป์ระกอบทางภูมิศาสตร์ ความส าคญัของการ
ท่องเท่ียว  ผลกระทบของการท่องเท่ียวทั้ งในประเทศ
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) 
ภูมศิำสตร์อุตสำหกรรม 
(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) 
ภูมศิำสตร์กำรคมนำคม 
(Transport Geography) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 426-314 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
หลักการและทฤษฎีการขนส่ง  ประเภทและ

รูปแบบ  การวเิคราะห์และการไหล  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) 
ภูมศิำสตร์เศรษฐกจิกำรท่องเทีย่ว 
(Economic  Geography  of  Tourism) 

รายวิชาบังคับก่อน 426-341 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ 

สภาพภูมิศาสตร์เศรษฐกิจกับการท่องเ ท่ียว   
การตลาด  การจัดการ  แนวโน้มของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 

Prerequisite: 426-341 Introduction to Geography 
of Tourism 

Economic geography  and  tourism; marketing, 
management, trends  in tourism industry 
 
426-345                  3(3-0-6) 
ภูมศิำสตร์กำรเกษตร 
(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 
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426-346                  3(3-0-6) 
ภูมศิำสตร์กำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
(Geography  of Tourism  Development) 

รายวิชาบังคับก่อน 426-341 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ 

วิเคราะห์ศกัยภาพการท่องเท่ียวของแต่ละพ้ืนท่ี 
นโยบายและกลยทุธ์ในการวางแผนพฒันาการท่องเท่ียว 

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) 
ภูมศิำสตร์นันทนำกำร 
(Recreational  Geography) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 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) 
ภูมศิำสตร์กำรตั้งถิ่นฐำน 
(Settlement Geography) 

ร า ยวิ ช าบั ง คับ ก่ อน  4 2 6 -1 0 3  ภู มิ ศ าสต ร์
วฒันธรรม 

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 ำเลทีต่ั้งและกำรวำงผงั 
(Location and  Planning) 

ร า ยวิ ช าบั ง คับ ก่ อน  4 2 6 -1 0 3  ภู มิ ศ าสต ร์
วฒันธรรม 

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) 
ภูมศิำสตร์ประชำกร 
(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) 
ภูมศิำสตร์กำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 
(Geography  of  Natural  Resources and  
Environmental Management) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 426-206 ภูมิศาสตร์นิเวศ 
สถานการ ณ์และแนวโน้มด้านท รัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 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 
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426-356                  3(3-0-6) 
กำรจดักำรลุ่มน ำ้ 
(Watershed Management) 

รายวิชาบังคบัก่อน 426-102 ภูมิศาสตร์กายภาพ 
และ 426-206 ภูมิศาสตร์นิเวศ 

ความสัมพัน ธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร 
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 ำแผนทีด่จิทิลัและส่ิงพมิพ์ 
(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
แผนท่ีดว้ยวธีิโฟโตแกรมเมตรี 

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 ำรวจและกำรวำงแผนกำรใช้ทีด่นิ 
(Land  Use  Survey  and  Planning) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 426-301 การส ารวจรังวดั 
เทคนิคการส ารวจการใช้ท่ีดิน หลักการและ

กระบวนการวางแผนการใช้ท่ีดิน  แผนการใช้ท่ีดินใน
ระดบัต่าง ๆ  การแปลความหมายแผนท่ีการใชท่ี้ดิน  การ
วเิคราะห์รูปแบบการใชท่ี้ดิน 

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) 
ภูมศิำสตร์ภูมภิำคของโลก 
(World  Regional  Geography) 

ลกัษณะภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เชิง
เศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมืองในปัจจุบนั เนน้ภูมิภาคท่ี
ประสบปัญหา 

Geographical characteristics of  world regions: 
current economic, social, and  political;  emphasis on 
specific  regions facing vital  problems 
 
426-432                  3(3-0-6) 
ภูมศิำสตร์เขตร้อน 
(Tropical Geography) 

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของเขตร้อน ทั้ ง
ด้านกายภาพและวฒันธรรม เน้นอิทธิพลของสภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต การพฒันา ปัญหาและ
แนวทางป้องกนัท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาค 

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) 
ภูมสัิงคมภำคใต้และภูมภิำคมลำยู 
(Social Geography  of  Southern Thailand and 
Nusantara) 
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รายวิชาบังคบัก่อน 426-205 ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย 

การประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิศาสตร์  เพื่อพัฒนา
ภูมิภาคและแก้ปัญหาอันเ 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) 
ภูมศิำสตร์กำรค้ำ 
(Commercial  Geography) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 426-314 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
วเิคราะห์สภาวะแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์ทางพ้ืนท่ี 

และรูปแบบการค้าภายในภูมิภาคต่างๆ โดยเน้นการ
กระจายของทรัพยากร   สภาพแวดลอ้ม  และวฒันธรรม 
เปรียบเทียบโครงสร้างและแบบจ าลององคป์ระกอบของ
การขายปลีกและขายส่ง  การเลือกท าเลท่ีตั้ งการค้า  
การคา้ระหวา่งประเทศ 

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) 
ภูมศิำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกจิชุมชน 
(Geography of Community Economic Development) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 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) 
ภูมศิำสตร์กำรเมือง 
(Political  Geography) 

การวิเคราะห์ปัจจัยภูมิศาสตร์ทั้ งด้านกายภาพ 
ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมทางการเมือง ทั้งภายในและระหวา่งประเทศ 

Analysis of geophysical, environmental, 
economic and geocultural factors affecting political 
behavior regarding both internal and international 
affairs 
 
426-452                                 3(3-0-6) 
ภูมศิำสตร์เชิงประวตั ิ
(Historical  Geography) 

การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ทั้ง
ด้านกายภาพและวฒันธรรม 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) 
กำรจดักำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝ่ังโดยชุมชนเป็นฐำน 
(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) 
ภูมศิำสตร์เพ่ือกำรจดักำรทีอ่ยู่อำศัย 
(Geography for Residential Management) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 426-352 ภูมิศาสตร์การตั้งถ่ิน
ฐาน หรือ 426-353 ท าเลท่ีตั้งและการวางผงั 

ทฤษฎีเก่ียวกบัท าเลท่ีตั้งและรูปแบบท่ีพกัอาศัย  
การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของพ้ืนท่ีอยู่อาศัย  
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นโยบายการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั 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) 
กำรประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์ 
(Applications  of  Geographic  Information  Systems) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 426-315 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  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) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 426-313 หลกัการส ารวจ
ขอ้มูลจากระยะไกล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลระยะไกล  และการประยกุต ์
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) 
กำรบริหำรและจดักำรทรัพยำกรทีด่นิ 
(Land  Resource  Administration  and  
Management) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 426-205 ภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทย และ 426-209 การส ารวจทางภูมิศาสตร์ 

นิยาม องคป์ระกอบและคุณสมบติัของทรัพยากร
ท่ีดิน สถานภาพและปัญหาการใช้ท่ีดิน นโยบายท่ีดิน
และบทบาทของรัฐ การประเมินคุณภาพและการจ าแนก
ความเหมาะสมของดิน แนวทางการบริหารจดัการท่ีดิน
แบบต่าง 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) 
กำรจดักำรชำยฝ่ัง 
(Coastal  Management) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 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) 
ปฏิบัตกิำรภูมศิำสตร์ท้องถิ่น 
(Fieldwork  in  Local  Geography) 

การส ารวจสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถ่ิน การ
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล เสนอผลการปฏิบติังาน 

Local  geographical survey; data  collection; 
analysis; outcomes presentation 
 
426-466                  3(1-4-4) 
กำรวเิครำะห์และแบบจ ำลองเชิงพื้นที่ 
(Spatial  Analysis  and  Models) 

รายวิชาบังคบัก่อน 426-315 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

คุณลกัษณะและความสมัพนัธ์ของขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
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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  
ระบบพิกัดและการก าหนดต าแหน่ง   วิ ธีการและ
เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานส ารวจและรับสัญญาณดาวเทียม 
การส ารวจรังวัดภาคสนาม การค านวณเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งท่ีศึกษาบนพ้ืนผิวโลก 

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) 
สัมมนำภูมศิำสตร์ 
(Seminar  in  Geography) 

วิเคราะห์ อภิปรายและเสนอแนะปัญหาการ
จดัการโดยใชอ้งค์ความรู้และแนวคิดทางภูมิศาสตร์ การ
จดัประชุมสมัมนาและจดัท าเอกสารทางวชิาการ   

Analysis; discussion and suggestion of 
management problems using geographical knowledge; 
seminar and academic writing 
 
426-469                  3(1-4-4) 
ปฏิบัตกิำรภูมศิำสตร์กำรท่องเทีย่ว 
(Fieldwork  in  Geography  of  Tourism) 

รายวิชาบังคับก่อน 426-341 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเท่ียวเบ้ืองตน้ 

การฝึกงานท่ี เ ก่ียวข้องกับการท่องเ ท่ียวใน
หน่วยงานของราชการหรือเอกชน โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่
นอ้ยกว่า 150 ชัว่โมง  การใชส้ารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
การท่องเท่ียวและฝึกปฏิบติัการจดัการท่องเท่ียว 

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) 
กำรฝึกงำนทำงภูมศิำสตร์ 
(Practicum  in  Geography) 

การฝึกงานทางภูมิศาสตร์ตามหน่วยงานของ
ราชการหรือเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งกับการใช้วิทยาการทาง
ภูมิศาสตร์  โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 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) 
สหกจิศึกษำ 
(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) 
 ทกัษะวชิำกำรส ำหรับนักสังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ  
(Academic skills for Sociologist and Anthropologist)  

ทกัษะวชิาการทางสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา 
เ ช่น ทักษะการเขียน การฟัง  การอ่าน และการพูด 
ตลอดจนการประยกุตใ์ชใ้นการเรียนและการท างาน 
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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) 
สังคมวทิยำเบ้ืองต้น                
(Introduction to Sociology) 

การศึกษาถึงขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์บั
สั งคม  แนวความ คิดทั่ วไปของสั งคมวิทย าและ
มานุษยวทิยาต่อการศึกษาเร่ืองสงัคม วฒันธรรมและแบบ
แผนความประพฤติของคนในสังคม ความสัมพนัธ์ของ
คนในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทางสังคม การจัด
ช่วงชั้น พฤติกรรมเบ่ียงเบน การควบคุมทางสังคม และ
การเปล่ียนแปลงทางสงัคม  

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) 
มำนุษยวทิยำเบ้ืองต้น     
(Introduction to Anthropology) 

การศึกษาเก่ียวกบัค าจ ากดัความและขอบข่ายของ
สาขาวชิามานุษยวิทยาใน 4  ดา้น คือ มานุษยวิทยาสังคม
วัฒนธรรม มานุษยวิทยากายภาพโบราณคดี  และ
ม า นุ ษ ย วิ ท ย า ภ าษ า  ข้อ ถก เ ถี ย ง พ้ื น ฐ าน ว่ า ด้ ว ย
ความสัมพัน ธ์ระหว่างธรรมชา ติและวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะความหลากหลายของลกัษณะทางชีววทิยาและ
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) 
ประชำกรศำสตร์เบ้ืองต้น               
(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) 
อำชญำวทิยำเบ้ืองต้น                
(Introduction to Criminology) 

แนวคิดพ้ืนฐานและเน้ือหาของอาชญาวิทยา 
ไดแ้ก่ อาชญากรรม อาชญากร การกระท าผิด พฤติกรรม
เบ่ียงเบน การบ าบดัแกไ้ขฟ้ืนฟ ูและเหยือ่อาชญากรรม 

The basic concepts and content of criminology, 
such as crime, criminal, delinquent, deviance, treatment, 
rehabilitation and victim  
 
427-211                   3(3-0-6) 
กำรจดัระเบียบทำงสังคม                
(Social Organization) 

แนวคิดพ้ืนฐานของการจดัระเบียบทางสงัคม ช่วง
ชั้นทางสังคม ตลอดจนศึกษาการจดัระเบียบทางสังคม
ของกลุ่ม องค์กร 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 
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427-212                    3(3-0-6) 
สังคมวทิยำควำมขัดแย้ง                
(Sociology of Conflict) 

การวิเคราะห์ประเภท ระดับ สาเหตุและการ
จดัการความขดัแยง้ในบริบทต่างๆ เช่น ระหว่างบุคคล 
ระดับครอบครัว ชาติพันธ์ุ วฒันธรรม เน้นการสร้าง
สนัติภาพในบริบทจงัหวดัชายแดนใต ้

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) 
สังคมวทิยำกฬีำ  
(Sociology of Sports) 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ทางการกีฬา เช่น กีฬากบัองคก์รสังคม กีฬา
กบัวฒันธรรม กีฬากบัการขดัเกลาทางสังคม กีฬากบัการ
จัดแบ่งชั้นทางสังคม กีฬากับชนกลุ่มน้อย กีฬากับการ
เบ่ียงเบนทางสังคม กีฬากับการเคล่ือนไหวและการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม ความเก่ียวพนัของกีฬากบัสถาบนั
สงัคมต่าง 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) 
 สังคมวทิยำชนบทและเมือง                
(Rural and Urban Sociology) 

ความหมายและ ลกัษณะสังคมชนบทและเมือง 
ด้านนิเวศวิทยา ประชากร อาชีพ ศาสนา วฒันธรรม 
ประเพณี และเศรษฐกิจ สถาบนัสังคม กลุ่มและองคก์าร
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) 
ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมศึกษำ  
(Multicultural Studies) 

ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมประเพณีทางวฒันธรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
เชิงพ้ืนท่ี โดยเนน้อตัลกัษณ์ทางการเมือง การเมืองของ
ความแตกต่าง และการเมืองแห่งการรับรู้ ซ่ึงเก่ียวพนักบั
กลุ่มทางสงัคม 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) 
มำนุษยวทิยำนิเวศน์ 
(Ecological Anthropology ) 

การถ่ายทอดพฤติกรรมมนุษย์จากมรดกทาง
วฒันธรรมความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงแวดลอ้มทางสังคม
และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ การวิเคราะห์นิเวศใน
แนวทางสาขามานุษยวิทยา ไดแ้ก่ นิเวศน์วิทยาการยงัชีพ 
การจดัสรรทรัพยากร ความขดัแยง้ การอนุรักษ ์และการ
จดัการแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 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 
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427-223                    3(3-0-6) 
มำนุษยวทิยำผู้ลีภ้ัยและกำรพลดัถิ่น      
(Anthropology of Refugees and Displacement)  

กระบวนการการบงัคบัยา้ยถ่ินฐาน ปัญหาการยา้ย
ถ่ินผูล้ี้ภยั แนวคิดและทฤษฎีทางมานุษยวิทยาและสังคม
วทิยาเก่ียวกบัการบงัคบัยา้ยถ่ิน  

Process of forced migration, migration 
problems, displaced people, anthropological and 
sociological concepts, including  theories of 
displacement 
 
427-224                   3(3-0-6) 
ศิลปะ ดนตรี นิทำนรัมปรำและพธีิกรรม  
(Arts, Music, Myth and Ritual)                 

บทบาทและอิทธิพลของศิลปะ ดนตรี ต านาน 
พิธีกรรมและระบบสญัลกัษณ์ทางมานุษยวทิยาต่อสงัคม 

Roles and influences of arts, music, myth, ritual 
and anthropological symbolism society 
 
427-231                   3(3-0-6) 
สังคมวทิยำกฎหมำย                
(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) 
เหย่ือวทิยำ                 
(Victimology) 

องค์ความรู้เก่ียวกับเหยื่ออาชญากรรม แนวคิด 
รูปแบบ ค าจ ากดัความค าวา่เหยือ่อาชญากรรม ผลกระทบ
ของการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม อาชญากรรมไร้เหยื่อ 
ความสัมพนัธ์ของเหยื่อ อาชญากร และสถาบันต่าง ๆ 
หรือหน่วยงานในสังคม เช่น ส่ือสารมวลชน ภาคธุรกิจ 
และองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) นโยบายของรัฐบาล
ต่อเหยื่ออาชญากรรม นโยบายเก่ียวกับสิทธิของเหยื่อ
อาชญากรรม ความรับผิดชอบของกระบวนการยติุธรรม 

รูปแบบและวิธีการในการชดเชย ข้อเสนอแนะและ
มาตรการต่างๆ ท่ีน ามาประยุกต์ใช ้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) 
อำชญำวทิยำและเหย่ือวทิยำจงัหวดัชำยแดนภำคใต
(Criminology and Victimology in the Southern 
Border Provinces)                   

อาชญากรรมและบริบททางสงัคมและวฒันธรรม
ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ผู ้ก ร ะท า ผิ ด แ ล ะ เ ห ยื่ อ อ า ชญ าก ร ร ม 
กระบวนการยุติธรรม กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับ
เหยือ่อาชญากรรมในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

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) 
กระบวนทศัน์กำรปฏบิัตต่ิอผู้กระท ำผดิและกำรเยยีวยำ
เหย่ืออำชญำกรรม  
(Paradigm in Treatment of Offender and Crime 
Victim Reconciliation)                  

กระบวนทัศน์เก่ียวกับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของ
กระบวนการยติุธรรม การคุม้ครองสิทธิของผูก้ระท าผิด 
เหยือ่อาชญากรรม และประชาชนทัว่ไปโดยกระบวนการ
ยุติธรรม การเขา้ถึงความยุติธรรมท่ีเท่าเทียมกนัของคน
ทุกกลุ่มตามหลกัสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อผูก้ระท า
ผิดในสถานท่ีควบคุมและการคืนคนดีสู่สังคม กลไกใน
การเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมจากภาครัฐ ภาคประชาชน
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และชุมชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

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) 
ประชำกรและกำรจดักำรสุขภำพ           
(Population and Health Management) 

ความรู้ทางประชากรศาสตร์และประชากร 
สุขภาพประชากรและความเจ็บป่วย รวมทั้ งการน า
เทคนิควิ ธีทางประชากรศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาสุขภาพอนามยัของประชากร การลงทุนสุขภาพ 
ระบบสุขภาพและการจัดการสุขภาพ รวมถึงการใช้
บริการสุขภาพ พลวตัทางประชากรกบัการจดัการสุขภาพ
ประชากรแต่ละช่วงวยั และประชากรกบัคุณภาพชีวติ 

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) 
วฒันธรรมกำรดูแลสุขภำพและควำมเจบ็ป่วย 
(Culture of Health Care and Illness)                

การท าความเขา้ใจ และคน้หาความหมายของการ
มีชีวติในรูปแบบต่างๆ และการปฏิบติัต่อการดูแลสุขภาพ
ผ่านบริบททางสังคมวัฒนธรรม ค้นหาบทบาททาง
วฒันธรรมในพฤติกรรมสุขภาพ และการรับรู้เก่ียวความ
เจ็บป่วย สาเหตุของโรคและการรักษา การปะทะระหวา่ง
ความรู้การดูแลสุขภาพแบบดั้ งเดิมและวิทยาศาสตร์ 
วิเคราะห์การประกอบสร้าง “ความจริง” ในการดูแล
สุขภาพ ความเจ็บป่วย และความพิการ สะท้อนความ
แตกต่างของการเปล่ียนผา่นสุขภาพในสงัคมต่าง 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 และองคป์ระกอบทางประชากรกบั
เพศสภาวะและเพศวิถี ได้แก่ ภาวะเจริญพนัธ์ุกับการ
สร้างครอบครัวเพศเดียวกัน 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) 
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แนว คิดและทฤษ ฎีทางสั งคม ท่ี ใช้อ ธิบ าย
ปรากฏการณ์แรงงาน  สิทธิแรงงาน  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพชีวติและการท 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) 
ประวตัศิำสตร์แนวคดิทำงสังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ 
(Historical Theories and Concepts of Sociology and 
Anthropology)                 

ประวติัความเป็นมาและพฒันาการของแนวคิด 
ทฤษฎีและวธีิการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในปัจจุบัน ทฤษฎี
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยากับการท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ทางสงัคม 

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) 
ระเบียบวธีิวจิยัทำงสังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ 
(Research Methodology in Sociology and 
Anthropology)                   

การก าหนดปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิด การ
ตั้ งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การสร้างและ
ทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
ตีความ การเขียนโครงร่างและรายงานการวจิยั 

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) 
สถิตสิ ำหรับกำรวจิยัทำงสังคมศำสตร์ 
(Statistics for Social Research)                

ทฤษฎีและแนวคิดพ้ืนฐานทางสถิติเพ่ือการวิจัย
สังคมศาสตร์ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การ
ทดสอบสมมติฐาน การทดสอบความสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์ขอ้มูล การใชโ้ปรแกรมส 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) 
จติวทิยำสังคมแนวสังคมวทิยำ               
(Sociological Social Psychology)   

การวิเคราะห์สังคมในระดับจุลภาค การปฏิสัง
สรรคท์างสงัคม ตวัตน อตัลกัษณ์  ปฏิสมัพนัธ์ส่วนบุคคล 
ความสมัพนัธ์ทางสงัคม การรับรู้ทางสงัคม การจูงใจ การ
คลอ้ยตาม การเบ่ียงเบน  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) 
กำรวจิยัทำงสังคมศำสตร์ร่วมสมยั         
(Research of Contemporary Social Science ) 

วิธีคิดและวิธีวิทยาในกระบวนการวิจยัเพื่อสอด
รับปรากฏการณ์ทางสงัคมร่วมสมยั 

Methodology and approach in research 
processes to accord social phenomena 
 



123 

 

427-313                  3(3-0-6) 
สังคมมุสลมิกบักำรเปลีย่นแปลง             
(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 ความสัมพนัธ์ระหวา่งทรัพยากร
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) 
ชำตพินัธ์ุสัมพนัธ์และอตัลกัษณ์ทำงสังคม 
(Ethnicity and Social Identity)  

การจ าแนกและความแตกต่างระหว่างประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ วฒันธรรม 
ศาสนา เช้ือชาติ และชาติพนัธ์ุ ระบบการกดข่ี การต่อสู้
เ พ่ือสิทธิในการปกครองตนเองและความมีเ กียรติ 
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) 
มำนุษยวทิยำส่ิงของ  
(Anthropology of things) 

การศึกษาบริบทของส่ิงของในทางมานุษยวิทยา
ในชีวิตประจ าวนัและวฒันธรรมมนุษยชาติ เช่น ชาติ
พนัธ์ุ ศาสนา พิธีกรรม การบริโภคนิยม การแสดงตวัตน
บุคคลและกลุ่มสงัคม 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)    
มำนุษยวทิยำว่ำด้วยผู้ล่ำและเกบ็หำของป่ำในสังคม
สมยัใหม่    
(Anthropology of hunter and gatherers in 
contemporary)                

การวิเคราะห์ผู ้คนและสังคมผู ้ล่าและเก็บหา
อาหารนอกท่ีอยู่อาศัยในบริบทประวติัศาสตร์จนถึง
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)                               
ระบบยุตธิรรมเดก็และเยำวชน             
 (Juvenile Justice System)  

ค าจ ากดัความ ประเภทการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชน แนวคิดทฤษฎีทุรกรรมเยาวชนและสาเหตุแห่ง
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ระบบความยติุธรรม 
ศาลเยาวชนและครอบครัว การคุมประพฤติ นโยบายและ
แนวทางในการป้องกนั แก้ไขปัญหาการกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชน 

Definition and types of juvenile 
delinquency, theoretical concepts and causes of juvenile 
delinquency, criminal justice system, juvenile court and 
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family, probation, policy, prevention measures and 
solutions 
 
427-332                                  3(3-0-6) 
ทฤษฎอีำชญำวทิยำ ทณัฑวทิยำและเหย่ือวทิยำ
(Criminology penology and victimology theories) 

ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางอาชญาวิทยา ทัณฑ
วิทยา และเหยื่อวิทยา และความสัมพนัธ์ระหวา่งศาสตร์
ดงักล่าว 

 Philosophy, concepts, Criminology, penology, 
victimology theories and its relationship 
 
427-334                   3(3-0-6) 
อำชญำกรรมองค์กำรและอำชญำกรรมธุรกจิ 
(Organized and Corporate Crime)  

ความหมาย รูปแบบ ประเภทของอาชญากรรม
องคก์ารและอาชญากรรมธุรกิจ บทบาทของอาชญากรรม
องค์การและอาชญากรรมธุรกิจทั้ งในและต่างประเทศ  
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) 

การศึกษาเก่ียวกบัประชากรและโครงสร้างทาง
ประชากรกบัความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ  การใชท้ฤษฎี
ทางเศรษฐศาสตร์วเิคราะห์พฤติกรรมประชากรมนุษยใ์น
ระดับจุลภาค และระดับมหภาค รวมถึงการลงทุนใน
สังคมสูงอายุกบันโยบายสาธารณะเพ่ือความมัน่คงของ
ผูสู้งอายุในดา้นต่างๆ และการวิเคราะห์หาแนวทางเพ่ือ
ความอยูดี่มีสุขของผูสู้งอาย ุ

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) 
คุณภำพชีวติประชำกรชำยแดนใต้        
(Quality of life for Southern provinces Population)  

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชากร  ดัชนีช้ีวดัเก่ียวกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
จิตใจ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม นโยบายรัฐ 
สวสัดิการของรัฐ โครงการพฒันา การขับเคล่ือนทาง
สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่งผลต่อการพฒันา
คุณภาพชีวติประชากรชายแดนใต ้

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 ก่ียวกับข้อ มูลและสารสนเทศทางด้าน
ประชากรและสังคมยคุใหม่ การจดัการสารสนเทศ การ
ได้มาและการน าเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ความ
ปลอดภยั การใชส้ารสนเทศตามกฎหมายและจริยธรรม 
และการประยุกต์วิธีการทางสารสนเทศทางประชากร
และสงัคม  

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  
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427-344                   3(3-0-6) 
กำรเมืองทำงวฒันธรรมของอำหำรและโภชนำกำร 
(Cultural Politics of Foods and Nutrition)      

มโนทศัน์ และวธีิศึกษาประวติัศาสตร์อาหารและ
โภชนาการ โดยเฉพาะวิว ัฒนาการชีววัฒนธรรมท่ี
เก่ียวกับอาหาร และโภชนศาสตร์ และนโยบายเพ่ือท า
ความเข้าใจธรรมชาติ และบริบทสังคมวัฒนธรรม ; 
การเมืองของการจดัประเภทอาหาร การอยูร่อดของเด็ก 
ความอดอยากการเปล่ียนแปลงประชากร เพศสภาวะ 
เกษตรกรรมพาณิชย์ เ ง่ือนไขทางนิ เวศและสภาพ
ภูมิอากาศในชุมชนทอ้งถ่ิน และบริบทโลก วเิคราะห์มโน
ทัศน์ส าคัญเก่ียวกับอาหาร วิถีการผลิตอาหาร ความ
มัน่คงทางอาหาร สิทธิการเข้าถึงอาหาร อธิปไตยทาง
อาหาร 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) 
สัมมนำทำงสังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำ 
(Seminar in Sociology and Anthropology)       

สัมมนาเชิงวิเคราะห์สภาพหรือปัญหาตามแนวท
ทางสงัคมวทิยาและมานุษยวิทยา 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) 
สังคมวทิยำกลุ่มเปรำะบำง              
(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) 
ภำวะสมยัใหม่และกระบวนกำรควำมเป็นโลก
(Modernities and Global Processes)                

ความเป็นมาและเ ง่ือนไขของกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทางประวติัศาสตร์ในสังคมวฒันธรรมต่างๆ 
ทัว่โลก สภาวะเช่ือมโยงเก่ียวกนัระหวา่งผูค้นท่ีอาศยัใน
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 ารงอยูแ่ละแนวทางแกไ้ขปัญหา
ความยติุธรรมและความเสมอภาคทางสงัคม 

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) 
นโยบำยอำญำและกำรบริหำรงำนยุตธิรรม 
(Criminal Policy and Justice administration) 

นโยบายอาญา ระบบและตวัแบบกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาของไทย   กระบวนการพิจารณา
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พิพากษาคดีตามกฎหมาย    การวิเคราะห์ปัญหาท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรม  การตรวจสอบ
ถ่วงดุล  การบูรณาการอ านาจนิ ติบัญญัติ   บริหาร  
ตุลาการตามหลักอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และสังคม
วทิยากฎหมาย 

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) 
สังคมวทิยำพฒันำกำรและอำชญำกรรม 
(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 การเกิดอาชญากรรม
รูปแบบใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะสังคมสมยัใหม่  การ
ป้องกนั 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) 
สังคมวทิยำกำรพฒันำ               
(Sociology of development) 

แนวคิดพ้ืนฐานด้านการพฒันา ปฏิบัติการของ
แนวคิดท่ีมีต่อประเทศก าลงัพฒันา แนวคิดใหม่ในมิติทาง
สังคมและวฒันธรรมต่อการพัฒนา เช่น การพัฒนาท่ี
ย ั่งยืน  การพัฒนาทาง เ ลือก และศึกษาขบวนการ
เคล่ือนไหวใหม่ทางสงัคมในประเทศไทย 

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) 
ทฤษฎแีละกำรวจิยัประยุกต์ประเดน็สุขภำพข้ำม
วฒันธรรม    
(Theoretical and Applied Issues in Cross-Cultural 
Health Research)                      

การประยุกต์ทฤษฎีและการพฒันาศกัยภาพการ
คิดวิเคราะห์ในการวิจัยสังคมศาสตร์เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และวิธีการผสม มุ่งเน้นการวิพากษ์วิจารณ์
ความสัมพันธ์เชิงชีวการแพทย์ ชีวสังคมวัฒนธรรม 
ประเด็นการดูแลสุขภาพ เพศภาวะและเพศวิถี กลุ่ม
เปราะบางทางสังคม การจดัการอาหารและโภชนาการ 
แรงงาน การอพยพและผูล้ี้ภยั นโยบายสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม 
ผู ้ติดเช้ือ HIV และประเด็นอ่ืน ๆ เก่ียวข้องกับ
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) 

ความเขา้ใจและการถกเถียงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ลกัษณะทางธรรมชาติและวฒันธรรมเก่ียวกบัโรค ความ
เจ็บป่วย และความเป็นอยู่ดีของประชากร ต่อการ
ตอบสนองของท้องถ่ินกับการแทรกแซงของชีววิทยา
การแพทย์ และการดูแลสุขภาพ พิจารณาปัจจัยทาง
นิเวศวิทยามนุษย์ ลักษณะทางชีววิทยา โภชนาการ 
ส่ิงแวดลอ้ม จิตวิทยา พนัธุกรรม ท่ีมีอิทธิพลต่อโรคใน
มนุษยแ์ละอมนุษยใ์นยุค 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, 
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influencing to disease in Anthropocene, and 
connectivity to natural rights and alternative 
knowledges both human and non-human 
 
427-251                   3(3-0-6) 
สังคมศึกษำในสังคมสมยัใหม่                
(Social Studies in Modernization Society)    

การน าหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ดา้นสังคมศึกษา 
ประกอบด้วย สังคม ว ัฒนธรรม ศาสนา  คุณธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพลเมือง และการด าเนินชีวิต มา
ประยุกต์ ใ ช้ ใ นก ารอ ธิบ ายปร ากฏการ ณ์ต่ า ง  ๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมสมยัใหม่  

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) 
จติวทิยำกำรเรียนรู้ทำงสังคมศำสตร์  
(Social Sciences Learning Psychology)  

ขอบข่ายความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม
แตกต่าง ชนชั้ นทางสังคม ความแตกต่างทางสังคม
วฒันธรรม จิตวทิยา การจดัการเรียนรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัความ
แตกต่างบุคคล สงัคม วฒันธรรรม และทกัษะท่ีส าคญัต่อ
การเรียนรู้ในสงัคมสมยัใหม่ 

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) 
สังคมวทิยำกำรสอนวชิำสังคม             
(Sociology in Teaching Social Studies) 

มุมมองทางสังคมวิทยา เ ก่ียวกับการ ศึกษา
ประกอบดว้ยผูเ้รียน ครู  โรงเรียน  ผูเ้รียนท่ีอยูใ่นชนชั้น
ทางสังคมท่ีแตกต่างกัน ครูในฐานะผูฝึ้กสอนและผูน้ า
เทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในสังคมวิทยาการศึกษา  
ต าแหน่งและบทบาทของโรงเรียนในฐานะท่ีเป็นสถาบนั
หน่ึงในสังคม การท าความเขา้ใจวตัถุประสงคท์างสังคม
ของการศึกษาจากมุมมองทางสงัคม 

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) 
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำในสังคมพหุวฒันธรรม 
(Social Studies Learning in Multicultural Society)  

แนวคิด หลกัการส าคญั และแนวปฏิบติัของการ
เ รี ยน รู้สั งคมศึกษา เพื่ อผู ้ เ รี ยนทุกคน การ เ รี ยน รู้
ประชาธิปไตยกับความเป็นพลเมือง รวมทั้ งการเรียนรู้
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) 
กำรเขียนชำตพินัธ์ุนพินธ์โรงเรียน        
(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 
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427-400                6(0-36-0) 
สหกจิศึกษำ               
(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 จากการศึกษาปฏิบติัวจิยัในหัวขอ้เก่ียวสังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม 
ประชากรศาสตร์การแพทย์และสุขภาวะโลก และ
น าเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการ 

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 าเนินชีวติและการท างานตามแนวศาสนา 
ปรัชญาและจิตวิทยา เนน้ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นๆไดอ้ยา่งมีความสุข 

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) 
เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น 
(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
พฒันำทีย่ัง่ยืน 
Environmental, Social and Economic Integration for 
Sustainable Development 

หมายเหตุ: เปิดสอนใหห้ลกัสูตรอ่ืนเลือกเป็นวิชา
แกน วชิาเลือกเสรี 

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื การบูรณาการแนว
ทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาแบบองคร์วมเก่ียวกบัสุข
ภาวะ สิทธิชุมชน สังคมผูสู้งอายุ ภาวะโลกร้อน การ
จัดการภัยพิบัติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม การประ เ มินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เกษตรกรรมยัง่ยืน การท่องเท่ียวย ัง่ยืน การคา้ระหว่าง
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 
 
 
 



129 

 

428-182                  3(3-0-6) 
สังคมวทิยำกำรพฒันำ 
(Sociology in Social Development) 

พฤติกรรมทางสงัคมและความสัมพนัธ์ทางสังคม 
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา เพื่อการพัฒนา 
ลกัษณะของหน่วยทางสังคมระดบัพ้ืนฐาน และการมอง
ปรากฏการณ์ทางสงัคมในเชิงวเิคราะห์วจิารณ์ 

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 าะ ห์แนว คิด ท่ี เ ป็น
อุดมการณ์ คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินงานพฒันา
สังคม นโยบายและวิธีการ ความส าเ ร็จ และความ
ลม้เหลวในการพฒันาสงัคม 

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) 
กำรจดักำรควำมรู้ในกำรพฒันำสังคม 
(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) 
ทฤษฎกีำรพฒันำสังคม 
(Theory in Social Development) 

ประวติัและทฤษฎีของการพฒันาสังคม ทั้ งใน
ด้าน เศรษฐกิจ  สังคม การ เ มือง  การน าทฤษฎีมา
ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาสงัคม 

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) 
พหุสังคมกบักำรพฒันำสังคม 
(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) 
เศรษฐกจิพอเพยีงและกำรพฒันำทีย่ัง่ยืน  
(Sufficiency Economy and and Sustainable 
Development) 

พฒันาการ โลกาภิวตัน์ ผลกระทบและแนวโน้ม
การพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในแนว
ทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมใน
ระดบับุคคล ครอบครัว ชุมชน สงัคมและประเทศ 

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 
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428-381                  3(1-4-4) 
กำรศึกษำอสิระ 1 
(Independent Studies I) 

รายวิชาบังคับก่อน 428-382 ระเบียบวิธีวิจัยใน
การพฒันาสงัคม 

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) 
ระเบียบวธีิวจิยัในกำรพฒันำสังคม  
(Research Methodology in Social Development) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 428-283 ทฤษฎีการพฒันา
สงัคม 

ทฤษฎี หลกัการ แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกบัระเบียบ
วิธีวิจัยในสังคมศาสตร์ ทั้ งการวิจัยเชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานโครงการวิจัยในงาน
พฒันาสงัคม 

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) 
เทคนิคและกลวธีิในกำรพฒันำสังคม 
(Techniques and Strategies in Social Development) 

เทคนิคการเขียนโครงการ เทคนิคการวางแผน
ปฏิบัติงาน การประเมินผลโครงการ และกลวิธีในการ
พฒันาสงัคม 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) 
กำรประเมนิผลกระทบทำงสังคม ส่ิงแวดล้อม และ
สุขภำพ 
(Social, Environmental and Health Impact 
Assessment) 

หลักการและกฎหมาย ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง ในการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ 
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) 
กำรส่ือสำรเพ่ือกำรพฒันำและกำรเปลีย่นแปลงทำงสังคม 
(Communication for Development and Social 
Change) 

ทฤษ ฎี ท่ี เ ก่ี ย วข้อ งกับการ ส่ือสาร เ พ่ื อกา ร
พฒันาการผลิตส่ือเพ่ือการพฒันา การเผยแพร่ 

Theories of communication for development; 
media production for and publicity of social 
development 
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428-387                  3(3-0-6) 
กำรพฒันำในประชำคมอำเซียน 
(Social Development in ASEAN) 

แนวคิด ปรัชญา รูปแบบ ประวัติศาสตร์การ
พฒันาของประชาคมอาเซียน 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) 
กำรสังคมสงเครำะห์และสวสัดกิำรผู้สูงอำยุ  
(Social Work and Welfare for Older Persons) 

หลกัการและวิธีการสังคมสงเคราะห์ สวสัดิการ
สังคมและรัฐสวสัดิการ รูปแบบและการจัดสวสัดิการ
ชุมชนและสังคม การป้องกัน การฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 
แนวทางการพฒันาผูสู้งอายุ ครอบครัวผู ้สูงอายุ กลุ่ม
ผูสู้งอาย ุและสงัคมผูสู้งอาย ุ

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) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 428-381 การศึกษาอิสระ 1 
การอภิปรายทฤษฎี แนวคิด นโยบาย และปัญหา

อุปสรรคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาสงัคม 
Prerequisite: 428-381  Independent studies 1 
Discussion on theories, concepts, policies and 

obstacles related to social development 
 
428-482                  3(1-4-4) 
กำรศึกษำอสิระ 2 
(Independent Studies 2) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 428-381 การศึกษาอิสระ 1 

ศึกษาเฉพาะกรณีทางพฒันาสังคม เน้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล และการน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล 

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
สงัคมตามหลกัศาสนา และหลกัจริยธรรมสากล 

Ethical principles of social development based 
on religious and universal ethical principles 
428-484                6(0-36-0) 
สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education) 

รายวชิาบงัคบัก่อน 428-383 เทคนิคและกลวิธีใน
การพฒันาสงัคม 

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) 

การฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการใชอ้งค์ความรู้ทาง
พฒันาสังคมในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน อย่าง
นอ้ย 480 ชัว่โมง และสมัมนาหลงัฝึกงาน 

480 hour minimum of practicum in government 
or private sectors related to social development; post-
practicum seminar 
 
428-291                                 3(3-0-6) 
กำรจดักำรธุรกจิชุมชน 
(Management of Community Businesses) 

แนวคิด ปัจจัย จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
เป้าหมายของวิสาหกิจและธุรกิจชุมชน นโยบายของรัฐ
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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 การปรับใชน้ันทนาการเพื่อการพฒันา
สงัคม 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) 
กำรพฒันำสังคมมุสลมิ 
(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) 

แนวคิดและกระบวนการท่ี เ ก่ียวข้องกับการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์กลยุทธ์และหลักการในการ
จดัการทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคน การสรรหา 
การคดัเลือก การบรรจุแต่งตั้ ง หลกัเกณฑ์และนโยบาย 
การก าหนดค่าจ้าง  สวัสดิการ การประเ มินผลการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างมนุษย
สมัพนัธ์ในองคก์าร และจรรยาบรรณในวชิาชีพ 

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 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัการพฒันาสังคม การ
จัดการศึกษาทั้ งในและนอกระบบท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันาสงัคม 

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
และการพฒันาสงัคม 

Principles and management of information 
system; design and implementation of information 
system for  social  development and administration 
 
428-393                  3(2-2-5) 
ภำวะผู้น ำกบักำรพฒันำสังคม 
(Leadership In Social Development) 

ทฤษฎีและปฏิบัติการด้านการเป็นผูน้ าองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ผูน้ าทีม ผูน้ าการเปล่ียนแปลง เพ่ือการ
เป็นนกัพฒันาสงัคมท่ีดี 

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) 
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ความหมาย ทฤษฎี หลกัการ และองค์ประกอบ
ของการบริหาร การพฒันาสังคม ปัจจัยแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สงัคม 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) 
กำรจดักำรภัยพบิัตโิดยชุมชน 
(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) 
กำรพฒันำสังคมเปรียบเทยีบ 
(Comparative Study in Social Development) 

การเปรียบเทียบการพฒันาสงัคมในประเทศต่างๆ 
ทั้ งในแง่ปรัชญา,นโยบาย วิธีการ และผลส าเร็จ หรือ
ความลม้เหลว เพื่อหาขอ้สรุปแนวความคิด วิธีการและ
รูปแบบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสงัคม 

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) 
กำรจดักำรสุขภำวะชุมชน 
(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) 
สันตศึิกษำกบักำรพฒันำ 
(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 เทคนิควธีิการของการนิเทศงาน
พฒันาสังคม บทบาทนักพฒันากบัการนิเทศงานพฒันา
สงัคม 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) 
กำรวำงแผนและประเมนิผลโครงกำร 
(Project Planning and Evaluation) 

การก าหนดแผนงาน การวิเคราะห์ พฒันา การ
บริหาร และการประเมินผลโครงการ 

Planning, analysis, development, and evaluation 
of project 
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431-112                   3(3-0-6) 
สังคมและวฒันธรรมมลำยู 1 
(Malay Society and Culture I) 

ลักษณะ พ้ืนฐานทางสังคม  วิ ถี ชีวิต  ศิลปะ 
วฒันธรรม ประเพณี และระบบความคิดของชาวมลายทูั้ง
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 าไปใชใ้นการศึกษาและคน้ควา้เก่ียวกบัมลายศึูกษาโดย
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 ้และมลายโูพน้ทะเล เนน้ภูมิภาคมลายู
โดยสังเขป ได้แก่ ภาคใตข้องประเทศไทย  มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย บรูไนดารุสสาลาม สิงคโปร์  และฟิลิปปินส์  
รวมทั้งชาวมลายโูพน้ทะเลในประเทศซาอุดีอาราเบีย 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 ามล ายู ท่ี เ ก่ี ย วกับมล ายู ศึ กษ าโ ดย เน้นด้ า น
สงัคมศาสตร์ 

Practice of reading Malay languages skills from 
documents and printed matters in Malay Studies 
focusing on Social Sciences 
 
431-261                  3(3-0-6) 
ภูมศิำสตร์ภูมภิำคมลำยู 
(Geography of Nusantara) 

ลักษณะภูมิศาสตร์ท่ี เ ด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ภูมิภาคมลาย ูเป็นรายประเทศ ตลอดจนปัญหาปัจจุบนัท่ี
ส าคญั 

Significant geographical features of each 
country in Nusantara, emphasis on  Nusantara and 
current problems 
 
431-302                  3(3-0-6) 
ระเบียบวธีิกำรวจิยัเชิงคุณภำพ 1 
(Qualitative Research Methodology I) 

การเลือกหวัขอ้ การก าหนดปัญหาการวิจยั กรอบ
แนวคิด การตั้งสมมติฐาน การออกแบบ การวิจัย การ
สร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การตีความ  การเขียนโครงร่างและ
รายงานการวจิยัเชิงคุณภาพโดยเนน้ดา้นมลายศึูกษา 

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) 
แนวคดิอสิลำมในภูมภิำคมลำยู 
(Islamic Thought in Nusantara) 

การขยายของแนวคิดอิสลามในภูมิภาคมลายู การ
วิเคราะห์  ทรรศนะและการแสดงออกของบรรดา
นกัปราชญอิ์สลามต่อปัญหาร่วมสมยั 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) 
กำรเมืองกำรปกครองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Politics and Government in Southeast Asia) 
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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) 
ระบบกฎหมำยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Legal System in Southeast Asia) 

เปรียบเทียบการใชก้ฎหมายของประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเนน้ภูมิภาคมลายแูละประเทศไทย 
กฎหมายทางทะเล กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ รวมทั้ งการใช้กฎหมายระหว่างประเทศของ
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) 
เศรษฐกจิกำรเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Political Economy in Southeast Asia) 

ระบบเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศใน
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
ภาษามลายเูพ่ือน 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) 
ประวตัศิำสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(History of Southeast Asia) 

ประวติัประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยเน้นภูมิภาคมลายู พฒันาการด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ตั้งแต่ยคุก่อนอาณานิคม ยคุอาณานิคม และ
ยคุหลงัอาณานิคม โดยสงัเขป 

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 เป็นแนวทางในการวเิคราะห์เพ่ือน 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) 
ภำษำมลำยูเพ่ือธุรกจิ 
(Malay for Business) 

ภาษามลายูท่ีเก่ียวขอ้งกับธุรกิจ ศัพท์ทางธุรกิจ 
โดยเนน้การติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ 

Malay business language; business terms; 
emphasis on business communication 
 
431-212                    3(3-0-6) 
สังคมและวฒันธรรมมลำยู 2 
(Malay Society  and Culture II) 

ระบบสังคมเน้นครอบครัวและเครือญาติใน
สังคมมลายูแบบดั้ งเดิมจนถึงปัจจุบัน โครงสร้างและ
หน้า ท่ีของสถาบันครอบค รัวในสังคมสมัย ให ม่  
ตลอดจนขั้นตอนของการเปล่ียนแปลงต่างๆ 

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 
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431-243                    3(3-0-6) 
ภำษำฟิลปิิโน  1 
(Filipino Language I) 

การฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคพ้ืนฐานชนิดต่างๆ 
ส านวนง่าย ๆ ท่ีใช้ในชีวิตประจ าว ัน และค าศัพท์ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

Listening, speaking, reading and  writing  of 
basic sentences of Filipino language; simple expression 
and words 
 
431-244                                                   3(3-0-6) 
ภำษำฟิลปิิโน 2 
(Filipino Language II) 

การฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐาน เขา้ดว้ยกัน
และศึกษาส านวนภาษาฟิลิปิโนเพ่ิมข้ึน และค าศัพท์ท่ี
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 ูโดยใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมงและ
สมัมนาหลงัฝึกงาน 

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)        
ระเบียบวธีิกำรวจิยัเชิงคุณภำพ 2 
(Qualitative Research Methodology II) 

การเลือกหวัขอ้ 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) 
กลุ่มชำตพินัธ์ุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Ethnicity in Southeast Asia) 

ลกัษณะทางวฒันธรรม สังคม และเศรษฐกิจของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 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) 
ศำสนำอสิลำมกบัวฒันธรรมมลำยู 
(Islam and Malay Culture) 

ประวติัศาสตร์อิสลามในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
โดยเนน้ภูมิภาคมลายู ความคิด ปรัชญาและวฒันธรรม 
ตลอดจนอิท ธิพลและบทบาทของ อิสลามท่ี มีต่ อ
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 
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and political participation of Malays in the 
Southernmost Provinces of Thailand 
 
431-315                  3(3-0-6) 
สังคมและวฒันธรรมของชำวมลำยูในจงัหวดัชำยแดน
ภำคใต้ 
(Socio-Culture of Malays in the Southernmost 
Provinces) 

โครงสร้างทางสังคม  อนัไดแ้ก่ ชนชั้นทางสังคม 
การปฏิสัมพันธ์กับชาติพันธ์ุ อ่ืน ๆ  และศึกษาทาง
วฒันธรรม  อนัไดแ้ก่ วฒันธรรมเมือง  วฒันธรรมชนบท 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ระบบความคิด และอิทธิพล
ของวฒันธรรมอินเดีย  จีน อาหรับ และอ่ืนๆท่ีมีต่อชาว
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) 
ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(International Relations in Southeast Asia 
Countries) 

ประวติัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตด้า้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นการเมืองของ
กลุ่มประเทศในภูมิภาคมลายทูั้งในกลุ่มภูมิภาคมลายเูอง
และกบัประเทศอ่ืน 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) 
ภูมศิำสตร์กำรเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Political Geography in Southeast Asia) 

องคป์ระกอบทางภูมิศาสตร์ทั้งดา้นกายภาพและ
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) 
แนวโน้มเศรษฐกจิในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Economic Trends in Southeast Asia) 

ระบบเศรษฐกิจ ประวัติและพัฒนาการด้าน
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดย
เน้นภูมิภาคมลายู ตลอดจนกรอบแนวคิดทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศท่ีใช้เ ป็นแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจ กฎหมายหรือองค์กรทางเศรษฐกิจท่ีมี
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในภูมิภาคแถบน้ี 

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) 
เศรษฐกจิและกำรค้ำชำยแดนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Economy and Border Trade in Southeast Asia) 

การศึกษาวิเคราะห์การเคล่ือนไหวทางเศรษฐกิจ
และการคา้ชายแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เนน้ภูมิภาค
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) 

การอ่านเชิงวเิคราะห์เอกสารและส่ิงพิมพใ์นภาษา
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) 
คตชินมลำยู 
(Malay Folklore) 

การวิเคราะห์คติชนวิทยาของชาวมลายูในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้

Analysis of the Malay folklore in Southeast Asia 
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431-346                 3(3-0-6) 
กำรอ่ำนภำษำองักฤษเพ่ือมลำยูศึกษำ 
(Reading English for Malay Studies) 

การอ่านและจับใจความส าคัญจากบทความ
ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวกบัมลายศึูกษา 

Reading and Making Comprehension on Papers 
related to Malay Studies 
 
431-413                  3(3-0-6) 
ภูมปัิญญำมลำยู 
(Malay Intellectual Tradition) 

ภูมิปัญญามลายูอันได้จากกระบวนการทาง
ศาสนา ปรัชญา อุดมการณ์ทางการเมืองและสงัคม 

Malay intellectual tradition derived from 
religious and philosophical and political and social 
ideology and society 
 
431-414                          3(3-0-6) 
ศิลปกรรมมลำยูในภูมภิำคมลำยู 
(Malay Art in Nusantara) 

ประวติัวิวฒันาการ ลกัษณะของศิลปกรรมมลายู
ในเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ 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) 
ประเดน็ร่วมสมยัในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Contemporary Issues in Southeast Asia) 

ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 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) 
ระบบกำรเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เชิงเปรียบเทยีบ 
(Comparative Political System in Southeast Asia) 

การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ระบบการเมืองการ
ปกครอง โครงสร้างและนโยบายทางการเมืองของชาติ  
ต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเนน้ภูมิภาคมลายู 
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) 
ทรัพยำกรธรรมชำตใินเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และกำร
จดักำร 
(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) 
ภูมศิำสตร์เศรษฐกจิเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
(Economic Geography in Nusantara) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกิจกรรมและสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเนน้ภูมิภาค
มลายู สภาพเศรษฐกิจโลก ในปัจจุบันท่ีสัมพนัธ์กับ
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 
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431-442                             3(3-0-6) 
วรรณกรรมลำยูเชิงประวตัศิำสตร์ 
(Malay Historical Literature) 

วรรณกรรมมลายูเชิงประวติัศาสตร์ ทั้ งท่ีเป็น
วรรณกรรมของประเทศมาเลเซีย บรูไนดารุสสาลาม   
อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  รวมทั้ งวรรณกรรมมลายูเชิง
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) 
ภำษำฟิลปิิโน 3 
(Filipino Language III) 

การฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน ศึกษารูป
ประโยคท่ีซับซ้อน การฝึกสนทนาเบ้ืองตน้ และศึกษา
ส านวนภาษาฟิลิปิโนเพ่ิมข้ึน 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) 
สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education) 

(มีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 131 หน่วยกิต และ
คะแนนเฉล่ียสะสมรวม ไม่นอ้ยกวา่ 2.60) 

การปฏิบติังานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือสถานประกอบการท่ีใช้ความรู้ทางมลายูศึกษา
ปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงาน เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาคการศึกษา 
ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมี
ผลการประเมินการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้น 

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
แตกต่างระหวา่งสภาพท่ีแทจ้ริงกบัสภาพท่ีปรากฏ 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) 
ญำณวทิยำ 
(Epistemology) 

ทฤษฎีความรู้เ ก่ียวกับวิธีการแสวงหาความรู้  
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 – ชัว่ 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) 
ตรรกวทิยำเชิงปฏิบัต ิ 
(Logical Reasoning) 

หลกัการใชเ้หตุผล การพิสูจน์ความสมเหตุสมผล
และความไม่สมเหตุสมผล วิธีการใชเ้หตุผลแบบนิรนัย
และอุปนยั ปัญหาต่าง ๆ ในการใชเ้หตุผล 

Logical reasoning to verify validity and 
invalidity; deduction, induction and logical fallacies 
 
437-220                    3(3-0-6) 
ตรรกวทิยำสัญลกัษณ์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Symbolic Logic) 

ระบบตรรกศาสตร์ท่ีใช้สัญลักษณ์แทนภาษา
ถอ้ยค า โดยการทดสอบความสมเหตุสมผลดว้ย ตาราง
ความจริง และสูตรตรรกศาสตร์ 
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Logic system with symbols replacing verbal 
language; validity testing through truth tables and logic 
formulation 
 
437-221                   3(3-0-6) 
ปรัชญำเบ้ืองต้น                   
(Introduction to Philosophy)  

ให้เ รียนเฉพาะนักศึกษาวิชาโทปรัชญาและ
ศาสนา 

มโนทศัน์และปัญหาพ้ืนฐานทางปรัชญา ปัญหา
เร่ืองความจริง ความดี ความงาม และสงัคมท่ีดี 

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) 
ปรัชญำควำมรักและเพศวถิ ี                
(Philosophy of Love and Sexuality) 

ทฤษฎีวา่ดว้ยความรัก ธรรมชาติของความรัก เพศ
ในฐานะส่ิงสร้างทางสงัคม 

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) 
ภำษำองักฤษเพ่ือปรัชญำและศำสนำ 
 (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) 
ระเบียบวธีิวจิยั 
(Research Methodology) 

วธีิการและเทคนิคการวจิยัทางปรัชญาและศาสนา 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

Methods and techniques for research in 
philosophy and religions and related fields  
 
437-321                   3(3-0-6)   
ปรัชญำจนี                 
(Chinese Philosophy) 

แนวคิดพ้ืนฐานในปรัชญาจีน  เนน้ 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) 

แนว คิด เ ก่ี ยวกับม นุษย์  โ ลกและจักรวาล  
ตั้งแต่ธาเลสถึงอริสโตเติล 

Concepts about man, the world and the universe: 
from Thales to Aristotle 
 
437-323                   3(3-0-6) 
ปรัชญำอนิเดยี                 
(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 
 
 
 



141 

 

437-324                   3(3-0-6) 
ปรัชญำตะวนัตกสมยัใหม่           
 (Modern Western Philosophy) 

ทฤษ ฎีของป รัชญา เ ม ธีตะวัน ตกยุค ฟ้ืนฟู
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
เก่ียวกบัจุดมุ่งหมายและวธีิการทางการศึกษา 

Western and Eastern philosopher’s concepts on 
aims and methods of education 
 
437-421                  3(3-0-6) 
กำรอ่ำนตวับททำงปรัชญำและศำสนำ    
(Reading of Philosophical and Religious Text) 

อ่านตัวบทพ้ืนบานทางปรัชญาและศาสนาทั้ ง
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) 
ปรัชญำประวตัศิำสตร์              
(Philosophy of History) 

ปัญหาเ ก่ียวกับความหมาย  เ ป้ าหมายและ
กระบวนการทางประวติัศาสตร์เน้น  เฟรดดริก เฮเกล  
ออสวาร์ด เสปงเกลอร์  จมับตัติสตา้ วีโก โจฮนัน์ ก็อตต์
ฟรีด แฮร์เดอร์ อาโนลด์ ทอยน์ บี และโรบิน จอร์จ  
คอลลิงวดู 

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) 

แนวคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์ รัฐ 
และอ านาจรัฐ  เน้นเพลโต้  อริสโตเติล โทมัส ฮอบส์ 
จอห์น ล็อค  เฟรดดริก เฮเกล  คาร์ล มาร์กซ์  เลนิน  
จาณกัยะ  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  
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437-424                   3(3-0-6)   
ปรัชญำสังคม                 
(Social Philosophy) 

แนวคิดเ ร่ืองธรรมชาติมนุษย์ ความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคล และระหวา่งบุคคลกบัสงัคม 

Concepts of human nature; interpersonal 
relationship; relationship between individual and 
society 
 
437-425                   3(3-0-6)   
ปรัชญำวทิยำศำสตร์   
(Philosophy of Science) 

ธรรมชาติและความน่าเช่ือถือของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ รูปแบบของการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
บทบาทของทฤษฎีในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์และ
ปัญหาเร่ืองความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตร์ 

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)     
ปรัชญำอตัถิภำวนิยม                
(Existentialism) 

ทฤษฎีอัตถิภาวนิยมแบบเทวะและนักคิดคน
ส าคัญ เช่น โซเรน เคียร์คอกอร์ด และชอง แบบติสท ์ 
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) 

 แนวคิดเก่ียวกบัภาษาในฐานะระบบสัญลกัษณ์ 
ระบบเคล่ืองมือในการส่ือสาร บทบาทของภาษากบัการ
รับรู้ความจริง และการวเิคราะห์ปัญหาปรัชญา 

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 าเนินชีวติ 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) 
สหกจิศึกษำ                 
(Co-operative Education) 

เง่ือนไข : นกัศึกษาตอ้งมีผลการศึกษาเฉล่ียตั้งแต่ 
2.50 ขั้ นไป หรือข้ึนกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
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 อสิลำม                 
(Judaism, Christianity and Islam) 

ประวติั พฒันาการความเช่ือ ค าสอน พิธีกรรม
ของศาสนายดูาย ศาสนาคริสต ์และศาสนาอิสลาม 

History, belief development, teaching and rites 
in Judaism, Christianity and  Islam 
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438-212                   3(3-0-6) 
พุทธศำสนำ                 
(Buddhism) 

ประวติั พฒันาการของพุทธศาสนาเถรวาท การ
ประยุกต์หลักธรรมเพื่ออธิบายกฎธรรมชาติและการ
ประเมินคุณค่าของชีวติ 

History and development of Theravada 
Buddhism; dharmic application to explain natural law 
and life assessment 
 
438-213                  3(3-0-6) 
พรำหมณ์-ฮินดู 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) 

ลทัธิศาสนาแบบขงจ้ือ 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) 
พธีิกรรมและควำมเช่ือในศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู 
 (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) 
พุทธธรรมในชีวติประจ ำวนั                 
(Buddhist Teaching in daily life) 

การประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนากับ
วทิยาการสมยัใหม่เพ่ือแกปั้ญหาชีวิตประจ าวนั ตลอดจน
การศึกษา สงัคม 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) 
ศำสนำเบ้ืองต้น                
(Introduction to Religion)  

ให้เ รียนเฉพาะนักศึกษาวิชาโทปรัชญาและ
ศาสนา รวมถึงวชิาโทศาสนาและโลกร่วมสมยั  

วิวฒันาการค าสอน องค์ประกอบของศาสนา 
ประสบการณ์ทางศาสนา บทบาทและความส าคญัของ
ศาสนาต่อสงัคมโลกปัจจุบนั 

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) 
ศำสนำกบัสันตภิำพ                 
(Religions and Peace) 

ความหมายและความส าคญัของศาสนาและ
สนัติภาพ ปัญหา ความขดัแยง้ ความรุนแรงในสงัคมไทย
และสงัคมโลก แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความขดัแยง้ 
กระบวนการสร้างสนัติภาพ  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 
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438-322                   3(2-2-5) 
จติปฏิบัตทิำงศำสนำ                
(Spiritual Exercise) 

ทฤษฎีการนอ้มน าจิตใจใหเ้กิดความสงบ 
แจ่มใส เกิดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และผลแห่ง 
การปฏิบติัดว้ยวธีิการต่างๆ 

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 ำวนั  
(Christian Ethics in Daily Life) 

การประยกุตห์ลกัคริสตจริยธรรมใหส้อดคลอ้ง
กบัการด าเนินชีวติในปัจจุบนั เพ่ือน าไปสู่การอยูร่วมกนั
อยา่งสนัติ   

Application of Christian ethics for peaceful 
and practical life    
 
 438-324                 3(3-0-6) 
อรรถปริวรรตศำสตร์                
(Hermeneutics) 

การตีความตวับท การตีความตามตวัอกัษร  
การตีความดว้ยบริบท การตีความดว้ยบุคคลท่ีมีศีลธรรม 
การตีความดว้ยสญัลกัษณ์ 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  
การใชส้ญัลกัษณ์ ค าสอนและการส่ือสารทางศาสนา 

Religious contens appeared in literature, 
sysmbolic application, teaching and  Communication in 
religions 
 
438-326                  3(3-0-6) 
พุทธศำสนำมหำยำน                
(Mahayana Buddhism) 

ประวติัพฒันาการของพทุธศาสนามหายาน  
การประยกุตอ์ุดมคติพระโพธิสตัวเ์พื่ออธิบายกฎ
ธรรมชาติและประเมินคุณค่าของชีวติ 

History and development of Mahayana 
Buddhism; principles of Bodhisattva for explanation of 
natural law and life assessment 
 
438-327                  3(3-0-6) 
ศำสนำกบักำรเมือง                 
(Religions and Politics) 

แนวคิดเร่ืองสงัคมการเมืองท่ีดีในศาสนา 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเทววทิยากบัการเมือง จริยศาสตร์
และการเมือง ปัญหาเร่ืองการแยกรัฐออกจากศาสนา 
ศาสนาหลกัของโลก สงัคมในอุดมการณ์ของศาสนาและ
การเขา้ถึงสงัคมในอุดมคติ   

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) 
ศำสนำอสิลำม   
(Islam) 

ความรู้พ้ืนฐานหลกัในอิสลาม ซ่ึงประกอบดว้ย
หลกัศรัทธา หลกัปฏิบัติ และหลกัจริยธรรม ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัพระเจา้ มนุษยก์บัมนุษย ์
และมนุษยก์บัธรรมชาติในอิสลาม 
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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) 
สัมมนำประเดน็ปรัชญำและศำสนำ        
(Seminar on Philosophical and Religious Issues) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 437-312 ระเบียบวธีิวจิยั 
สมัมนาขอ้ปัญหาต่าง 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) 
คริสตธรรมและกติตคุิณพระเยซูคริสต์  
(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) 
ศำสนำเปรียบเทยีบ                  
(Comparative Religion) 

เปรียบเทียบศาสนากบัวิทยาศาสตร์ รวมถึงศา
สนธรรม  พิธีกรรม  และความเช่ือของศาสนาต่าง ๆ ใน
หัวขอ้ท่ีนักศึกษาสนใจ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์
ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบและน าเสนอในรูปแบบงานวจิยั 

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) 
ศำสนำกบักระบวนทศัน์สมยัใหม่           
(Religions and Modern Paradigm) 

ทศันะทางศาสนากบักระบวนทศัน์ในสงัคม
สมยัใหม่ เช่น ศาสนากบัส่ิงแวดลอ้ม ศาสนากบัสุขภาพ 

Religious viewpoint and modern paradigm in 
contemporary society:  religion and environment, 
religion and health 

 
438-425                 3(3-0-6) 
ศำสดำในศำสนำอสิลำม                
(Prophets in Islam) 

การก าเนิดศาสนาอิสลาม ศาสดาองคส์ าคญั ๆ 
ในอิสลาม เช่น อาดมั นูห์ อิบราฮิม มูซา ยะกบู ยซููฟ ดา
วดู 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 
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438-426                  3(3-0-6) 
ลทัธิควำมเช่ือท้องถิน่ไทย              
(Ideology of Thai Folklore) 

ประเพณีพ้ืนบา้น พิธีกรรมและความเช่ือท่ี
ส่งเสริมความเขา้ใจในสงัคมในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ในสงัคมแบบพหุวฒันธรรม 

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
สนิกและองคก์รศาสนาต่อการเมืองวทิยาศาสตร์ จิตวิทยา 
และสงัคมวทิยาในโลกปัจจุบนั 

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 โดยใชเ้วลาฝึกงานไม่นอ้ยกวา่  
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) 
หลกัเศรษฐศำสตร์จุลภำค 
(Principles of Microeconomics) 

แนวคิดพ้ืนฐานทาง เศรษฐศาสตร์  อุปสงค ์
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) 
หลกัเศรษฐศำสตร์มหภำค 
(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) 
ทฤษฎเีศรษฐศำสตร์จุลภำค I 
(Microeconomic Theory I) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค โดยผา่นการประเมินในระดบั D ข้ึนไป 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุน
การผลิต  โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดผลผลิต 
ปั จ จั ย ก ารผ ลิตแบบต่ า งๆ  ดุ ล ยภ าพทั่ ว ไป  และ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ความลม้เหลวของกลไกราคา 
การจดัสรรทรัพยากร 



147 

 

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) 
ทฤษฎเีศรษฐศำสตร์มหภำค I 
(Macroeconomic Theory I) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์
มหภาคโดยผา่นการประเมินในระดบั D ข้ึนไป 

บญัชีรายได้ประชาชาติ  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) 
ทฤษฎเีศรษฐศำสตร์จุลภำค II 
(Microeconomic Theory II) 

รายวชิาบงัคบัก่อน : 434-201 ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I โดยผา่นการประเมินในระดบั D 
ข้ึนไป 

การวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคโดยใช้
คณิตศาสตร์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค การบริโภคขา้มเวลา 
การบริโภคกบัความเส่ียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุนการ
ผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดผลผลิต ตลาด
ปัจจยัการผลิตแบบต่างๆ  ดุลยภาพทัว่ไป เศรษฐศาสตร์
สวสัดิการ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมเพื่อการตดัสินใจ 

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) 
ทฤษฎเีศรษฐศำสตร์มหภำค II 
(Macroeconomic Theory II) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาค I โดยผา่นการประเมินในระดบั D ข้ึนไป 

นโยบายรายได้ การแสวงหางานท า ฟังก์ชันอุป
สงคข์องภาคต่างๆ วฏัจกัรธุรกิจและการเคล่ือนไหวของ
รายได้ประชาชาติ ส่วนขยายของแบบจ าลองเชิงสถิต
ไดแ้ก่ การบริโภค การลงทุนอุปสงคเ์งินตราและอุปทาน
เงินตรา  เงินเฟ้อ การตรึงค่าจา้งและการวา่งงาน 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
และมีขอ้จ ากัด อินทิกรัลเบ้ืองต้น สมการอนุพนัธ์และ
สมการผลต่าง โปรแกรมเชิงเสน้เบ้ืองตน้ 
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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) 
สถิตสิ 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) 
เศรษฐกจิพอเพยีง 
(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 ร ด 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) 
เศรษฐศำสตร์กำรเงนิและกำรธนำคำร 
(Monetary Economics and Banking) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และ 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ลกัษณะและบทบาทของเงิน และเครดิต ระบบ
ธนาคารพาณิชย์ การสร้างและการหดตัวของเงินฝาก 
แหล่งการใชเ้งินทุน  สถาบนัการเงินอ่ืนๆ  จุดประสงค์
และหน้าท่ีของธนาคารกลาง กลไกการควบคุมเงินใน

ระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเงินเบ้ืองตน้ ระบบการเงิน
ระหวา่งประเทศเนน้การเงินและการธนาคารของประเทศ
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 

ทฤษฎีการค้าระหว่างประ เทศ   ดุลการค้า 
ดุลการช าระเงิน กระบวนการปรับดุลการช าระเงิน ตลาด
เงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปล่ียน ระบบการเงิน
ระหวา่งประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบทวิภาค 
พหุภาคี และการรวมกลุ่มตามเขตภูมิศาสตร์ การคา้และ
การเงินระหวา่งประเทศของไทย 

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 
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434-211                   3(3-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์ 
(English for Economists) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 417-101 การฟังและการพูด
ภาษาองักฤษ 

พฒันาทกัษะการอ่านต ารา บทความ และเอกสาร
ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ เน้น
การจบัประเด็นความส าคญั การตีความหมาย  ฝึกทกัษะ
การพดูและการเขียน 

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) 
หลกักำรประกอบกำร 
(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) 
เศรษฐมติเิบ้ืองต้น 
(Introduction to Econometrics) 

รายวิชาบังคบัก่อน: 434-205  คณิตศาสตร์
ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ และ434-206  สถิติส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

ฟังก์ชันความสัมพนัธ์  สมการถดถอยอย่างง่าย
และเชิงซ้อน ปัญหาทางเศรษฐมิติ ผลท่ีอาจเกิดข้ึน
ตลอดจนแนวทางแกไ้ข โดยเน้นปัญหาความแปรปรวน
ของตัวแปรคลาดเคล่ือนไม่คงท่ี ปัญหาสหสัมพันธ์
อัต โนมั ติ  ปัญหาพ หุสั มพัน ธ์  สมกา รหล ายชั้ น 

แบบจ าลองเชิงพลวตั และการใชต้วัแปรตามเชิงคุณภาพ
และท่ีมีลกัษณะจ 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) 
เศรษฐกจิไทย 
(Thai Economy) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาค I 

ลักษณะส าคัญ   พัฒนาการ  โครงสร้างและ
ปัญหาของเศรษฐกิจไทย 

Prerequisite: 434-202 (Macroeconomic Theory I) 
Characteristics; development; structure and 

problems of Thai economic system 
 
434-304                    3(3-0-6) 
เศรษฐศำสตร์สำธำรณะ 
(Public Economics) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ  434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  ความ
สมดุลระหวา่งกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้าง
การใชจ่้ายและโครงสร้างรายไดข้องรัฐบาล 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) 
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รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-205 คณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเศรษฐศาสตร์ และ434-206 สถิติส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจ าลอง
ทางเศรษฐมิติ  ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ เทคนิคการประมาณ
ค่ าพาร า มิ เ ตอ ร์  ตัวแปร ล่ าช้า  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) 
ระเบียบวธีิวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์ 
(Research Methods in Economics) 

รายวิชาบังคับก่อน: 434-206 สถิติส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

ระเบียบวิธีวิจยัทางสังคมศาสตร์ส าหรับการวิจยั
ในทางดา้นเศรษฐศาสตร์ วิธีวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ
ส าหรับการวเิคราะห์ปรากฏการณ์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 

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 ว ัตถุประสงค์ ความส าคัญและ
จรรยาบรรณทางด้านบญัชี การใชป้ระโยชน์ของขอ้มูล
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) 
เศรษฐกจิสังคมอำเซียน 
(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) 

รายวิชาบงัคบัก่อน434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และ 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เ ก่ียวกับทรัพยากร
มนุษย ์การลงทุนในทุนมนุษยด์า้นการศึกษา และสุขภาพ
อนามยั แรงงานสัมพนัธ์ อุตสาหกรรมสัมพนัธ์ อุปสงค์
และอุปทานของแรงงาน ตลาดแรงงาน การวางแผน
ก าลังคน 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) 
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รายวิชาบงัคบัก่อน 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) 
กำรค้ำและกำรเงนิระหว่ำงประเทศในอำเซียน 
(International Trade and Finance in ASEAN) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค, 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาคและ 434-209 
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

ระบบการเงินระหว่างประเทศ ตลาดการเงิน
ระหวา่งประเทศ ตลาดทุนในอาเซียน การเปิดเสรีทางการ
เงิน การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศ เคร่ืองมือทาง
การเงิน ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ นโยบายการคา้
ระหวา่งประเทศ การเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตภายใตเ้ขต
การคา้เสรีอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนกบั
กลุ่มหรือประเทศต่างๆ  ปัญหาและนโยบายการคา้ใน
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) 

รายวิชาบงัคบัก่อน 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค, 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

ความส าคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ การ
ประเมินหรือเลือกประเทศท่ีจะลงทุน สภาพแวดลอ้มทาง
ธุร กิจ  เทคโนโลยี  ว ัฒนธรรม  สั งคมทางการค้า 
พฤติกรรมของผู ้บริโภค ตลาดสินค้าและบริการใน
อาเซียน สภาพการแข่งขนั กรณีศึกษาประเทศท่ีประสบ
ความส าเร็จในตลาดอาเซียน 

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) 
เศรษฐศำสตร์และกำรจดักำรกำรท่องเทีย่วในอำเซียน 
(Tourism Economics and Management in ASEAN) 

ความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การ
ท่องเท่ียว สินคา้และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในตลาด
อาเซียน แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการ
วิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเท่ียว แบบจ าลองอุปสงค์
ของการท่องเท่ียว 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; 
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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) 
เศรษฐศำสตร์โลจสิตกิส์ในเศรษฐกจิอำเซียน 
(Logistics Economics in ASEAN Economy) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการจดัการโล
จิสติกส์ การวิเคราะห์อุปสงค์ ตน้ทุน ก าไร การจดัการ
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) 
กำรศึกษำอสิระในเศรษฐกจิอำเซียน 
(Independent Study in ASEAN Economy) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-305 คอมพิวเตอร์ส าหรับ
เศรษฐศาสตร์  และ 434 -306 ระ เ บียบวิ ธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ 

การประยุกต์ใชค้วามรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ในการ
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) 
สัมมนำเศรษฐกจิอำเซียน 
(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) 
เศรษฐศำสตร์เศรษฐกจิดจิติอล 
(Economics of Digital Economy) 

แนวคิด ทฤษฎีและความส าคัญของเศรษฐกิจ
ดิจิตอล อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้และบริการดิจิตอล 
เครือข่ายดิจิตอล พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม 
และซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้างอุตสาหกรรม
และการแข่งขนั ผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิตอล การ
เปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนโยบาย ต่อการ
พฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 

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 
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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) 
เศรษฐศำสตร์ภูมภิำคและเมือง 
(Regional and Urban Economics) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

ทฤษฎีการก าเนิดของเมือง ท าเลท่ีตั้งของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ  การใชท่ี้ดินและผลตอบแทน 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) 
ทฤษฎแีละนโยบำยกำรเงนิ 
(Monetary Theory and Policy) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I  

เศรษฐศาสตร์การเงิน ววิฒันาการของแนวคิดทาง
การเ งิน ทฤษฎีการเ งินของนักเศรษฐศาสตร์ส านัก
คลาสสิก ทฤษฎีการเงินของเคนส์  แนวคิดของเคนส์และ
คลาสสิก ทฤษฎีปริมาณเงินของฟรีดแมน ทฤษฎีการเงิน
สมัยใหม่ นโยบายการเงิน เศรษฐกิจมหภาค นโยบาย
การเงินระหวา่งประเทศ 

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) 
เศรษฐศำสตร์กำรเงนิระหว่ำงประเทศ 
(International Monetary Economics) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาค II 

ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ  กลไกการ
ปรับตวั ตลาดการเงินระหว่างประเทศ การเคล่ือนยา้ย
เ งินทุนระหว่างประเทศ  ระบบอัตราแลกเป ล่ียน 
วิวฒันาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ  ปัญหา
ทางการเงินระหว่างประเทศของประเทศก าลงัพฒันา 
ปัญหาวกิฤติการเงินระหวา่งประเทศของไทยและโลก 

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) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

ทฤษฎี เ ก่ียวกับปัญหาส่ิงแวดล้อม แนวคิด
ประสิทธิภาพและตน้ทุนผลประโยชน์ ประสิทธิภาพของ
นโยบาย  มาตรการและเคร่ืองมือในการควบคุมและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจาก
โครงการพฒันาเศรษฐกิจ  แนวคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
ดชันีช้ีวดัสวสัดิการสงัคมท่ีรวมผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

Prerequisites: 434-201 Microeconomic Theory I 
and 434-202 Macroeconomic Theory I 
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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) 
เศรษฐศำสตร์พลงังำน 
(Energy Economics) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

อุปสงค ์อุปทานของพลงังาน ตลาดพลงังานและ
ประเภทของพลงังาน นโยบายสาธารณะด้านพลงังาน  
การจัดหา การผลิตและการใช้พลังงาน การก ากับดูแล
ราคา  พลังงานทาง เ ลือกต่างๆ เ พ่ือทดแทนน ้ ามัน 
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่อตลาดพลงังาน  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) 
หลกักำรวเิครำะห์และประเมนิโครงกำร 
(Principles of Project Analysis and Assessment) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

สภ าพสั ง ค ม  ว ัฒ นธ ร รม  เ ศ รษ ฐ 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) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I 

การตดัสินใจของหน่วยผลิตทางเกษตร เทคนิค
การผลิตทางการเกษตร  อุปสงคแ์ละอุปทาน การก าหนด
ราคาสินคา้เกษตร  ปัญหาเก่ียวกบัตลาดสินคา้เกษตรและ
การตลาด  ความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้าง-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) 
เศรษฐศำสตร์กำรจดักำร 
(Managerial Economics) 

รายวชิาบงัคบัก่อน: 434-201 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค I และ 434-202 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I 

ลกัษณะและขอบเขตเศรษฐศาสตร์การจดัการ อุป
สงค์  การผลิต  ตน้ทุน โครงสร้างตลาดกับการก าหนด
ราคาขาย การวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจลงทุน  การพยากรณ์
ธุรกิจ บทบาทของรัฐเก่ียวกบัการตดัสินใจทางธุรกิจ 



155 

 

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) 
กำรเงนิธุรกจิส ำหรับผู้ประกอบกำร 
(Corporate Finance for Entrepreneurs) 

รายวิชาบงัคบัก่อน: 434-111 หลกัเศรษฐศาสตร์
จุลภาค และ 434-112 หลกัเศรษฐศาสตร์มหภาค 

การวเิคราะห์การเงินธุรกิจ การวางแผนก าไร การ
บริหารเงินทุนหมุนเวยีน เงินสดและลูกหน้ี แหล่งเงินทุน
ระยะสั้นและระยะยาว 

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) 
กำรจดักำรโลจสีตกิส์ส 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) 
ฝึกปฏิบัตงิำน 
(Practical Training) 

ฝึกปฏิบติังานในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมหรือ
ภาครัฐไม่นอ้ยกวา่ 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) 
สหกจิศึกษำ 
(Cooperative Education) 

เง่ือนไข : นักศึกษาตอ้งได้ผลการศึกษาเฉล่ีย
ตั้งแต่ 2.75 ข้ึนไป โดยผ่านการเรียนกลุ่มวิชาบงัคบัทาง
เศรษฐศาสตร์ทั้งหมด และข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของอาจารย์
ท่ีปรึกษาและหวัหนา้สาขาวชิา 

การท างานจริงเตม็เวลาในสถานประกอบการเพื่อ
เสริมสร้างความพร้อมดา้นงานอาชีพ เน้นประสบการณ์
การท างานท่ีตรงกบัสาขาวชิาชีพ 

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) 
เศรษฐศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั 
(Economics in Daily Life) 

เง่ือนไข : รายวิชาส าหรับนกัศึกษาต่างสาขา และ
ไม่นับรวมเ ป็นรายวิชา เ ลือกของนักศึกษาวิชาโท
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจอาเซียน 

แนวคิดและหลกัการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กลไกราคา การตัดสินใจของผู ้บริโภค บทบาทของ
ภาครัฐและเอกชนในทางเศรษฐกิจ นโยบายทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั  การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ การ
ประยกุต์ใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวติ 

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 
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life; international and national economic changes; 
application of sufficiency economy in life 
 
441-101                3((3)-0-6) 
ควำมรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัธุรกจิ 
(Introduction to Business) 

การประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ แนวคิดทาง
ธุรกิจทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การผลิต 
การตลาดและการตลาดดิจิทัล การบัญชีและการเงิน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งธุรกิจกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
หน้าท่ีทางจดัการ การจดัการเชิงสร้างสรรค์ การจดัการ
แนวอิสลาม ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ จริยธรรมทาง
ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสงัคม 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)   
เศรษฐศำสตร์จุลภำคเบ้ืองต้น  
(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) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจดักำร 
(Management Information Systems) 

แนวคิด ประเภท ความส าคญัและผลกระทบของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการธุรกิจระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ  ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญ การวางแผนและการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจดัการในองคก์าร  ขั้นตอนการสร้างระบบ ระบบ
ยอ่ยต่างๆ เช่น การจดัซ้ือ เทคโนโลยีเก่ียวกบัระบบการ
จัดการฐานข้อมูล บทบาทฝ่ายจัดการท่ี มีต่อระบบ
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 
แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจัดการทรัพยากร

มนุษย ์การสรรหาและการคดัเลือก  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพฒันา ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ  แรงงานสมัพนัธ์ การจดัการทรัพยากรมนุษย์
ภายใต้ความหลากหลายทางวฒันธรรม 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 
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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: 441-101ความรู้เบ้ืองต้น
เก่ียวกบัธุรกิจ 

แนว คิ ด พ้ืนฐ านและหน้ า ท่ีท า งการตลาด 
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด ระบบขอ้มูลทางการตลาด
และการวิจยัการตลาด พฤติกรรมผูบ้ริโภค การแบ่งส่วน
ตลาด การ เ ลือกตลาดเ ป้าหมาย การวางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ การบริหารผลิตภัณฑ์ การตั้ งราคา ช่อง
ทางการจ าหน่ายและการกระจายสินค้า การส่งเสริม
การตลาด  การตลาด ดิ จิทัล  การตลาด เพื่ อสั งคม 
จรรยาบรรณทางการตลาด การตลาดฮาฮาล การตลาดใน
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

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 ว ัตถุประสงค์ ความส าคัญและ
จรรยาบรรณทางด้านบญัชี การใชป้ระโยชน์ของขอ้มูล
ทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดท าบัญชี ความรู้
เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
และการายงานทางการเงิน แนวคิดด้านตน้ทุน ปริมาณ 
ก าไร เพ่ือการตดัสินใจ 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) 
เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น 

 (Introduction to Macroeconomics) 
รายวิชาบังคับก่อน: 441-102 เศรษฐศาสตร์

จุลภาคเบ้ืองตน้ 
เป้าหมายและดัชนีช้ีสภาวะเศรษฐกิจมหภาค 

การค านวณรายไดป้ระชาชาติทฤษฎีการก าหนดรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ ตลาดการเงิน อุปสงค์และอุปทาน
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) 
กำรเงนิ 

 (Finance) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 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 
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441-206                3((3)-0-6) 
กำรจดักำรด ำเนินงำน 

 (Operations Management) 
การน าทฤษฎีและเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์มา

ใชใ้นการวางแผนทางธุรกิจ และตดัสินใจแกปั้ญหา การ
วเิคราะห์เพื่อการตดัสินใจ ระบบการด าเนินงาน เทคนิค
การพยากรณ์ การออกแบบ การวางแผนและการควบคุม
การผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน; เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการห่วงโซ่
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) 
กฎหมำยธุรกจิ 

 (Business Law) 
 รำยวิชำบังคับก่อน: 441-101 ควำมรู้เบ้ืองต้น

เกีย่วกบัธุรกจิ 
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) 
ภำษำองักฤษธุรกจิ 1  

 (Business English 1)  
แนะน าการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจประเภท

ต่างๆ ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใช้ใน
ธุรกิจ ภาษาองักฤษท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ส าหรับการส่ือสารทางธุรกิจ ส านวนและรูปประโยค
พ้ืนฐานในการติดต่อธุรกิจ การฟัง พูด อ่าน เ ขียน 
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) 
ภำษำองักฤษธุรกจิ 2  

 (Business English 2) 
รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-208 ภาษาองักฤษธุรกิจ 

1 
การพูดและการเขียนเพ่ือติดต่อธุรกิจประเภท

ต่างๆ ฝึกการอ่านข้อความและการฟังภาษาอังกฤษท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ ความหมายของศพัท์และส านวนท่ีใช้
ในวงธุรกิจ การเขียนวาระการประชุม การบนัทึกยอ่ การ
เขียนรายงานการประชุมอย่างย่อและการเขียนจดหมาย
เพ่ือธุรกิจ การใช้ศัพท์ ส านวนภาษาท่ีใช้ส่ือสารใน
ส านักงานตามวตัถุประสงค์และสถานการณ์ท่ีจ าเป็น  
ภาษาองักฤษเพ่ือการติดต่อส่ือสารและการน 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)  
เศรษฐกจิสังคมชำยแดนใต้และกำรลงทุนในอำเซียน  

 (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 
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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)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 441-203 การบญัชี 
แนวคิดการบญัชีบริหาร การบญัชีตน้ทุน ตน้ทุน

มาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน 
ปริมาณและก าไร ต้นทุนรวม และต้นทุนผันแปร 
การงบประมาณ การใช้สารสนเทศทางการบญัชี  เพื่อ
การวางแผนและควบคุม  การวิเคราะห์กิจการเพ่ือการ
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) 
สถิตธุิรกจิ 
(Business Statistics) 

แนวคิดเก่ียวกบัตวัแปรสุ่มและการแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสัมพนัธ์และการถดถอย การประยุกต์ใชเ้ทคนิคทาง
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) 
กำรจดักำรธุรกจิเกษตรชุมชน 

 (Community-based Agribusiness  Management) 
แนวคิดทางธุรกิจเกษตรชุมชน ความส าคญัของ

ธุรกิจเกษตรชุมชน กระบวนการจัดการธุรกิจเกษตร 
แผนธุรกิจเกษตร จริยธรรมและความรับผิดชอบทาง
สังคมของผู ้ประกอบการธุรกิจเกษตรชุมชน ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจดัการธุรกิจเกษตรชุมชน 

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) 
ควำมรับผดิชอบทำงสังคม 

 (Corporate Social Responsibility)  
รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น

เก่ียวกบัธุรกิจ 
แนวคิดและพฒันาการของความรับผิดชอบทาง

สังคม การจัดการกบัความรับผิดชอบทางสังคม ความ
ร่วมมือของประเทศท่ีพฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันา
และกลุ่มผลประโยชน์ต่ าง  ๆ เ พ่ือการเ ติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน ความรับผิดชอบทางสังคมกบัการ
จดัการระบบ การผลิตและการจ าหน่าย การรังสรรคเ์พ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอนัเน่ืองจากส่ิงแวดลอ้มและ
สงัคม 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 
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441-305                3((3)-0-6) 
กำรภำษีอำกร 

 (Taxation) 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากร ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษี
เงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
อากรแสตมป์  ภาษีท่ีองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินเป็นผู ้
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) 
กำรจดักำรกำรท่องเทีย่ว 

 (Tourism Management)  
ความหมายและความส าคญัของการจดัการการ

ท่องเท่ียว หลกัการจัดการการท่องเท่ียว กระบวนการ
จดัการการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ประเภท
ของการท่องเท่ียว รูปแบบของการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
จดัการการท่องเท่ียว การตลาดการท่องเท่ียว จริยธรรม
ในการจดัการการท่องเท่ียว 

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) 
กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์ 

 (Strategic Management) 
รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น

เก่ียวกบัธุรกิจ 
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะของกลยุทธ์  

ประเภทของกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ กระบวนการใน
การพฒันากลยทุธ์ และการเลือกใชก้ลยทุธ์ให้เหมาะสม
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) 
ระเบียบวธีิวจิยัทำงธุรกจิ 

 (Business Research Methodology)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 441-302สถิติธุรกิจ 
แนวคิดและหลกัการวิจยัธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัย 

การก าหนดปัญหา การออกแบบการวิจัย การสร้าง
เคร่ืองมือ การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือวจิยั 

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) 
กำรวจิยัทำงธุรกจิ 

 (Business Research)  
รำยวิชำบังคับก่อน: 441-308 

ระเบียบวธีิวจิยัทำงธุรกจิ 

 

การเลือกปัญหาการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม 
การก าหนดตัวแปรในการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตวัอยา่ง การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การ
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ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล การเขียน
รายงานวจิยั 

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) 
สัมมนำทำงกำรบริหำรธุรกจิ 

 (Seminar in Business Administration)  
สัมมนาแนวคิดด้านการบริหารธุร กิจและ

ประเด็นเชิงธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ กรณีศึกษาและ
งานวจิยัทางการบริหารธุรกิจในองคก์รต่างๆ 

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 ำเหมืองข้อมูลเพ่ือธุรกจิ 

 (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
ความสมัพนัธ์ การแยกขอ้มูลดว้ยการจดักลุ่มขอ้มูล การ
เลือกแอตทริบิวต ์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) 
กำรจดักำรควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมยั 

(Safety Management and Occupational Health) 
แนวคิดเก่ียวกบัการจัดการความปลอดภยั อาชี

วอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน สุขภาพจิต
ของพนกังาน การจดัการความเครียด การประเมินความ
เส่ียงดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยั มาตรฐานดา้น
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  กฎหมายความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยั; ระบบสารสนเทศทางการ
จดัการความปลอดภยั 

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) 
กำรจดัสวสัดกิำรและกำรประกนัสังคม 
(Welfare Management and Social Insurance) 

แนวคิด ขอบเขตและหลักการให้สวัสดิการ
แรงงานทั้งของรัฐและเอกชน สวสัดิการแรงงานประเภท
ต่างๆ หน่วยงานส่งเสริมสวสัดิการผูใ้ช้แรงงานทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มการให้สวสัดิการ
แรงงาน และระบบการประกนัสงัคมในปัจจุบนั 

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) 
กำรจดักำรทุนมนุษย์ชำยแดนใต้   

 (Deep South Human Capital Management)  
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ ทุนมนุษย ์

กระบวนการจดัการทุนมนุษย ์กลยทุธ์ในการจดัการทุน
มนุษย์ชายแดนใต้ แนวโน้มการจัดการทุนมนุษยใ์น
พ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้การประเมินผลการจดัการทุน
มนุษย ์

 
 
 
Concepts and theories of human capital 



162 

 

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 สรรหำและคดัเลือกทรัพยำกรมนุษย์  
 (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) 
กำรจดักำรค่ำตอบแทน 

 (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 ประเด็นด้านจ 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) 
กำรจดักำรผลกำรปฏิบตังิำน  

 (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) 
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ระหว่ำงประเทศ 

(International Human Resource Management) 
รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น

เก่ียวกบัธุรกิจ 
แนวทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่าง

ประเทศ รูปแบบและวฒันธรรมองคก์าร การจดัหาและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเ มินผลการ
ปฏิบติังาน แหล่งจา้งงานในต่างประเทศ ความกา้วหนา้
ในอาชีพ ค่าตอบแทน สุขภาพและความปลอดภัย 
แรงงานสมัพนัธ์ ระบบสารสนเทศดา้นทรัพยากรมนุษย์
ระหวา่งประเทศ 

Prerequisite: 441-101 Introduction to Business 
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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) 
แรงงำนสัมพนัธ์แนวอสิลำม 

 (Islamic Labor Relations)  
แนวคิดและทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์ แนวคิด

แรงงานสัมพนัธ์ตามแนวอิสลาม การเจรจาต่อรองร่วม 
การส่งเสริมแรงงานสัมพนัธ์แนวอิสลาม แนวโน้มดา้น
แรงงานสมัพนัธ์ กลยทุธ์แรงงานสมัพนัธ์ 

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) 
รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองตน้

เก่ียวกบัธุรกิจ 
ลกัษณะ รูปแบบ โครงสร้าง ปัญหา และกลยทุธ์

ของการส่ือสารภายในองค์การ พฤติกรรมการส่ือสาร
ของบุคคลและองคก์าร รูปแบบของการติดต่อส่ือสารใน
องค์การ การเขียนบันทึกขอ้ความ 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 กฎหมายคุม้ครอง
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 ำแลจริยธรรมทำงธุรกจิ 

 (Leadership and Business Ethics) 
รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น

เก่ียวกบัธุรกิจ 
บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผูน้ า 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผูน้ า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูน้ า การพฒันาตนเองและผูอ่ื้น  

การเสริมสร้างบุคลิกภาพและจริยธรรมของผูน้ า 
ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของค่านิยมในสังคม การ
ใหค้วามส 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 
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441-421                 3((2)-2-5) 
ระบบสำรสนเทศด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ 

 (Human Resource Information System) 
รายวิชาบังคับ 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) 
วทิยำกรและผู้สอนงำน 

 (Trainer and Coach)  
คุณสมบติัของวิทยากรและผูส้อนงาน บทบาท

และความรับผิดชอบ สมรรถนะ การพฒันาตนเอง การ
บริหารการฝึกอบรม ทักษะในการน าเสนอ ทักษะใน
การรับฟัง ทักษะในการตั้ งค  าถาม การใช้อวจันภาษา 
หลักการท าความเข้าใจผู ้อ่ืน 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 การดูแลรักษาพนักงานใหม่ 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 ยนด้านความ
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 
แนว คิ ดและความส า คัญของก ารพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ บทบาท หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของนกัพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการ
และเทคนิคของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์
อนัประกอบดว้ย การวิเคราะห์กลยุทธ์ขององค์กร การ
วเิคราะห์ความจ าเป็นในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การ
พฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมโดยใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ การประเมินผล
การการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการบริหารอาชีพ  
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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
ของสมาชิกกับวตัถุประสงค์ขององค์การ 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) 
กำรจดักำรตรำสินค้ำ 

 (Brand Management)  
การ ก า หนดกลยุท ธ์ ด้ า นต ร า สินค้า ให้ มี

ประ สิท ธิภาพ  การส ร้ า งและจัดก ารตร า สินค้า 
การประเมินบริษทัจากการตรวจสอบคุณค่าตราสินคา้ 
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) 
กำรจดักำรธุรกจิขนำดกลำงและขนำดย่อม 

 (Small and Medium Enterprises) 
รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น

เก่ียวกบัธุรกิจ 
ประเภทและลกัษณะของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม 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) 
กำรจดักำรกำรตลำด 

 (Marketing Management)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดและการ

วเิคราะห์ตลาด 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 
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management; special project management; marketing 
ethics 

 
441-332                             3((3)-0-6) 
พฤตกิรรมผู้บริโภค 

 (Consumer Behavior)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
ความหมาย ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคกบัการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์
พฤติกรรมผู ้บ ริโภค  ปัจจัยต่ างๆ  ท่ี มี อิท 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) 
กำรบริหำรธุรกจิฮำลำล 

 (Halal Business Management)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
ความหมาย ความส าคัญของธุรกิจฮาลาล 

บทบาทของสินคา้และการบริการฮาลาลต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทย มาตรฐานสินค้าและการ
บริการฮาลาลต่าง ๆ เ ช่น มาตรฐานอาหารฮาลาล 
เคร่ืองส าอางฮาลาล มาตรฐานการบริการอาหารฮาลา
ลเ พ่ือการท่อง เ ท่ี ยว  ความแตกต่ างระหว่างการ
บริหารธุร กิจฮาลาลกับ ธุรกิจทั่วไป  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) 
ควำมเป็นผู้ประกอบกำรและควำมสำมำรถทำงนวตักรรม  

 (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)  
ลกัษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบ

สารสนเทศทางบญัชี หลกัการจดัท าเอกสารของธุรกิจ 
หลกัการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี วงจรทางธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน ระบบยอ่ยของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  และรายงานทางการเงิน 
ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละ
วงจร  การควบ คุมภายใน  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) 
กำรตลำดดจิทิลัและกำรพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์  

 (Digital Marketing and Electronic Commerce) 
รายวิชาบงัคบัก่อน: 441-103 ระบบสารสนเทศ

เพื่อการจดัการ 
แนว คิดและทฤษ ฎี เ ก่ี ย วกับ ส่ื อสมัย ให ม่ 

การตลาดบนส่ือสังคมออนไลน์ นวตักรรมทางการ
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ตลาดออนไลน์ แนวคิดและหลกัการของพาณิชกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ โครงสร้างและกลยุทธ์การท า
ธุรกิจ สู่ ธุร กิจ  ธุรกิจ สู่ผู ้บ ริโภค การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบการ
ช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการรักษาความปลอดภยั 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นการพฒันาการพาณิชย์
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) 

ธุรกจิจ ำลอง 
(Dummy Business) 

 

แนวคิดของธุรกิจจ าลอง ต้นแบบของธุรกิจ
จ าลอง พฒันาและทดสอบแบบบริษัทจ 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) 
กำรจดักำรเพ่ือกำรประกอบพธีิฮัจย์และอุมเรำะฮฺ  

 (Hajj and Umrah Performance Management) 
ปรัชญา ความส าคญั หลกัการ กระบวนการ การ

เตรียมความพร้อมของมุสลิม และการประมาณค่าใชจ่้าย
เพื่ อการประกอบพิ ธีฮัจย์และและอุมเราะ ฮฺ  การ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ และ
ประเทศซาอุดิอารเบีย การประสานงานการเดินทางไป
กลบั การจัดการดา้นอาหาร 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) 
กำรเจรจำต่อรองทำงธุรกจิ 

 (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) 
กำรจดักำรอุตสำหกรรมกำรบริกำร 

 (Service Industry Management)  
ลกัษณะของอุตสาหกรรมบริการ 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) 
กำรจดักำรธุรกจิระหว่ำงประเทศ 

 (International Business Management)  
รายวิชาบังคับก่อน: 441-101 ความรู้เบ้ืองต้น

เก่ียวกบัธุรกิจ 
การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ วิธีการจดัการ
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และด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ 
กฎหมาย ขอ้ตกลงและอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง การพฒันา
และปรับปรุงนโยบายการบริหารและจัดการ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางสังคม รูปแบบการเขา้
สู่ตลาดระหว่างประเทศ หน้าท่ีด้านการเงินระหว่าง
ประเทศ การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการ
ท รัพยากร บุ คคลระหว่ า งประ เทศ  กา ร จัด ก า ร
เปรียบเทียบและนโยบายธุรกิจระหวา่งประเทศ 

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) 
แผนธุรกจิ 

 (Business Plan)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
ความส าคญัของการท าแผนธุรกิจ หลกัการท า

แผนธุรกิจเพ่ือการลงทุน และการสนบัสนุนจากสถาบนั
การเงิน การก าหนดวตัถุประสงค์และนโยบายหลัก 
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) 
หลกักำรจดักำรแนวอสิลำม 

 (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)  
รายวชิาบงัคบัก่อน: 441-202 การตลาด 
ความหมาย ความส าคัญ และบทบาทของ

อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลต่อการพฒันาประเทศและ
เสริมสร้างรายได้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้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 
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441-400              6((0)-36-0)  
สหกจิศึกษำ 

 (Co-operative Education)  
ปฏิบั ติ ง าน เต็ม เ วลาในหน่วยงานภาค 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) 
สังคมสงเครำะห์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Social Work) 

นิยาม ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางสังคม
สงเคราะห์ และกระบวนการปฏิบติังานพ้ืนฐานทางสงัคม
สงเคราะห์ รวมทั้ งแนวคิดพ้ืนฐานของวิชาชีพสังคม
สงเคราะห์ ประวติัและพฒันาการทางดา้นสงัคมท่ีน าไปสู่
การศึกษาระบบสวสัดิการสังคม ความรู้และพฒันาการ
ของวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ขอบเขตของการจดัระบบ
บริการทางสังคม โดยใช้ความรู้ ความเขา้ใจในมิติของ
งานสังคมสงเคราะห์ เน้นการเช่ือมโยงไปท่ีระบบ
สวสัดิการสงัคม 

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) 
พฤตกิรรมมนุษย์กบังำนสังคมสงเครำะห์ 
(Human Behavior and Social Work) 

ทฤษฎีและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิสงัสรรค์
ระหว่างบุคคล การเติบโต การเปล่ียนแปลงและพฒันา
ในช่วงชีวิตของบุคคลในบริบททางสังคม ทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมมนุษย ์ค่านิยม ประเด็นจริยธรรม
ท่ีสมัพนัธ์กบัพฒันาการทางชีวะจิตสงัคม 

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 การประยุกตก์ารให้
ค  าปรึกษาไปใช้กับรายบุคคล กลุ่ม ชุมชน ขอ้พิจารณา
ทางจรรยาบรรณและกฎหมายเก่ียวกบัการให้ค  าปรึกษา
ทางสงัคมสงเคราะห์ 

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 ความมีคุณค่าในความเป็นมนุษย ์
ศัก ด์ิศ รีและการมีตัวตนการเสริมพลังอ านาจของ
กลุ่มเป้าหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์และ
ธรรมาภิบาลในงานสงัคมสงเคราะห์ 

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) 
ทฤษฎกีำรสังคมสงเครำะห์ 
(Theory in Social Work) 

แนวคิด  ปรัชญา ทฤษฎีการสังคมสงเคราะห์ 
ทฤษฎีด้านสวสัดิการสังคม ความสัมพนัธ์ของปรัชญา
แนวคิดและการปฏิบัติทางสังคมสง เคราะห์และ
สวสัดิการสังคม ทั้งในบริบทสากล และสังคมไทย และ
กระบวนทัศน์ในงานสังคมสงเคราะห์และสวสัดิการ
สงัคม 
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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) 
ทกัษะและเทคนิคในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Skill and Technique in Social Work) 

ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานทางสังคม
สงเคราะห์ การจดัการระบบบริการและการปฏิบัติการ
สังคมสงเคราะห์รายกรณี รายกลุ่ม การแกไ้ขปัญหาใน
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ขั้นตน้ในระดับจุลภาค 
เทคนิคและกลวิธีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ การ
จัดระบบบริการ และการปฏิบัติการสังคมสงเคราะห์
ระดบัชุมชน และเทคนิคการปฏิบติังานในระดบักลุ่มและ
ชุมชนในสงัคมไทย รวมทั้งงานวิจยัทางสังคมสงเคราะห์ 
และนโยบายสงัคมในระดบัมหภาค 

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) 
ระเบียบวธีิวจิยัทำงสังคมสงเครำะห์ 
(Social Work Methodology) 

ความเขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานทางการวิจยัในงาน
สังคมสงเคราะห์   การออกแบบการวิจยั  การเก็บขอ้มูล 
และโครงร่างงานวิจัย การตั้ งค  าถามการวิจัย และการ
เลือกรูปแบบการวจิยัท่ีเหมาะสมกบัการศึกษา 

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) 
ระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมำณในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Quantitative Research in Social Work) 

แนวคิด ทฤษฏี ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณทาง
สังคมสงเคราะห์ การเขียนกรอบ แนวคิดและโครงร่าง
งานวิจยั ตลอดจนการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือการ
วจิยั การประมวลและวเิคราะห์ผล 

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) 
กำรฝึกวชิำชีพ 1 
(Field Work I) 

การฝึกให้ รู้จัก ศึกษา สัง เกต วิ เคราะห์การ
ปฏิบัติงานขององค์กร และงานสังคมสงเคราะห์ใน
องคก์ร การน าความรู้ ทกัษะ หลกัการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การน าวิธีการสังคมสงเคราะห์แบบผสมผสานไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงานท่ีให้บริการ การใชท้รัพยากร 
การติดต่อประสานงานในการให้บริการ การเสนอ
แนวคิดในการปรับปรุงทั้ งวิ 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) 
กำรวจิยัเชิงคุณภำพในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Qulitative Research in Social work) 

แนวคิด และระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพทางสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ และการฝึกปฏิบติั รวมทั้งการเขา้ถึง
กลุ่มตัวอย่างและการเก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือการได้
ข้อมูลในเชิงลึกในงานวิจัย เ ชิง คุณภาพทางสังคม
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 
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444-302                6(0-0-36) 
กำรฝึกวชิำชีพ 2 
(Field Work II) 

การฝึกให้สามารถศึกษา สังเกต วิเคราะห์ปัญหา
ความตอ้งการของชุมชนเมืองหรือชนบท การวางแผน
ด าเนินโครงการ การปฏิบติัการตามแผน การประเมินผล
การด าเนินงาน โดยการน าหลักการและวิธีการสังคม
สงเคราะห์แบบผสมสานไปใช้ในการศึกษา วิเคราะห์
ขอ้มูลในชุมชน การวางแผน และปฏิบัติการตามแผน 
การรู้จักใช้ทรัพยากร ทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การ เส ริมสร้ างการ มี ส่วน ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการปฏิบัติชุมชนทุกขั้นตอน เช่น การฝึกงาน
สงัคมสงเคราะห์ชุมชม เทศบาล กองสวสัดิการต่างๆ งาน
ดา้นนโยบาย 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 งาน  รวมทั้ งการจัด เ ว ทีสัมมนาทางสั งคม
สงเคราะห์และสร้างเครือข่ายในงานสังคมสงเคราะห์ใน
ภาคใต ้บูรณาการศาสตร์ทางดา้นสงัคมสงเคราะห์กบัการ
สมันาเชิงปฏิบติัการทางสงัคมสงเคราะห์ 

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

ใชก้ฎหมายท่ีถูกตอ้งกบักลุ่มเป้าหมายในการปฏิบติังาน
สงัคมสงเคราะห์ 

Concepts of law in social work; social work 
Acts; laws for target groups in social work 
 
444-403                6(0-0-36) 
กำรฝึกวชิำชีพ 3 
(Field Work III) 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ใน
ประเภทและ/หรือระดับผูรั้บบริการซ่ึงซับซ้อนตอ้งใช้
กลวิธีและองค์ความรู้ขั้นสูงโดยฝึกปฏิบติัในหน่วยงาน
วิชาชีพสังคมสงเคราะห์หรือสวัสดิการสังคมหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 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) 
วถิีมุสลมิกบักำรสังคมสงเครำะห์ 
(Muslim way in Social Work) 

หลักการ ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ในวิถีมุสลิม 
รูปแบบ พัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์ และ
สวสัดิการสงัคมตามวถีิมุสลิมในประเทศไทยและสากล 

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) 
ควำมเป็นธรรมในสังคมกบักำรสังคมสงเครำะห์ 
(Social Justice and Social Work) 

ปรัชญา แนวคิดว่าด้วยความยุติธรรม ยุติธรรม
ทางอาญา ยุติธรรมชุมชน และความเป็นธรรมในสังคม 
กบัการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์ 

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) 
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แนวความคิด ทฤษฏีการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ผลกระทบ บทบาทของงานสังคมสงเคราะห์ต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม 

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) 
สังคมสงเครำะห์สุขภำพจติ 
(Social Work in Mental Health) 

ความหมาย ความส าคัญของสุขภาพจิต วิธีการ
สังคมสงเคราะห์เพ่ือส่งเสริมและบ 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) 
สังคมวทิยำกบักำรสังคมสงเครำะห์ 
(Sociology Social Work) 

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาเก่ียวขอ้งกับ
การปฏิบติังานสังคมสงเคราะห์  ความเขา้ใจ วิธีการทาง
สังคมสงเคราะห์ในโครงสร้างทางสังคม ความสัมพนัธ์
ทางสงัคมท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์และ
การประยุกต์วิ ธีวิทยาทางสังคมวิทยาในงานสังคม
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) 
สวสัดกิำรสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ 
(Social Welfare and Human Security) 

แนวคิด ทฤษฎี สวสัดิการสังคม และความมัน่คง
ของมนุษย์ องค์ประกอบ หลักการ กลไกและบทบาท 
ระบบการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์การ
เสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวติ 

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) 
แรงงำนสัมพนัธ์และกำรประกนัสังคม 
(Labor Relation and Social Insurance) 

แนวคิด หลักการ แรงงานสัมพันธ์และการ
ประกันสังคม การเจรจาต่อรอง สภาพการท างานและ
สภาพการจา้งงาน ประเภท หน้าท่ี ระบบ ขอบข่ายการ
ประกนัสังคม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัสังคม
และปัญหาแรงงานสมัพนัธ์ 

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 เ พื่ อการ ส่ือสารในชีวิต 
ประจ าวนั บทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น การ
ทักทาย การขอบคุณ การสนทนาเบ้ืองตน้ การแนะน า   
ตัวฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพื่อนัก
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

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) 
สังคมสงเครำะห์ในกระบวนกำรยุตธิรรม 
(Social Work in Criminal Justice) 

ปรัชญา  แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบการปฏิบติังาน
สังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการ
ประยกุตง์านสงัคมสงเคราะห์ 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 
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444-312                  3(3-0-6) 
สังคมสงเครำะห์กำรศึกษำ 
(Social Work for Education) 

ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา โอกาสและการ
เข้า ถึงบ ริการการศึกษา การจัดการศึกษาแก่ก ลุ่ม
ผู ้ด้อยโอกาส กรณีศึกษาการจัดการ 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
และการใหบ้ริการทางการแพทย ์

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) 

แนวคิดเก่ียวกับผูสู้งอายุ เพ่ือประยุกต์ใชใ้นการ
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 ำหรับกลุ่มผู้มคีวำมเปรำะบำง 
(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) 
สังคมสงเครำะห์เดก็ เยำวชนและครอบครัว 
(Social Work for Child, Youth and Family) 

แนวคิดเก่ียวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
กระบวนการสังคมสงเคราะห์ในการคุม้ครองเด็ก การ
เสริมสร้างศักยภาพของเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ต่อการจัดการเด็กและ
ครอบครัว ในบริบทต่างๆทางสงัคม 

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 ของความพิการทั้ งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ นโยบาย มาตรการ แนวทางและการ
ปฏิบติัของรัฐ  เอกชน และประชาสงัคมต่อผูพิ้การ 

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
ต่างๆของสงัคม 

Concept of women, process of social work to 
encourage potential women in varies context society 
 
444-412                  3(2-2-5) 
เพศสภำพกบังำนสังคมสงเครำะห์ 
(Gender and Social Work) 

แนวคิด ทฤษฎีในการปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์
ในมิติเพศสภาพและความเท่าเทียมในโอกาสของกลุ่ม
เพศต่าง ๆ 

Concepts, theory of practical in social work in 
gender and equality of chance in varies gender group 
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444-413                  3(2-2-5) 
สังคมสงเครำะห์กบัควำมขัดแย้ง 
(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) 
หลกัระบำดวทิยำในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Principle of Epidemiology for Social Work) 

แนวคิดระบาดวิทยา  ท่ี มีความสัมพัน ธ์กับ
กระบวนการสังคมสงเคราะห์ ทั้งในเขตเมืองและชนบท 
เนน้การปฏิบติังานสงัคมสงเคราะห์เชิงบูรณาการวิชาการ
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) 
เทคโนโลยสีำรสนเทศในงำนสังคมสงเครำะห์ 
(Information Technology in Social work) 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหา การ
สร้าง การจดัเก็บขอ้มูลและการเผยแพร่สารสนเทศดา้น
งานสงัคมสงเคราะห์ 

Use of information technology for searching, 
creating, collecting and expensing information in social 
work 
 
444–416                  3(2-2-5) 
กำรค้ำมนุษย์กบักำรสังคมสงเครำะห์ 
(Human Trafficking and Social Work) 

สังคมสงเคราะห์กับปัญหาการค้ามนุษย์ การ
ป้องกันและจัดการปัญหาการคา้มนุษยอ์ย่างเป็นระบบ 
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) 
นิเวศวทิยำกบักำรสังคมสงเครำะห์ 
(Ecology in Social Work) 

ความหมาย แนวคิด ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบนิเวศ  
ส่ิงแวดลอ้ม  ความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม
การจัดการด้านสภาพภูมิทัศน์ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือตั้ งแต่ระดับ 
บุคคล กลุ่ม ชุมชน รวมทั้งสภาพแวดลอ้มในองคก์รดา้น
การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ท่ีจะส่งผลต่อการ
ปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

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
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
712-151               2(2-0-4) 
วิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำรเบ้ืองต้น 
(Introduction to Food Science and Nutrition) 
 ควำมหมำยและควำมสัมพันธ์ของวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
และโภชนำกำร สภำวะอำหำรและโภชนำกำรของประเทศและ
โลกปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรบริโภคภำวะโภชนำกำรของบุคคล
ข้อแนะน ำกำรบริโภคกำรใช้วิทยำศำสตร์กำรอำหำรเพ่ือถนอม
อำหำรกำรศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำรผลิตอำหำร 
 Definition and correlation of food science and 
nutrition; food and nutritional status of the country 
and the world; factors affecting human consumption; 
nutritional status; dietary guideline; applications of 
food science to preserve foods; field trip of food 
manufacturing 
 
712-231     2(2-0-4) 
เคมีอำหำร 
(Food Chemistry) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 หรือ          
721-231 หลักเคมีอินทรีย ์
 โครงสร้ำงและสมบัติทำงเคมีขององค์ประกอบในอำหำร  
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมีของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อำหำร
ระหว่ำงกำรแปรรูปและกำรเก็บรักษำ วัตถุเจือปนอำหำร 
 Structure and chemical property of 
compositions in food; chemical changes of food raw 
materials and products during processing and storage; 
food additive 
 
712-232     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเคมีอำหำร 
(Food Chemistry Laboratory) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม: 712-231 เคมีอำหำร 

 ปฏิบัติกำรด้ำนสมบัติทำงเคมีและกำรเปลี่ยนแปลง
ระหว่ำงกำรแปรรูป และกำรเก็บรักษำของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์
อำหำร 
 Practice in chemical properties and their 
changes during processing and storage of food 
materials and products 
 
712-321     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อำหำร 
(Food Packaging Technology) 
 สมบัติทำงเคมีและกำยภำพของวัสดุที่ใช้ท ำภำชนะบรรจุ
อำหำรประเภทของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลำยได้ กำร
ดัดแปลงสภำวะบรรจุ อุปกรณ์และเคร่ืองจักรส ำหรับกำรบรรจุ 
กฎหมำยกำรบรรจุหีบห่อและมำตรฐำนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
อำหำร ฉลำกอำหำรและฉลำกโภชนำกำร กำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์
เพ่ือส่งเสริมกำรตลำด 
 Chemical and physical properties of food 
packaging materials; types of packaging; degradable 
packaging; atmospheric modification; equipments and 
machines for packing; packaging laws and food 
packaging standard; labeling; packaging development 
for marketing promotion 
 
712-333     2(2-0-4) 
กำรวิเครำะห์อำหำร 
(Food Analysis) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-231 เคมีอำหำร 
 ควำมส ำคัญของกำรวิเครำะห์คุณภำพผลิตภัณฑ์อำหำร 
กำรวิเครำะห์คุณภำพทำงเคมี หลักกำรและกำรใช้เคร่ืองมือ
วิเครำะห์ กำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพของผลิตภัณฑ์
อำหำร กำรประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือกำรวิเครำะห์สำรต้องสงสัยใน
อำหำรฮำลำล 
 The importance of the chemical quality 
analysis for food products; principle and application 
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of instrument analysis;monitoring the quality changes 
of food products;technique application for suspicious 
substances analysis in halal food 
 
712-334     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวิเครำะห์อำหำร 
(Food Analysis Laboratory) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 712-333 กำรวิเครำะห์อำหำร 
 ปฏิบัติกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของอำหำร 
กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงคณุภำพของอำหำรกำรวิเครำะห์
สำรต้องสงสัยในอำหำรฮำลำล กำรใช้เคร่ืองมือวิเครำะห์เทคนิค
สเปคโตรสโคปีและโครมำโตกรำฟฟ่ี 
 Practice in chemical composition of food; 
quality changes analysis of food products; analysis of 
suspicious substances in halal food; analytical 
instrument operations; spectroscopy and 
chromatography techniques 
 
712-341     3(2-3-4) 
จุลินทรีย์ส ำหรับผลิตภัณฑ์อำหำร 
(Microbial for Food Products) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 722-271จุลชีววิทยำ และ 722-272 
ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 
 ควำมส ำคัญของจลุินทรีย์ในอำหำรจุลินทรีย์ท่ีท ำให้อำหำร
เน่ำเสียและท ำให้เกิดโรค ควำมปลอดภัยและมำตรฐำนของ
ผลิตภัณฑ์อำหำร กำรตรวจวิเครำะห์จุลินทรีย์ในอำหำรประเภท
ต่ำง ๆ กำรใช้ประโยชน์จำกจุลินทรีย์ส ำหรับกำรผลิตอำหำร 
 Microbiology Laboratory Importance of 
microorganisms in foods, microorganisms causing 
food spoilage and food borne disease; safety and 
standard offood products; methods of microorganism 
analysis in various food; utilization of microorganisms 
for food production 
 
712-352     2(2-0-4) 
กำรแปรรูปอำหำร 1 
(Food Processing I) 
 วัตถุดิบและกำรจัดกำรเคร่ืองมือและหลักกำรในกำรแปร
รูปอำหำร กำรใช้ควำมเย็นกำรใช้ควำมร้อน กำรอัดพอง           

กำรท ำแห้ง กำรรมควัน กำรหมักดองกำรใช้รังสี ผลของกำรแปร
รูปต่อสมบัติ ของอำหำรเทคโนโลยีใหม่ในกำรแปรรูปอำหำร 
 Raw materials and managements; equipments 
and methods in food processing; refrigeration;thermal 
processing; extrusion;drying; smoking;fermentation; 
radiation; effects of processing on food properties; 
new technologies in food processing 
 
712-353     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร 1 
(Food Processing Laboratory I) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม: 712-352 กำรแปรรูปอำหำร 1 
 ปฏิบัติกำรกำรตรวจสอบคุณภำพวัตถุดิบและกำรจัดกำร 
วัตถุดิบเพ่ือกำรแปรรูป กำรใช้เคร่ืองมือและกำรแปรรูปอำหำร
ด้วยวิธีกำรแช่เยือกแข็งกำรพำสเจอร์ไรส์ กำรสเตอริไรส์          
กำรท ำแห้ง กำรรมควันกำรหมักดอง กำรอัดพอง และกำรใช้
ไมโครเวฟ 
 Practice in inspection of raw material quality 
for food processing; the use of equipments and food 
processing in various methods such as freezing, 
pasteurization, sterilization, drying, osmotic 
dehydration, smoking, extrusion, and microwave 
 
712-354     2(2-0-4) 
วิศวกรรมอำหำร 
(Food Engineering) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 721-341 อุณหพลศำสตร์ 
 สมดุลระหว่ำงวัฏภำคและสมดุลเคมี ทฤษฏีจลนพลศำสตร์
ของสสำรและพลังงำน กระบวนกำรเฉพำะหน่วยในวิศวกรรม
อำหำร กำรลดขนำดกำรแยกและกำรผสมอำหำรกำรท ำให้เกิด
สภำพอิมัลชันรีโอโลยีของอำหำรกำรออกแบบกระบวนกำรผลิต 
 Phase equilibrium and chemical equilibrium; 
Kinetics law of mass and energy; unit operationin 
food engineering; size reduction; separation and 
mixing of food; emulsification; food rheology; 
process-production design 
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712-355     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรวิศวกรรมอำหำร 
(Food Engineering Laboratory) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 712-354 วิศวกรรมอำหำร 
 ปฏิบัติกำรด้ำนสมดุลระหว่ำงวัฏภำคจลนพลศำสตร์ของ
สสำรและพลังงำนกระบวนกำรเฉพำะหน่วย รีโอโลยีของอำหำร 
 Practice in laboratory of phases equilibrium; 
kinetics theory of matter and energy; unit operation; 
food rheology 
 
712-356     2(2-0-4) 
กำรแปรรูปอำหำร 2 
(Food Processing II) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-352 กำรแปรรูปอำหำร 1 และ  
712-353 ปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร 1 
 กำรวำงผังโรงงำนแปรรูปอำหำร น้ ำและกำรปรับปรุง
คุณภำพน้ ำใช้ในอุตสำหกรรมอำหำร กระบวนกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทต่ำง ๆ กำรเก็บรักษำและกำรควบคุม
คุณภำพผลิตภัณฑ์  
 Food processing plant lay out; water and water 
treatment in food industry; processing of various 
food products; storage and quality control of 
products 
 
712-357     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรแปรรูปอำหำร 2 
(Food Processing Laboratory II) 
รำยวิชำบังคับเรียนร่วม : 712-356 กำรแปรรูปอำหำร 2 
 ปฏิบัติกำร กำรเตรียมน้ ำใช้ในกำรแปรรูปอำหำร 
กระบวนกำรแปรรูปอำหำรทะเล เนื้อสัตว์ นม ไข่ ธัญพืช ถั่วเมล็ด
แห้ง ผัก ผลไม้ และน้ ำมันเพ่ือกำรบริโภค 
 Practice in water treatment for food processing; 
processing of sea foods, animal meat, milk, egg, 
cereals, dried seed legumes, vegetable, fruitand 
edible oil 
 
712-371     3(3-0-6) 
ควำมปลอดภัยและสุขำภิบำลอำหำร 
(Food Safety and Sanitation) 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-352 กำรแปรรูปอำหำร 1 และ 
712-341 จุลินทรีย์ส ำหรับผลิตภณัฑ์อำหำร 
 ควำมปลอดภัยและระบบกำรจัดกำรเพ่ือควำมปลอดภัย
อำหำร สุขำภิบำลอำหำร หลักปฏิบัติที่ดีในกำรผลิตอำหำรกำร
วิเครำะห์จุดควบคุมวิกฤตในอุตสำหกรรมอำหำรและอำหำรฮำ
ลำล กฎหมำยอำหำร กำรจัดกำรของเสียและเทคโนโลยีสะอำด 
 Risk, safety and management system for food 
safety; food sanitation; good manufacturing practice; 
hazard analysis and critical control point in food 
industry and halal food; food laws; waste 
management and clean technology 
 
712-391     3(2-3-4) 
กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร 
(Experimental Design for Food science and Nutrition) 
 หลักกำรวำงแผนกำรทดลอง กำรสุ่มตัวอย่ำง กำร
เปรียบเทียบสองตัวแทน แผนกำรทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
แผนกำรทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนกำรทดลอง      
แบบลำตินสแควร์ กำรทดลองแบบแฟคทอเรียล กำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงสถิติ 
 Principle of experimental designs; sampling; 
two-variable comparison; completely randomized 
design; randomized complete block design; latin 
squares design; factorial experiment; using statistical 
software 
 
712-401     (ไม่มีหน่วยกิต) 
กำรฝึกงำน 
(Field Work) 
 กำรฝึกงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร 
หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง ไม่น้อยกวำ่ 300 ชั่วโมง และผ่ำน         
กำรประเมินตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 Field work in food science and nutrition or 
related filed for a minimum of 300 hours and passing 
the requirement 
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712-402     1(0-3-0) 
เตรียมสหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education Preparation) 
 หลักกำร แนวคิด กระบวนกำรสหกิจศึกษำและระเบียบข้อ
ปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องเทคนิคในกำรสมัครงำน ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรเพ่ือน ำไปพัฒนำตนเองตำม
มำตรฐำนวิชำชีพของแต่ละสำขำวิชำ เช่น กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ 
กำรท ำงำนเป็นทีม และระบบบริหำรงำนคุณภำพใน             
สถำนประกอบกำร ตลอดจนวิธีกำรเขียนรำยงำน และเทคนิค         
กำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร เป็นต้น 
 Principles, concepts, and regulations; 
techniques for job application; basic workplace skills 
for professional improvements in field of study: 
personality development, English proficiency, 
information technology, communication, social 
relations, teamwork,and efficient administration 
system; report writing and academic presentation 
techniques 
 
712-403     6(0-36-0) 
สหกิจศกึษำ 
(Cooperative Education) 
 โครงงำนด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร
ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์นิเทศและที่ปรึกษำจำก            
สถำนประกอบกำร 
 One semester full-time internship in a public or 
private sectors; practice work experience infood 
science and nutrition under supervision of co-
operative education advisor and employers  
 
712-442     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีอำหำรหมัก 
(Fermented Food Technology) 
 หลักกำรของกระบวนกำรหมักจลุินทรีย์และปจัจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรหมัก ประเภทของอำหำรหมัก กำรพัฒนำ          
กำรหมักและเทคโนโลยีอำหำรหมัก กำรควบคุมคุณภำพและ
ควำมปลอดภัยของอำหำรหมัก 

 Principle of fermentation process; icroorganisms 
and factors relating to fermentation; types of 
fermented food; development of fermentation and 
fermented food technology; control of safety and 
quality of fermented food 
 
712-461     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม 
(Milk Product Technology) 
 องค์ประกอบทำงเคมีและสมบัติทำงกำยภำพของน้ ำนม 
กำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำนมดิบ ชนิดของผลิตภัณฑ์นมและ          
กำรแปรรูป กฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 
 Chemical composition and physical property of 
milk, determination of raw milk quality, types of milk 
product and processing, law and regulation related 
 
712-462     3(2-3-4) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ 
(Meat Science and Technology) 
 องค์ประกอบและสมบัติทำงเคมี-ชีวเคมีและกำยภำพของ
เนื้อสัตว์ กำรฆ่ำและกำรตัดแต่งชิ้นส่วนย่อย คุณภำพเนื้อสัตว์
และ กำรประเมินคุณภำพ หลักกำรและเทคโนโลยีกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เนื้อ กำรใช้วัตถุเจือปนอำหำรในผลิตภัณฑ์เนื้อ          
กำรควบคุมคุณภำพ และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ ์
 Compositions and chemical, biochemical and 
physical properties of meat; slaughtering and cutting; 
meat qualities and evaluations; principles and 
processing technology of meat products; application 
of food additive in meat products; quality control 
and product development 
 
712-463     3(2-3- 4)
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสัตว์น้ ำ 
(Fishery Product Technology) 
 กำรจ ำแนกชนิดของสัตว์น้ ำ องค์ประกอบสมบัติทำงเคมี
และทำงกำยภำพของสัตว์น้ ำ หลกักำร ประมง กำรเปลี่ยนแปลง
คุณภำพของสัตว์น้ ำ หลักกำรและเทคโนโลยีกำรผลิต กำรควบคุม
คุณภำพของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำสภำวะกำรตลำดของผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ ำ 
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 Seafood identification; composition; chemical 
and physical properties of seafood; principle of 
fishery; quality changes of fishery product, principles 
and processing technology; quality control and 
marketing of fishery product 
 
712-464     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีอำหำรอบ 
(Bakery Technology) 
 ชนิดของผลิตภัณฑ์อำหำรอบ สมบัติและหน้ำท่ีของ
ส่วนผสมในอำหำรอบ เทคโนโลยีกำรผลิตอำหำรอบ กำรเก็บ
รักษำ  กำรควบคุมคุณภำพและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรอบ 
 Types of bakery product; properties and 
function of ingredient in bakery; bakery production 
technology; storage, quality control and 
development of bakery products 
 
712-465     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จำกธัญพืชและถั่ว 
(Cereal and Legume Products Technology) 
 ชนิดและลักษณะของธัญพืชและถั่ว โครงสร้ำง
องค์ประกอบและคุณค่ำทำงโภชนำกำรของธัญพืช และถั่ว 
กำรเก็บรักษำธัญพืชและถั่ว เทคโนโลยีกำรแปรรูป กำรตรวจสอบ
และควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ กำรใช้ประโยชน์และควำมส ำคัญ
ทำงเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ ์
 Types and characteristics of cereal and legume; 
structure, composition and nutrition of cereal and 
legume, storage of cereal and legume; processing 
technology; inspection and quality control of the 
products; utilization and economic importance of the 
products 
 
712-466     3(2-3-4) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีข้ำว 
(Rice Sciences and Technology) 
 ควำมส ำคัญของข้ำว พันธุข์้ำว โครงสร้ำงเมล็ดและ
คุณภำพของข้ำว มำตรฐำนข้ำวไทย กำรเปลี่ยนแปลงและกำร
ควบคุมคุณภำพหลังกำรเก็บเกี่ยวของข้ำว คุณค่ำทำงโภชนำกำร

และประโยชน์ เชิงสุขภำพของขำ้ว กำรเพ่ิมมูลค่ำและผลิตภัณฑ์
ข้ำว สตำร์ชข้ำวและกำรใช้ประโยชนน์วัตกรรมจำกข้ำว 
 Significance of rice; rice varieties; rice grain 
structure and qualities; Thai rice standard; quality 
changes after harvesting; nutritional and health 
benefit of rice; value added and rice products; starch 
and its utilization; rice innovation 
 
712-467     3(2-3-4) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ 
(Fruit and Vegetable Products Technology) 
 ชนิดและลักษณะของผักและผลไม้ องค์ประกอบทำงเคมี 
สรีรวิทยำของผักและผลไม้ เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยว หลักกำร
และเทคโนโลยีกำรแปรรูปผักและผลไม้กำรควบคุมคุณภำพ
ผลิตภัณฑ ์
 Types and characteristics of fruit and 
vegetable; chemical composition; fruit and vegetable 
physiology; post harvest technology; principles and 
technologies of fruit and vegetable processing; 
quality control of the products 
 
712-468     3(2-3-4) 
กำรใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร 
(Utilization of By-product from Food Industry) 
 แหล่งและองค์ประกอบของวัสดุเศษเหลือจำก
อุตสำหกรรมอำหำร กำรจัดกำรวัสดุเศษเหลือและกำรใช้
ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจำกอุตสำหกรรมอำหำร 
 Sources and compositions of wastes from food 
industry; management and utilization of food 
processing by-product 
 
712-469     3(2-3-4) 
แป้งและกำรใช้ประโยชนจ์ำกแปง้ 
(Starch and Its Applications) 
 แหล่งของสตำร์ช สมบัติของสตำร์ชและกำรวิเครำะห์ 
กำรดัดแปรสตำร์ช ฟลำวร์ที่เติมและเสริมสำรอำหำร              
กำรประยุกต์ใช้ฟลำวร์และสตำร์ชในผลิตภัณฑ์อำหำรและไม่ใช่
อำหำร กรณีศึกษำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์อำหำรพ้ืนถิ่นภำคใต้         
จำกแป้ง 
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 Source and of starch; starch properties and 
their analysis; starch modifications; enriched and 
fortified flour; application of flour and starch in food 
and non-food products; case study of southern local 
starch based food product processing 
 
712-472     3(2-3-4) 
กำรประกันคุณภำพอำหำร 
(Food Quality Assurance) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-356 กำรแปรรูปอำหำร 2 
 กำรประเมินคุณภำพอำหำรทำงประสำทสัมผัสและ          
ทำงกำยภำพ แนวควำมคิดด้ำนคุณภำพ ระบบกำรบริหำรงำน
คุณภำพและกฎระเบียบตำมมำตรฐำนสำกล กำรบริหำรงำน
คุณภำพโดยหลักกำรทำงสถิติ 
 Sensory and physical evaluation of food; 
concept of quality; international quality management 
system and standard regulation; statistics for quality 
management 
 
712-473     3(3-0-6) 
หลักกำรผลิตอำหำรฮำลำล 
(Halal Food Production) 
 ควำมหมำย ควำมส ำคัญและข้อก ำหนดของอำหำรฮำลำล 
ควำมสัมพันธข์องอำหำรฮำลำลกับวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร กำรจัดกำรวัตถุดิบและหลกักำรผลิตอำหำรตำม        
หลักมำตรฐำนฮำลำลควำมส ำคัญและกำรขออนุญำตใช้
เคร่ืองหมำยฮำลำลกำรตลำดและธุรกิจอำหำรฮำลำล 
 Definition, importance and regulations of halal 
food; correlation of halal food with food science and 
nutrition; raw material management and food 
producing under halal standard; importance and 
permission of halal accreditation; marketing and 
business of halal food 
 
712-474     3(2-3-4) 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 
(Food Products Development) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-356 กำรแปรรูปอำหำร 2 

 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร          
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ หลกักำรและ ขั้นตอนในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อำหำร กำรประเมินคุณภำพและกำรทดสอบกำร
ยอมรับของผู้บริโภคเทคนิคทำงสถิติในงำนพัฒนำผลิตภัณฑ ์
 Factors affecting food product development;  
characteristics of new products; principles and steps 
of food product development; quality evaluation and 
consumer test; statistical techniques in product 
development 
 
712-475     3(2-3-4) 
นวัตกรรมอำหำรและขนมไทย 
(Innovation in Thai Food and Dessert) 
 ชนิดและคุณลักษณะของอำหำรและขนมไทย แนวโน้ม
ของกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิต กำรยืดอำยุกำรเก็บรักษำ 
และกำรบรรจุภัณฑ์ กำรสร้ำงนวตักรรมและเพ่ิมมูลค่ำอำหำรและ
ขนมไทย 
 Characteristics of Thai foods and desserts; 
trends in development of production technologies, 
shelf life extension and packaging; innovation 
creation and value added of Thai foods and desserts 
 
712-481     3(3-0-6) 
กำรตลำดของอำหำร 
(Food Marketing) 
 หลักกำรตลำด ควำมส ำคัญของกำรตลำด ตลำดของ
อำหำรในระดับมหภำคและจุลภำค พฤติกรรมผู้บริโภค            
กำรวำงแผนกิจกรรมทำงกำรตลำด กำรวิเครำะห์ตลำด และ
พฤติกรรมกำรซ้ือ กลยุทธ์ทำงกำรตลำดของอำหำร 
 Principles and importance of marketing; macro 
and micromarketing of food, consumer behaviour; 
activity planning of marketing; marketing analysis and 
buying behaviour, strategies of food marketing 
 
712-482     3(3-0-6) 
กำรจัดกำรอุตสำหกรรมอำหำร 
(Food Industry Management) 
 กำรออกแบบและวำงผังโรงงำนอำหำร กำรวำงแผน 
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กำรผลิตและอัตรำก ำลัง กำรบริหำรสินค้ำ คงคลัง กฎหมำย
โรงงำนกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม             
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และกำรจัดกำรที่เหมำะสมในกำรผลิต
อำหำรจิตวิทยำอุตสำหกรรม 
 Food plant layout and design; plant production 
and man power planning; storage management; plant 
regulations; energy conservation; environmental 
management; applications of appropriate technology 
and management for food productions; industrial  
psychology 
 
712-483     3(3-0-6) 
กำรจัดกำรส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
(Management for new entrepreneur) 
 กำรวำงแผนและกำรจัดกำรผลิต กำรตลำด ระบบบัญช ี
ระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กฏหมำยและข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง กำรเขียนแผนกำรตลำด
กำรศึกษำดูงำน 
 Production planning and management; 
marketing; accounting system; human resource 
system management; electronic commerce; law 
andrelated regulation; marketing plan writing; field 
trip 
 
712-492     1(0-3-0) 
สัมมนำทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 
(Seminar in Food Science and Nutrition) 
 กระบวนกำรสืบค้นข้อมลูกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์
บทควำมในหัวข้อที่ทันสมัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำร        
และโภชนำกำร กำรน ำเสนอสมัมนำ 
 Information searching; analyzing and 
synthesizing of article in current topic of Food 
Science and Nutrition; seminar presentation 
 
712-493     1(0-3-0) 
โครงร่ำงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 
(Research Proposal in Food Science and Nutrition) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-391 กำรออกแบบกำรทดลอง
ส ำหรับวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 

 กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
และโภชนำกำรส่วนประกอบของโครงร่ำงงำนวิจัยกำรต้ังโจทย์
วิจัยและสมมติฐำน กำรทบทวนวรรณกรรมกำรวำงแผน         
กำรทดลอง กำรเขียนโครงร่ำงงำนวิจัย 
 Structure of research proposal; formulation of 
research questions and hypothesis; literature review; 
experimental design; research proposal writing 
 
712-494     3(0-9-0) 
กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 
(Research Project in Food Science and Nutrition) 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 712-493 โครงร่ำงงำนวิจัย              
ทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและโภชนำกำร 
        โครงร่ำงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร กำรวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรอำหำรและ
โภชนำกำร กำรจัดกำรข้อมลู กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย              
และกำรน ำเสนอผลงำน 
 Research in food science and nutrition; data 
management; research report writing and 
presentation 
 
718-111       2(2-0-4) 
โภชนศำสตร์และกำรก ำหนดอำหำรเบ้ืองต้น 
(Introduction to Nutrition and Dietetics) 
        ค ำจ ำกัดควำมของโภชนศำสตร์ และกำรก ำหนดอำหำร 
ควำมส ำคัญของโภชนำกำรต่อสขุภำพ สถำนกำรณ์ด้ำนอำหำร
และโภชนำกำรในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต วิชำชีพ
นักโภชนำกำร และนกัก ำหนดอำหำร กำรผสมผสำนควำมรู้
โภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำรในระบบงำนส่งเสริมสขุภำพ 
จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ 
        Definitions of nutrition and dietetics; 
significances of nutrition on health; food and 
nutrition situation in the past, present and future; the 
professions in nutrition and dietetics; the integration 
of nutrition and dietetics in health care; ethics and 
standard of practices 
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718-131                   3(3-0-6) 
วิทยำศำสตร์กำรอำหำรส ำหรับกำรก ำหนดอำหำร  
(Food Science for Dietetics)  
        ควำมหมำยและควำมสัมพันธ์ของวิทยำศำสตร์กำรอำหำร
และโภชนำกำร กำรเสื่อมเสียของอำหำร หลักกำรถนอมอำหำร 
ประเภทของเคร่ืองมือและวิธีกำรแปรรูปอำหำรเบ้ืองต้น           
กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์อำหำรชนิดต่ำง ๆ ผลของกำรแปรรูป
และกำรเก็บต่อคุณภำพอำหำร  
 Definition and correlation of food science and 
nutrition; food deterioration; principles of food 
preservation; types of equipment and basic food 
processing; food storage; effect of processing and 
storing on food qualities 
 
718-141                   2(2-0-4) 
หลักกำรฮำลำลส ำหรับระบบบริกำรสุขภำพและอำหำร 
(Principle of Halal for Health and Food Services) 
 หลักกำรฮำลำลส ำหรับระบบบริกำรสุขภำพและอำหำร 
วิถีมุสลมิที่เกี่ยวข้องกับอำหำรและสขุภำพ หลักเกณฑ์            
ในกำรรับรองฮำลำล ครัวฮำลำล สปำเพ่ือสุขภำพตำมวิถีมุสลิม 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรบ ำบัดโรคตำมวิถีมุสลิม 
 Principle of halal for health and food services; 
Muslim ways related to food and health; regulation in 
halal accreditation; halal kitchen; healthy spa 
according to Muslim ways; health promotion and 
therapeutics according to Muslim way 
 
718-142                   3(2-3-4) 
หลักกำรประกอบอำหำร 
(Principles of Food Preparation)  
 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของอำหำร หลักกำรเลือก 
กำรเตรียม และกำรประกอบอำหำร กำรจัดครัวและเคร่ืองมือใน
กำรประกอบอำหำร กำรสร้ำงต ำรับอำหำรมำตรฐำน อำหำรเพ่ือ
สุขภำพ กำรจัดตกแต่งและกำรจดัเสิร์ฟอำหำร  
 Definitions and importance of food; principles 
of food selection,  preparation and cooking; layout of 
kitchen and cooking equipment; formulation of 
standard recipes; healthy  food; food decoration and 
serving   

718-161                              2(2-0-4) 
เภสัชวิทยำเชิงโภชนำกำร     
(Nutritional Pharmacology) 
 เภสัชจลนศำสตร์ เภสัชพลศำสตร์ กลไกกำรออกฤทธิ์ของ
ยำกลุ่มต่ำงๆ ผลข้ำงเคียงของกำรใช้ยำ กำรแพ้ยำ ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ำงยำและอำหำร  ข้อควรระวังในกำรใช้ยำในกลุ่มบุคคล
เปรำะบำง บัญชียำหลักแห่งชำติ ยำสมุนไพร
 Pharmacokinetics; pharmacodynamics; and 
pharmacological effects of various drugs; side effects 
of drug usage; drug allergy; drug and nutrient 
interaction; precaution in applying drug in vulnerable 
groups; national list of essential drugs; medicinal 
herb 
 
718-164                              3(3-0-6) 
ชีววิทยำของเซลล์และพนัธุกรรม  
(Cell Biology and Genetics) 
 โครงสร้ำงและหน้ำท่ีของเซลล์โพรคำริโอตและยูคำริโอต 
กำรแบ่งเซลล์ เมแทบอลิซึมของเซลล์และ กำรเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในเซลล์  สำรพันธุกรรมและกำรแสดงออกของยีน 
         Structure and function of prokaryotic and 
eukaryotic cells; cell division;  cell metabolism and 
metabolic pathway; gene and gene expression 
 
718-213                                                    3(3-0-6)  
ชีวเคมีเชิงโภชนำกำร                                
(Nutritional Biochemistry) 
 โครงสร้ำงทำงเคมีและบทบำททำงชีวเคมีของสำรอำหำร 
กำรน ำสำรอำหำรไปใช้ประโยชนใ์นระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ 
ปฏิสัมพนัธ์ของสำรอำหำร และผลกระทบในกระบวนกำร         
ทำงชีวเคมีที่ส ำคัญต่อภำวะโภชนำกำร และสุขภำพ 
 Chemical structure and biochemical roles of 
nutrients;  utilization of nutrients in cellular and 
tissue;  interaction of nutrients and importance 
biochemical effects on nutritional status and health 
 
718-217                                3(2-3-4) 
หลักโภชนบ ำบัด 
(Principles of Nutrition Therapy) 
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 กระบวนกำรในกำรให้โภชนบ ำบดั รำยกำรอำหำร
แลกเปลี่ยน หลกักำรก ำหนดอำหำรและกำรให้ค ำแนะน ำส ำหรับ
คนในสภำวะปกติและสภำวะเจ็บป่วย ฝึกปฏิบัติกำรก ำหนดและ
ดัดแปลงอำหำรส ำหรับบุคคลในสภำวะต่ำง ๆ 
 Nutritional care process; estimation of energy 
and nutrients requirement; food exchange lists; 
principles of diet management and nutrition 
counseling for normal and ill individuals; laboratory 
practices in disease-specific diet management 
 
718-221                       ไม่นับหน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติวิชำชีพทำงกำรจัดกำรระบบบริกำรอำหำร 
(Practicum in Food Service Management) 
 ฝึกงำนกำรจัดบริกำรอำหำรไม่น้อยกว่ำ  150 ชั่วโมง            
ในโรงพยำบำล สถำนบ ำบัด โรงเรียน หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ            
ที่มีกำรจัดบริกำรอำหำรปริมำณมำก โดยน ำทักษะที่ได้เรียน          
มำใช้ในสถำนที่จริง เช่น กำรวำงแผนในกำรผลิตอำหำร           
กำรเลือกวัตถุดิบและกำรสั่งซื้อ กำรควบคุมกำรผลิตและคุณภำพ 
กำรบริกำรอำหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล กำรติดต่อประสำนงำน
ตลอดจนกำรจัดบริกำรอำหำร                 
 Minimum of 150 hours practicum in food 
service management in hospitals or therapeutic 
institutions, schools or other sectors dealing with 
food services by applying skills in food productions, 
selection and purchase of raw materials, production 
and quality control, food services, human resource 
management and co-operative communication 
 
718-232                    3(3-0-6) 
ควำมปลอดภัยและสุขำภิบำลอำหำร  
(Food Safety and Sanitation) 
 ควำมมั่นคงทำงอำหำร ควำมปลอดภัยในกำรผลิตอำหำร  
ประเภทและสำเหตุของอันตรำยในอำหำรตลอดห่วงโซ่และ
แนวทำงป้องกัน อุบัติกำรณ์ใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย
ของอำหำร หลักกำรสุขำภิบำลอำหำร หลักเกณฑ์และวิธีกำร
ปฏิบัติท่ีดีในกำรผลิตอำหำร มำตรฐำนงำนโภชนำกำรใน
โรงพยำบำล กฎหมำยอำหำร  
 Sustainable diet; safety in food production; 
types and causes of food hazards along food chain 

and prevention; new issues related to food safety; 
principles of food sanitation; good food 
manufacturing practice; nutritional standards in 
hospital; food law  
 
718-248           3(2-3-4) 
กำรจัดกำรระบบกำรบริกำรอำหำรเพ่ือโภชนำกำร 
(Nutrition Oriented Food Service Management) 
 หลักกำรจัดกำรระบบกำรบริกำรอำหำรในสถำน
ประกอบกำร และโรงพยำบำล กำรวำงแผน กำรก ำกับ ควบคุม
และกำรประเมิน กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรเงิน กำรจัดซ้ือ 
กำรเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์ กำรวำงผังสถำนที่ประกอบและบริกำร
อำหำร กำรก ำหนดรำยกำรอำหำร กำรจัดท ำต ำรับและคุณค่ำ 
ทำงโภชนำกำรให้เหมำะกับกำรผลิตอำหำรจ ำนวนมำก               
กำรจัดกำรครัวฮำลำล กำรฝึกปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรและกำร
บริกำรอำหำรในสถำบัน 
 Principles of food service management in 
workplaces and hospitals; planning, monitoring and 
evaluation; management of human resources and 
budgets; purchasing; handling of materials and 
equipments; layout of area for food preparation and 
services; meal planning; recipes and nutritional 
quality management of large quantity of food 
production; Halal kitchen management; practice in 
food service management 
 
718-265           3(3-0-6) 
สรีรวิทยำของมนุษย์และกำยวิภำค     
(Human Physiology and Anatomy)  
 ลักษณะ โครงสร้ำง ต ำแหน่งและควำมสัมพันธข์อง   
อวัยวะต่ำงๆ กำรท ำงำนและกลไกควบคุมกำรท ำงำนพื้นฐำนของ           
ระบบอวัยวะในร่ำงกำยของมนุษย์ในภำวะปกติ 
 Appearance; structural architecture; position 
and relation of human organ; basic function and 
mechanism of regulation of human organ systems in 
normal conditions 
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718-266                  3(3-0-6) 
พยำธิวิทยำ  
(Pathology)  
 หลักของพยำธิวิทยำ กำรเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ
หรืออวัยวะ สำเหตุของกำรเกิดโรคในมนุษย์และกลไกของ          
กำรเกิดโรค รวมท้ังเปลี่ยนแปลงกำรท ำงำนของระบบต่ำง ๆ          
เมื่อเกิดพยำธิสภำพ 
 Principles of pathology; the changes of cell 
tissues or organs, emphasis on the causes and 
mechanisms of  human diseases, including 
pathophysiology of the affected systems 
 
718-312                  3(2-3-4) 
โภชนำกำรศึกษำและกำรให้ค ำปรึกษำทำงโภชนำกำร 
(Nutrition Education and Counseling) 
 กำรให้ค ำปรึกษำทำงโภชนำกำร  กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎี
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือสร้ำงเสริมกำรบริโภคอำหำรและ 
วิถีชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มที่มีปญัหำทำงโภชนำกำรให้เหมำะสม 
หลักกำรและกลวิธีในกำรสื่อสำร กำรผลิตสื่อ กำรให้โภชนำกำร
ศึกษำเพ่ือส่งเสริมภำวะโภชนำกำร และป้องกันปัญหำ          
ทุพโภชนำกำร 
 Nutrition counseling; application of behavior 
modification theory in promoting desirable food 
consumption habits and life styles of individuals or 
groups; communication principles and techniques; 
media creation; nutrition education for promoting 
optimal nutritional status and controlling 
malnutrition problems 
 
718-313     3(3-0- 6) 
โภชนำกำรมนษุย ์
(Human Nutrition) 
 กระบวนกำรน ำสำรอำหำรไปใช้ประโยชน์ เมแทบอลิซึม
และหน้ำท่ีของสำรอำหำรและสำรที่ไม่ใช่สำรอำหำรในร่ำงกำย 
ผลของกำรได้รับสำรอำหำรไม่พอ และมำกเกินพอต่อสขุภำพ  
ควำมต้องกำรสำรอำหำร ปริมำณสำรอำหำรที่ควรได้รับ 
ข้อแนะน ำกำรบริโภคเพ่ือโภชนำกำร  กำรประเมินคุณค่ำทำง
โภชนำกำรของอำหำร ฉลำกโภชนำกำร 

 Nutrient utilization; metabolism and roles of 
nutrients and non-nutrient bioactive compounds; 
effects of deficient and excess nutrient intakes on 
health; nutrient requirements; dietary reference 
intakes; dietary guidelines; nutritional evaluation of 
foods; nutrition labeling 
 
718-314       3(3-0-6) 
โภชนำกำรตลอดวงจรชีวิตมนษุย์ 
(Nutrition Throughout The Human Life Cycle) 
 ควำมส ำคัญของโภชนำกำรตลอดวงจรชีวิตมนุษย์ต่อ           
กำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกจิ กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยวิภำค
และสรีรวิทยำในแต่ละช่วงอำยุ  โภชนำกำรที่จ ำเป็นส ำหรับกำร
เจริญเติบโต พัฒนำกำร และสุขภำวะของบุคคล ต้ังแต่เกิด
จนกระทั่งวัยชรำ  อำหำรที่เหมำะสมส ำหรับบุคคลในแต่ละช่วง
อำยุ ปัญหำทำงโภชนำกำรที่พบได้ในแต่ละช่วงอำยุ และแนวทำง
ป้องกันและแก้ไข 
 Significance of nutrition throughout human life 
cycle for socioeconomic development; anatomical 
and physiological changes in each stage of the life 
cycle; nutrition for growth, personal development 
and well-being; normal nutrition for each stage of 
life; nutritional interventions for prevention and 
correction of nutritional problems in each phase of 
the cycle 
 
718-315        3(3-0-6) 
โภชนบ ำบัดทำงกำรแพทย์ 1 
(Medical Nutrition Therapy I) 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโภชนำกำรและกำรเจ็บป่วย            
เมแทบอลิซึมของพลังงำนและสำรอำหำรในภำวะของโรค           
โภชนบ ำบัดส ำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน เมแทบอลิกซินโดรม 
โรคเบำหวำน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด          
โรคควำมดันโลหิตสูง เอชไอวี/เอดส์  โรคมะเร็ง โภชนำกำร
ทำงเลือก 
 Relationship between nutrition and illnesses; 
metabolism of energy and nutrients during illness; 
nutrition therapy for obesity, metabolic syndrome, 
diabetes, dyslipidemia, cardiovascular disease and 
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hypertension, HIV/AIDS, cancer; alternative nutrition 
therapy 
 
718-316        3(3-0-6) 
โภชนบ ำบัดทำงกำรแพทย์ 2 
(Medical Nutrition Therapy II) 
 โภชนบ ำบัดส ำหรับผู้ป่วยโรคตับและโรคระบบทำงเดิน
อำหำร โรคไต โภชนำกำรส ำหรับผู้ป่วยผ่ำตัด ติดเชื้อและ            
กำรเจ็บป่วยภำวะวิกฤติ  โรคทำงโภชนำกำรในเด็ก กำรให้อำหำร
ทำงสำยให้อำหำรและทำงหลอดเลือดด ำ  
 Nutrition therapy for hepatic diseases and 
gastrointestinal disorders, renal diseases; nutrition for 
patient having surgery, infection and critical illness;  
nutrition related diseases in children; enteral and 
parenteral nutrition support 
 
718-318     3(2-3-4) 
โภชนำกำรชมุชน 
(Community Nutrition) 
 สถำนกำรณ์ปัญหำโภชนำกำรชุมชนในประเทศไทย 
นโยบำยอำหำรและโภชนำกำรแห่งชำติ ปัจจัยท่ีมีผลต่อภำวะ
โภชนำกำรในชมุชน กำรวินิจฉัย กำรวิเครำะห์ปัญหำ            
กำรวำงแผน และกำรด ำเนินกำรในกำรป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหำ
โภชนำกำรในชมุชน  กำรติดตำมและประเมนิผลภำวะโภชนำกำร
ในชุมชน 
 Community nutritional problems in Thailand; 
national food and nutrition policy; factors affecting 
community nutritional status; diagnosis, analysis, 
planning and action in prevention or solving 
community nutritional problems; monitoring and 
evaluation of community nutritional status 
 
718-319     3(2-3-4) 
กำรประเมินภำวะโภชนำกำร 
(Nutritional Assessment) 
 กำรคัดกรองทำงโภชนำกำร หลักกำรและเทคนิควิธีกำร 
ในกำรประเมินภำวะโภชนำกำร มำตรฐำนและเกณฑ์กำรประเมิน
ทำงโภชนำกำรในระดับบุคคล และชมุชน กำรแปลผลกำร

ประเมินทำงโภชนำกำร ฝึกปฏิบติักำรประเมินภำวะโภชนำกำร
ด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
 Nutrition screening; principles and techniques 
in nutritional assessment; standards and references 
for evaluating the nutritional status of individuals and 
community; interpretation of nutritional assessments; 
practice in nutritional assessment by various methods 
 
718-322               ไม่นับหน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติวิชำชีพทำงโภชนำกำรในคลินิก 
(Practicum in Clinical Nutrition) 
 ฝึกปฏิบัติวิชำชีพในคลนิิกโรคต่ำง ๆ ไม่น้อยกว่ำ 200 
ชั่วโมงที่สัมพันธก์ับอำหำร อย่ำงน้อย 1 กลุ่มโรค  ได้แก่ โรคอ้วน 
เบำหวำน  โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคระบบ
ทำงเดินอำหำรและโรคตับ โรคมะเร็ง กำรประเมินภำวะ
โภชนำกำรรำยบุคคล กำรก ำหนดอำหำร กำรประเมินและติดตำม
ผลกำรให้โภชนบ ำบัด  กำรท ำงำนกับสหสำขำวิชำชีพในกำร
บ ำบัดโรค 
 Minimum of 200 hours practicum in clinical 
nutrition dealing with at least one syndrome, i.e. 
diabetes, obesity, cardiovascular disease, renal 
failure, gastrointestinal disturbances, liver diseases 
and cancer; individual nutritional assessment; diet 
prescription; monitoring and evaluation of nutrition 
therapy;  multi-professional teamwork 
 
718-323     ไม่นับหน่วยกิต 
ฝึกปฏิบัติวิชำชีพทำงโภชนำกำรในชุมชน 
(Practicum in Community Nutrition) 
 ฝึกปฏิบัติวิชำชีพทำงโภชนำกำรชุมชนไม่น้อยกว่ำ 150 
ชั่วโมง กำรฝึกทักษะกำรประเมินภำวะโภชนำกำรชุมชน        
กำรวินิจฉัยปัญหำ กำรวำงแผน และกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
โภชนำกำร กำรติดตำมและกำรประเมินผลโครงกำร 
 Minimum of 150 hours practicum in community 
nutrition; skills on community nutritional assessment, 
problem identification, planning, problem solving 
intervention, and program monitoring and evaluation   
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718-362     2(2-0-4) 
สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพและประโยชน์ต่อสขุภำพ 
(Bioactive Compounds and Health Benefits)  
 ค ำจ ำกัดควำม ชนิด กำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพของสำรใน
ด้ำนต่ำงๆ  และประโยชน์ต่อสุขภำพ 
 Definition; types; biological activities and health 
effects 
 
718-411                                                3(2-3-4)  
โภชนบ ำบัด 
(Diet Therapy) 
 กระบวนในกำรให้โภชนบ ำบัด กำรเปลี่ยนแปลงทำง
สรีรวิทยำและชีวเคมีของผู้ป่วยด้วยโรคต่ำงๆ บทบำทของอำหำร
และสำรอำหำรต่อกำรป้องกันและกำรรักษำโรค หลักกำรก ำหนด
และจัดอำหำรส ำหรับผู้ป่วยเฉพำะโรค ปฏิบัติกำรกำรก ำหนดและ
จัดเตรียมอำหำรเฉพำะโรค 
 Nutrition care process; physiological and 
biochemical changes of patients; roles of diet and 
nutrient in disease prevention and treatment; 
principle of diet prescription and food management 
for patients with specific diseases; practice in meal 
preparation for disease-specific 
 
718-424       1(0-2-1) 
กำรเตรียมสหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education Preparation) 
 หลักกำร แนวคิด กระบวนกำรและระเบียบข้อปฏิบัติ 
เทคนิคในกำรสมัครเข้ำสถำนประกอบกำร ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร  กำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำน
วิชำชีพของสำขำวิชำ ประกอบด้วย กำรพัฒนำบุคลิกภำพ 
ภำษำอังกฤษ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ 
กำรท ำงำนเป็นทีม และระบบบริหำรงำนคุณภำพใน           
สถำนประกอบกำร กระบวนกำรในกำรท ำวิจัยและโครงงำน
วิธีกำรเขียนรำยงำน และเทคนิคกำรน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร 
 Principles, concepts, process and regulations; 
techniques for job application; basic workplace skills; 
professional improvements: personality 
development, English proficiency, information 
technology, communication, social relations, 

teamwork, and efficient administration system;  
process in doing research and projects; report writing 
and academic presentation techniques 
 
718-425     6(0-36-0) 
สหกิจศกึษำ 
(Cooperative Education) 
 กำรปฏิบัติงำนจริงเต็มเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำในหน่วยงำน
ภำครัฐ ภำคเอกชน หรือสถำนประกอบกำรที่มีกำรจัดบริกำร
อำหำรปริมำณมำก หรืองำนโภชนำกำรในคลินิก หรือ            
งำนโภชนำกำรชมุชน ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์นิเทศ และ             
ที่ปรึกษำจำกสถำนประกอบกำร รำยงำน/กำรน ำเสนอผลส ำเร็จ
โครงงำนสหกิจศึกษำ 
 One semester full-time internship in public or 
private sectors dealing with large quantity of food 
services, clinical nutrition, community nutrition, 
under direct supervision of  designated lecturers and 
advisors from the workplaces; report writing 
/presentation of the required project outcome 
 
718-433     3(2-3-4) 
หลักกำรวิเครำะห์คุณภำพและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร
(Principles of Food Analysis and Product 
Development) 
 หลักกำรและปฏิบัติกำรเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์องค์ประกอบ
พ้ืนฐำน คุณสมบัติทำงกำยภำพ กำรประเมินประสำทสัมผัสและ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
 Principles and laboratory of food components 
analysis; physical properties; sensory evaluation and 
food product development 
 
718-440       3(2-3-4) 
ศิลปะกำรท ำอำหำร   
(Culinary Arts) 
 ทฤษฎีและหลักในกำรเตรียมและกำรปรุงอำหำรแบบต่ำง 
ๆ หลักในกำรเตรียมและปรุงผัก แป้ง ไข่ เนื้อสัตว์ น้ ำสต๊อคและ
ซุป ศิลปะในกำรประกอบอำหำร กำรเลือกและกำรจัดเตรียมผัก
ผลไม้เพ่ือกำรตกแต่ง  กำรแกะสลักผัก ผลไม้   และ งำนใบตอง
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ในกำรตกแต่งอำหำร อำหำรตำมสมัยนิยม อำหำรท้องถิ่น 
ปฏิบัติกำรประกอบอำหำรบุฟเฟต์ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์   
 Theories and  principles of preparing  and 
cooking: vegetables, starch, eggs, meat stocks and 
soups;  culinary arts:  selecting and preparing fruits 
and vegetables for decoration, fruit and vegetables 
carving, banana leaf for food decoration; modern 
food; local food; practice in preparing buffets; 
packaging design 
 
718-441     3(2-3-4)      
ขนมอบ    
(Bakery)  
 ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับขนมอบ คุณสมบัติของส่วนผสม
และสำรปรุงแต่ง วิธีใช้และกำรเก็บรักษำวัสดุอุปกรณ์                
กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ขนมอบและบรรจุภัณฑ ์
 Basic knowledge of bakery; properties of 
ingredients and food additives; use and keeping of 
cookware; storage and packing of bakery products 
 
718-442     3(2-3-4)      
สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ 
(Herbs for Health)  
 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของสมุนไพร แหล่งที่มำ 
สำรประกอบท่ีส ำคัญ ฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ  ส่วนที่น ำมำใช้           
กำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนของสมุนไพร สมุนไพรที่ใช้ 
เพ่ือส่งเสริมสุขภำพและรักษำโรค 
 Botanical characteristics; sources; important 
active compounds; pharmacological activities; usable 
parts; quality and standards control of herbs; herbs 
for health promotion and disease treatment 
 
 
718-443     3(3-0-4) 
อำหำรเพ่ือสุขภำพ 
(Food for Health) 
 วิถีกำรด ำเนินชีวิตและสขุภำพของคนในยุคปัจจุบัน         
ผลของกำรบริโภคอำหำรต่อสุขภำพของคนในปัจจุบัน           
อำหำรเพ่ือสุขภำพในรูปแบบต่ำง ๆ คุณค่ำทำงโภชนำกำรและ 

ผลจำกกำรบริโภคอำหำรเพ่ือสุขภำพ  กำรกล่ำวอ้ำงเกี่ยวกับ
ปริมำณและหน้ำท่ีของสำรอำหำร 
 Current human life-styles and health status; 
effects of food consumption on human health at the 
present; various kinds of health food; nutritive values 
and effects of health food consumption; nutrient 
content and function claims 
 
718-444     3(2-3-4) 
ธุรกิจอำหำร   
(Food Business) 
 หลักกำรด ำเนินงำนของธุรกิจ ลกัษณะขององค์กร 
โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบและวิธีด ำเนินงำนธุรกิจ
อำหำร กระบวนกำรจัดกำรและกำรวำงแผน แนวทำงพัฒนำ
ธุรกิจอำหำรและกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Principles of business; characteristics of 
organization; structure, authority and responsibility; 
food business running, planning and management; 
food business development and related law 
 
718-445     3(2-3-4) 
อำหำรและโภชนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ                                                  
(Food and Nutrition for Elder)  
 กระบวนกำรของควำมชรำภำพ; ปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงปัจจัย
ทำงด้ำนกำย จิตสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและยำต่อภำวะ
โภชนำกำรของผู้สูงอำยุ; ภำวะทุพโภชนำกำรและผลของ        
กำรเจ็บป่วย (เฉียบพลันและ เร้ือรัง) ต่อภำวะโภชนำกำรของ
ผู้สูงอำยุ; กำรประเมินภำวะโภชนำกำร; เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ
และกำรติดตำมผล; กลยุทธ์ในกำรให้บริกำรทำงด้ำนอำหำรและ
โภชนำกำรที่สมบูรณ์แบบส ำหรับผู้สูงอำยุ; ปฏิบัติกำรจัดกำร
อำหำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
 Aging process; interrelationships of the 
physiological, psychosocial, economic, environmental, 
and pharmacological factors affecting the nutritional 
status of older adults;  malnutrition and effects of 
illness (acute and chronic) on nutritional status;  
nutritional assessment; counseling and monitoring 
approaches;  strategies for delivering comprehensive 
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food and nutrition services for older adults; practicing 
in diet management for elders. 
 
718-446     3(2-3-4) 
กำรประกอบอำหำรว่ำง 
(Snack Cookery)  
 ควำมหมำย ประเภทและประโยชนข์องอำหำรว่ำง 
หลักกำรเตรียมและกำรประกอบอำหำรว่ำง  กำรผลิตอำหำรว่ำง
แบบนำนำชำติ  กำรจัดตกแต่งและกำรจัดเสิร์ฟอำหำร หลักกำร
จัดบริกำรอำหำรว่ำงแบบต่ำง ๆ กำรบรรจุหีบห่อ 
 Definitions, types and uses of snack; principles 
of snack cookery; production of international snack 
food; food decoration and serving; principles of snack 
foods service;  packaging 
 
718-451     1(0-2-1) 
สัมมนำทำงด้ำนโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร 
(Seminar in Nutrition and Dietetics) 
 กระบวนกำรสืบค้นข้อมลู  วิเครำะห์และสังเครำะห์เพ่ือ
เรียบเรียงเนื้อหำในหัวข้อที่น่ำสนใจทำงด้ำนโภชนำกำรและ
โภชนำกำรเพ่ือกำรป้องกันและบ ำบัดโรค และกำรน ำเสนอผลงำน 
 Information searching, analysis and synthesis of 
interesting articles relating to current topics in 
nutrition and nutrition therapy; presentation 
 
718-453     3(0-9-0) 
วิจัยทำงโภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำร 
(Research in Nutrition and Dietetics) 
 กำรค้นคว้ำ วิจัยทำงด้ำนโภชนำกำรและโภชนำกำรเพ่ือ
กำรป้องกันและบ ำบัดโรค กำรจัดกำรข้อมูล กำรเขียนรำยงำน
กำรวิจัย และกำรน ำเสนอผลงำนภำยใต้ค ำแนะน ำของอำจำรย์         
ที่ปรึกษำ 
 Research in nutrition and nutrition therapy; 
data processing and analysis; research report writing 
and presentation under supervision 
 
718-463               1(0-2-1) 
กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพและปริมำณของสำรพฤกษเคมีและ  
กำรทดสอบฤทธิ ์

(Quantitative and Qualitative Analysis of 
Phytochemicals and Testing its Biological Activities) 
 กำรสกัด กำรคัดกรอง กำรแยกและกำรหำปริมำณของ
สำรพฤกษเคมี กำรทดสอบฤทธิ์ในหลอดทดลองและในเซลล์
เพำะเลี้ยง 
 Extraction; screening; identification and 
quantification of phytochemicals; testing its biological 
activities both in vitro and ex vivo 
 
718-468     3(2-3-4) 
เทคนิคปฏิบัติกำรทำงโภชนำกำรมนุษย ์
(Laboratory Techniques in Human Nutrition)  
 ทฤษฎี หลักกำรและข้อจ ำกัดของเทคนิคปฏิบัติกำรที่ใช้
ทำงโภชนศำสตร์ จริยธรรมกำรท ำวิจัยในมนุษย์ กำรเก็บ             
กำรเตรียมและกำรเก็บรักษำตัวอย่ำงทำงชีวภำพ               
ปฏิบัติกำรเทคนิคทำงชีวเคมี ชีววิทยำโมเลกุล และ            
วิทยำภูมิคุ้มกัน 
 Theory, principle and limitation of laboratory 
techniques used in nutrition; Ethics in human 
research; collection, preparation and storage of 
biological samples; laboratory practice on 
biochemistry, molecular biology and immunology 

721-113     3(3-0- 6) 
เคมีทั่วไป 2 
(General Chemistry II) 
 จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี ทฤษฎีกรด-เบส สมดุลกรด- 
เบสและเกลือไอออนิก เคมไีฟฟ้า ธาตุแทรนซิชันการเกดิ
สารประกอบเชิงซ้อน เคมีอินทรียแ์ละสารชีวโมเลกลุ 
 Chemical kinetics, chemical equilibrium, acid-
basetheory, acid-base and ionic salt equilibrium, 
electrochemistry, transition element, complex 
compound formation, organic chemistry and biological 
substance 
 
721-221     3(3-0- 6) 
เคมีอนินทรีย์ 1 
(Inorganic Chemistry I) 
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 โครงสร้างอะตอม สมบัติพรีิออดิกเคมีของธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟและธาตุแทรนซิชัน ของแข็งไอออนิกโครงสร้างผลึกเคมีโคออร์ดิ
เนชันเบื้องต้นและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
 Atomic structure, periodic properties; chemistry 
ofrepresentative and transition elements; inorganic 
solid,crystal lattices and unit cells; introduction to 
coordination chemistry and coordination compounds 
 
721-222     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีอนินทรีย ์
(Inorganic Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางเคมขีองสารอนินทรีย์การ
วิเคราะหเ์ชิงคุณภาพกึ่งจลุภาคส าหรับแคตไอออนและแอนไอออน 
การเตรียมและทดสอบปฏิกริิยาเคมีของสารประกอบโคออรด์ิเนชัน 
การหาค่าคงท่ีสมดลุของสารเชิงซอ้นด้วยวิธีทางสเปกโทรโฟโตเมตรี 
 Laboratory practices on chemical properties of 
inorganic compounds; semimicro qualitative analysis for 
cations and anions; preparation and chemical reaction 
testing of coordination compounds; spectrometric 
determination of the equilibrium constant of a complex 
 
721-231     3(3-0- 6) 
หลักเคมีอินทรีย ์
(Principles of Organic Chemistry) 
 โครงสร้าง การเรียกช่ือ และสมบตัิของ สารอินทรียส์เตอริโอ
เคมี การเตรียมและปฏิกริิยาของสารประกอบอะลิฟาติก 
อะโรมาติก อัลคลิเฮไลด์ อัลกอฮอล์ อีเทอร์และอีพอกไซด์ อัลดีไฮด์
คีโตน ไกลคอล เอมีน ฟีนอล อิริลเฮไลด์ กรดซลัโฟนิกกรดคาร์บอก
ซิลิกและอนุพันธ์ สารพอลเิมอร์ คาร์โบไฮเดรต ไลปิด 
และโปรตีน 
 Structure, nomenclature and properties of 
organiccompounds; stereochemistry; preparation and 
reactionsof aliphatic compounds, aromatic ompounds, 
alkylhalides, alcohols, ethers and epoxides, aldehydes, 
ketones, glycols, amines, phenols, aryl halides, sulfonic 
acids, carboxylic acids and their derivatives, polymers, 
carbohydrates, lipids, and proteins 
 
 

721-233     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์ 1 
(Organic Chemistry Laboratory I) 
 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของสารประกอบอินทรีย ์เช่นจุดหลอมเหลว จดุเดือด และ
การละลายการท าสารอินทรีย์ให้บริสุทธ์ิโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การตก
ผลึก การกลั่นการสกัดและโครมาโทกราฟีการเตรียมและทดสอบ
ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ในรายวิชา 721-231 หลักเคมีอินทรีย์
หรือ 721-232 เคมีอินทรีย์ 1 
 Laboratory practices on determination of some 
physical properties of organic compounds: melting 
point,boiling point and solubility; different methods of 
organiccompound purification: crystallization, 
distillationextraction and chromatography; preparation 
and testingof organic compounds in 721-231 Principle of 
OrganicChemistry or 721-232 Organic Chemistry I 
 
721-241    3(3-0- 6) 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
(Physical Chemistry I) 
 สมบัติของแก๊ส แก๊สอุดมคติและแก๊สจริงสมการสภาวะของ
แก๊ส อุณหพลศาสตร์รวมทั้งการประยุกต์ทางเคมีสมดลุวัฏภาคใน
ระบบองค์ประกอบเดียวและสององค์ประกอบจลนศาสตร์เคมี อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี กฎอตัราทฤษฎีการเกดิปฏิกิรยิาเคมี กลไกและ
การเร่งปฏิกริิยา 
 Properties of gases, perfect and real gases, 
equations of state, thermodynamics including 
itsapplication in various chemical systems, phase 
equilibriain one-component and binary component 
systems;chemical kinetics, rate of reaction, rate law, 
theory ofchemical kinetics, mechanism and catalysis 
 
721-242    1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีเชิงฟิสิกส ์
(Physical Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของของเหลวและ
ของแข็งสมบัติของแก๊สและการประยุกต์ใช้เพื่อหามวลโมเลกลุของ
สารเอนทัลปีของการเกิดปฏิกิริยาเคมี จลนศาสตร์เคมีการหาอันดับ
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ปฏิกิริยา ค่าคงที่อัตราการเกิดปฏกิิริยาเคมีสภาพละลายได้และ
สมดลุเคมี ไฟฟ้าเคม ี
 Laboratory practices on physical properties of 
liquidand solid; properties of gas and their applications 
for thedetermination of molecular mass of substances; 
enthalpy of chemical reaction; chemical kinetics, 
determination of reaction order and reaction rate 
constant; solubility and chemical equilibrium; 
electrochemistry 
721-251     3(3-0- 6) 
เคมีวิเครำะห์ 
(Analytical Chemistry) 
 ทบทวนความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
ความคลาดเคลื่อนและการใช้สถิตเิบื้องต้นในการประเมินข้อมลู 
เทคนิคทางการวิเคราะห์ การวเิคราะห์โดยการไทเทรต 
การวิเคราะห์โดยน้ าหนักและการวิเคราะหโ์ดยการวัดการดดูกลืน
แสงของสารมสี ี
 Fundamental concepts review in quantitative 
analysis; errors and application of basic statistic in data 
assessment; analytical techniques: titrimetric, ravimetric 
and colorimetric analysis 
 
721-252     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีวิเครำะห์ 
(Analytical Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวเิคราะห์หาปริมาณสารโดยการ
ไทเทรตการวิเคราะหโ์ดยการชั่งน้ าหนักและการวิเคราะหโ์ดยการวดั
การดูดกลืนแสงของสารมีส ี
 Laboratory practices on titrimetric,gravimetric and 
colorimetric analysis 
 
721-281     3(3-0- 6) 
กระบวนกำรอุตสำหกรรมทำงเคมี 
(Chemical Industrial Processes) 
 กระบวนการผลติทางอุตสาหกรรมเคมดี้านยางและพลาสติก
สารเคลือบผิว ซีเมนต์ เยื่อและกระดาษ สบู่และสารท าความสะอาด
น้ ามันปาลม์ น้ าตาล อาหารและอืน่ ๆ 

 Chemical industrial processes of rubber and 
plastic,surface coatings, cement, pulp and paper, soap 
anddetergent, palm oil, sugar, food and others 
 
721-282     3(3-0- 6) 
วิศวกรรมเคมีเบื้องต้น 
(Introduction to Chemical Engineering) 
 ระบบหน่วยและการแปลงหน่วยกระบวนการและตัวแปร
กระบวนการ การค านวณปริมาณสัมพันธ์การดุลมวลในพหุหน่วย
ผลิต ระบบท่ีเกดิปฏิกริิยาเคมีระบบแปรใช้ใหม่ ระบบส่งเลี่ยง และ
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ อุณหเคมีดลุมวลสารและพลังงาน 
 Systems and conversion of unit; processes and 
process variables; stoichiometric calculations; balances 
onmultiple units, reactive systems, recycle units, 
bypassunits and combustion reactions; thermochemistry; 
massand energy balance 
 
721-284    2(2-0- 4) 
ควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม 
(Safety in Industry) 
 ความส าคญัของความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 
อันตรายและอุบัตเิหตุในอุตสาหกรรมความถี่และความรุนแรงของ
อุบัติเหตุ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตกุารป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย
และสารมีพิษการก าจัดสารพิษและกากอุตสาหกรรม 
ความปลอดภัยในงานเฉพาะด้านนโยบายและระบบการจัดการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม 
 Significance of safety in industry; hazard and 
accidents in industry; frequency and severity of 
accidents;equipments for accident prevention; hazard 
preventionfrom fire and toxic substances; disposal of 
toxicsubstances and industrial wastes; safety in specific 
task;policy and management system for safety; laws 
andregulations concerning safety in industry 
 
721-285     2(2-0- 4) 
อุณหพลศำสตร์วิศวกรรมเคมี 
(Chemical Engineering Thermodynamics) 
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 สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของของไหลอณุหพลศาสตร์ของ
สารละลาย สมดลุระหวา่งไอกับของเหลวสมบตัิทางอุณหพลศาสตร์
และสมดลุไอกับของเหลวจากสมการสภาวะ และสมดุลปฏิกิรยิาเคม ี
 Thermodynamic properties of fluids; solution 
thermodynamics; vapor-liquid equilibrium (VLE); 
thermodynamic properties and VLE from equations of 
state and chemical reaction equilibria 
 
721-291     2(2-0- 4) 
เทคโนโลยีสะอำด 
(Clean Technology) 
 แนวคิดและหลักการของเทคโนโลยีสะอาดความส าคัญของ
เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมการลดปริมาณของเสยี การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลติเทคโนโลยีการน ากลับมาใช้ใหม่ 
เทคโนโลยีสะอาดในปัจจุบันกรณศีึกษาเทคโนโลยีสะอาดในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ 
 Concepts and principle of clean technology; 
importance of clean technology in industry; waste 
minimization; Improving production efficiency; recycling 
technology; currently clean technology; case studies of 
clean technology in several types of industries 
 
721-351     3(3-0- 6) 
กำรวิเครำะห์โดยใช้เคร่ืองมือ 
(Instrumental Analysis) 
 หลักการและวิธีการวเิคราะหส์ารโดยการใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ชนดิต่าง ๆ ทาง สเปกโทรสโกปี โครมาโทกราฟี ไฟฟ้าเคมี
และเทคนิคอ่ืน ๆทีเ่กี่ยวข้อง 
 Principles and methods of chemical analysis by 
means of instruments in the groups of spectroscopy, 
chromatography, electrochemistry and other related 
techniques 
 
721-352     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรกำรวิเครำะห์โดยใช้เคร่ืองมือ 
Instrumental Analysis Laboratory 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมอืวิเคราะห์ในกลุ่ม 
สเปกโทรสโกปี โครมาโท- กราฟี ไฟฟ้าเคมี และเทคนิคอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

 Laboratory practices on instrumental analysis in 
thegroups of spectroscopy, chromatography, 
electrochemistryand other related techniques 
 
721-353     3(3-0- 6) 
สเปกโทรสโกปีของสำรอินทรีย ์
(Organic Spectroscopy) 
 ทฤษฎี วิธีการและเครื่องมือทางสเปกโทรสโกปีโดยเน้นทาง
อัลตราไวโอเลตอินฟราเรด นิวเคลยีร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ 
และแมสสเปกโทรสโกปีการใช้สเปก- โทรสโกปีในการพสิูจน์
สารอินทรีย ์
 Theories, methods and instrumentation of 
spectroscopy emphasis on UV, IR, NMR and mass 
spectroscopy; application of spectroscopy in 
identificationof organic compounds 
 
721-354     3(3-0- 6) 
เคร่ืองมือวัดและควบคุม 
(Instruments for Measurement and Control) 
 หลักการควบคมุกระบวนการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
และการแปลงลาปลาสแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหลักการ
ควบคุมและพลวัตของกระบวนการควบคุมทฤษฎีและลกัษณะ 
เฉพาะของเครื่องมือวัดในการควบคุมกระบวนการการวดัอุณหภูมิ 
ความดัน การไหลและการวัดระดบัการอ่านและเขียน แผนภาพ
กระบวนการผลติ 
 Principle of process controls; mathematical 
modeland Laplace transform; mathematical model 
anddynamics of process control; theories and 
characteristicsof measuring equipment for process 
control; temperature,pressure, flow rate measurement 
and level control; pipingand instrumentation diagram 
(P&amp;ID) reading and writing 
 
721-381     3(3-0- 6) 
ยูนิตโอเปอเรชัน 1 
(Unit Operations I) 
 หน่วยปฏิบัติการเกี่ยวกับอนภุาคของแข็ง การผสมของแข็ง 
การลดขนาดของแข็ง การตกตะกอน การกรอง การหมุนเหวีย่ง 
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การกวนและการผสมของเหลว ฟลูอิ- ไดเซชันเทคนคิการท าแห้ง
และการปรับความชื้น 
 Unit operations involving solid particles; solid 
mixing,solid size reduction; sedimentation; filtration; 
centrifugation; agitation and mixing of liquid; luidization, 
drying and humidification techniques 
 
721-382     3(3-0- 6) 
ยูนิตโอเปอเรชัน 2 
(Unit Operations II) 
 สมดลุวัฏภาค กระบวนการแยกโดยโดยการดดูซึม การกลั่น
การสกัดของเหลวและของแข็ง การท าระเหยและการตกผลึก 
การแยกด้วยเยื่อกรองและการดดูซับ 
 Phase equilibria; separation processes by 
absorption,distillation, extraction of liquid and solid; 
evaporation andcrystallization; membrane process and 
adsorption 
 
721-383     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรยูนิตโอเปอเรชัน 
(Unit Operations Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหลและอุปกรณ์การไหล 
การถ่ายโอนความร้อนและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเครื่องท า
ความเย็น เครื่องแยกและผสม ฟลอูิไดเซชันท่ีสอดคล้องกับรายวิชา 
721-381 ยูนิตโอเปอเรชัน 1 และวิชา 721-382 ยูนิตโอเปอเรชัน 2 
 Laboratory practices on fluid mechanics and 
apparatus; heat transfer and heat exchanger; efrigerator; 
separation and mixing equipments; fluidization related 
to721-381 Unit Operations I and 721-382 Unit Operations II 
 
721-386     3(3-0- 6) 
ปรำกฏกำรณ์น ำพำ 
(Transport Phenomena) 
 ฟลักซ์และพื้นฐานของปรากฏการณ์น าพา ของไหลสถิต
สมการความต่อเนื่องสมการอนุรักษ์พลังงานและเฮดสูญเสียในระบบ
ท่อสมการอนุรักษโ์มเมนตัมและแรงปะทะ กฎความหนืดของนิวตัน
กฎการถ่ายเทความร้อนของฟูเรียร์การน าและการพาความร้อนใน
สภาวะคงตัวและไม่คงตัวอุปกรณแ์ลกเปลีย่นความร้อน กฎการแพร่

ของฟิค การแพร่ในแก๊สของเหลวและของแข็ง การถ่ายเทมวลและ
ความร้อนในขณะเดียวกัน 
 Flux and introduction of mass, heat and 
momentumtransfer; fluid statics; continuity equation; 
energyconservative equation and head loss in piping 
system;momentum conservative equation and impact; 
Newton’slaw of viscosity; Fourier’s law of heat transfer; 
heattransfer in steady state and unsteady state; heat 
exchangers; Fick’s law of diffusion, diffusion in gas, 
liquidand solid; simultaneous heat and mass transfer 
 
721-387     2(2-0- 4) 
น้ ำใช้ในโรงงำนอุตสำหกรรม 
(Industrial Water) 
 มาตรฐานคุณภาพน้ าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการตรวจ
วิเคราะห์ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าน้ าส าหรับป้อนเข้าหม้อ
ต้มน้ า น้ าส าหรับระบบหล่อเย็นน้ าปราศจากไอออน 
 Standard of industrial water quality and analysis; 
water treatment systems; boiler feed water; cooling 
water;deionized water 
 
721-391     2(2-0- 4) 
กำรควบคุมคุณภำพ 
(Quality Control) 
 ความส าคญัและวัตถุประสงค์ของการควบคุมคณุภาพ 
หลักสถติิที่เกี่ยวข้องกับการควบคณุภาพเทคนิคการควบคมุคุณภาพ
เชิงสถิติแผนการสุ่มตัวอย่างและยอมรับผลิตภัณฑ ์
ระบบคณุภาพในอุตสาหกรรม 
 Benefits and objectives of quality control; 
principlesof statistics for quality control; techniques for 
statisticalquality control; plans for sampling and 
productacceptance; industrial quality systems 
 
721-401     1(0-2- 1) 
กำรเตรียมสหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education Preparative) 
 หลักการ แนวคิดกระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาเทคนิคในการสมคัรเข้าสถานประกอบ 
การความรู้และทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบ 
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การการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา 
ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพนัธ์ การท างานเป็นทีมและระบบ
บริหารงานคณุภาพในสถานประกอบการวิธีการเขียนรายงาน และ
เทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Principles, concept and regulations; techniques 
forjob application; basic workplace skills; professional 
improvements in field of study: personality 
development,English proficiency, information 
technology,communication, social relations, teamwork, 
and efficientadministration system; report writing and 
academicpresentation techniques 
 
721-402     6(0-36- 0) 
สหกิจศกึษำ 
(Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานจริงเตม็เวลาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือสถานประกอบการด้านเคมีอุตสาหกรรม 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และผูบ้ริหารสถานประกอบการ 
เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Practical work experience in industrial chemistry, 
under supervision of co-operative education advisor 
andemployers for 1 semester 
 
721-403     ไม่มีหน่วยกิต 
กำรฝึกงำน 
(Field Work) 
 ต้องฝึกงานทางด้านเคมีอุตสาหกรรม หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 Field work requirement in industrial chemistry or 
related fields for a minimum of 300 hours 
 
721-473     1(0-2- 1) 
สัมมนำทำงเคมีอุตสำหกรรม 
(Seminar in Industrial Chemistry) 
 แนะน าวิธีการศึกษาวิชาสมัมนา วธิีค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ 
และการน าเสนอรายงานน าเสนอในหัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยทาง
เคมีอุตสาหกรรมและส่งรายงานโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์

ผู้ควบคมุ อภิปรายวิจารณ ์และแสดงความคิดเห็นโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
 Orientation of seminar course; information 
searchingmethod and presentation; presentation and 
reportsubmission of recent interesting topics in 
industrialchemistry under supervision of advisor; critical 
discussionby staffs and students 
 
721-475     2(0-6- 0) 
กำรวิจัยทำงเคมีอุตสำหกรรม 1 
(Research Project in Industrial Chemistry I) 
 การศึกษาค้นคว้าเพื่อรวบรวมข้อมลูในหัวข้อเรื่องของ
โครงการวิจัยทางเคมีอุตสาหกรรมที่นักศึกษาสนใจการน าเสนอและ
ส่งโครงร่างงานวจิัยแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยการวจิัยเชิง
ทดลองเบื้องต้น 
 Literature review on certain topics of interest in 
industrial chemistry; oral presentation and submission 
ofresearch proposal to project advisor; preliminary 
researchexperiments 
 
721-476     4(0-12- 0) 
กำรวิจัยทำงเคมีอุตสำหกรรม 2 
(Research Project in Industrial Chemistry II) 
 การวิจัยเชิงทดลองทางด้านเคมีโดยเน้นด้านเคมี
อุตสาหกรรมในหัวข้อท่ีก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์และ/หรือผู้ทรงคณุวุฒิรวมทั้งการเรยีบเรยีงและเสนอ
ผลงานเป็นภาคนิพนธ ์
 Experimental research on current topics in 
chemistryemphasis on industrial chemistry under 
supervision ofproject advisors and/or experts; 
presentation andsubmission of short thesis 
 
721-481     2(2-0- 4) 
เคมีอุตสำหกรรม 
(Industrial Chemistry) 
 การวิเคราะห์กระบวนการและกรณีศึกษาโดยใช้หลักการ
สมดลุมวลและพลังงาน ปฏิกิริยาเคมี หลักการถา่ยโอน 
กระบวนการผสมกระบวนการแยก และการควบคมุกระบวนการใน
อุตสาหกรรมเคม ี
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 Process analysis and case studies based on 
conceptof mass and energy balance, chemical reaction, 
transferprocess, mixing process, separation process, and 
industrialchemical process control 
 
721-482     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีอุตสำหกรรม 
(Industrial Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา 721-382 
ยูนิตโอเปอเรชัน 2 และ 721-481 อุตสาหกรรมเคม ี
 Laboratory practices on topics covered in 721-
382Unit Operations II and 721-481 Chemical Industry 
 
721-243     3(3-0- 6) 
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 
(Physical Chemistry II) 
 เคมีไฟฟ้า สารละลายอิเล็กโทรไลต์พฤติกรรมของไอออนใน
สารละลาย เคมีของพื้นผิว แรงตึงผิวการเกดิฟิล์ม อุณหพลศาสตร์
ระหว่างรอยต่อของเหลวการดูดซบัของแก๊สบนผิวของของแข็ง 
 Electrochemistry, solution of electrolyte, behavior 
ofions in solution; surface chemistry, surface tension, 
filmformation, thermodynamics of liquid 
interfaces,adsorption of gases on solid surface 
 
721-332     3(3-0- 6) 
เคมีอินทรีย์ทำงอุตสำหกรรรม 
(Industrial Organic Chemistry) 
 การสังเคราะหส์ารประกอบอินทรยี์ กลไกปฏิกิริยา 
ออกซิเดชันรีดักชัน อนุมูลอสิระ การเตมิ การจัดเรียงตัวใหม่ การ
แทนท่ีและการประยุกต์ใช้บางปฏิกิริยาเพื่อสังเคราะห์สารอินทรีย์ใน
อุตสาหกรรมเคมีอินทรีย ์
 Synthesis of organic compounds; 
reactionmechanism: oxidation, reduction, addition, free 
radical, 
rearrangement, substitution and elimination; application 
of certain reactions to synthesis organic compound in 
organic industry 
 
 

721-333     2(2-0- 4) 
ปิโตรเคมี 
(Petrochemistry) 
 แหล่งก าเนิดและการแบ่งประเภทของปิโตรเลียมการแยก
ปิโตรเลียม การปรบัปรุงคณุภาพปโิตรเลียมผลิตภณัฑจ์าก
ปิโตรเลียมการผสมเช้ือเพลิงชีวภาพกับเชื้อเพลิงปิโตรเลียมปิโตรเคมี
ขั้นต้นและขั้นกลาง ผลติภณัฑ์ปิโตรเคมีหลักในทางอุตสาหกรรม 
 Sources and classification of petroleum; 
petroleumrefinery; petroleum upgrading, petroleum 
products;blending bio-fuels with petroleum; upstream 
andintermediate petrochemicals, main industrial 
petrochemicals 
 
721-345     2(2-0- 4) 
เคมีนิวเคลียร์ 
(Nuclear Chemistry) 
 โครงสร้างนิวเคลยีสและกัมมันตภาพรังสี ปฏิกิรยิานิวเคลียร์
อันตรกิริยาของกัมมันตภาพรังสีกบัสสารการตรวจและการวัด
กัมมันตภาพรังสีการปฏิบตัิให้ปลอดภัยจากกมัมันตภาพรังสีการใช้
ประโยชน์ธาตุกัมมันตรังสีในทางเคมี 
 Nuclear structure and radioactivity; nuclear 
reaction;interaction of radiation with matter; detection 
andmeasurement of radioactivity; radioactive safety 
practices;application of radioactive elements in chemistry 
 
721-355     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 
(Water Analysis Laboratory) 
 การเก็บตัวอย่างน้ าและน้ าเสีย การเก็บรักษาตัวอย่างน้ า 
การวิเคราะห์คณุภาพน้ าและน้ าเสยีทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ 
การอ่านผลและแปลผลคณุภาพน้ าการควบคุมคณุภาพในการตรวจ
วิเคราะห์และคุณภาพข้อมูลจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัต ิ
การ มาตรฐานคณุภาพน้ าและน้ าทิ้ง 
 Water and wastewater sampling and storage; 
analysisof physical, chemical and biological 
characteristics ofwater and wastewater; interpretation of 
analysis results;quality control and assurance on water 
analysis; standardof water and wastewater 
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721-363     3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีเอนไซม์ 
(Enzyme Technology) 
 โครงสร้าง สมบตัิ และหนา้ที่ของเอนไซม์ ชนิดของเอนไซม์ 
จลนศาสตร์และกลไกการท างานของเอนไซม์หลักการและกรรมวิธี
ในการผลติเอนไซม์ด้วยจุลินทรีย์ การแยกการท าให้บริสุทธ์ิ และการ
ตรึงเอนไซม์การดัดแปลงโครงสร้างของเอนไซม์ด้วยเทคนิควิศวกรรม
โปรทีนการประยุกต์ใช้เอนไซม์ในอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 Chemistry, structure and function of enzymes; 
enzyme classification; kinetics and mechanism of 
enzymeaction; principle and processes for enzyme 
productionfrom microorganisms; isolation, purification 
andimmobilization of enzymes; modification of 
enzymestructure by protein engineering techniques; 
industrial andenvironmental applications of enzymes 
 
721-385     2(1-3- 2) 
เทคนิคทำงเคมีอุตสำหกรรม 
(Industrial Chemical Techniques) 
 พื้นฐานวัสดุวิศวกรรมและการเลือกใช้วัสดุ เช่น พอลิเมอร์ 
เซรามิก โลหะ และวสัดผุสม ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับเทคนิค
เครื่องกลได้แก่ ระบบท าความเย็น ท าความร้อน และการขนถ่าย
สารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และอิเลคทรอนิกส์ในการ
ควบคุมกระบวนการการใช้ซอฟแวร์ส าหรับการออกแบบ
กระบวนการและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเคมี 
 Principle of engineering material and materials 
selection: polymer, ceramic, metal and composite 
material; fundamental of mechanical techniques: 
cooling,heating, material, and handling system; 
fundamental ofelectronic and electronic in process 
control; use ofcomputer software for process and 
equipment design inchemical industry 
 
721-388     1(0-3- 0) 
ทัศนศึกษำโรงงำนอุตสำหกรรม 
(Industrial Excursion) 
 ทัศนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีเกีย่วข้อง
ทางด้านเคมีอุตสาหกรรม 
 Field trip at industry plants in Thailand related to 

industrial chemistry 
 
721-389     2(2-0- 4) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับเคมีอุตสำหกรรม 
(English for Industrial Chemistry) 
 ภาษาอังกฤษพ้ีนฐานที่ใช้ในงานเคมีอุตสาหกรรมการอ่าน
บทความทางเคมีอุตสาหกรรมการเขียนและการน าเสนองานทาง
วิชาการ การสนทนาและภาษาอังกฤษส าหรับการสมัภาษณ์งาน 
 Fundamental English used in industrial chemistry; 
article reading in industrial chemistry; academic writing 
and presentation; conversation; English for job interview 
 
721-392     2(2-0- 4) 
กำรกัดกร่อนและกำรเลือกใช้วัสดุ 
(Corrosion and Material Selection) 
 หลักพ้ืนฐานของการกัดกร่อนในทางไฟฟ้าเคมีรูปแบบของ
การกัดกร่อน การทดสอบอัตราการเกิดการกัดกร่อนโลหะกับการ 
กัดกร่อน การป้องกันการกัดกร่อนสภาวะแวดล้อมกับการกัดกร่อน 
การเลือกใช้วัสดเุพื่อป้องกันการกดักร่อน 
 Principles of corrosion in terms 
ofelectrochemistry;types of corrosion; tests of corrosion 
rate; metal andcorrosion; corrosion prevention; 
environment andcorrosion; material selection for 
corrosion prevention 
 
721-393     2(2-0- 4) 
วัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ 
(Polymer Composites Materials) 
 วัสดุเชิงประกอบ พอลเิมอร์และยางที่ใช้เป็นวัสดุเนื้อหลัก
วัสดุเสริมแรงประเภทตา่ง ๆ รูปรา่ง สารตัวเติมเสรมิแรง
กระบวนการผลติสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของวัสดเุชิง
ประกอบพอลิเมอร์การออกแบบและการค านวณส าหรับการ
ประยุกต์ใช้งานของพอลิเมอรเ์สรมิแรงด้วยเส้นใย หลักการพื้นฐาน
ในการคัดเลือกและใช้วัสดุชนิดของสารตัวเติมแบบวัสดุอนุภาค วัสดุ
อนุภาคเสริมแรงในพอลิเมอร์ชนิดต่าง ๆ 
 Composite materials; polymer and rubber 
matrices;reinforcing materials; filler feature; 
manufacturingprocesses; physical and mechanical 
properties of polymercomposites; design and calculation 
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for applications offiber reinforced polymers; general 
principles guidingselection and use of materials; types of 
particulate fillers;particulate fillers reinforced in various 
polymers 
 
721-394     2(2-0- 4) 
นำโนเทคโนโลยีเบ้ืองต้น 
(Introduction to Nanotechnology) 
 หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของวัสดุนาโน
ความสัมพันธ์ของสมบัติและโครงสร้างของวัสดุนาโนการสังเคราะห์
วัสดุนาโน และรปูแบบการเรียงตัวของโลหะพอลิเมอร์ เซรามิก และ
วัสดุเชิงประกอบนาโนการประยุกต์ใช้ของวัสดุนาโนเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีกับความปลอดภัย 
 Principles of science and technology of 
nanomaterials; structure-property relationships of 
nanomaterials; synthesis of nanomaterials and self- 
assembly application of metals, polymers, ceramics 
and nanocomposites; the application of nanomaterials 
in industrial technology; nano safety 
 
721-431     3(3-0- 6) 
เคมีของมหโมเลกลุ 
(Macromolecular Chemistry) 
 พื้นฐานท่ัวไปของสารมหโมเลกุล ได้แก่พอลิเมอร์ธรรมชาติ
และพอลิเมอรส์ังเคราะห์ลักษณะส าคัญของมหโมเลกุล 
การสังเคราะหม์หโมเลกลุแบบอนมุูลอิสระ แบบแคตไอออนิก 
แบบแอนไอออนิก และแบบซีเกลอร์แนตทา เทคนิคการสังเคราะห์ 
มหโมเลกลุแบบบัลค์ แบบสารละลาย แบบแขวนลอยและแบบ
อิมัลชัน โครงสร้าง สมบตัิ และการประยุกต์ใช้มหโมเลกลุ 
 Fundamental of macromolecule compounds i.e. 
natural and synthetic polymers; characteristic of 
macromolecules, synthesis of macromolecules: free 
radical, cationic, anionic and Ziegler Natta, techniques 
ofmacromolecular synthesis: bulk, solution, suspension 
andemulsion; structure, properties and application of 
macromolecules 
 
 
 

721-432     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเคมีของมหโมเลกลุ 
(Macromolecular Chemistry Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับหัวข้อในรายวิชา 721-431เคมี
ของมหโมเลกลุ 
 Laboratory practices on topics covered in 721-
431Macromolecular Chemistry 
 
721-483     2(2-0- 4) 
ตัวเร่งปฏิกิริยำในอุตสำหกรรม 
(Catalyst in Chemical Industry) 
 หลักพ้ืนฐานของตัวเร่งปฏิกริิยาและการเร่งปฏิกิริยาแบบต่าง 
ๆการผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมการวิเคราะหส์มบตัิของ
ตัวเร่งปฏิกริิยาการใช้งานตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเคม ี
 Basic principle of catalysts and catalysis; 
productionof industrial catalysts; characterization of 
catalysts;catalyst usage in chemical industry 
 
721-484     3(3-0- 6) 
กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรมและของเสียอนัตรำย 
(Industrial and Hazardous Waste Treatment) 
 ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆกรรมวิธี
ก าจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการทางชีวภาพ 
ทางกายภาพและเคมี การจัดการของเสียอันตรายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกระบวนการลดปริมาณของเสียและการน าของเสยีมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
 Types of industrial wastes; industrial waste 
treatmentincluding biological, physical and chemical 
processes;hazardous waste management and related law 
andregulations; waste minimization and waste utilization 
 
721-486     1(1-0- 2) 
กฎหมำยอุตสำหกรรม 
(Industrial Laws) 
 พระราชบัญญัตโิรงงาน พระราชบญัญัติจดทะเบยีน
เครื่องจักรพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย ขั้นตอนทางกฎหมายในการ
ตั้งโรงงานกฎหมายผังเมืองและเทศบัญญัติทีเ่กี่ยวข้องกับโรงงาน
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สวสัดิการสังคมกฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกันสังคมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
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 The Factory Act; the Machinery Registration Act 
andthe Hazardous Substance Act; the legal proceeding 
forestablishing a factory; Town and Country planning Act 
andlocal administration regulations related to 
factorybusiness; labor relations, labor welfare and social 
securitylaws; other related environmental laws 
 
721-491     2(2-0- 4) 
กำรประเมินควำมเสี่ยงจำกสำรเคมี 
(Chemical Risk Assessment) 
 หลักการประเมินความเสี่ยงการจ าแนกประเภทการประเมิน
ความเสีย่ง ประเภทของสารเคมีความเป็นพิษและการเสี่ยงต่อความ
เป็นพิษความสมัพันธ์ระหว่างปรมิาณและการตอบสนองแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตรส์ าหรับท านายความเป็นพิษของสารการตรวจสอบ
ความเป็นพิษการประเมินการไดร้บัสารเคมีเข้าไปในร่างกายการ
ประเมินความเสี่ยงและการจดัการสารเคมีที่เป็นพิษ กรณีศึกษา 
 Principle of risk assessment; classification of risk 
assessment; types of chemicals; toxicity and toxic risks; 
dose-response relationship; quantitative-structure 
activityrelationships (QSARs); toxicity testing; human 
chemicalexposure assessment; risk characterization and 
toxicchemical management; case study 
 
721-493     2(2-0- 4) 
พลังงำนทดแทน 
(Renewable Energy) 
 ค าจ ากัดความและชนิดของพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกการผลิตและการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของพลังงาน เช่น 
พลังงานลมพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อน
ใต้พิภพพลังงานน้ า เซลล์เช้ือเพลิง และการอนุรักษ์พลังงาน 
มาตรการการใช้พลังงานอย่างประหยัดและยั่งยืนผลกระทบของ
พลังงานทดแทนท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม 
 Definition and types of renewable and 
alternativeenergy; production and applications of energy 
such aswind energy, biomass energy, solar energy, 
geothermalenergy, water energy, fuel cell and energy 
conservation;measures for sufficient and sustainable 
energy usage;effects of renewable energy on 
environment 

721-494     3(3-0- 6) 
วิศวกรรมเคมีชีวภำพเบ้ืองต้น 
(Introduction to Biochemical Engineering) 
 จุลชีววิทยาเบื้องต้น สารชีวโมเลกลุชนิดต่าง ๆการเร่ง
ปฏิกิริยาโดยใช้เอนไซม์ จลนศาสตร์ของการใช้สารสับสเตรท 
การเกิดผลติภณัฑ์ การออกแบบและวิเคราะหเ์ครื่องปฏิกรณ์ 
ชีวภาพการประยุกต์ใช้จุลินทรยี์สารพันธุ์เดี่ยวและผสมใน
กระบวนการอุตสาหกรรม 
 Introductory microbiology; type of biomolecules; 
enzyme catalysis; kinetics of substrate utilization, 
productformation; and biomass production; design and 
analysis ofbiological reactors; application of pure culture 
and mixedculture in industrial processes 
 
721-495     2(2-0- 4) 
เทคโนโลยีแก๊สชีวภำพ 
(Biogas Technology) 
 หลักการเบื้องต้นของการย่อยสลายไร้อากาศรวมถึงจุลินทรีย์
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการย่อยสลายไร้อากาศสองขั้นตอนและ
การย่อยสลายร่วมปัจจยัที่ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพและเสถียรภาพของ
การผลิตแกส๊ชีวภาพ สมดุลมวลในการผลิตแกส๊ชีวภาพเครื่อง
ปฏิกรณ์ส าหรับผลิตแกส๊ชีวภาพการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพ
การบ าบัดน้ าทิ้งขาออกและกากตะกอนน้ าเสียการน าแกส๊ชีวภาพไป
ใช้ประโยชน์ส าหรับพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าและ
ยานพาหนะสถานการณ์การผลติแก๊สชีวภาพและตัวอย่างระบบการ
ผลิตแกส๊ชีวภาพ เยีย่มชมระบบผลิตแก๊สชีวภาพ 
 Principle of anaerobic digestion including 
microorganisms participating; two-stage anaerobic 
digestion and co-digestion; factors influencing biogas 
production efficiency and stability; mass balance in 
biogasproduction; kinetics and digesters for biogas 
production;biogas upgrading; post treatment of effluent 
and sludge;biogas utilization for the generation of electric 
power,heat, and for vehicle; biogas production situation 
andtypical biogas plant; biogas plants visit 
 
721-496     2(2-0- 4) 
อุตสำหกรรมน้ ำมันปำลม์ 
(Palm oil Industry) 
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 ปาล์มน้ ามันการผลติและกระบวนการผลิตน้ ามันปาลม์และ
น้ ามันเมล็ดในปาล์มกระบวนการกลั่นบรสิุทธ์ิและเทคโนโลยีการ
แยกส่วนน้ ามันปาล์มสมบตัิทางฟิสิกส์เคมีของน้ ามันปาลม์และ
องค์ประกอบอ่ืนๆคุณภาพของน้ ามันปาล์ม อุตสาหกรรมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับน้ ามันปาล์ม วัตถดุบิพลังงานชีวภาพจากน้ ามันปาลม์ 
ของเสียและการจดัการดา้นสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมน้ ามันปาลม์
การบ าบัดน้ าทิ้งจากโรงงานน้ ามันปาล์ม 
 Oil palm; palm and palm kernel oil production 
andprocessing; palm oil refining and fractionation 
technology;physicochemical properties of palm oil and 
itscomponents; palm oil quality, Industrial relations; oil 
palm as bioenergy feedstock; waste and environmental 
management in palm oil industry; effluent treatment 
 
721-497     2(2-0- 4) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 
 ค าถามการวิจยั การวางแผนและขัน้ตอนการท าวิจัย 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู การเขียนรายงานการใช้วิธีการทางสถิติในการ
วิจัยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิจัย การวิจัยเฉพาะ
เรื่อง 
 Research questions; research planning and 
procedures; data collection and analysis; report writing; 
statistic use in research; use of statistical programming 
package; special topic research 
 
722-111     3(3-0- 6) 
ชีววิทยำท่ัวไป 1 
(General Biology I) 
 บทน า การศึกษาชีววิทยาเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและ
หน้าท่ีของเซลล ์เซลล์และเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์การสืบพันธุ์และ
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตระบบ
นิเวศหน้าท่ีและความสมัพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ 
 Introduction; study of biology; chemistry of life; 
cell structure and functions; plant and animal cells and 
tissues; cell reproduction and heredity; biodiversity; 
ecosystem; functions and relationship of ecosystem 
components 
 

722-112     3(3-0- 6) 
ชีววิทยำท่ัวไป 2 
(General Biology II) 
 หลักการจ าแนกสิ่งมีชีวิตกลไกของวิวัฒนาการ การ
แสดงออกของยีน การกลายการน าพันธุศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ 
ชนิดของจุลินทรีย์การเพาะเลี้ยงจลุินทรีย์ประโยชน์และโทษของ
จุลินทรีย์การเจริญและการพัฒนาของพืชและสัตว์ สรรีวิทยาของพืช
และสตัว ์
 Principles of organism classification; mechanisms 
of evolution; gene expression; mutation; applications of 
genetics; types of microorganisms; culture of 
microorganisms; useful and harmful microorganisms; 
growth and development of plant and animal tissues; 
plant and animal physiology 
 
722-113     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 
(Biology Laboratory) 
 ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบตัิการ เทคนิคการใช้กล้อง
จุลทรรศน ์การวัดขนาดวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ชนิดและ
องค์ประกอบของเซลล์การแบ่งเซลล์แบบไมโทซสิหลักพันธุกรรม
และลักษณะพันธุกรรมในคนแบคทีเรีย ยีสต์และราอิทธิพลของแสง
และคาร์บอนไดออกไซดต์่อการสังเคราะห์ด้วยแสงการจัดจ าแนกพืช
และสตัว์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 Laboratory safety; use of microscopes; size 
measuring by microscope; types and components 
of cells; mitosis cell division; principle of heredity and 
human inheritance; bacteria yeast and mold; effects of 
light and carbon dioxide on photosynthesis; lassification 
of plants and animals; biodiversity in ecosystem 
 
722-231     3(3-0- 6) 
พฤกษศำสตร์ทั่วไป 
(General Botany) 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์เนื้อเยื่อ และอวัยวะของพืช 
กายวิภาคของราก ล าต้น และใบ การจ าแนกหมวดหมู่ของพืช การ
สังเคราะห์ด้วยแสงการหายใจระดบัเซลล์การล าเลียงน้ าและอาหาร 
การสืบพันธุ ์และการแพร่พันธุ์ของพืชวิวัฒนาการของพืช  
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 Structures and functions of plant cells, tissue and 
organs; anatomy of root, stem and leaf; plant  
taxonomy; photosynthesis; cellular respiration; 
conduction and translocation; reproduction and  
dispersion of plants; evolution of plants 
 
722-232     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรพฤกษศำสตร์ 
(Botany Laboratory) 
 เซลล์พืชเนื้อเยื่อเจริญและเนื้อเยื่อผิวเนื้อเยื่อพ้ืนและเนื้อเยื่อ
ล าเลียงโครงสร้างภายนอกของราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมลด็ 
โครงสร้างภายในของ ราก ล าต้น และใบ การสังเคราะห์ด้วยแสง 
การหายใจ การคายน้ า ไบรโอไฟตพ์ืชมีท่อล าเลียงไร้เมลด็ จิมโน
สเปิรม์ 
 Plant cells; meristematic tissue and dermal tissue; 
ground tissue and vascular tissue; root, 
stem and leaf; flower, fruit and seed; anatomy of root, 
stem and leaf; photosynthesis; respiration ; transpiration; 
bryophyte; seedless vascular plants; gymnosperm 
 
722-241     3(3-0- 6) 
สัตววิทยำทั่วไป 
(General Zoology) 
 การจัดจ าพวกและลักษณะของไฟลัมต่างๆของสัตว์ เน้นสตัว์
กลุ่มหลัก ๆ ของสัตว์มีกระดูกสันหลังและไมม่ีกระดูกสันหลัง กาย
วิภาคของสัตว์สรีระวิทยาระบบต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์การ
เจริญเติบโตของคัพภะนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของสตัว ์
 Classification and characteristics of phyla of 
animals focusing on a major groups of invertebrates and 
vertebrates; animal anatomy; animal physiological  
systems; embryo development; animal ecology and 
evolution 
 
722-242     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรสัตววิทยำ 
(Zoology Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-241 สัตววิทยาทั่วไป 
Laboratory practices on topics covered in 722-241 
General Zoology 

722-251     3(2-3- 4) 
ชีววิทยำภำคสนำม 
(Field Biology) 
 กระบวนการในการศึกษาภาคสนามและในห้องปฏิบตัิการ
เกี่ยวกับพืช สัตว ์จุลินทรยี์ สภาพของดินและน้ า และภูมิปญัญาการ
จัดการทรัพยากรในท้องถิ่นภาคใต ้เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ ภาคสนามเลือกลักษณะของพื้นที่ใน
การศึกษาได้แก่พื้นที่ต้นน้ า พรุ ลุม่น้ า ชายฝั่ง ในท้องถิ่นภาคใต้ 
 Process of field and laboratory studies of native 
plants, animal, microorganisms, soil and water 
conditions, management strategies through local 
wisdom; emphasis on ecological relationships; selected 
field trips area including watershed, wetland, riparian and 
coastal habitats in the local area 
 
722-271     3(3-0- 6) 
จุลชีววิทยำ 
(Microbiology) 
 รูปร่างลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย ์การจ าแนกและการจดั
กลุ่มจลุินทรีย ์การเจรญิเตบิโตและสภาพแวดล้อมท่ีมผีลต่อการ
เจริญของจลุินทรีย์ การควบคุมจลุนิทรีย์พันธุศาสตร์ และเมแทบอลิ
ซึมของจุลินทรีย์ความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์ ภูมิคุ้ม กัน 
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมการประยุกต์ใช้จุลชีววิทยาด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ เกษตรกรรมอุตสาหกรรมอาหารและการแพทย ์
 General characteristics of microorganisms; 
identification and classification of microorganisms; 
microbial growth and environmental effects on microbial 
growth; control of microbial growth; microbial genetics 
and metabolism; relationship between human and 
microorganisms; immunology; environmental 
microbiology; application of microbiology in 
biotechnology, agriculture, food industry and medicine 
 
722-272     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำ 
(Microbiology Laboratory) 
 เทคนิคพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยาเทคนิคการถ่ายเชื้อจลุินทรีย ์
การแยกเชื้อแบคทีเรยีการนับจ านวนจุลินทรีย์การก าจัดและการ
ยับยั้งจุลินทรียเ์มแทบอลซิึมของจลุินทรีย์และจลุชีววิทยาประยุกต์ 
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 Basic microbiological techniques; aseptic transfer 
technique of microbes; bacterial isolation; microbial 
enumeration, destruction and inhibition; microbial  
metabolism and applied microbiology 
 
722-273     3(2-3- 4) 
จุลชีววิทยำทำงอำหำร 
(Food Microbiology) 
 จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารกิจกรรมและ
บทบาทของจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียวิธีการควบคุมและ
ป้องกันการเน่าเสยีของอาหารหลกัการถนอมอาหารด้วยวิธีต่าง ๆ 
อาหารเป็นพิษโรคตดิเช้ือท่ีมีสาเหตุมาจากอาหารการใช้จลุินทรีย์
เป็นตัวบ่งช้ีคุณภาพของอาหารบางชนิดปฏิบัติการตามหัวเรื่อง
บรรยาย 
 Various groups of food microorganisms; activities 
and roles of microorganisms leading to food spoilage; 
control and prevention of food spoilage; food 
preservation methods; food poisoning; food-borne 
infection; utilization of microbial index in certain food 
quality inspection; laboratory practices on topics  
covered in class 
 
722-311     2(1-3- 2) 
กำรวำดภำพทำงวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Illustration) 
 การวาดภาพตัวอย่างทางวิทยาศาสตรด์้วยเทคนิคต่าง ๆ 
ทักษะการน าเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้วยภาพวิธีการน าเสนอ
งานแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ 
 Drawing of scientific specimens by several 
techniques; scientific presentation skills dealing with 
picture; oral and poster presentation techniques; 
scientific photography 
 
722-331     3(2-3- 4) 
สัณฐำนวิทยำของพืช 
(Plant Morphology) 
 จุดก าเนิดของพืชที่มีท่อล าเลียงลักษณะภายนอกและ
โครงสร้างภายในของพืชที่มีท่อล าเลียงวิวัฒนาการของโครงสร้าง
ของพืชระบบการจัดจ าแนกพืชที่ยงัมีชีวิตและสญูพันธ์ุในแต่ละกลุม่ 

การกระจายตัวของพืชการปฏสินธแิละการเจรญิเติบโตของคัพภะ 
ปฏิบัติการตามหัวเรื่องที่ส าคญั 
 Origin of vascular plants; external form and 
internal structure of vascular plants; evolution of plant 
structure; system of classification of the extant and 
extinct vascular plants in each group; distribution of 
plants; fertilization and development of plant embryo; 
laboratory practices on topics covered in class 
 
722-332     3(3-0- 6) 
สรีรวิทยำของพืช 
(Plant Physiology) 
 การเติบโตและพัฒนาการของพืชธาตุอาหารและฮอร์โมนที่
จ าเป็นต่อพืชกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์บอนและไนโตรเจน 
ระบบต่อเนื่องระหว่างดิน พืชและบรรยากาศการล าเลียงสารอาหาร
ในพืชการตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 
การประยุกต์ใช้ทางสรีรวิทยาของพืช 
 Plant growth and development; nutrients and 
hormones necessary for plant; carbon and nitrogen 
metabolisms; relation of soil , plant and atmosphere; 
translocation of nutrients in plant; plant responses 
to environment; applications of plant physiology 
 
722-333     1(0-3- 0) 
ปฏิบัตกิำรสรีรวิทยำของพืช 
(Plant Physiology Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-332 
 Laboratory practices on topics covered in 722-332 
Plant Physiology 
 
722-334     3(2-3- 4) 
พืชสมนุไพรและเคร่ืองเทศ 
(Medicinal Plants and Spices) 
 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรและพืช
เครื่องเทศ ชีววิทยาท่ัวไปสณัฐานวิทยา นิเวศวิทยาและอนุกรม 
วิธานของพืชดังกล่าวองค์ประกอบสารเคมีที่ส าคัญคณุสมบัติ
ทางการแพทย์และการรักษาโรคภมูิปัญญาท้องถิ่นในการใช้พืช
สมุนไพรและเครื่องเทศ ปญัหาและการอนุรักษ์ปฏบิัติการในหัวข้อ
บรรยาย 
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 Biodiversity of medicinal and spice plants;  general 
biology, morphology ecology and taxonomy 
of medicinal and spice plants; important chemical 
composition; medication characters and treatment; 
ethnomedical uses of medicinal and spice plants, their 
problems and conservation; laboratory practices on 
topics covered in class 
 
722-335     3(2-3- 4) 
อนุกรมวิธำนพืช 
(Plant Taxonomy) 
 หลักและระบบในการจัดหมวดหมูพ่ืชประวัติการจดัจ าแนก
พืชหลักเกณฑ์การตั้งช่ือพืช เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
จ าแนกการวิเคราะหต์ัวอย่างพืช เน้นพืชดอกและพรรณไม้ท้องถิ่นใน
ประเทศไทยปฏิบตัิการในหัวข้อบรรยาย 
 Principles and system of plant taxonomy; history 
of plant classification; plant nomenclature; taxonomic 
literature; plant identification with emphasis on 
flowering plants and local plants of Thailand; laboratory 
practices on topics covered in class 
 
722-338     3(3-0- 6) 
สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืช 
(Plant Growth Regulators) 
 ค าจ ากัดความสารควบคุมการเจรญิเติบโตและฮอร์โมนพืช 
โครงสร้าง การสังเคราะห์การเคลือ่นย้ายบทบาททางสรีรวิทยาและ
กลไกการออกฤทธิ์ในพืชการน าสารควบคุมการเจรญิเติบโตไป 
ประยุกต์ใช้ทางการเกษตรสารควบคุมการเจริญเติบโตกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 Definition; plant growth regulators and hormones; 
structure, biosynthesis, transport,  
physiological effects and mode of action of plant growth 
regulators; applications of plant growth 
regulators in agriculture; plants growth regulators and 
biotechnology 
 
722-346     3(3-0- 6) 
สรีรวิทยำของสัตว ์
(Animal Physiology) 

 พื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการท างานของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 
เน้นระบบหายใจระบบหมุนเวยีนโลหิตสมดลุน้ าและเกลือแร่ ระบบ
ย่อยอาหารระบบประสาทและกลา้มเนื้อ ระบบสืบพันธุ ์
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่าย 
 Introduction to the mechanisms of how the body 
systems work; emphasis on respiratory system, 
circulatory system, osmoregulation, digestive system, 
nervous and muscular systems, endocrine system, 
reproductive system, excretory system 
 
722-348     3(3-0- 6) 
วิวัฒนำกำรของสัตว ์
(Animal Evolution) 
 วิวัฒนาการของสัตว์เซลลเ์ดียวและสัตว์หลายเซลล์สตัว์ไม่มี
กระดูกสันหลังและมีกระดูกสันหลงัการศึกษาความสมัพันธ์ระหวา่ง
สายวิวัฒนาการของกลุม่สตัว์ต่าง ๆ ในแต่ละไฟลมัการจ าแนกไฟลมั
ของสัตว์ 
 Evolution of unicellular and multicellular animals, 
invertebrates and vertebrates; study of 
phylogenetic relationship among the various classes in 
each phylum; classification of animal phylum 
 
722-351     3(3-0- 6) 
นิเวศวิทยำ 
(Ecology) 
 หลักการพื้นฐานของนิเวศวิทยาระบบนิเวศ พลังงานในระบบ
นิเวศปัจจัยจ ากดัที่มีผลต่อการเปลีย่นแปลงกลุ่มประชากรของ
สิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
การวิเคราะห์ระบบนิเวศในระดับชุมชนชีวิต ประชากรและชนิด
นิเวศวิทยาประยุกต์ นิเวศวัฒนธรรมการจดัการทรัพยากรและการ
อนุรักษ์ธรรมชาตเิพื่อความยั่งยืน 
 Basic concepts of ecology; ecosystem; energy in 
ecosystem; limiting factors affecting the population of 
living organisms; interaction and relationship among  
the structural components of ecosystem; analysis of  
ecosystem at the community level; population and 
species; cultural ecology; natural resource management 
and conservation for sustainability 
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722-352     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำ 
(Ecology Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-351 นิเวศวิทยา 
 Laboratory practices on topics covered in 722-351 
Ecology 
 
722-353     3(3-0- 6) 
นิเวศวิทยำทำงทะเล 
(Marine Ecology) 
 โครงสร้างของระบบนิเวศทางทะเลสภาพแวดล้อมทางทะเล
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม พลังงานและสสารใน
ระบบนิเวศระบบนเิวศของชุมชนชีวิตใกล้ชายฝั่งผลผลิตทางชีวภาพ
ของทะเลความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล 
ทรัพยากรทางทะเล การประมงภาวะมลพิษทางทะเล 
 Structure of marine ecosystem; marine 
environment, interaction and relationship between 
marine organisms and environment; energy and matter in 
ecosystem; coastal ecosystem; marine biological 
productivity; marine natural resources; marine 
fisheries; marine pollution 
 
722-354     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรนิเวศวิทยำทำงทะเล 
(Marine Ecology Laboratory) 
 โครงสร้างของระบบนิเวศทางทะเลสภาพแวดล้อมทางทะเล
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมพลังงานและสสารใน
ระบบนิเวศระบบนเิวศของชุมชนชีวิตใกล้ชายฝั่งผลผลิตทางชีวภาพ
ของทะเลทรัพยากรทางทะเล การประมงภาวะมลพิษทางทะเล 
 Structure of marine ecosystem; marine 
environment; relationship between organisms and 
environment; energy and matter in ecosystem; ecology 
of coastal community; marine biological productivity; 
marine biodiversity; marine natural resources; fishery; 
marine populations 
 
722-361     3(3-0- 6) 
พันธุศำสตร์ 
(Genetics) 

 กฎพื้นฐานทางพันธุกรรมความผันแปรในลักษณะของ
สิ่งมีชีวิตและอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้มพันธุกรรมเชิงปรมิาณ 
พันธุกรรมที่เกี่ยวกับเพศพันธุกรรมของยีนนอกนิวเคลียสพันธุกรรม
ระดับโมเลกุลรวมถึงองค์ประกอบของยีนและโครโมโซม การ
สังเคราะห์โปรตีนหลักเบื้องต้นของพันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์
ประยุกต ์
 Basic principles of heredity; characteristic variations 
in organisms and environmental influences; 
quantitative heredity; sex inheritance; cytoplasmic 
inheritance; molecular genetics; chemical composition of 
genes and chromosomes; protein synthesis; introduction 
to population genetics; applied genetics 
 
722-362     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรพันธุศำสตร์ 
(Genetics Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-361 พันธุศาสตร ์
 Laboratory practices on topics covered in 722-361 
Genetics 
 
722-363     3(2-3- 4) 
ชีวสำรสนเทศศำสตร์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Bioinformatics) 
 ฐานข้อมูลต่าง ๆ ทางชีววิทยาและการสืบค้นข้อมูลการใช้
ซอฟแวร์คอมพิวเตอรเ์พื่อการเปรยีบเทียบล าดับนิวคลโีอไทด์และ
กรดอะมโิน การออกแบบไพร์เมอร์การจ าลองโครงสร้างของโปรตีน
การท านายหน้าท่ีของยีนและโปรตีน 
 Biological databases and database search; 
computer software usage for nucleotide and amino acid 
sequence alignments; primer design, protein structure 
modeling; prediction of gene and protein function 
 
722-364     3(2-3- 4) 
พันธุศำสตร์เซลล์เบ้ืองต้น 
(Elementary Cytogenetics) 
 การแบ่งเซลล์และพฤติกรรมของโครโมโซมโครงสร้างของ
โครโมโซมในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง โครโมโซมที่มลีักษณะพเิศษการก าหนด
เพศและโครโมโซมเพศการเปลีย่นแปลงจ านวนและรูปรา่งของ
โครโมโซมเทคนิคการศึกษาโครโมโซมและการย้อมแถบสโีครโมโซม
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โครโมโซมและความสมัพันธ์ทางวิวัฒนาการ การศึกษาเซลล์พันธุ
ศาสตร์ของพืชสัตว์และมนุษย์ปฏบิัติการตามหัวข้อบรรยาย 
 Cell division and behavior of chromosome; 
chromosome structure in higher organisms; giant and 
lampbrush chromosome; sex-determination and sex 
chromosome; chromosome aberration; chromosome 
techniques and chromosome banding; chromosome 
and evolution; cytogenetics of plants; animals and 
human; laboratory practices on topics covered in class 
 
722-371     3(2-3- 4) 
จุลชีววิทยำทำงอุตสำหกรรม 
(Industrial Microbiology) 
 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา Prerequiste : 722-271 
Microbiology, 722-272 Microbiology Laboratory 
 ขอบเขตของจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรมโรงงาน
อุตสาหกรรมการหมักกระบวนการหมักและถังหมักการเจรญิของ
จุลินทรีย์ในกระบวนการหมักการเก็บเกี่ยวและการท าบรสิุทธ์ิ
ผลิตภณัฑ์จากการหมักจลุินทรีย์ทีใ่ช้ในอุตสาหกรรมและการ 
ปรับปรุงสายพันธ์ุการใช้จุลินทรยี์ในการผลิตผลิตภณัฑ์ 
ปฐมภูมิและทุติยภูมิการศึกษานอกสถานท่ีปฏิบัติการตามหัวเรื่อง
บรรยาย 
 Scope of industrial microbiology; fermentation 
unit; fermentation processes and fermenter; microbial 
growth during fermentation; recovery and purification of 
fermentation products; microorganisms used in industry 
and strain improvement; application of microorganisms in 
production of primary and secondary metabolites; field 
trip; laboratory practices on topics covered in class 
 
 
722-381     3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีชีวภำพ 
(Biotechnology) 
 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพกระบวนการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีการหมัก พันธุวิศวกรรม 
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช สัตว์และจุลินทรยี์การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพจรยิธรรม และเทคโนโลยีชีวภาพสิทธิบัตร 
และกฎระเบยีบทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

 Development of biotechnology; processes in 
biotechnology; fermentation technology; genetic  
engineering; plant biotechnology; animal biotechnology; 
microbial biotechnology; biotechnology applications; 
ethics and biotechnology; patents and regulations 
 
722-392     3(3-0- 6) 
ระบบควบคุมคุณภำพ 
(Quality Control System) 
 หลักการควบคมุคณุภาพในอุตสาหกรรมหลักการสุขาภิบาล
ระบบการจัดการน้ าเสียและของเสียเทคโนโลยีสะอาด 
ระบบควบคมุคุณภาพและระบบประกันคณุภาพ ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 
 Principles of quality control in industry; principles 
of sanitation; wastewater and waste management 
system; clean technology ;quality control and quality 
assurance systems; field trip  
 
722-401     1(0-2- 1) 
เตรียมสหกิจศึกษำ 
(Co-operative Education Preparation) 
 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัตเิทคนิค
ในการสมัครเข้าสถานประกอบการความรู้พื้นฐานในการปฏิบตัิงาน
ในสถานประกอบการการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของ
สาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม
และระบบบริหารงานคณุภาพในสถานประกอบการ 
การศึกษาค้นคว้าเพื่อรวบรวมข้อมลูในหัวข้อเรื่องของโครงการวิจัย
ทางเคมี-ชีววิทยาท่ีนักศึกษาสนใจการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย 
วิธีการเขียนรายงานและเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Principle, concept, and regulations; techniques for 
job application; basic workplace skills; professional 
improvements in field of study: personality 
development, English proficiency, information 
technology, communication, social relations, teamwork, 
and efficient administration system; listerature review on 
certain topics of interest in chemistry-biology; 
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preparation of research proposal; report writing and 
academic presentation techniques 
 
722-402     6(0-36- 0) 
สหกิจศกึษำ 
(Co-operative Education) 
 การวิจัยเชิงทดลองการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในหน่วยงาน
ภาคเอกชนหรือสถานประกอบการด้านเคมีหรือชีววิทยา หรือท้ังเคมี
และชีววิทยาภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารสถาน
ประกอบการ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษารวมทั้งการเรียบเรียงและ
เสนอผลงาน 
 Experimental research; full-time internship in a 
public or privatesector organization, or corporation 
related to field of study for 1 semester, under the direct 
supervision of a designated faculty member and 
executive; report writing and presentation 
 
722-403     300 ชั่วโมง 
กำรฝึกงำน 
(Field Work) 
 ต้องฝึกงานทางด้านเคมี ชีววิทยา หรือสาขาที่เกีย่วข้อง ไม่
น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 Field work requirement in chemistry, biology or 
related fields for a minimum of 300 hours 
 
722-421     3(3-0- 6) 
ชีววิทยำระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ 
(Molecular and Cellular Biology) 
 วิธีการศึกษาเซลล์องค์ประกอบระดับโมเลกุลและเม 
แทบอลิซึมของเซลล ์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล ์การท างานของ
จีน การสรา้งโปรตีนและการควบคุมการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิกการ
เปลี่ยนสภาพของเซลล์ชีววิทยาของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์
ประสาท 
 Method of cell study; molecular composition and 
cell metabolism; cell structure and functions; gene 
actions; protein synthesis and regulation; nucleic acid 
synthesis; cell differentiation; biology of muscular and 
nervous cells 
 

722- 435    3(3-0- 6) 
พืชเศรษฐกิจของภำคใต้และกำรแปรรูปผลผลิต 
(Southern Economic Crops and Product Processing) 
 พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของภาคใต้ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา 
และพืชอื่น ๆ สายพันธุ์ สรีรวิทยาการปลูกและการดูแลรักษา การ
เก็บเกี่ยวและการรักษาสภาพผลผลิต การแปรรูปผลผลติในระดับ
ชุมชนและอุตสาหกรรม 
 Important southern Thai economic crops including 
oil palm, rubber and others; cultivars, 
physiology, planting, care and maintenance; product 
harvesting and preservation; product processing in 
community and industrial scale 
 
722-441     3(3-0- 6) 
สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสนัหลัง 
(Marine Invertebrates) 
 สัณฐานวิทยา นเิวศวิทยาพฤติกรรม การกระจาย สรีรวิทยา
ความส าคญัทางเศรษฐกิจและการแพทย์ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
ในทะเลโดยเน้นถึงสตัว์ทะเลในท้องถิ่น 
 Morphology, ecology, behavior, distribution, 
physiology, economic and medicinal significance of 
marine vertebrates; emphasis on local marine 
invertebrates 
 
722-442     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
(Marine Invertebrates Laboratory) 
 สัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
 Laboratory practices on topics covered in 722-441 
Marine Invertebrates 
 
722-443     3(3-0- 6) 
สัตววิทยำของสัตว์ท่ีมีกระดูกสนัหลัง 
(Vertebrate Zoology) 
 วิวัฒนาการและการจัดจ าพวกของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสตัว์ที่มีกระดูกสันหลังแต่ละพวกกับบรรพบรุษุ
การเปรยีบเทียบสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของสตัว์มีกระดูกสัน
หลังแต่ละพวกการกระจายพันธุ์ทางสภาพภมูิศาสตร์พลวัตของ
ประชากรการสืบพันธุ์และการพัฒนาการของตัวอ่อน 
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 Evolution and classification of vertebrates; 
relationship between vertebrates and their origins; 
comparative study of morphology and anatomy of each 
vertebrate; zoo geography; dynamics of population; 
reproduction and development of embryo 
 
722-444     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรสัตววิทยำของสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง 
(Vertebrate Zoology Laboratory) 
 ปฏิบัติการตามหัวข้อในวิชา 722-443 สัตววิทยาของสัตว์ทีม่ี
กระดูกสันหลัง 
 Laboratory practices on topics covered in 722-443 
Vertebrate Zoology 
 
722-445     3(3-0- 6) 
เนื้อเยื่อวิทยำ 
(Histology) 
 โครงสร้าง กายวิภาคลักษณะของเซลล์ เนื้อเยื่อสตัว ์
ก าเนิดและหน้าที่ของเนื้อเยื่อของอวัยวะในระบบต่าง ๆ 
 Structure and characteristics of cellular tissues of 
animals; histogenesis and histophysiology of organs of 
various systems 
 
722-446     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเนื้อเยื่อวิทยำ 
(Histology Laboratory) 
 ปฏิบัติการศึกษาลักษณะเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ ของสัตว์และ
รายละเอียดของอวัยวะในระบบตา่ง ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน ์
 Microscopic laboratory practices on structure and  
characteristics of cellular tissues and organs of various 
systems 
 
722-451     3(3-0- 6) 
กำรจัดกำรระบบนิเวศ 
(Ecosystem Management) 
 แนวคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยาในการจัดการระบบนิเวศ 
โครงสร้างกระบวนการและกลไกของระบบนิเวศความรู้และความ
เข้าใจเบื้องต้นที่จ าเป็นในการวางแผนการจดัการรูปแบบวิธีการ

จัดการระบบนิเวศการจัดการแบบแยกส่วนการจดัการแบบองคร์วม
กรณีศึกษาสวนเชิงเดี่ยวกับสวนผสมผสาน 
 Basic concepts of ecology for ecosystem 
management; ecological structures, processes and 
mechanisms; fundamental knowledge and nderstanding 
for planning and management of ecosystem; artitioning 
and wholistic management; case studies: single and 
mixed cropping agricultural systems 
 
722-452     3(3-0- 6) 
นิเวศวิทยำวัฒนธรรม 
(Cultural Ecology) 
 แนวความคิดพื้นฐานทางนิเวศวิทยาความสมัพันธ์ระหว่าง
นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม กระบวนการปรับตัวแบบต่าง ๆ และ
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ระบบความคิดศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีจรยิธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรผลกระทบเชิงนโยบายตอ่วัฒนธรรมการจัดการทรัพยากร
โดยชุมชนและต่อธรรมชาต ิ
 Basic concepts of ecology; relationship between 
ecology and culture; adaptation processes and cultural 
ecology; thinking system, religion, traditions, ethics and 
local wisdom and the conservation and management of 
resources; policy impacts on cultures and community- 
based resources management and on nature 
 
722-461     3(3-0- 6) 
พันธุวิศวกรรม 
(Genetic Engineering) 
 โครงสร้างและสมบตัิของกรดนิวคลิอิกการถ่ายแบบของดี
เอ็นเอการถอดรหัสและการแปรรหัสการแสดงออกของจีนและการ
ควบคุมเทคนิคพ้ืนฐานทางพันธุวิศวกรรมเอนไซม์ที่ใช้ในการโคลน
จีนการตัดและเชื่อมต่อดีเอ็นเอพาหะในการโคลนจีน การโคลนจีน 
การหาล าดับของเบสของดีเอ็นเอการถ่ายจีนเข้าไปในเซลล์พืชและ
สัตว์การประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ชีวสารสนเทศ ความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม 
 Structure and properties of nucleic acid; DNA 
replication; transcription and translation; gene 
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expression and control; basic techniques in genetic 
engineering; enzymes in gene cloning; cutting and joining 
DNA; cloning vectors; gene cloning; DNA sequencing; 
gene transfer to plant and animal cells; application of 
genetic engineering in medical science, 
industry and agriculture; bioinformatics; biosafety of 
genetically modified organisms 
 
722-462     3(3-0- 6) 
พันธุศำสตร์โมเลกุล 
(Molecular Genetics) 
 โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของดีเอ็นเอ การถ่าย
แบบของดีเอ็นเอการถอดรหัสและการแปลรหัสของสารพันธุกรรม 
การควบคุมการแสดงออกของจีนในโพรแครโิอตดีเอ็นเอและการจัด
ระเบียบของดเีอ็นเอการควบคมุการแสดงออกของจีนในยูแคริ 
โอต การกลาย การซ่อมแซมดเีอ็นเอเทคนิคทางพันธุศาสตร์โมเลกลุ
และการประยุกต์ใช้ 
 Structure and chemical composition of DNA; DNA 
replication, transcription and translation; regulation of 
gene expression in prokaryotes; DNA and genome 
structure; regulation of gene expression in eukaryotes; 
mutation; DNA repair; molecular genetic techniques and 
applications 
 
722-472     3(3-0- 6) 
สรีรวิทยำของจุลินทรีย ์
(Microbial Physiology) 
 องค์ประกอบทางเคมีโครงสรา้งและหน้าที่ของเซลล์จุลินทรีย ์
การใช้ธาตุอาหาร การเจรญิ การผลิตพลังงานและเมแทบอลิซึมของ
จุลินทรีย์ การสร้างส่วนประกอบของเซลล์ การสื่อสารของจุลินทรยี์
ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของจลุินทรีย ์
 Chemical composition, structure and function of 
microbial cells; assimilation; growth; bioenergetics and 
microbial metabolism; biosynthesis of cell components; 
microbial cell-cell communication; factors affecting  
microbial activities 
 
 
 

722-474     3(3-0- 6) 
กำรติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน 
(Infection and Immunity) 
 ความรู้พื้นฐานทางวิทยาภูมคิุ้มกัน การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันโดยการสร้างแอนติบอดแีละการตอบสนองโดยอาศัยเซลล ์
การสร้างแอนติบอดีสมบัติของแอนติบอดีชนิดของเซลล์ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบภมูิคุ้มกันปฏิกิริยาระหวา่งแอนติเจนและแอนติบอดี
จุลินทรีย์ที่มคีวามส าคัญทางการแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยาด้านการ
เพาะเลี้ยง ด้านสรีรวิทยาการจัดจ าแนกและการบ่งช้ีชนิดการท าให้
เกิดโรค ระบาดวิทยาการป้องกันและควบคุมโดยเน้นที่เช้ือแบคทีเรีย
ก่อโรคไวรัสก่อโรค และเช้ือราก่อโรค 
 Principles of immunology; antibody immune 
responses and cell-mediated immune responses; 
antibody production; properties of antibody; types of 
cells involving immune systems; antigen-antibody 
reaction; medical important microorganisms on  
morphology, culturing, physiology, classification and 
identification; pathogenesis; epidemiology; prevention 
and control focusing on pathogenic bacteria, viruses and 
fungi 
 
722-475     1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรกำรติดเชื้อและภูมิคุม้กัน 
(Infection and Immunity Laboratory) 
 การฝึกปฏิบัติเทคนิคทางดา้นวิทยาภูมิคุ้มกันเบื้องต้นและ
ทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์ 
 
 A theoretical and practical study of techniques 
used in basic immunology and medical microbiology 
 
722-486     3(3-0- 6) 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Plant Tissue Culture) 
 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 
เทคนิคพ้ืนฐานและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
เจริญและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเนื้อเยื่อพืช การเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อเพื่อการขยายพันธ์ุ การเพาะเลีย้งแคลลัสการเพาะเลี้ยงเซลล์
แขวนลอยการเพาะเลีย้งโพรโทพลาสต์ การแปรผันทางพันธุกรรม
การประยุกต์ใช้เทคนิค การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางด้านการเกษตร



208 
 

เทคโนโลยีชีวภาพและการดัดแปรพันธุกรรมของพืชการศึกษาหัวข้อ
งานวิจยัทางด้านการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อพืช 
 Principles of plant tissue culture; laboratory and 
equipments; basic techniquesand advantages of plant 
tissue culture; development and differentiation of  
plant tissue; micropropagation; callus culture; cell 
suspension culture; protoplast culture; somaclonal 
variation; applications of plant tissue culture technique 
in agriculture, biotechnology and plant genetic 
engineering; study on research topics in plant tissue 
culture 
 
722-487     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช 
(Plant Tissue Culture Laboratory) 
 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือและเทคนิคพื้นฐานของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเตรียมอาหารเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืช 
การเลือกและฟอกฆ่าเชื้อช้ินส่วนของพืชการย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
การเพาะเลี้ยงแคลลสัการเพาะเลีย้งเซลล์แขวนลอยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อส่วนตา่งๆ ของพืชการเจรญิและพัฒนาของเนื้อเยื่อพืชที่
เพาะเลี้ยง การย้ายปลูก 
 Laboratory equipments and basic techniques in 
plant tissue culture; preparation of plant tissue culture 
media; selection and surface sterilization of explants; 
subculture; callus culture; cell suspension culture; 
initiation of culture from various explants; growth and  
development of plant tissue in culture; transfer of 
plantlets to soil  
 
722-494     3(3-0- 6) 
พิษวิทยำ 
(Toxicology) 
 หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยาแหลง่ที่มาและการกระจายของ
สารพิษปนเปื้อนความสมัพันธ์ของปริมาณสารพิษและการ 
ตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อสารพิษกลไกการเกิดพิษรวมถึงพยาธิภาพ
ของเซลล์และเนื้อเยื่อการรบัสารพษิเข้าสู่ร่างกายการสะสมและการ
ท าลายสารพิษที่รับเข้าสู่รา่งกายความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
สารพิษในระยะการพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
มลพิษที่เกิดขึ้นกับแหล่งน้ าบทบาทความเป็นพิษโดยการใช้สิ่งมีชีวิต

ในการตรวจเฝ้าระวังและท าลายปญัหามลพิษที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อมชนิดและการออกแบบการทดสอบมลพิษทางน้ า 
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการทดสอบทางพิษวิทยา 
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
กับพิษวิทยา 
 General principles of toxicology; sources and 
distributions of toxicants; dose-response relationship, 
mechanisms of toxicity and pathological changes 
occurring in damaged tissue; uptake; absorption; storage, 
clearance of toxicants, teratology; principle of  
ecotoxicology; aquatic toxicology; the role of toxicity 
tests and bioassays for predicting and monitoring 
freshwater pollution; toxicity tests; validation of toxicity  
tests; water quality standards; applications of 
biotechnology to toxicology 
 
723-111     3(3-0- 6) 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
(General Physics I) 
 บทน า การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ กฏการเคลื่อนที่
ของนิวตันและประยุกต์ งานและพลังงานโมเมนตัมเชิงเส้นและการ
ชน การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งและการกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบสั่น
และคลื่น สมบตัิของสสาร กลศาสตร์ของของไหล เสียง ความร้อน
และทฤษฎีจลน์ของแก๊ซ 
 Introduction; motion in one and two dimensions; 
law of motion and applications; work and energy; linear 
momentum and collisions; rotation of a rigid object and 
rolling motion; vibrations and waves; properties of 
matter; fluid mechanics; sound; thermal and the kinetic 
theory of gas- 
 
723-112      3(3-0- 6) 
ฟิสิกส์ทั่วไป 
(General Physics II) 
 สนามไฟฟ้า กฏของเกาส์ ศักยไ์ฟฟ้า ความจุและไดอิเล็กทริก 
กระแสและความต้านทาน วงจรไฟฟ้า กระแสตรง สนามแม่เหล็ก 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์แผน
ใหม่เบื้องต้น 
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 Electric fields; Gauss’s law; electric potential; 
capacitance and dielectric; current and resistance; direct 
current circuits; magnetic fields; alternating current 
circuits; electromagnetic waves; optics; introduction to 
modern physics 
 
723-113     3(3-0- 6) 
หลักฟิสิกส์ทั่วไป 
(Principles of General Physics 
 บทน า กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น กลศาสตร์ของของไหล 
เสียง ทัศนศาสตร์ ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส สนามไฟฟ้า 
สนามแมเ่หล็ก วงจรไฟฟ้า ฟิสิกสแ์ผนใหม่เบื้องต้น 
 Introduction; mechanics; vibrations and waves; 
fluid mechanics; sound; optics; thermal and the kinetic 
theory of gas; Electric fields; magnetic fields; current 
circuits; introduction to modern physics 
 
723-114     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส ์
(Physics Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่ส าคญัในเรื่อง การวัดความยาว
อย่างละเอียด สมการเอมพิริกัล กฎการเคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน 
การเคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์มอนกิ ความยืดหยุ่น ความหนืดของ
ของเหลว แรงตึงผิวของของเหลว สมมลูไฟฟ้า-ความร้อน การวัด
ความต้านทานของตัวต้านทาน การแปลงแกลแวนอมเิตอรเ์ป็น
แอมมิเตอรแ์ละโวลต์มิเตอร ์การประจุและปล่อยประจุของตัวเก็บ
ประจุ วงจรอนุกรมไฟฟ้ากระแสสลับ กระจกโค้งและเลนส ์
 Laboratory practice on topics covered in length 
measurements; empirical equations; Newton’s second 
law of motion; simple harmonic motion; flexibility; 
viscosity of the liquid; surface tension of the liquid; 
electrical equivalent of heat; resistance of the resistor; 
conversion of galvanometer into voltmeter and 
ammeter; charged and discharged of the capacitor; series 
AC circuits; curved mirrors and lens 
 
723-211     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป 1 
(General Physics Laboratory I) 

 การวัดความยาวอย่างละเอียด สมการเอมพิริกลั กฎการ 
เคลื่อนที่ข้อท่ีสองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลิฮาร์มอนิก แรง
สู่ศูนย์กลาง ความยืดหยุ่น ความหนืดของของเหลว แรงตึงผิวของ 
ของเหลว คลื่นนิ่งในเส้นเชือกเรโซแนนซ์ สมมลูไฟฟ้า-ความร้อน 
สภาพการน าความร้อน 
 Laboratory practice on topics covered in length 
measurements; empirical equations; Newton’s second 
law of motion; simple harmonic motion; centripetal 
force; flexibility; viscosity of the liquid; surface tension of 
the liquid; standing wave in the string; resonance; 
electrical equivalent of heat; thermal conductivity 
 
723-212     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ทั่วไป 2 
(General Physics Laboratory II) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อที่ส าคญัในเรื่อง การวัดความ
ต้านทานของตัวต้านทาน การแปลงแกลแวนอมิเตอร์เป็นแอมมิเตอร์
และโวลต์มเิตอร์ การประจุและปล่อยประจุของตัวเก็บประจุ 
แทนเจนต์แกลแวนอมเิตอร์ การหาดัชนีหักเหและก าลังกระจายแสง
ของปริซึม ดัชนีหักเห กระจกโค้ง เลนส์ การวัดความเข้มแห่งการ
ส่องสว่าง วงจรอนุกรมไฟฟ้ากระแสสลับ การวัดก าลังและพลังงาน
ไฟฟ้า หลอดสูญญากาศไทรโอด 
 Laboratory practice on topics covered in 
measurement resistance of the resistor; conversion of 
galvanometer into voltmeter and ammeter; charged and 
discharged of the capacitor; Tangent galvanometers; the 
indices of refraction of the prism and light; refractive 
index; curved mirrors; lens; series AC circuits and 
measurement of electric power; vacuum tube triode 
 
  723-221                                               3(3-0-6) 3(3-0-6) 
กลศาสตร์ 1  
(Mechanics I) 
      รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
       การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่ง สอง และสามมิติ การ
เคลื่อนที่ของระบบอนุภาค การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกน
คงที่ การโน้มถ่วง แกนอ้างอิงที่เคลื่อนที่ การสั่นของเส้นเชือก 
        Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-112 
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General Physics II 
        Motion of a particle in one, two and three 
dimensions; motion of a system of particles; rotation of 
a rigid body about a fixed axis; gravitation; moving 
coordinate systems; vibrating string 
 
723-222                                                  3(3-0-6) 
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์      
(Heat and Thermodynamics)  
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-
112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 แนวคิดเบื้องต้นในอุณหพลศาสตร์   สมบัติเชิงความ
ร้อนของสารบริสุทธ์ิ  สมการสภาวะของสสาร  กฏพื้นฐานของอุณ
หพลศาสตร์  เอนโทรปีและศักย์เชิงอุณหพลศาสตร์ 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-
112 General Physics II 
 Basic concept of thermodynamics; thermal 
properties of pure substance; equation of state; laws of 
thermodynamics; entropy and thermodynamics 
potential 
 
723-224                                               3(3-0-6) 
 การสั่นและคลืน่                                               
(Vibrations and Waves) 
        รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
        การสั่นอิสระ การสั่นแบบมีการหน่วงและการกระตุ้น คลื่น
เคลื่อนที่ การรวมกันของคลื่น 
        Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-112 
General Physics II 
 Free vibrations; damped and forced 
vibrations; travelling waves; superposition of waves 
 
723-241                                              3(3-0-6) 
ฟิสิกส์แผนใหม ่                
(Modern Physics) 
         รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
        บทน า ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอสไตน์ พ้ืนฐานของ

ฟิสิกส์อะตอมและกลศาสตร ์ ควอนตัม รูปแบบอะตอมของบอร์
และซอมเมอรเ์ฟลดส์ าหรับอะตอมไฮโดรเจน ฟิสิกส์ของนิวเคลียส  
ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น 
         Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-112 
General Physics II 
         Introduction; Einstein's’ special theory of 
relativity; foundation of atomic physics and quantum 
physics; Bohr and Sommerfeld’s models for the 
hydrogen atom; physics of nucleus and introduction to 
solid state physics 
 
723-251                                               3(3-0-6) 
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics) 
  ทฤษฎีสารกึ่งตัวน า ไดโอด วงจรไดโอด ชนิดของไดโอด 

ทรานซิสเตอร์ วงจรขยายสัญญาณใหม่และวงจรขยายสัญญาณเล็ก 

การป้อนกลับ ออสซิลเลเตอร์ เฟท ออปเปอร์เรชันนอลแอมพลิฟาย

เออร์  ระบบดิจิทลั วงจรคอมบิเนชันของระบบดจิิทัล วงจรซีเควนเชียล

ของระบบดิจิทลั ด-ีเอและเอ-ดี คอนเวอร์เตอร ์วงจรประยกุต์ดิจิทลั 

  Semiconductor theory; diode; diode 

circuits; types of diode; transistor, small and large signal 

amplifier; feedback; oscillators; FET; operational 

amplifier; digital system; combination of digital circuits; 

sequential of digital circuits; AD and DA converter; 

digital application circuits 

723-253                                               1(0-3-0) 
ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronics Laboratory) 
       ปฏิบัติการเกีย่วกับหัวข้อในวิชา 723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 

       Laboratory practice on topics covered in 723-251 

Electronics  

723-281                                                 3(3-0-6) 
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 1        
(Mathematical Physics I) 
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 ความสอดคล้องของคณิตศาสตร์กับปริมาณทาง
ฟิสิกส์ อัตราการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงน้อย ๆ การรวม
ปริมาณทางฟิสิกส์ สมการบรรยายเหตุการณ์ในทางฟิสิกส์อย่าง
ง่าย แรงและสนามศักย์ แหล่งก าเนิด สนามหมุน พิกัดและการ
แปลงพิกัด การประมาณ อนุกรมฟูเรียร์ 
 Correspondence between mathematics and 
physical quantities; rate of changing; a little amount of 
changing; physical summation; equations describing 
simple physical events; force and potential fields; 
source; rotational field; coordinates and transformation; 
approximation; Fourier series 
 
723-282                                               3(3-0-6) 
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2  
(Mathematical Physics II) 
 สมการบรรยายเหตุการณ์แบบมีแหล่งก าเนิดและไม่
มีแหล่งก าเนิด สมการการไหลของความร้อน สมการคลื่น ฟังก์ชัน
ของตัวแปรเชิงซ้อน สมการเชิงอนุพันธ์ในทางฟิสิกส์ 
 Equations describing events with and 
without source; equation of heat flow; wave equation; 
functions of complex variable; differential equations in 
physics 
 
723-321                                                 3(3-0-6) 
กลศาสตร์ 2  
(Mechanics II) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-221 กลศาสตร์ 1 
 สมการของลากรองจ์ สมการของแฮมิลตัน เทนเซอร์ 
ความเฉื่อย การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง การสั่น 
 Prerequisite: 723-221Mechanics I 

Lagrange’s equation; Hamillton’s equation; inertia tensor; rotation of rigid body; oscillation 
 
723

 -

322                                                 1(0-3-0) 
ปฏิบัติการกลศาสตร์ 
(Mechanics Laboratory) 
         ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-221 กลศาสตร์ 1 
          Laboratory practice on topics covered in 723-221 
Mechanics I 
 

723-323                                              3(3-0-6) 
กลศาสตร์เชิงสถิติ 
(Statistical Mechanics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-222 ความร้อนและอุณ
หพลศาสตร์ 
 สถานะของระบบ เอนโทรปีและอุณหภูมิ การแจก
แจงแบบโบลต์ซมันน์และพลังงานอิสระเฮล์มโฮลตซ์ การแผ่รังสี
ความร้อนและการแจกแจงแบบพลังค์ ศักย์เคมีและการแจกแจง
แบบกิบส์ แก๊ซอุดมคติ แก๊ซเฟร์มี และโบซ พลังงานอิสระกิบส์และ
ปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนเฟส 
 Prerequisite: 723-222 Heat and 
Thermodynamics 
 State of a system; entropy and temperature; 
Boltzmann distribution and Helmholtz free energy; 
thermal radiation and Planck distribution; chemical 
potential and Gibbs distribution; ideal gas; Fermi and 
Bose gases; Gibbs free energy and chemical reactions; 
phase transitions 
 
723-331                                              3(3-0-6) 
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 
 (Electricity and Magnetism I) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-
112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 ไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าในเนื้อสาร ปัญหาค่าขอบ 
ไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็กและสารแม่เหล็ก 
สมการของแมกซ์เวลล์ 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-
112 General Physics II 
 Electrostatic fields; electric field in material 
space; electrostatic boundary-value problems; 
magnetostatic fields; magnetic force and magnetic 
material; Maxwell’s equation 
 
723-332                                               3(3-0-6) 
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2  
(Electricity and Magnetism II) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-331 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1 
 สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อน า
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คลื่น สายอากาศ หัวข้อปัจจุบันอ่ืน ๆ 
 Prerequisite: 723-331 Electricity and 
Magnetism I 
 Maxwell’s equation; electromagnetic wave; 
wave guides; antennae; other modern topics 
 
723-333                                                1(0-3-0) 
ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
(Electricity and Magnetism Laboratory) 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-331 ไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก 1 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-331 Electricity and Magnetism I 
 
723-334                                                3(3-0-6) 
ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 
(Physical Optics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-
112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 ธรรมชาติของแสง สมการคลื่น คลื่นฮาร์มอนิก คลื่น
ระนาบ คลื่นทรงกลม คลื่นทรงกระบอก กฎพื้นฐานของทฤษฎี
แม่เหล็กไฟฟ้า โฟตอนและแสง การซ้อนทับของคลื่น การแทรก
สอด การเลี้ยวเบนแบบโฟรนโฮเฟอร์และแบบเฟรสเนล โพลาไรเซ
ซัน การกระจายแสงและการดูดกลืน เลเซอร์ โฮโลกราฟี แสงแบบ
ไม่เชิงเส้น 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 723-
112 General Physics II 
 Nature of light; wave equation; harmonic 
waves; plane waves; spherical waves; cylindrical waves; 
basic laws of electromagnetic theory; photons and light; 
superposition of waves; interference; Fraunhofer and 
Fresnel diffraction; polarization; scattering and 
absorption; lasers; holography; nonlinear optics 
 
723-341                                            3(3-0-6) 
กลศาสตร์ควอนตัม 1  
(Quantum Mechanics I) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 สถานะของระบบทางควอนตัม การแทนตัวแปร

พลวัต คอมมิวเตเตอร์ ตัวด าเนินการแบบขั้นบันไดในกรณีซิมเปิล
ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์หนึ่งมิติและกรณีโมเมนตัมเชิงมุม อะตอม
ไฮโดรเจน ผลของสนามแม่เหล็กต่อระบบทางควอนตัม หลักการ
ซ้อนทับ รูปแบบเมทริกซ์ของกลศาสตร์ควอนตัม 
 Prerequisite: 723-241 Modern Physics 
 State of quantum system; representation of 
dynamic variables; commutator; ladder operator; one 
dimensional simple harmonic oscillator and angular 
momentum; hydrogen atom; magnetic effects in 
quantum systems; superposition principle; matrix 
formulation of quantum mechanics 
 
723-352                                              3(2-2-5) 
ภาษาโปรแกรมส าหรับนักฟิสิกส์ 
(Programming Language for Physicists) 
 ห ลั ก ก า ร เ ขี ย น แ ล ะ รู ป แ บ บ ไ ว ย า ก ร ณ์ ข อ ง
ภาษาคอมพิวเตอร์ ฝึกการเขียนโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง 
 Principle and syntax of computer language; 
practice of writing and developing a computer program 
using a selected language 
 
723-401                                                  1(0-2-1) 
เตรียมสหกิจศึกษา 
(Cooperative Education Preparation) 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อ
ปฏิบัติ เทคนิคในการสมัครเข้าสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  การพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชา ประกอบด้วย การพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย
สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ 
 Principle, concept, process and regulations; 
techniques for job application; basic workplace skills; 
professional improvements in field of study: personality 
development, English proficiency, information 
technology, communication, social relations, teamwork, 
and efficient administration system; report writing and 
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academic presentation techniques 
 
723-402                                               6(0-0-36) 
สหกิจศกึษา 
(Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาใน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการ และท า
โครงงานด้านฟิสิกส์ภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหาร
สถานประกอบการ  
 Full-time internship in a public or private 
sector organization, or corporation related to field of 
study and conducting a research project in physics  for 
one semester , under the direct supervision of a 
designated faculty member and executive  of  relevant 
organization or corporation  
 
723-403                         300 ชั่วโมง (ไม่นับหน่วยกิต) 
ฝึกงาน (Field Work) 
 การฝึกงานด้านฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ไม่น้อย
กว่า  300 ช่ัวโมง 
 Practical work requirement in  physics or  
related fields for 300 hrs. minimum  
 
723-486                                               1(0-2-1) 
สัมมนาฟิสิกส์ 
(Physics Semina) 
 การค้นคว้าและน าเสนอเฉพาะเรื่องที่เลือกในสาขา
ฟิสิกส์ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ 
 Research and presentation of selected 
topics in physics 
 
723-487                                                  3(0-9-0) 
โครงงานฟิสิกส์ 
(Physics Project) 
 โครงงานวิจัยในสาขาฟิสิกส์ 
 Research project in physics 
 
723-443                                                 1(0-3-0) 
ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่ 

(Modern Physics Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-241 ฟิสิกส์แผนใหม่ 
 การปฏิบัติการหัวข้อจากรายวิชา 723-241 ฟิสิกส์
แผนใหม่ 
 Prerequisite: 723-241 Modern Physics 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-241 Modern Physics 
 

วิชาเอกเลือก 

 -กลุ่มวิชากลศาสตร์ 

723-223                                          3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของวัสดุ 
(Mechanics of Materials) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 
723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 ชนิดของวัสดุ  ความสัมพันธ์ของความเค้น -
ความเครียด การบิด การโค้งงอ ทฤษฎีบทพลังงาน การแปลง
ของความเค้นและความเครียด จุดคราก และความเข้มของ
ความเค้น 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 
 Classification of materials; stress-strain 
relations; torsion; bending; energy theorems; stress 
and strain transformation; yield criteria and stress 
concentration 

- กลุ่มวชิาทัศนศาสตร์และประยกุต์ 

723-335                                             1(0-3-0) 
ปฏิบัติการทัศนศาสตร์ 
(Optics Laboratory) 
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-334 
ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-334 Physical Optics 
 
723-381                                            3(3-0-6) 
เทคโนโลยีพลังงาน 
(Energy Technology) 
 พลังงาน พลังงานซากดึกด าบรรพ์ พลังงาน
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แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานความร้อนใต้
พิภพ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานชีวมวล มลภาวะ 
 Energy; fossil energy; solar energy; wind 
energy; hydro energy, geothermal energy; nuclear 
energy; bio-mass energy; pollution 
 
723-382                                            3(3-0-6) 
ดาราศาสตร์ปฏิบัต ิ
(Practical Astronomy) 
 พิกัดทางดาราศาสตร์ เวลา ทรงกลมท้องฟ้า การ
ขึ้นและการตกของดาว ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ 
กล้องโทรทรรศน์ 
 Astronomical coordinate; time; celestial 
sphere; rising and setting of stars; the sun; the 
moon; planets; telescope 
 
723-383                                          3(3-0-6) 
ดาราศาสตร์อิสลาม 
(Isalamic Astronomy) 
 การประยุกต์ใช้หลักการดาราศาสตร์ทรงกลมกับ
ดาราศาสตร์อิสลาม ธรรมชาติของดวงอาทิตย์ การขึ้น-ตกของ
ดวงอาทิตย์ สมการและการค านวณเวลาละหมาด ซุฮรี ฮัสรี 
มักริบ อีซา ปาจัร และซูรุก สมการและการค านวณทิศกิบลัต
ธรรมชาติของดวงจันทร์ จันทร์ดับ การขึ้น-ตกของดวงจันทร์ 
การท าปฏิทินฮิจเราะฮ์ศักราช การสังเกตจันทร์เสี้ยว 
              Application of spherical astronomy 

principle to Islamic astronomy; nature of sun; sun 

rise-set; equation of prayertive; Suhri; Asn; Maghvib; 

Isa; Pajar; Shuruk Qiblat direction; nature of moon; 

newmoon; room rise-set; Hijrah calender; 

observation of cresent moon 

723-391                                              3(3-0-6) 
ฟิสิกส์บรรยากาศเบื้องต้น  
(Introduction to Atmosheric Physics ) 
 ระดับ ช้ันขององค์ประกอบของบรรยากาศ 
ปรากฏการณ์การแผ่รังสีและปรากฏการณ์ทางแสง ไอน้ าและ
น้ า อุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศ พลศาสตร์ของบรรยากาศ 

ไฟฟ้าในบรรยากาศ 
 Levels of atmospheric components; 
radiation and light phenomenon; vapor and water; 
thermodynamics of atmosphere; dynamics of 
atmosphere; electricity in atmosphere 
 
723-481                                             3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ร่วมสมัย 1  
(Contemporary Physics I) 
 ศึกษาหัวข้อทางฟิสิกส์ระดับสูงร่วมสมัยบาง
หัวข้อที่เลือกโดยคณาจารย์ 
 Study of contemporary advanced 
physics topics selected by lecturer 
 
723-482                                              3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ร่วมสมัย 2  
(Contemporary Physics II) 
 ศึกษาหัวข้อทางฟิสิกส์ระดับสูงร่วมสมัยบาง
หัวข้อที่เลือกโดยคณาจารย์ 
 Study of contemporary advanced 
physics topics selected by lecturer 
 
723-483                                            3(3-0-6) 
ปัญหาทางฟิสิกส์ 
(Physics Problems) 
 วิเคราะห์ปัญหาทางฟิสิกส์และข้อผิดพลาดที่มัก
เกิดขึ้น 
 Analysis of certain physics problems and 
common errors 
 
723-484                                            3(3-0-6) 
หลักฟิสิกส์ของเคร่ืองมือ 
(Physical Principles of Instrument) 
 หลักฟิสิกส์ของกล้องจุลทรรศน์อิ เล็กตรอน 
เครื่องมือวัดโดยหลักการดูดกลืนแสง เครื่องมือวัดโดยหลักการ
เหนี่ยวน าสนามแม่เหล็ก เครื่องมือวัดโดยหลักการรังสีเอกซ์
และ อ่ืน ๆ 
 Physical principles of electron 
microscope, optometric instrument, magnetic 
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instrument, x-ray instrument and others 
 
723-485                                            3(2-3-4) 
ปฏิบัติการในโรงฝึกงานฟิสิกส์ 
(Physics Workshop) 
 การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางช่างเบื้องต้น 
การเลือกใช้วัสดุฟิสิกส์ การประกอบสร้างอุปกรณ์ทางฟิสิกส์ 
เทคนิคทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ การซ่อมและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 Basic instruments and tools; physical 
material selection; construction of physical 
instruments; electrical care in laboratory; repair and 
maintenance of scientific equipment 
 
723-488                                            3(2-3-4) 
ฟิสิกส์ส าหรับครู 
(Physics for Teacher) 
 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ แ บ บ เ รี ย น
วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์กายภาพและฟิสิกส์ระดับ
มัธยม การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ การซ่อมและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์สอนฟิสิกส์ ข่าวความเคลื่อนไหวทางฟิสิกส์
และเทคโนโลยี แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์ 
 Study and analysis in curriculums and 
textbooks of general science; physical science and 
physics in secondary level as well as educational 
media produces; physics teaching equipments; 
reparation and maintenance equipments; Including 
news and physics update technology and trend of 
physics curriculum development 
 
723-491                                           3(3-0-6) 
ศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนเบื้องต้น 
(Introduction to Nanoscience and 
Nanotechnology) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 
723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2723-111, 
                          ,723-221 ก ล ศ า ส ต ร์  1 
และ 723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
 วิทยาศาสตร์นาโนและนาโนเทคโนโลยี ฟิสิกส์

พื้นฐานส าหรับนาโนเทคโนโลยี หลักการและเครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษานาโนเทคโนโลยี นาโนที่พบในธรรมชาติ นาโน
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนอิเล็กโทรนิกส์ การประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยี ข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีนาโน สถานการณ์นาโน
เทคโนโลยีในต่างประเทศและประเทศไทย 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II  
   723-221 Mechanics I and 
723-341 Quantum Mechanics I 
 Nanosciecne and nanotechnology; 
physics of nanotechnology; instrument for observing 
nanosciecne; nano in nature; nano-biotechnology; 
nano-electronics; advantage and disadvantage of 
nanotechnology; current status of nanotechnology 
in abroad and Thailand 

-กลุ่มวิชาอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 

  723-351                                        3(2-3-4) 
อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต ์
(Applied Electronics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-251 อิเล็กทรอนิกส์ 
 ไมโครโพรเซสเซอร์  โครงสร้ างของระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ชนิดบอร์ดเดียว การเช่ือมต่อกับอุปกรณ์
ภายนอก การประยุกต์ใช้งาน 
 Prerequisite: 723-251 Electronics 
 Microprocessor; structure of single board 
microcomputer; interfacing and its applications 
 

723-353                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์เชิงค านวณเบ้ืองต้น 
(Introduction to Computational Physics) 
 โครงสร้างและการออกแบบโปรแกรม การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลจากปฏิบัติการฟิสิกส์ คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ ศึกษาซอร์ฟแวร์ทางคณิตศาสตร์บางโปรแกรม 

Algorithm of programming; using computer to analyze physics lab data; numerical method and its application; study of some mathematical software 
 

723-451                                              3(2

 -

2-5) 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับนักฟิสิกส์ 
(Computer-Assisted Instruction for Physicists) 
 การน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการสร้าง
โปรแกรม การน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการ
สอนทางฟิสิกส์ 
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 Computer application for physics 
education; programming language and package 
 

723-452                                            3(3-0-6) 
การจ าลองปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ด้วยคอมพิวเตอร์
(Computer Simulation of Physical Phenomena) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-352 ภาษาโปรแกรม
ส าหรับนักฟิสิกส์ 
 การจ าลองปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ด้วย
คอมพิวเตอร์ และปัญหาที่น่าสนใจทางฟิสิกส ์  
 Prerequisite: 723-352 Programming 
Language for Physicists 
 Computer simulation of physical 
phenomena and current interesting physics 
problems 
 
723-453                                             3(2-2-5) 
ปฏิบัติการฟิสิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Computer-Based Physics Laboratory) 
 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์กับปฏิบัติการทาง
ฟิสิกส์ การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์กับปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 
 Use of microcomputer in physics 
laboratory and their interface 
 
723-454                                            3(3-0-6) 
การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 
(Computer Aided Solution of Physics Problems) 
 การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์บางโปรแกรม
เพื่อน ามาแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ 
 Solving physics problems using certain 
computer programs 
 
723-455                                           3(3-0-6) 
ไมโครคอนโทรลเลอร์เบื้องต้น 
(Introduction to Microcontroller) 
 โ ค ร ง ส ร้ า ง แ ล ะ ห ลั ก ก า ร ท า ง า น ขอ ง ชิ ป
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่สนใจ 
 Structure and operation of some 
interesting microcontroller chips 

      -กลุม่วิชาฟิสิกส์พอลิเมอร์ 

723-361                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์พอลิเมอร์ 
(Polymer Physics) 
         รายวิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 
ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 สมบัติเชิงกายภาพของพอลิเมอร์ วิสโคอิลาสติก
เชิงเส้น สมบัติเชิงกล สมบัติการแตกหัก สมบัติเชิงความร้อน 
และเชิงไฟฟ้า 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 
 Physical properties of polymers; linear 
viscoelasticity; mechanical properties; failure 
properties; thermal and electrical properties 
 
723-362                                             1(0-3-0) 
ปฏิบัติการฟิสิกส์พอลิเมอร์ 
(Polymer Physics Laboratory) 
 การวิเคราะห์สมบัติเฉพาะของพอลิเมอร์ด้วย
เครื่องมือที่มีอยู่ เช่น เครื่อง DMA, DSC, universal tensile 
machine, rebound resilience tester, impact tester 
และเครื่องมืออ่ืน ๆ ที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 Analysis of polymer characteristics using 
available instruments e.g. DMA, DSC, universal 
tensile machine, rebound resilience tester, impact 
tester, and others 
 
723-365                                             3(3-0-6) 

สมบัติเชิงแสงของพอลิเมอร์ 

(Optical Properties of Polymers) 

            ธรรมชาติของแสง ดัชนีหักเหแสง การหักเหแสงของ

พอลิเมอร์ โพลาไรเซชันของแสง วัสดุไบฟริงเกนท์ แสงเชิงรี

โอโลย ี การวิเคราะห์ความเค้นเชิงแสง การเรียงตัวของโมเลกลุ 

สมบัตเิชิงแสงแบบไมเ่ป็นเส้นตรงของพอลิเมอร ์

 Nature of light; refrective Index; refraction 

through polymer, polarization of light; birefringent 
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materials; rheological optics; optical stress analysis; 

molecular orientation; nonlinear optical properties 

of polymers 

723-366                                            3(3-0-6) 

สมบัติเชิงเสียงและสมบัติการซึมผ่านของพอลิเมอร์ 

(Acoustic Properties and Permeability Properties 

of Polymers) 

 ความเร็วเสียง การสะท้อนเสยีง การดูดกลืนเสียง 

การแพร่และการซมึผ่าน การวดัการซึมผ่าน ค่าคงท่ีของการ

ดูดกลืน สัมประสิทธ์ิการแพร ่

 Speed of Sound; sound reflextion; sound 

absorption, diffusion and permeation; measuring 

permeability; absorption constant; diffusion 

coefficient 

723-461                                             3(3-0-6) 
รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 
(Rheology of Polymer) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 
723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 วิสโคอีลาสติคเชิงเส้น ธรรมชาติของวิสโคอีลา
สติค เทนเซอร์ความเค้น-ความเครียด การสร้างสมการค านวณ
ของการเฉือนอย่างง่าย สมบัติวิสโคอีลาสติคเชิงเส้นที่ขึ้นกับ
เวลา สมการของการซ้อนทับของโบลต์ซมันน์ สมการ WLF 
สมบัติเชิงพลศาสตร์ การไหลยืดตาม การไหลเฉือน สมบัติ
วิสโคอีลาสติคแบบไม่เชิงเส้น การสร้างสมการค านวณสมบัติ
วิสโคอีลาสติคแบบไม่เชิงเส้น สมการสมบัติคล้ายยางของ 
Lodge สมการของ BKZ สมการของแวกเนอร์  ผลต่างของ
ความเค้นฉาก  การไหลแบบนอนนิวโตเนียน  อุปกรณ์และการ
วัดทางรีโอโลยี  การประยุกต์เชิงรีโอโลยีกับการขึ้นรูปพอลิ
เมอร์ 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 
 Linear viscoelasticity; nature of 
viscoelasticity; stress-strain tensor; linear constitutive 
for simple shear; linear time-dependent viscoelastic 

property; Boltzmann superposition principle; WLF’s 
equation; dynamic viscoelasticity; extensional flow; 
shear flow; nonlinear viscoelastic property; 
constitutive for nonlinear viscoelastic property; 
Lodge‘s rubberlike equation; BKZ’s equation; 
Wagner’s equation; normal stress differences; non-
Newtonian flow; rheometry and measurements; 
rheological application in polymer processing 
 
723-462                                         3(3-0-6) 
สมบัติเชิงกายภาพของยาง 
(Physical Properties of Rubber) 
 รายวิชาบังคับก่อน : รายวิชาบังคับก่อน : 723-
111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยางหลอม รีแลกเซชัน การ
คืบและการคืนตัว   วิสโคซิตีและอิลาสติคซิตี   สมบัติพลวัติ
ของยาง  โมเดลและการสร้างสมการค านวณ พลังงานภายใน
และเอ็นโทรปีเปลี่ยนกับการเปลี่ยนรูป อิลาสติซิตีของโซ่
โมเลกุลยาว อิลาสติซิตีของโครงข่ายโซ่โมเลกุล สถิติของโซ่
แบบนอนเกาเชียน สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยางที่ครอสลิงค์ 
ฟังก์ชันของความเครียด-พลังงาน และการผิดรูปขนาดใหญ่ 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 
 Physical properties of molten rubber; 
relaxation; creep and recovery; viscosity and 
elasticity; dynamic properties of rubber; mechanical 
model and constitutive equation; internal energy 
and entropy changes on deformation; elasticity of 
long chain molecules; elasticity of molecular 
network; non-Gaussian chain statistics; physical 
properties of cross-linked rubber; strain-energy 
function and large deformation 
 
723-463                                            1(0-3-0) 
ปฏิบัติการรีโอโลยีของพอลิเมอร์ 
(Rheology of Polymer Laboratory) 
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-461 รี
โอโลยีของพอลิเมอร์ 
 Laboratory practice on topics covered in 
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723-461 Rheology of Polymer 
 
723-464                                             3(3-0-6) 

การประยุกต์เชิงรีโอโลยีในการขึ้นรูปของพอลิเมอร์

(Rheological Application in Polymer Processing) 

    วิสโคอลิาสติกเชิงเส้น วิสโคอลิาสติกไมเ่ป็นเชิง

เส้น การไหลในหัวฉีด หลักการทางรีโอโลยีของการอัดรีด 

หลักการทางรโีอโลยีของการฉีดเขา้เบ้าพิมพ์ หลักการทางรี

โอโลยีของการเป่าเข้าเบ้าพิมพ์ หลักการทางรโีอโลยีของการ

เป่าฟิล์ม หลักการทางรโีอโลยีของการผสมยาง 

 Linear Viscoelasticity; nonlinear 
viscoelasticity; flow in Die; role of rhelogy in 
extrusion; role of rheology in injection molding; role 
of rheology in blow molding; role of rheology in film 
blowing; role of rheology of rubber mixing 
 
723-465                                           3(3-0-6) 

สมบัติเชิงไฟฟ้าและสมบัติเชิงแมเ่หล็กของพอลิเมอร์  

(Electrical and Magnetic Properties of Polymers) 

 ความต้านทาน สภาพความต้านทาน ความแรง

ทางไฟฟ้า การน าไฟฟ้า พอลิเมอรน์ าไฟฟ้า การรีแลกเชิง 

ไดอิเคตริก วิธีวัดค่าไดอิเลคตริก แม่เหล็ก สมบัติเพยีโซอิเลค

ตริก สมบัตไิพโรอเิลคตริก และสมบัติเฟอโรอิเลคตริกของพอลิ

เมอร ์

 Resistance; resistivity; electric strength; 
electrical conductivity; conducting polymer; 
dielectric relaxation; methods for dielectric 
measurements; magnetics; piezoelectric; pyroelectric 
and ferroelectric polymers 
 
723-466               3(3-0-6) 

สมบัติเชิงความร้อนของพอลิเมอร์   

(Thermal Properties of Polymers) 

    การน าความร้อน ความร้อนจ าเพาะ ความ

หนาแน่น การแพร่เชิงความร้อน สัมประสิทธ์ิการขยายตัวเชิง

ความร้อน การผ่านเข้าเชิงความรอ้น อุณหภูมิทรานซิชันการ

เป็นแก้ว อุณหภูมหิลอมเหลว การวัดสมบตัิเชิงความร้อน 

   Thermal conductivity; specific heat; 

density; thermal diffusivity; coefficient of thermal 

expansion; thermal penetration; glass transition 

temperature; melting temperature; measuring 

thermal properties 

 -กลุ่มวิชาฟิสกิส์ควอนตัมและฟิสกิส์นิวเคลียร ์

723-242                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์อะตอม 
(Atomic Physics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-111 ฟิสิกส์ทั่วไป 1, 
723-112 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 พื้นฐานของฟิสิกส์ควอนตัม ทฤษฎีอะตอม 
กลศาสตร์คลื่นและกลศาสตร์ควอนตัมของอะตอมไฮโดรเจน 
สเปกตรัมและโครงสร้างของโมเลกุล 
 Prerequisite: 723-111 General Physics I, 
723-112 General Physics II 
 Foundation of quantum physics; atomic 
theory; wave mechanics and quantum mechanics 
for hydrogen atom; molecular spectrum and 
structure 
 
723-342                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
(Nuclear Physics) 
 โครงสร้างนิวเคลียส การสลายตัวของสาร
กั ม มั น ต รั ง สี  ป ฏิ กิ ริ ย า นิ ว เ ค ลี ย ร์  อั น ต ร กิ ริ ย า ข อ ง
กัมมันตภาพรังสีกับสสาร เครื่องเร่งอนุภาค หัววัดและการวัด
กัมมันตภาพรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี 
 Structure of nucleus; radioactivity; 
nuclear reaction; interaction of radiation with matter; 
particles accelerator; radiation detector and 
measurement; radiation safety 
 
 



219 
 

723-343                                           3(3-0-6) 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ประยุกต์ 
(Applied Nuclear Physics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 การใช้ประโยชน์จากรังสีเพื่องานวินิจฉัยและการ
รักษาโรค  การก าหนดอายุทางโบราณคดีและธรณีวิทยา การ
ประยุกต์ด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม 
 Prerequisite: 723-342 Nuclear Physics 
 Radiation use for diagnostic and 
therapeutic purposes; archaeological and geological 
dating; applications in environment and industries 
 
723-344                                          1(0-3-0) 
ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
(Nuclear Physics Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-342 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-342 
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
 Prerequisite: 723-1241 Modern Physics 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-342 Nuclear Physics 
 
723-441                                            3(3-0-6) 
กลศาสตร์ควอนตัม 2  
(Quantum Mechanics II) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-341 กลศาสตร์
ควอนตัม 1 
 บทน า กลศาสตร์ควอนตัมในสามมิติ อนุภาคที่
เหมือนกันทุกอย่าง ทฤษฎีการรบกวนแบบไม่ขึ้นกับเวลา 
หลักการแปรผัน การประมาณแบบ WKB ทฤษฎีการรบกวน
แบบข้ึนกับเวลา การกระเจิง 
 Prerequisite: 723 -341 Quantum 
Mechanics I 
 Introduction; quantum mechanics in 
three dimensions; identical particle; time-
independent perturbation theory; variation 
principles; WKB approximation; time-dependent 
perturbation theory; scattering 
 

723-442                                              3(3-0-6) 
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 
(Solid State Physics) 
 รายวิชาบังคับก่อน : 723-323 กลศาสตร์เชิง
สถิติ, 723-341 กลศาสตร์ควอนตัม 1 
 โครงผลึก แลททิสส่วนกลับ แรงยึดเหนี่ยวของ
โครงผลึก การสั่นของโครงผลึกและสมบัติเชิงความร้อน 
แก๊ซเฟร์มีอิเล็กตรอนอิสระ ทฤษฎีแถบพลังงาน ผลึกสารกึ่ ง
ตัวน า 
 Prerequisite: 723-323 Statistical 
Mechanics, 723-341 Quantum Mechanics I 
 Crystal structure; reciprocal lattice; 
crystal binding; crystal vibrations and thermal 
properties; free electron Fermi gas; energy band 
theory; semiconductor crystal 
 
723-444                                            3(3-0-6) 
ฟิสิกส์สุขภาพ 
(Health Physics) 
 ชนิดของรั งสี  หน่วยวัดรั งสี  ผลของรั งสีต่อ
สิ่งมีชีวิต อาการที่เกิดขึ้นจากการได้รับรังสีและการระวัง
ป้องกันอันตรายจากรังสี 
 Types of radiation; radiation unit; 
radiation injury; radiation syndromes and radiation 
protection  

 

723-445 ทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์เบือ้งต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Electronic Structure 
Theory) 
 ทบทวนกลศาสตร์ควอนตัม บทน า วิธีการแปร
ผัน ทฤษฎีของฮาร์ทรีฟอกต์ ทฤษฎีความหนาแน่นเชิงฟังก์ชัน 
การประยุกต์ใช้งาน 
 Reviews of quantum mechanics; 
introduction; variational method; Hartree-Fock 
theory; density functional theory;  applications 
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 -กลุ่มวิชาธรณีฟิสิกส ์

723-371                                            3(3-0-6) 
ธรณีฟิสิกส์ 
(Geophysics) 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับธรณีฟิสิกส์ ประกอบด้วยแผ่นดินไหว ความโน้มถ่วง แม่เหล็กโลก อายุและความร้อนของโลก 

Theory of geophysics including seismology, gravitation, geomagnetism, geochronology and thermicity of earth 
 
723-471                                        3(3

 -

0-6) 
ธรณีฟิสิกส์ประยุกต ์
(Applied Geophysics) 
 รายวิชาบังคับก่อน 723-371 ธรณีฟิสิกส์ 
 การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์ในด้านการตรวจวัด
ความโน้มถ่วง การแผ่กัมมันตภาพรังสี แผ่นดินไหว และ
แม่เหล็กไฟฟ้า 
 Prerequisite: 723-371 Geophysics 
 Geophysics application for gravity; 
radioactive; seismic; magnetic; electrical and 
electromagnetic methods 
 
723-472                                             1(0-3-0) 
ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 
(Geophysics Laboratory) 
 รายวิชาบังคับก่อน 723-371 ธรณีฟิสิกส์, 723-
471 ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ 
 การปฏิบัติการเกี่ยวกับหัวข้อในวิชา 723-471 
ธรณีฟิสิกส์ 
 Prerequisite: 723-371 Geophysics, 723-
471 Applied Geophysics 
 Laboratory practice on topics covered in 
723-471 Geophysics 

 
724-101     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์ในชีวิตประ จ ำวัน 
(Science in Daily Life) 
 ธรรมชาติและองค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้า
ของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงาน 
อาหาร สุขภาพยารักษาโรค สิ่งทอ ท่ีอยู่อาศัยเครื่องใช้ไฟฟ้า 
สิ่งแวดล้อมและมลพิษการจัดการสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
ทางเลือก 

 Nature and component of science; advances in 
science; science and technology of energy, food, health, 
medicine, textile, household, electrical appliances; 
environment and pollution; environmental management 
and alternative technology 
 
724-103     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์กับสังคม 
(Science and Society) 
 แนวคิดและพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เอกภพ ระบบสรุิยะ โลก สสารและพลังงาน พลังงาน
ทดแทน สิ่งแวดล้อมและมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ปัญหาทางโภชนาการและสุขภาพการสื่อสาร
โทรคมนาคม การขนส่งการเกษตรและอตุสาหกรรมผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยตี่อสังคมมนุษย ์
 Concepts and development of science; scientific 
methods; universe, solar system, earth, matter and 
energy; environment and pollution; relationship between 
man and other living organisms; nutrition and health 
problem; breakthroughs in science and technology; 
telecommunication; transportation; agriculture and 
industry; impacts of science and technology on human 
society 
 
724-104     3(2-3- 4) 
วิทยำศำสตร์สภำวะแวดล้อม 
(Environmental Science) 
 ก าเนิดและวิวัฒนาการของโลกและชีวิตความจุและความ
จ ากัดของโลก หลักการส าคัญทางนิเวศวิทยาความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับระบบนเิวศและปัญหาสิง่แวดล้อมวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก 
แนวคิดและกระบวนการแก้ปัญหาระบบนิเวศและการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จรยิศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
 Origin and evolution of the earth and living things, 
carrying capacity of earth, principles of ecology, 
relationships between man, ecosystems and 
environmental problems, global environmental crisis and 
solution, ecosystems and sustainable resources 
management, environmental ethics 
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724-210     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์โลก 
(Earth Science) 
 สมมตุิฐานเกี่ยวกับการก าเนิดเอกภพ กาแลกซีและดาวฤกษ์ 
ระบบสรุิยะและดาวเคราะหโ์ลกธรรมชาติและโครงสร้าง
องค์ประกอบโลกการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกการส ารวจทาง
ธรณีและทรัพยากรธรรมชาติด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์และเทคนิค
สมัยใหม่ การส ารวจทางสมุทรศาสตร์วิทยาศาสตร์บรรยากาศ ชีว
มวล ธรณี ประวตัิหลักฐานสิ่งมีชีวิตที่พบจากซากดึกด าบรรพ์และ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก 
 Hypotheses about the universe, galaxies, stars, 
solar system and the earth; nature and structure of the 
earth interior; changing of the earth, structural geology, 
geological and natural resource survey through 
geophysics methods and modern technology; 
oceanographic surveys, atmospheric science, biosphere, 
earth history, fossils and evolution of life 
 
724-211      3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์ชีวภำพ 1 
(Biological Science I) 
 หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตรชี์วภาพกระบวนการและ
ตัวเร่งทางชีวภาพเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์การด ารงอยู่ของระบบร่างกายมนุษย์ประชากรมนุษย์ใน
ระบบนิเวศ 
 Fundamental of biological science; biological 
processes and catalyses; instruments and equipments in 
biological processes; maintenance of human body 
system; human population in ecosystem 
 
724-212     2(2-0- 4) 
สตร์ชีวภำพ 2 
(Biological Science II) 
 เทคโนโลยีการหมัก เทคโนโลยเีอน็ไซม์ เทคโนโลยีของเสีย 
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยกีารผลิตและการพัฒนาผลติภณัฑ์
ชีวภาพ 
 Technologies on fermentation, enzyme, wastes, 
environment; production and development of biological 
products 

724 - 213     3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
(Modern Technology) 
 วิทยาการและเทคโนโลยสีมัยใหม่เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารนาโนเทคโนโลยเีทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม 
เทคโนโลยีทางพลังงาน เทคโนโลยหีุ่นยนต์ เทคโนโลยีทางอวกาศ 
และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่น ๆ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีใน
อนาคตผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยตี่อชีวิต สังคมและ
ธรรมชาต ิ
 Modern science and technology, information and 
communication technology, nanotechnology, 
biotechnology, genomic technology, energy technology, 
robotic technology, acronautic technology, and the 
modern technologies; trends of technology development 
in the future; impacts of technological development on 
life, society, and the nature 
 
724-313     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 1 
(Physical Science I) 
 แหล่งพลังงาน การผลิตและการใช้ประโยชน์พลังงาน ข้อเด่น 
ข้อด้อย และผลกระทบของการผลิตและการใช้พลังงานรูปแบบ  
ต่าง ๆ แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน 
 Sources of energy, production and utilization of 
energy; their strength, weakness and impacts; 
conservation of energy 
 
724-314     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์กำยภำพ 2 
(Physical Science II) 
 สารสังเคราะห์ พอลิเมอร์ สบู่และสารซักล้างธรรมชาติของ
แสงสี การมองเห็น สีสรร สีของวัตถุ เส้นใย สยี้อม เครื่องส าอางและ
ยารักษาโรค 
 Synthetic materials; polymer soaps and 
detergents; natural of light; colors of materials, fibers, 
dyes, cosmetics and medicine 
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724-322     3(2-2- 5) 
ธรณีศำสตร์ 
(Geological Science) 
 ความหมายและขอบข่ายของธรณศีาสตร์ก าเนิดของโลกและ
เวลา ในทางธรณีศาสตร์ หิน และการก าเนิดของหินกระบวนการผุ
พัง และการกัดเซาะ แร่ และการก าเนิดของแร่ดินและการก่อก าเนดิ
ของดิน โครงสร้างของโลก การเกดิแผ่นดินไหวการไหวตัวของ
เปลือกโลก และการแปรสณัฐานของหิน ภูเขาและขบวนการเกิด
ภูเขา อุทกธรณีวิทยา และทรัพยากร แหล่งน้ าทรัพยากรธรณี การ
ส ารวจและวิจัยทางธรณีศาสตร ์
 Concept and scope of geology; the origin of earth 
and geological time; rocks and occurrences of rocks; 
weathering and erosion; minerals, soil and their 
occurrences; earth structures, earthquake, diastrophisms 
and geomorphology; hydrogeology and water resources; 
geological survey and research  
 
724-323     3(3-0- 6) 
ดำรำศำสตร์ 
(Astronomy) 
 ประวัติการศึกษาค้นคว้าทางดาราศาสตร ์ท้องฟ้าและแผนท่ี 
ดาวโลก ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหางและเทห
วัตถุอ่ืน ๆ ในท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์และลักษณะของดาวฤกษ์ 
ระบบของดาวฤกษ์ ทางช้างเผือกกาแลกซีและเอกภพ เครื่องมือ
ส าหรับการศึกษา ค้นคว้าทางดาราศาสตร์ 
 History and development of astronomy, celestial 
sphere, earth, moon, planet, asteroids, comets, celestial 
bodies, sun, stars and their natures; stellar system, milky 
way, galaxies and the universe; astronomical instruments 
 
724-324     3(3-0- 6) 
ประเด็นวิทยำศำสตร์ในกระแส 
(Current Issues in Sciences) 
 ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ ที่ก าลังเป็นท่ีสนใจหรือมี
ผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก 
 Currently interesting issues in Science, effecting on 
human beings, living creatures and environment in local, 
regional and global levels 

724-325     3(3-0- 6) 
สิ่งประดิษฐ์และกำรออกแบบ 
(Invention and Design) 
 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อการ
พัฒนาของมนุษย์สนับสนุนการเรยีนรู้เป็นกลุ่มให้สามารถสร้างสรรค์
ความคิดและออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาที่ตั้งข้ึน 
 
 Evolution of technology and inventions and ther 
effects on human being; the way technologies and 
inventions are created and improved, and their effects 
on human evolution. Providing a collaborative learning 
environment in which teams create ideas that emulate 
outlined problems. support of group learning, ncouraging 
creative ideas and designs to deal/tackle/emulate online 
problems 
 
724-326     3(3-0- 6) 
ภูมิปัญญำและเทคโนโลยีท้องถิน่ 
(Local Wisdom and Indigenous Technology) 
 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบททาง
วิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ของภมูิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาของ
ชุมชนแนวการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 
ผลกระทบของเทคโนโลยสีมัยใหมท่ี่มีต่อการพัฒนาภมูิปัญญา
ท้องถิ่นการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันอย่างสมดลุและเป็นสุข 
 Knowledge and understanding of local wisdom in 
science contexts; relationships of local wisdom and 
community developments; applications of local 
resources based on self-sufficient economic philosophy; 
impacts modern technology of on local wisdom 
developments; application of local wisdom for balanced 
and contented daily life 
 
724-327     3(3-0- 6) 
พลังงำนทำงเลือก 
(Alternative Energy) 
 ประเภทของพลังงานทางเลือก หลักการพื้นฐาน
ประสิทธิภาพ ราคาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพลังงาน
ทางเลือกแต่ละชนิดอุปสรรคในการน าพลังงานทางเลือกมาใช้งานท้ัง
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ระดับอุตสาหกรรมระดับชุมชนและผู้บรโิภค แนวคดิของสังคมที่มี
ต่อพลังงานทางเลือกและบทบาทของภาครัฐท้ังในด้านของนโยบาย 
การลงทุนและแรงจูงใจในการเลือกใช้พลังงานทางเลือก 
 Different types of alternative energy basic 
principles of operation, achievable efficiency, cost and 
their effects on the environment the obstacles to their 
wide implementation in industrial community and 
consumer applications The role of social attitudes and  
government planning, financial investments and 
incentives 
 
724-328     3(3-0- 6) 
นิติเวชศำสตร์ 
(Forensic Science) 
 มุมมองของนิติเวชศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบทาง
กายภาพ เคมีและชีวภาพของหลักฐานแนะน าแนวคิดเกีย่วกับการใช้
เคมีพื้นฐานและเทคนิคทางการวเิคราะห์และการใช้เครื่องมือเพื่อ
ทดสอบวัตถุต่างๆ เช่น หญ้า ดิน เส้นผม หมึก กระสุน เขม่าปืน 
และสารเสพย์ตดิการรวบรวมและเก็บรักษาหลักฐาน การระบุตัวตน
จากของเหลวในร่างกาย เส้นผม รอยนิ้วมือ และดเีอ็นเอ 
 Views of forensic science relating with investigating 
physical, chemical and biological items of evidences; 
concepts of applying basic chemistry and analytical 
technique and instrumentation for the forensic analysis 
of substances such as grass, soil, hair, ink, bullets, 
gunpowder and drugs; evidence gathering and 
preservation, identification of body from fluids, hair, 
fingerprints and DNA  
 
724-329     3(3-0- 6) 
ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 
(Natural Resources and Environmental Conservation) 
 ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมหลักการและทฤษฎีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการแก้ไขกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติแล
สิ่งแวดล้อม 
 Significance of natural resources and 
environmental conservation; principles and theories in 
environmental conservation; environmental conservation 

problems and solution; law of natural resources and 
environment 
 
724-330     3(3-0- 6) 
กำรจัดกำรพลังงำนอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
(Effective Energy Management) 
 แหล่งพลังงานของโลกและการบรโิภคพลังงานแหล่งพลังงาน
ที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และพลังงานหมุนเวียน 
พัฒนาการด้านการผลิตพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
วิกฤติพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการจดั
การพลังงานท่ีเหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจและสิ่งแวด 
ล้อม 
 World energy resources and consumption; non-
renewable resources and renewable energy; 
development of energy production, impacts on 
environment; energy crisis; efficient use; of energy 
appropriate energy management for economic and 
environmental sustainability 
 
724-331     3(3-0- 6) 
มลพิษสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Pollution) 
 สิ่งแวดล้อม มลพิษและมลพิษสิ่งแวดล้อมวิกฤติการณ์
สิ่งแวดล้อม มลพิษทางน้ า มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดินมลพิษ
ทางเสียง มลพิษทางนิวเคลยีร์ ขยะ การป้องกันการแก้ปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดลอ้ม 
 The environment; pollutants and environmental 
pollution; environmental crisis, water pollution, air 
pollution, soil pollution, noise pollution, nuclear 
pollution, solid wastes; prevention and solutions to 
environmental pollution; environmental laws 
 
724-332     2(2-0- 4) 
มลพิษทำงน้ ำ 
(Water Pollution) 
 การใช้ประโยชน์จากน้ า หลักเกณฑ์ในการประเมินคณุภาพ
น้ า แหล่งน้ า วัฏจักรของน้ า คุณสมบัติของน้ าลักษณะทางกายภาพ 
ชีวภาพและเคมีของแหล่งน้ าผลกระทบของมนุษย์ท่ีมีต่อแหล่งน้ า 
สถานการณ์มลพิษทางน้ าหลักการการปรับสภาพน้ า และระบบ
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บ าบัดน้ าทิ้งการจัดการคณุภาพน้ า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรการ
ควบคุมป้องกันและแกไ้ข ปัญหามลพิษทางน้ าการศึกษาวิจัยและ
การประเมินคณุภาพน้ า และมลพษิทางน้ า 
 Water use, criteria of water quality assessment; 
water resource; water cycle; water properties: physical, 
biological and chemicals; human impact on water 
resource; water pollution; principles of water treatment 
and wastewater treatment; water quality management; 
related laws; control, prevention and resolution of water 
pollution issues; research and assessment of water 
quality and water pollution 
 
724-333     3(2-2- 5) 
มลพิษทำงอำกำศ 
(Air Pollution) 
 ส่วนประกอบของอากาศตามธรรมชาต ิ ความส าคญัของ
อากาศที่มีต่อมนุษย์ แหล่งของมลพิษทางอากาศ จุลินทรีย์ และสาร
มลพิษอื่น ๆ ในอากาศ อันตรายของอากาศสกปรกต่อรา่งกาย 
หลักการป้องกันและควบคุมมลพษิทางอากาศ 
 Air components; importance of air to human; air 
pollutants and sources; microorganism and other air 
pollutants; health effects; principles of prevention and 
control of air pollution 
 
724-334     3(3-0- 6) 
มลพิษทำงดินและกำรจัดกำร 
(Soil Pollution and Its Management) 
 ดิน มลพิษ มลพิษทางดิน การพังทะลายของดิน ดินเค็ม ดิน
ด่าง ดินเปรี้ยว ดินพรุ ปุ๋ย ธาตุพิษการน าวัสดุกลับมาใช้การก าจัด
ของเสีย ดินในที่สูง ดินที่ราบลุ่มการท าไรเ่ลื่อนลอยดินป่าชายเลน 
 Soil; pollution; soil pollution; erosion, saline soil, 
alkaline soil, acid soil, peat soil; fertilizers; poisonous 
elements; materials reuse and recycling; waste 
treatment; high land soil; plain soil; shifting cultivation; 
mangrove forest soil 
 
724-335     3(3-0- 6) 
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Management) 

 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมกับแนวคดิกับความยั่งยืนทาง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตรเ์พื่อสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม องค์กร กฎหมายนโยบายที่เกี่ยวกับการจดัการ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อม 
 States of the environment and concerns of 
environmental sustainability; economics for environment; 
environmental impact assessment; regulations and 
policies on environmental management; environmental 
agencies; standards of environmental management 
 
724-336     1(0-3- 0) 
กำรประเมินคุณภำพน้ ำและกำรปรับสภำพน้ ำ 
(Water Quality Assessment and Water Treatment) 
 การเก็บตัวอย่างน้ าการวิเคราะห์คณุสมบัติน้ าทางกายภาพ
และเคมีการศึกษาคุณภาพน้ าทางชีวภาพ การประเมินคณุภาพน้ า 
การปรับสภาพน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การบ าบัดน้ าเสยี 
 Water sampling collection, analysis of physical and 
chemical water property; study of biological water 
quality; water assessment; water treatment for 
consumption; waste water treatment 
 
724-337     3(3-0- 6) 
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment) 
 หลักการและวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมการแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การติดตามตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
การเขียนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา 
 Principles and procedures of environmental 
impact assessment; environmental impacts resolutions of 
environmental quality monitoring; reports of 
environmental impact assessment case studies on 
environmental impact assessment of development 
projects 
 
724-401    ไม่น้อยกว่ำ 300 ชั่วโมง 
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
(Practicum) 
 การฝึกงานทางด้านวิทยาศาสตร์นเิทศ หรือสาขาที่เกีย่วข้อง 
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ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 Field work in science communication or related 
fields for a minimum of 1 semester 
 
724-402     6(0-36- 0) 
สหกิจศกึษำ 
(Co-operative Education) 
 การปฏิบัติงานจริงเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษาในหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการและท าโครงงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์นิเทศภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศ หรือผู้บริหาร
สถานประกอบการหรือผู้ที่ผู้บริหารสถานประกอบการมอบหมาย 
 Full-time internship in a public or private sector 
organization, or cooperation related to field of study and 
conducting a research project in science communication 
for one semester under a direct supervision by esignated 
faculty member or executive of the relevant organization 
or those appointed by the organization or cooperation 
 
724-415     3(3-0- 6) 
วิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
(Marine Science) 
 โครงสร้างของทะเลและมหาสมุทร  ลักษณะทางเคม ี
ลักษณะทางกายภาพ และชีวภาพของทะเล สภาวะแวดล้อม 
และระบบนิเวศในทะเล ผลิตผลจากทะเล มหาสมุทรระบบการ
เคลื่อนไหวในทะเล คลื่น การแสคลื่น และน้ าขึ้นน้ าลงชายทะเล 
และชายฝั่ง การทับถมในท้องทะเล ท้องทะเลลึกและประวัตเิกี่ยวกบั
ทะเลและมหาสมุทร 
 Structure of the ocean; chemical, physical and 
biological aspects of the sea; marine environment and 
ecosystems; productivity of the ocean; ocean circulation, 
current, waves, and tides; estuary, shorelines and 
shoreline processes; marine sediment, deep ocean 
floor 
 
724-424     3(2-2- 5) 
วิทยำศำสตร์บรรยำกำศ 
(Atmospheric Science) 

 ธรรมชาติและโครงสร้างของบรรยากาศกระบวนการทาง
ฟิสิกส์และพลังงานในบรรยากาศ ความร้อนและสมดลุความร้อน ไอ
น้ า และอิทธิพลของเทอร์โมไดนามิคส์การกลั่นตัว น้ าฟ้า และไฟฟ้า
ในบรรยากาศ ความคงท่ีและความไม่คงท่ีในบรรยากาศ เมฆ และ
การก่อตัวของเมฆ สมบัติกมัมันตข์องเมฆ การเคลื่อนที่และการ
หมุนเวียนทั่วไปในบรรยากาศ  การทดลองเกี่ยวกับบรรยากาศ 
การพยากรณ์อากาศ และการปรับแต่งข้อมูลเพื่อการพยากรณ ์
 Composition and nature of the atmosphere; 
physical processes and energy in the atmosphere; heat, 
and heat balances, vapor; the effect of thermodynamics; 
condensation electrical status, stability and instability in 
the atmosphere; cloud, cloud formation and radioactive 
property of cloud; atmospheric motion and circulation; 
meteorological experiments; data management and 
weather forecast 
 
724-425     2(2-0- 4) 
ประวัติวิทยำศำสตร์ 
(History of Science) 
 จุดเริม่ต้นของวิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ในสมยัโบราณ 
สมัยกลาง  สมัยฟื้นฟูศลิปวิทยา  จุดเริม่ต้นของวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ สมัยนิวตันวิทยาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 18,19 และ
วิทยาศาสตร์ในสมยัปัจจุบันปรัชญาวิทยาศาสตร์และแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร ์
 The origin of science; science in the ancient world; 
science in the middle ages; the renaissance and the 
origin of modern science; the Newton epoch; science in 
the 18 th and 19 th centuries; contemporary science, 
scientific philosophy and its outlook 
 
724-426     2(2-0- 4) 
พัฒนำกำรวิทยำศำสตร์ 
(Development of Science) 
 พัฒนาการของความรู้ทางวิทยาศาสตรต์ั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เน้นความคดิและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อมนุษย์
ทางด้านจิตใจและวัตถุธรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ใน
คริสต์ศตวรรษที่ 18,19 และ 20 
 Development of science from the ancient world to 
the recent time; effects of scientific thinking and scientific 
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theories on human being; science in the 18th, 19th and 
20th centuries 
 
724-427     2(2-0- 4) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Sciences and Technology) 
 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยผีลกระทบของ
เทคโนโลยีระดับตา่ง ๆ เทคโนโลยพีื้นบ้านเทคโนโลยีระดับกลาง 
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยขีั้นสูงการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ
ปัญหาการเลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 Relationship between science and technology; 
effects of technology on human being, appropriate 
technology for Thai people; advanced, intermediate and 
indigenous technologies; technology transfer and 
selection 
 
724-428     3(1-4- 4) 
เทคนิคทำงวิทยำศำสตร์ 
(Science Techniques) 
 การเลือกและการฝึกใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการ
สอนและสาธิตการสร้างและการซอ่มเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การ
เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การจดัโปรแกรมการสอน
วิทยาศาสตร์และการจดักิจกรรมเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทาง
วิทยาศาสตร ์การออกแบบห้องปฏิบัติการและห้องเรียน
วิทยาศาสตร ์งานวิจัยด้านการศึกษาวิทยาศาสตร ์
 Selection of appropriate instruments and tools for 
science teaching and demonstrations; instrumental 
construction and repair; maintenances of scientific 
instruments; design of science programs and activities, 
laboratory and classroom; research in science education 
 
724-429     3(2-3- 4) 
ธรรมชำติบ ำบัด 
(Natural Therapy) 
 นิเวศปรัชญากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตปัจจุบัน 
แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบ าบดัเพือ่คุณภาพชีวิตทางเลือกในการ
ปฏิบัติเพื่อสุขภาพ สมุนไพรในชีวติประจ าวันผลิตภณัฑ์จาก
ธรรมชาติ มาตรฐานของการผลิต 

 Eco-philosophy and state of the environment and 
the trend of human life; natural therapy principles for 
the quality of life; alternative ways of practicing; herbs in 
daily life; natural products and production standards 
 
724-435     3(3-0- 6) 
ธรณีวิทยำสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Geology) 
 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กระบวนการเปลีย่นแปลงทางธรณ ี
ธรณีวิทยาประเทศไทย ทรัพยากรธรณี การวางแผนการใช้พื้นที่ 
การป้องกันและแกไ้ขการเลือกท าเลที่เหมาะสมส าหรับการก าจัด
ของเสีย เขื่อน อ่างเก็บน้ าอุโมงค์ และเส้นทางคมนาคม 
 Environmental geology; the changing from 
geological processes; geology of Thailand; mineral 
resources; land use planning, protection and solutions; 
appropriate site selections for waste disposal, dam, 
reservoir, tunnel and transportation route 
 
724-441     2(0-6- 3) 
ปัญหำพิเศษทำงวิทยำศำสตร์ 
(Special Problems in Science) 
 การศึกษาปัญหาพเิศษในหัวข้อวิทยาศาสตร ์โดยเน้นการ
ทดลอง 
 Study of selected topics in science with an 
emphasis on experimentation 
 
724-442     1(0-3- 1) 
สัมมนำ 
(Seminar) 
 สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร ์
 Seminar on the topics which related to science 
 
724-443     6(0-18- 0) 
โครงงำนรำยบุคคล 
(Individual Project) 
 การศึกษาค้นคว้า การสัมมนาและปฏิบัติการเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในหัวข้อเรื่องของโครงงานทางวิทยาศาสตร์นเิทศ 
ที่นักศึกษาสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
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 Individual research, seminar and practical project 
based on application of knowledge in science 
communication, under supervision of project advisor 
 
724-444     3(3-0- 6) 
กฎหมำยด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
(Laws for Science and Technology) 
 ประวัติและพัฒนาการของกฎหมายด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีความเกี่ยวข้องระหว่างกฎหมายสมัยใหม่กับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กฎหมายทรัพยส์ินทางปัญญาการจดสิทธิบตัรและ
การบังคับใช้ กฎหมายในประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอาหารและยาหน่วยงาน
และสถาบันกฎหมายไทยท่ีรับผดิชอบด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 
 History and developments of laws for science and 
technology; relationship between modern laws and 
science and technology; laws for intellectual properties, 
patent registrations and regulations; laws for 
environment, food and medicine; Thailand’s institutes 
and organizations of laws which are responsible for 
science and technology 
730-111          3(3-0- 6) 
หลักชีววิทยำส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง 
(Principle of Biology for Fishery Technology) 
 ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยา อนุกรมวิธาน กายวิภาคและ
สรีรวิทยาพื้นฐานของสัตว์และพืช พฤติกรรมของสตัว์และพืช พันธุ
ศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา การ
ประยุกต์ชีววิทยาส าหรับเทคโนโลยีการประมง 
 Basic knowledge on biology; taxonomy; basic 
anatomy and physiology of animals and plants; 
behaviour of animals and plants; genetics; evolution; 
biodiversity; ecology; biological application for fishery 
technology 
 
730-112            1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรหลักชีววิทยำส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง  
(Principle of Biology for Fishery Technology 
Laboratory) 

ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการ 
ประมง  การใช้กล้องจุลทรรศน์  ชนิดและองค์ประกอบของเซลล์ 
เนื้อเยื่อสัตว์และพืช หลักพันธุกรรมและลักษณะพันธุกรรมในพืช
และสัตว์น้ า การจัดจ าแนกพืชและสัตว์น้ า ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ า 
           Safety in application on fishery technology 
laboratory; microscope application; types and 
composition of cells; animal and plant tissues; principle 
of heredity; animal and plant classification; biodiversity in 
aquatic ecosystem 
 
730-121          3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีกำรประมงเบื้องต้น 
(Introduction to Fishery Technology) 

ความส าคญัของเทคโนโลยีการประมง เครื่องมือในการจับ

สัตว์น้ า นโยบายการพัฒนาประมงแห่งชาติ  อุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการประมง นิยามและเป้าหมายของการเพาะเลี้ยงสตัว์

น้ า หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเบื้องต้น โภชนาการของสัตว์น้ า 

หลักการถนอมสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์ประมง การตรวจสอบและ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 

Importance of fishery technology; equipments 

for fishing;     policy on national fishery development; 

industries related on fisheries; definition and targets of 

aquaculture; principle of aquaculture; nutrition of aquatic 

animals;   preservation of aquatic animals and fishery 

products; inspection and quality control of fishery 

products 

730-122           3(2-3- 4) 
ชีววิทยำของปลำ 
(Biology of Fish) 
 กายวิภาคของปลา ระบบอวัยวะของปลา สรีรวิทยาของปลา 
ชีวประวัติของปลา พฤติกรรม และนิเวศวิทยาของปลาหลักการ
วิเคราะห์และจ าแนกชนิดของปลา 
 Anatomy of fish; fish organ system ; physiology of 
fish; lifehistory of fish; behavior and ecology of fish; 
principles of fishanalysis and taxonomy 
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730-123         3(3-0- 6) 
หลักกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝ่ังตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
(Principles of Sufficiency Economy Aquaculture) 
         วิธีพื้นฐานท่ีใช้เพาะเลี้ยงสตัว์น้ า   ประวัติการเพาะเลี้ยงสตัว์
น้ า การเลือกสถานท่ี การสร้างบ่อ การใช้ปูนและปุ๋ย คณุภาพน้ า 
อาหารสตัว์น้ า การเพาะเลี้ยงสัตวน์้ าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

Basic methods for aquaculture; history of 
aquaculture; site selection; pond construction; lime and 
fertilizer utilization; water quality; fish nutrition; 
aquaculture based on sufficiency economics  
 
730-221          3(2-3- 4) 
สัตว์น้ ำไม่มีกระดูกสนัหลัง 
(Aquatic Invertebrates) 
 ชีววิทยา  สัณฐานวิทยา กายวิภาค  และการด ารงชีวิต
ของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง การจ าแนกสัตว์น้ าไม่มีกระดูก          
สันหลังท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ของสัตว์น้ าไม่
มีกระดูกสันหลัง ปฏิบัติการเกี่ยวกับกายวิภาคและอนุกรม 

วิธานของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง 

 Biology, morphology, anatomy and living of 
aquatic invertebrates; classification of economic aquatic 
invertebrates; utilization of aquatic invertebrates; 
laboratory on anatomy and taxonomy of aquatic 
invertebrates 
 
730-223          3(2-3- 4) 
จุลชีววิทยำทำงเทคโนโลยีกำรประมง 
(Microbiology in Fishery Technology) 
 ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย์  เทคนิคพื้นฐานจุลชีววิทยาการ
จ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ทางการประมง  การเจริญเติบโตและ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์   การประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ทางเทคโนโลยีการประมง 
 General morphology of microorganisms; basic 
techniqueson microbiology; classification of 
microorganisms on fishery; growthand environment 
affecting on the growth of microorganisms;application of 
microorganisms on fishery technology 
 
 

730-225          2(1-3-2) 
นิเวศวิทยำและกำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำ 
(Aquatic Ecology and Conservation) 

 หลักการทางนิเวศวิทยาและองค์ประกอบของระบบนิเวศ 
แหล่งน้ าและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งทะเล กลไกการ
ควบคุมสมดุลของธรรมชาติ การใช้ประโยชน์แหล่งน้ าและพื้นที่
ชายฝั่งด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าคุณภาพน้ าของแหล่งน้ า
ชายฝั่งมลพิษแหล่งน้ า แนวคิดและหลักการในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรชายฝั่ง กรณีศึกษาประเด็นส าคัญเกี่ยวกับระบบ
นิ เ วศชายฝั่ ง ในพื้ นที่  มี ปฏิ บั ติ ก า รต ามหั วข้ อบ รรย าย ใน
ห้องปฏิบัติการและพื้นท่ีจริง  
 Principle of ecology and component of ecosystem; 
water body and coastal habitats; mechanism for 
controlling natural balance; utilization of water body and 
coastal areas for fisheries and aquaculture; quality of 
coastal water; water pollution; concept and principle for 
coastal conservation and management; important case 
study related to regional coastal ecosystems; related 
laboratory practical work and field study 
 
730-227     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรงำนช่ำงเบ้ืองต้นส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง 
(Basic Technical Laboratory for Fishery Technology) 

ปฏิบัติการงานช่างส าหรับเทคโนโลยีการประมง  ทักษะ
เบื้องต้นเกี่ยวกับงานคอนกรีต งานไม้ การเช่ือมไฟฟ้าและงานไฟฟ้า
ในอาคารเบื้องต้น  ทักษะเบื้องต้นในระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

Technical  laboratory  for  fishery  technology;  
basic skills  on  concrete work,  wood work,  electric  
welding and basic electricity in building; basic skills in 
aquacultural farm system 

 
730-232     3(2-3- 4) 
กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรคุณภำพน้ ำ 
(Water Quality Analysis and Management) 

สมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ า การหมุนเวียนแร่ธาตุ
ในน้ า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพน้ ากับสิ่งมีชีวิตในน้ า 
การเก็บตัวอย่างน้ าและการรักษาตัวอย่างน้ า การวิเคราะห์น้ าใน
ธรรมชาติและน้ าในฟาร์ม การจัดการคุณภาพน้ า ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์น้ า 
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Physical and chemical properties of water; 

minerals cycle; relationship between water parameters 

and organisms in water; water sampling and sample 

preservation; analysis of natural water and water in 

farms;  water quality management; laboratory practices 

on water analysis 

730-234         3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรผลิตแพลงก์ตอนและอำหำรมีชีวิต  
(Plankton and Live Feed Production Technology)                   

อนุกรมวิธานของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และ
สิ่งมีชีวิตที่ใช้เป็นอาหารสัตว์น้ า ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม  
การเพาะและขยายพันธ์อาหารมีชีวิตเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตอาหารมีชีวิต 

Taxonomy of phytoplankton, zooplankton and 

live feed applied as aquatic animal feed; optimal 

environmental factors; culture and propagation of live 

feed for aquaculture; laboratory practices on live feed 

production 

730-236          3(2-3- 4) 
โภชนศำสตร์และกำรผลิตอำหำรสัตว์น้ ำ 
(Nutrition and Feed Production of Aquatic Animals) 

ชนิดและลักษณะของอาหาร นิสยัการกินอาหารของสตัว์
น้ า  ระบบย่อยอาหาร ความต้องการพลังงาน สารอาหารทีม่ีผลต่อ
การเจรญิเติบโตของสตัว์น้ า วัตถุดิบอาหาร การตรวจสอบคุณภาพ
วัตถุดิบอาหาร การสร้างสูตรอาหาร การผลิตอาหาร การประเมิน
คุณค่าทางโภชนาการวัตถุดิบอาหารและอาหารสัตว์น้ า การให้
อาหารการวิจยัด้านอาหารสตัว์น้ า ปฏิบัติการเกี่ยวกับการอาหาร
สัตว์น้ าและการผลิตอาหารสตัว์น้ า 
 Types and characteristics of aquatic animal feed; 
feeding behavior of aquatic animals; digestion system; 
energy requirement; nutrients affecting to aquatic animal 
growth; feed raw materials; verification and control of 
feed raw material quality; feed formulation; feed 
production; nutritional evaluation of feed raw materials 
and feeds of aquatic animals; feeding; aquatic animal 
feed research; laboratory practices on aquatic animal 
feed and feed production 

730-311          3(3-0-6) 
กำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์ปลำ 
(Fish Culture Breeding) 
            ประวัติการเพาะเลี้ยงปลา  ชนิดของปลาเศรษฐกิจที่มีการ
เพาะเลี้ยง รูปแบบการเพาะเลี้ยงปลา การเลือกพื้นที่และการเตรียม
บ่อเพื่อการเพาะเลี้ยงปลา  ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงปลา 
อาหารและวิธีการให้อาหารปลา ระบบสืบพันธุ์ของปลา หลักการ
ขยายพันธุ์ปลา  การผสมพันธ์ุปลาโดยวิธีเลียนแบบธรรมชาติ การใช้
ฮอร์โมนและการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการสืบพันธุ์ในปลาที่
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงปลา
เศรษฐกิจ ต้นทุนและก าไร  

 History of fish culture; types of economic 
cultured fish; pattern of fish culture; site selection and 
pond preparation for fish culture; factors affected to fish 
culture; food and fish feeding; reproductive system; 
principle of fish propagation; fish breeding using nature 
imitating method, hormone application and 
environmental control for stimulating economic fish 
reproduction; appropriate technology in economic fish 
culture; cost and profit 
 
730-312           1(0-3-0) 
ปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงและขยำยพันธุ์ปลำ  
(Fish Culture and Breeding Laboratory) 
       การเตรียมพื้นท่ีและบ่อเพื่อการเพาะเลี้ยงปลา ปัจจัยท่ีมผีลตอ่
การเพาะเลี้ยงปลา   การเตรียมอาหารและการให้อาหารปลา กาย
วิภาคของระบบสืบพันธุ์ของปลา การผสมพันธ์ุปลาโดยวิธเีลียนแบบ
ธรรมชาติ การใช้ฮอร์โมนและการควบคุมสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้น
การสืบพันธุ์ในปลา การอนุบาลลูกปลา การเพาะเลี้ยงปลา  
         Site and pond preparation; factors affected to fish 
culture; food preparation and fish feeding; anatomy of 
fish reproductive system; fish breeding using nature 
imitating method, hormone application and 
environmental control for stimulating economic fish 
reproduction; fish nursery; fish culture 
 
730-313         3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่ำงยั่งยืน  
(Sustainable Marine Shrimp Culture Technology) 
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ชีววิทยาของกุ้งทะเลเศรษฐกิจ  สถานการณ์การเพาะเลี้ยง
กุ้ง เทคนิคการเพาะพันธ์ุและการอนุบาล การเลี้ยงกุ้งทะเล   อัตรา
การปล่อย วิธีการปล่อยลูกกุ้ง การจัดการอาหารและคณุภาพน้ า  
การควบคุมศตัรูกุ้ง  โรคกุ้ง  การประเมินผลผลิตกุ้งในบ่อ  การเกบ็
เกี่ยวผลผลิต  การลงทุนและการตลาดของการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 Biology of economic shrimps; development of 
marine shrimp culture; propagation and nursery 
techniques; marine shrimp culture; shrimp stocking 
density; shrimp larvae releasing techniques; feed  and 
water quality management; predators and competitors 
control; shrimp diseases; evaluation of shrimp yield in 
pond; shrimp harvesting; investment and marketing of 
intensive marine shrimp culture; laboratory practices on 
marine shrimp culture 

730-314           3(2-3-4) 
โรคและปรสิตของสัตว์น้ ำ    
(Diseases and Parasites of Aquatic Animals) 
             สมมติฐานของสาเหตุที่เกิดโรคและปรสิตของสัตว์น้ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ท าให้เกิดโรคกับสภาพแวดล้อม โรคสัตว์
น้ าท่ีเกิดจากปรสิต เช้ือรา แบคทีเรียและไวรัส การวินิจฉัยโรค การ
จ าแนกชนิดของเช้ือโรค การป้องกันและควบคุมโรค   ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคของสัตว์น้ าการจ าแนกชนิดของเช้ือโรค 
เทคนิคทางเนื้อเยื่อในการศึกษาโรคสัตว์น้ า 

 Hypothesis of causes of diseases and parasites 
of aquatic animals; relationship between  disease causing 
agents and environment; aquatic animal diseases caused 
by parasites, fungus, bacteria and virus; diagnosis of 
diseases; classification of pathogens; prevention and 
control of diseases; laboratory practices on diagnosis of 
aquatic animal diseases; classification of pathogens; 
histological technique in study on aquatic animal 
diseases 
 
730-315           2(1-3- 2) 
กำรเพำะเลี้ยงกุ้งก้ำมกรำม 
(Giant Freshwater Prawn Culture) 

ชีววิทยาของกุ้งก้ามกราม เทคนิคการเพาะพันธ์ุ การ
อนุบาลและการเลี้ยง อัตราการปล่อย การให้อาหาร คุณภาพน้ า 

โรคกุ้งก้ามกราม การประเมนิผลผลติกุ้งในบ่อและการเก็บเกี่ยว
ผลผลติ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม 

 Biology of giant freshwater prawn; propagation, 
nursery and culture techniques;  stocking density; 
feeding; water quality; giant freshwater prawn diseases; 
evaluation and harvesting of prawn; appropriate 
technology; problems and solving; laboratory practices 
on giant freshwater prawn culture 
 
730-316            2(1-3-2)   
กำรเพำะเลี้ยงหอยทะเล 
(Marine Mollusc Culture) 
 ชีววิทยาของหอยเศรษฐกิจ วิธีการเพาะเลี้ยง วิธีการเพาะ
ฟักตัวอ่อน การรวบรวมตัวอ่อนตามธรรมชาติ การเลือกพื้นที่ส าหรับ
การเพาะเลี้ยง การจดัการหลังการเก็บเกี่ยว และธรุกิจผลิตหอย
เศรษฐกิจ 
  Biology  of  economic  mollusc; culture 
methods; seed propagation; collection of wild seed; site 
selection for mollusc culture; post harvest handling; 
economic mollusc production business 
 
730-317           2(1-3-2) 
เทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงปลำชำยฝ่ังอย่ำงยั่งยืน                                               
(Sustainable Coastal Fish Culture Technology) 
            ชีววิทยาของปลาที่เลี้ยงในบริเวณชายฝั่ง เช่น ปลากะพง
ขาว ปลากะรั งและปลาอื่นๆที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  
เทคโนโลยีการเพาะฟักการอนุบาลและการเลี้ยง   เทคโนโลยีการ
เลี้ยงปลาในกระชัง  โรคและการจัดการสุขภาพของปลา   อาหาร
และโภชนาการของปลาที่เลี้ยง   การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการและการพัฒนาระบบการ
เพาะเลี้ยงปลาชายฝั่ง ปฏิบัติการและศึกษานอกสถานท่ี 
           Biology of coastal cultured fish such as Asian 
seabass, grouper and other economic coastal fish; 
hatching, nursery and culture technology; technology of 
fish culture in cage; fish diseases and management; feed 
and nutrition of cultured fish; utilization on appropriate 
sufficiency economical technology in management and 
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development of coastal fish culture system; practices 
and field trips 
 
730-318                      2(1-3-2) 
กำรเพำะเลี้ยงปลำน้ ำจืด 
(Freshwater Fish Culture) 

ประวัติการเลี้ยงปลาน้ าจืด  การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด
เศรษฐกิจ  การเลือกท าเลสร้างบ่อ เทคนิคการให้อาหาร ต้นทุนและ
ก าไร การน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการเพาะเลี้ยง ปัญหา
และแนวทางแก้ไข ปฏิบัติการและการไปทัศนศึกษาสถานีประมงน้ า
จืดและฟาร์มเอกชน 
           History of freshwater fish culture; economic 
freshwater fish culture; site selection for pond 
construction; feeding techniques; cost and profit; 
application of appropriate technology for fish culture; 
problems and solution; laboratory practices and field trip 
to governmental freshwater fish stations and private 
farms 
 
730-319            2(1-3-2) 
กำรเพำะเลี้ยงปลำสวยงำมเชิงพำณิชย์  
(Commercial Aquarium Fish Culture) 

ชนิดของปลาสวยงามที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ  เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงและอนุบาลปลาสวยงาม  อาหารและการให้อาหาร การ
จัดการคุณภาพน้ าและระบบการกรองน้ า โรคและการป้องกันรักษา  
การปรับปรุงพันธุ์  การเลี้ยงปลาสวยงามทางการค้า เทคนิคการจัดตู้
ปลา ปฏิบัติการเรื่อง การสร้างตู้ปลา การเพาะพันธุ์และการเลี้ยง
ปลาสวยงาม ระบบกรองน้ า  โรคปลาสวยงาม 
 Species of economic aquarium fish; techniques 
of aquarium fish culture and nursery; food and feeding; 
manipulation of water quality and filtration system; 
diseases and prevention; genetic improvement; 
commercial aquarium fish culture; aquarium setting 
techniques; laboratory practices on glass aquarium 
construction; aquarium fish propagation and culture; 
filtration system; aquarium fish diseases 
 
 
 

730-321                       2(1-3-2) 
กำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำยทะเล    
(Marine Algae Culture) 
           ความส าคัญของสาหร่ายทะเล การจ าแนกสาหร่ายที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจตามลักษณะนิเวศวิทยาของสาหร่าย การ
เลี้ยงสาหร่ายตามธรรมชาติและในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิค
การเลี้ยง กรรมวิธีการผลิต และการผลิตในอุตสาหกรรม มี
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจ าแนกชนิดสาหร่าย การท างานในบ่อเลี้ยง
สาหร่ายของมหาวิทยาลัย การศึกษานอกสถานที่ เพื่อสังเกต 
ที่อยู่ของสาหร่ายตามธรรมชาติ 

Importance of marine algae; classification of 
economic algae following ecological characteristics of 
algae; algae culture in nature and in the laboratory; 
development of culture techniques; production 
processes and algae production in industry; laboratory 
practices on algae classification, practice in the 
University’s algae farm; field trip to observe algae in 
natural habitats 
 
730-322                                                     2(1-3-2) 
พรรณไม้น้ ำเศรษฐกิจ   
(Economic Aquatic Plants) 
            บทบาทและความส าคัญของพรรณไม้น้ า ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพรรณไม้น้ าในธรรมชาติ และพรรณไม้น้ าประดับ 
เทคนิคการผลิตและขยายพันธุ์พรรณไม้น้ า การปลูกแบบไร้ดิน โรค
และศัตรูของพรรณไม้น้ า ระบบการเลี้ยงปลาสวยงามร่วมกับพรรณ
ไม้น้ า การจัดตู้และสวนพรรณไม้น้ าเทคโนโลยีชีวภาพพรรณไม้น้ า 
การตลาด 

Role and importance of aquatic plants; botanical 
characteristicsof natural and ornamental aquatic plants; 
production and propagation techniques of aquatic 
plants; hydroponics; diseases and parasites of aquatic 
plants; system of aquarium fish co-culture with aquatic 
plants; arrangement of aquatic plants in aquarium and 
garden; aquatic plant biotechnology; marketing 
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730-323                                                    3(2-3-4) 
กำรออกแบบ กำรสร้ำงและกำรจัดกำรฟำร์มและโรงเพำะฟัก
(Farm and Hatchery Design, Construction and 
Management) 

หลักการเลือกท าเลในการสร้างฟาร์มและโรงเพาะฟักสัตว์
น้ า  การออกแบบและสร้างโรงเพาะฟัก  ระบบน้ าและระบบน้ า
หมุนเวียน ระบบการให้อากาศ การเลือกวัสดุก่อสร้าง กรรมวิธีการ
ก่อสร้าง การประเมินงบประมาณ การตีความหมายแบบพิมพ์เขียว   
  Principles of farm and hatchery site selection; 

hatchery design and construction; watersupply and re-

use system; aeration systems; selection of construction 

materials; construction methods; budget estimation; 

blueprint interpretation 

 
730-324                                                    2(1-3-2) 
กำรเพำะเลี้ยงปลิงทะเลแบบบูรณำกำร  
(Integrated Sea Cucumber Culture)  

ปลิงทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ แหล่งพ่อแม่พันธุ์ 
เทคนิคการเพาะและอนุบาลปลิงทะเล อาหารและการให้อาหาร 
การจัดการคุณภาพน้ าและระบบน้ าในโรงเพาะ การป้องกันและ
รักษาโรค ระบบการจัดการฟาร์มปลิงทะเล  

Commercial sea cucumber species; brood stock 
source; techniques of seed productions; food and 
feeding; water quality and hatchery water system; 
prevent and cure of diseases; sea cucumber farming 
management system 
 
730-332                                                    3(2-3-4) 
กำรออกแบบกำรทดลองส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง
(Experimental Design for Fishery Technology) 

หลักเบื้องต้นของการออกแบบการทดลองทางเทคโนโลยี
การประมงแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แบบสุ่มสมบูรณ์ภายใน
บล็อก แบบแฟคตอเรียล แบบจัตุรัสลาติน แบบสปลิทพลอท การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของทรีทเมนต์
การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางเทคโนโลยีการประมง 
             Principle of experimental design for fishery 
technology; randomized design; randomized complete 
block design; factorial design; latin square design; split 

plot design; analysis of variance; mean comparison of 
treatments; application for fishery technology research 
 
730-341                                                    2(2-0-4) 
ภำษำอังกฤษส ำหรับเทคโนโลยีกำรประมง  

(English for Fishery Technology) 
  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้ในทางเทคโนโลยีการประมง  
การอ่านบทความทางเทคโนโลยีการประมง การสื่อสารเบื้องต้น การ
น าเสนอและการเขียนงานเบื้องตน้ทางเทคโนโลยีการประมง การ
เตรียมภาษาอังกฤษส าหรับการสมคัรงานและการสมัภาษณ์ 

Fundamental Englishused in fishery technology;  
reading in fishery technology article; basic 
communication; basic presentation and writing fishery 
technology work; English preparation for job application 
and interview 
 
730-342                                             2(1-3-2) 
เทคโนโลยปีระมงอินทรีย ์
(Organic Fishery Technology) 
            ความหมายและความส าคัญของการประมงอินทรีย์ระบบ
การผลิตและการรักษาแบบสมดุลธรรมชาติระบบนิเวศของการ
ประมงอินทรีย์หลักการประมงแบบอินทรีย์มาตรฐานสัตว์น้ าอินทรีย์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าแบบอินทรีย์ผลิตภัณฑ์ประมงอินทรีย์การน า
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประมง
อินทรีย์ 

Definition and importance of organic fishery; 
production and natural equilibrium control systems; 
organic fishery ecosystem; organic fishery principles; 
standards for organic aquatic animals;  organic fishery 
aquaculture; organic fishery products; application on 
local wisdom and  sufficiency economics for organic 
fishery 
 
730-343                                           2(1-3-2) 
สมุทรศำสตร์ 
(Oceanography) 

ประวัติการศึกษาทางสมุทรศาสตร์ โลกและมหาสมุทร 
สมุทรศาสตร์กายภาพเบื้องต้น สมุทรศาสตร์เคมีเบื้องต้น สมุทร
ศาสตร์ชีวภาพเบื้องต้น มลพิษทางทะเล เครื่องมือพื้นฐานทางสมุทร
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ศาสตร์ สมุทรศาสตร์กับการประยุกต์ใช้ในการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางสมุทร
ศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
สมุทรศาสตร์ในปัจจุบัน และมีการศึกษานอกสถานท่ี 

History of oceanography study; world and 
ocean; introduction to physical oceanography; chemical 
oceanography; biological oceanography; marine 
pollution; oceanography and application to fisheries and 
aquaculture; practical on usage of equipment for 
oceanography study; case study relevant to current 
oceanography studyand field study 

 
730-344                                                     2(1-3-2) 
สัตว์น้ ำไม่มีกระดูกสนัหลังเศรษฐกิจและกำรใช้ประโยชน์
(Economic Aquatic Invertebrates and Utilization) 
 สรีรวิทยา  พฤติกรรม การเจริญเติบโต  การกินอาหาร  
และการสืบพันธุ์ของสัตว์น้ าไม่มีกระดูกสันหลังโดยเน้นสัตว์น้ าใน
ท้องถิ่นและมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ  การใช้ประโยชน์จากสัตว์
น้ าไม่มีกระดูกสันหลัง ความก้าวหน้าของงานวิจัยเกี่ยวกับสัตว์น้ าไม่
มีกระดูกสันหลังเศรษฐกิจ ปฏิบัติการเกี่ยวกับสรีรวิทยาของสัตว์น้ า
ไม่มีกระดูกสันหลังและการใช้ประโยชน์ 
  Physiology, behavior, growth, feeding and 
reproduction of aquatic invertebrates emphasized on  
local and economic aquatic invertebrates; utilization of 
aquatic invertebrates; advance researches on aquatic 
invertebrates; laboratory practices on physiological 
characteristics  of  aquatic  invertebrates and utilization 
 
730-345                     2(1-3-2) 
เทคนิคกำรเรียนรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง
(Learning Techniques on Fishery Science and 
Technology) 
  ความส าคัญและองค์ประกอบของการเรียนรู้ ลักษณะของ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมงด้วยตนเอง การจัดท าสื่อและการน าเสนอทาง
วิชาการการบูรณาการความรู้ส าหรับการปฏิบัติงาน 
  Importance and compositions of learning; types 
of self-learning; self-learning process on fishery science 

and technology; media creating and academic 
presentation; knowledge integration for practice 
 
730-352                                                  3(2-3- 4) 
กำรจัดกำรและเก็บรักษำสัตว์น้ ำหลังกำรเก็บเกี่ยว 
(Postharvest Handling and Preservation of Fish)  
  คุณภาพและความสดของสัตว์น้ า  การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวสัตว์น้ า  การเก็บรักษาสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์โดยใช้ความเย็น 
เทคโนโลยีร่วมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการผลิตคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

Quality and freshness of fish; postharvest 
handling of fish; cold preservation of fish and products; 
combined technology for shelf-life extension of fish and 
products; processing, quality and standard of products 
 
730-353                                                  2(1-3-2) 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำปรับโครงสร้ำง   
(Restructured Fish  Products) 

ความส าคัญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ประมง ประเภทและชนิดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าปรับโครงสร้าง 
กระบวนการผลิต  การบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  การ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างเก็บรักษามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และการควบคุมคุณภาพ  

Economic importance of f ishery product 
industry ;  categories  and types of restructured fish 
products; processing, packaging and preservation of 
products; quality changes during storage; product 
standards and quality control  
 
730-354                                                     3(2-3- 4) 
กำรวิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ประมง 
(Analysis of Fishery Products) 
 องค์ประกอบทางเคมีของสัตว์น้ าการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
หลังการตายการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีหลักการ
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าเพื่อการส่งออก 
 Chemical compositions of fish; quality changes 
after death; chemical and physical qualitative analysis; 
principles of examination and quality control in fishery 
products for export 
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730-355          2(2-0-4) 
หลักกำรฮำลำลส ำหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมง   
(HalalPrincipleforFisheryProductsBusiness) 

สถานการณ์ฮาลาลโลก ยุทธศาสตร์การพัฒนาฮาลาลใน
ประเทศไทย ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฮำลำลหลักการผลิตผลิตภัณฑ์
ประมงฮำลำลมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์ประมงฮาลาล การ
จัดการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ประมงฮาลาล แนวทางการ
ขอรับรองฮาลาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงฮาลาล 

Situations of world halal; strategies of halal 
development in Thailand; general knowledge of halal; 
principle production of halal fishery products; standards 
of halal food and fishery products; supply chain 
management for business of halal fishery product; 
guidelines for halal certification; development of halal 
fishery products 
 
730-356                                                     2(1-3-2) 
เคมีอำหำรส ำหรับผลิตภัณฑ์ประมง    
(Food Chemistry for Fishery Products) 
  องค์ประกอบทางเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง
สมบัติเชิงหน้าที่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง 
    Chemical composition of food and fishery 
products; functional properties; post-harvesting  quality  
changes; chemical compositions analysis foodand fishery 
products 
 
730-357             2(1-3-2) 
หัวข้อเร่ืองเฉพำะทำงอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง 
(Selected Topics in Fishery Product Industry) 
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง
หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีการศึกษา  
 Interested topics in fishery product industry; 
subjected topics to change each academic year 
 
730-358             2(2-0-4) 
กำรใช้ประโยชน์วัสดุเศษเหลือจำกกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ 
(Waste Utilization from Fish Processing) 

 ประเภทและประโยชน์ของวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูป
สัตว์น้ า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์
จากวัสดุเศษเหลือ  การตรวจสอบคุณภาพ 

Categories and benefits of wastes from fish 
processing; processing of value-added products and 
utilization from wastes; quality  detection 
 
730-401     1(0-2- 1) 
เตรียมสหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติ  

เทคนิคในการสมัครเข้าสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานในการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน

วิชาชีพของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง ประกอบด้วย การพัฒนา

บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษย

สัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

ในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอ

ผลงานทางวิชาการ   

Principles, concepts, process and practicing 

regulations; techniques for application to business 

organization; basic skills  in  practicing  in  business  

organization;  improvement  in  professional  standard  

of  fishery technology: personality development,  English  

proficiency,  information  technology,  communication,  

human relations,  teamwork  and  efficient administration 

in organization; report writing methods and presentation 

techniques 

730-402        6(0-36-0) 
สหกิจศกึษำทำงเทคโนโลยีกำรประมง   
(Cooperative Education in Fishery technology) 

การปฏิบั ติ ง านจริ ง เต็ ม เ วลาในหน่ วยงานภาครั ฐ 
ภาคเอกชน หรือสถานประกอบการทางด้านเทคโนโลยีการประมง 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละสถาน
ประกอบการ และอาจารย์นิเทศ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 
           Full-time internship in public or private sector or 
organization concerning fishery technology or related 
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fields for 1 semester under the direct supervision  of  
executives and a designated faculty lecturer 
 
730-404    ไม่น้อยกว่ำ 300 ชั่วโมง 
กำรฝึกงำน 
(Field work) 

การฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีการประมง หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง ในประเทศไทยหรือในประเทศในกลุ่มอาเซียน ไม่น้อยกว่า 
300 ช่ัวโมง 

Field work requirement in fishery technology or 
related fields in Thailand or in ASEAN countries for a 
minimum of 300 hours 
  
730-411          2(1-3-2)                       
กำรเพำะเลี้ยงปูทะเล    
(Marine Crab Culture)     

ชีวประวัติของปูที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้ 
เทคนิคการน าลูกปูจากธรรมชาติและจากการเพาะฟักมาเลี้ยง   
เทคนิคต่างๆในการเลี้ยงปู  อาหารปู และการให้อาหาร การ
ประเมินผลผลิตปูที่เป็นผลพลอยได้จากนากุ้ง ปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การจ าแนกป ู
             Life history of economic crabs in Southern 

Thailand; techniques of  obtaining natural and nursery 

crab larvae for culture; variouscrab culture techniques; 

crab feed and feeding; evaluation of crab production as 

by-product  from shrimp farm; laboratory practice on 

crab classification 

730-412                       2(1-3-2) 
พยำธิวิทยำของสัตว์น้ ำ     
(Fish Pathology) 
  กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์น้ า โรคที่มีสาเหตุมาจาก
เช้ือโรคและสิ่งที่ไม่ใช่เช้ือโรค การเปลี่ยนแปลงของระบบสรีรวิทยา 
ระบบภูมิคุ้มกัน การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในระดับเซลล์ 
ปฏิบัติการตามหัวข้อบรรยาย 

 Anatomy and physiology of aquatic animals; 
diseases caused by pathogenic  and non-pathogenic 
agents; changes of physiological system; immune 

response system; histopathological changes in cell 
levels; laboratory practices on topics covered in class  
 
730-413            3(2-3- 4) 
พันธุศำสตร์ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(Genetics in Aquaculture) 

ทบทวนพันธุศาสตร์เบื้องต้น ความส าคญัและการ
ประยุกต์ใช้พันธุศาสตร์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ลักษณะคณุภาพ
และลักษณะปริมาณในสตัว์น้ า   หลักการปรับปรุงพันธุ์สตัว์น้ า โดย
การคัดพันธุ์  การแปลงเพศปลา การผสมข้ามพันธ์ุ การจัดการชุด
โครโมโซม และวิธีการทางพันธุวิศวกรรม  การใช้อณูพันธุศาสตร์ใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
             Reviews of principle genetics;  importance and 
application of genetics in aquaculture;  qualitative and 
quantitative traits of aquatic animals;  principles  of  
genetic  improvement  by selection, sex reversal in fish, 
cross breeding, chromosome manipulation and means of 
genetic engineering ;  application  of  molecular  genetics 
in aquaculture 
 
730-414             2(1-3-2) 
กำรท ำฟำร์มสัตว์น้ ำแบบผสมผสำน    
(Integrated Aquafarming) 

หลักการท าฟาร์มสัตว์น้ าแบบผสมผสานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์เศษเหลือทางการเกษตร  การ
ประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท าฟาร์มสัตว์ น้ า 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าฟาร์มแบบผสมผสาน 

Principle of integrated and ecological aquafarm; 
agricultural  wastes  utilizaion; sufficient  economy 
application  for aquafarming; integrated  farming  
practices 
 
730-415             2(1-3-2) 
หัวข้อเร่ืองเฉพำะทำงเทคโนโลยีกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(Selected Topics in Aquaculture Technology) 
 หัวข้อเรื่องเฉพาะทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยเน้นเรื่อง
ความรู้ ใหม่และนวัตกรรม หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา 
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  Selected topics in aquaculture particularly new 
knowledge and innovation; topics to change in each 
semester 
 
730-421          3(2-3- 4) 
วิศวกรรมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ 
(Aquaculture Engineering) 

การประยุกต์งานทางวิศวกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า วศิวกรรมของแหล่งน้ า กลศาสตร์วิศวกรรมของ
ดิน   เทคโนโลยซีีเมนต์และคอนกรีต  ทฤษฎีสูบและระบบสูบ การ
เลือกใช้สูบและการบ ารุงรักษา  หลักการส่งน้ าในท่อปิด  ความรู้
เรื่องไฟฟ้าและความปลอดภยั 

Engineering application for aquaculture; water 
resource engineering; mechanical engineering of soil; 
Cement and concrete technology; pump theory and 
pumping system; principles of water transport in closed 
pipe; electricity and safety 
 
730-423           3(2-3- 4) 
กฎหมำยและกำรควบคุมคุณภำพทำงเทคโนโลยีกำรประมง 
(Law and Quality Control in Fishery Technology) 

กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า หลักการควบคุมคุณภาพในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ มาตรฐานในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มาตรฐานคุณภาพของ
สัตว์น้ าและการควบคุม ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า กฎหมายและมาตรฐานอาหารกลุ่มสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า  การจัดการ
ของเสียและน้ าเสียในโรงงานอุตสาหกรรมประมง 

Laws and regulations relevant to fisheries, 
aquaculture and aquatic animal products; principles of 
quality control in aquaculture and aquatic animal 
industry;  traceability; standards in aquaculture; quality 
standards of aquatic animals and surveillance; 
biosecurity in aquaculture; laws and standards of food in 
aquatic animals and products; quality system in aquatic 
animal processing industries; waste and waste water 
treatments in fishery industrial plant 
 

730-431                                                      2(1-3-2) 
สถิติส ำหรับกำรวิจัยด้ำนเทคโนโลยีกำรประมง  
(Statistics for Fishery Technology Research) 

การวางแผนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการประมง แผนการ
ทดลองงานสถิติ การวิเคราะห์รีเกรสชันและคอรีเลชัน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การเปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะห์โปรบิต การ
วิเคราะห์แบบกลุ่ม  มีบทปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานทดลอง 

Research planning for fishery technology; 
statistics experimental design; regression and correlation 
analysis; variance analysis; multiple comparison; probit 
analysis; use of computer package for experiments; 
laboratory practices on computer program for 
experiments 
 
730-432          3(2-3- 4) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรและกำรจดักำรธุรกิจประมง 
(Entrepreneurship and Fishery Business Management) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต การตลาดและการเป็น
ผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ต้นทุน-รายรับ การวิเคราะห์ โครงการ
การลงทุนธุรกิจการเขียนแผนธุรกิจ การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานในธุรกิจประมง 
 Production, marketing and entrepreneurship 
concepts;  cost-return analysis;  project feasibility study; 
business plan preparation; sufficient economy 
application for business; logistics and supply chain 
management in fishery business 
 
730-434           2(1-3- 2) 
กำรบรรจุและกำรขนส่งสัตว์น้ ำ 
(Packing and Transportation of Aquatic Animals) 

ระบบต่างๆ ส าหรับการขนส่งสัตว์น้ าวัยอ่อน และตัวเต็ม
วัย การขนส่งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  การควบคุมคุณภาพของน้ าเพื่อการ
ขนส่งสัตว์น้ ามีชีวิต เทคนิคและกระบวนการบรรจุหีบห่อ การ
ควบคุมคุณภาพระหว่างการบรรจุและขนส่ง ระเบียบและกฎเกณฑ์
ต่างๆในการบรรจุ การพัฒนากรรมวิธีต่างๆในการบรรจุ ปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการขนส่งปลาและกุ้ง  
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 Transportation system for larvae and adult of 
aquatic animals; fishery product transportation; water 
quality control for live aquatic animals; techniques and 
packaging process; quality control during packaging and 
transportation; laws and regulations on packaging; 
development of packaging methods; laboratory practice 
on fish and shrimp transport 

 
730-435                      2(1-3-2) 
เทคโนโลยีชีวภำพทำงกำรประมง   
(Fishery Biotechnology) 
  ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์ประมง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ า
โดยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม การถ่ายยีน  การตรวจสอบและความ
ปลอดภัยของสตัว์น้ าท่ีผ่านการถ่ายยีนการผลิตและใช้โปรไบโอติกใน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การใช้จุลินทรีย์และผลิตภณัฑ์จากจุลินทรยี์ใน
อุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ประมง การเพิ่มมูลคา่และการจดัการของ
เสียอุตสาหกรรมผลติภณัฑ์ประมงโดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
            Basic knowledge on biotechnology concerning 
aquaculture and fishery products; improvement of 
aquatic animal strains using genetic engineering; gene 
transfer; inspection and safety of gene transferred 
aquatic animals; production and application of probiotics 
in aquaculture; application of microorganisms and 
products from microorganisms in fishery product 
industry; value-added and management of waste from 
fishery product industry using biotechnology 
 
730-436         2(1-3-2) 
กำรจัดกำรสำรสนเทศทำงเทคโนโลยีกำรประมง  
(Information Management in Fishery Technology) 
              ประเภทและการจดัการข้อมูลสารสนเทศทางเทคโนโลยี
ประมงระบบฐานข้อมลูและหลักการจัดการเพื่อใช้งานด้าน
เทคโนโลยีการประมง 
              Category and management of fishery 
technology information; database system and principles 
of management for application on fishery technology 
 
 

730-437                 2(1-3-2) 
กำรประยุกต์ระบบสำรสนเทศภูมศิำสตร์ทำงกำรประมง
(Geographic Information System Application on 
Fisheries)  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะของข้อมูล
เชิงภูมิศาสตร์และแผนที่ข้อมูลน าเข้าและการสร้างฐานข้อมูลการ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางการประมง 

Introduction to Geographic Information System 
(GIS), geo-referenced data and maps characteristics, input 
data and database construction, spatial modeling on 
fisheries 
 
730-438                       2(1-3-2) 
กำรจัดกำรทรัพยำกรชำยฝ่ังแบบบูรณำกำร  
(Integrated Coastal Resource Management) 
 สถานภาพทรัพยากรชายฝั่ งและการใ ช้ประโยชน์ 

ผลกระทบทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสังคม การประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง 

หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและกรณีศึกษา 

แนวทางในการป้องกันและจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ 

             Status of coastal resources and utilization; 

impact on physical, chemical, biological states and 

social; application on information technology in coastal 

environmental impact assessment; principle of coastal 

environmental impact assessment and case studies; 

guideline in integrated coastal resource protection and 

management 

730-451            3(2-3-4) 
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง    
(Fishery Product Technology) 
 ความส าคัญทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ประมง  หลักการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ประมง
แปรรูประดับอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือ การบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ประมง คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประมง  

Economic Importance of fishery products; 
principle of fish processing; traditional fishery products; 
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industrial processed fishery products; by-product 
utilization; fishery products packaging; quality and 
standard of fishery products 
 
730-452          2(2-0-4) 
ส่วนผสมและสำรเติมแต่งอำหำรในผลิตภัณฑ์ประมง  
(Food Ingredients and Additives in Fishery Products)  

ประ เภ ทของส่ วน ผส มแ ละ ส า ร เ ติ ม แ ต่ ง อ า หา ร 
วัตถุประสงค์การใช้งาน  การใช้ส่วนผสมและสารเติมแต่งอาหารใน
การแปรรูปหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ประมง กฎหมายสารเติมแต่ง
อาหารและค าแนะน าการใช้ 

Category of  food  ingredients and  additives; 
used  objectives; using food ingredients  and additives for 
processing and  preservation  of fishery products; food 
additives legislation and    guidance 
 
730-453            2(1-3-2) 
กระบวนกำรทำงควำมร้อนส ำหรับผลิตภัณฑ์ประมง 
(Thermal  Process  for  Fishery  Products)  

กระบวนการแปรรูปสัตว์น้ าด้วยความร้อนและความเย็น 
อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบบหนว่ย สมบตัิทางกายภาพความร้อน
ของอาหาร สมดุลมวลสารและพลังงาน การถ่ายโอนความร้อนการ
ค านวณการฆ่าเช้ือด้วยความร้อน การควบคุมกระบวนการ 

Thermal and cold processing of fish; equipments 
and machines; unit systems; physical and thermal 
properties of food; material and energy balances; heat 
transfer; calculation of thermal processing; process 
control 

 
730-454                       2(1-3-2) 
จุลชีววิทยำผลิตภัณฑ์ประมง     
(Microbiology in Fishery Products) 
  จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประมง โรคที่เกิดจาก
การติดเช้ือในอาหาร การเสื่อมเสียในอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ การควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ การใช้
ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง การ
ตรวจสอบจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ประมง 

Microorganisms related to fishery products;  

food borne diseases;  food spoilage;  factors affecting 

microbial growth and control;  microbial utilization in 

fishery processing;  microbial detection in fishery 

products 

730-455                       2(1-3-2) 
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ประมง    
(Fishery Product Development) 
 ความส าคัญและทิศทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง หลักการแปรรูปด้วยเทคนิค
ใหม่ วิธีการทางสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประเมินคุณภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

Importance and trend in fishery product 
development; process of fishery product development; 
principle of new processing techniques; statistical 
method in product development; quality assessment in 
product development 
 
730-456                    2(2-0-4) 
กำรบริหำรกำรผลิตและกำรตลำดอุตสำหกรรมประมง
(Production Management and Marketing in Fishery 
Industry) 

โครงสร้างอุตสาหกรรมอาหาร สถานการณ์อุตสาหกรรม
ประมง พื้นฐานการบริหารการการผลิต การจัดการโครงสร้าง
องค์การ ระบบการผลิตและการวางแผนการผลิต การบริหารพัสดุ
คงคลัง การควบคุมการผลิต  และการบริหารการตลาดสินค้าสัตว์น้ า
และผลิตภัณฑ์ประมง 

 Food industrial structure; situation of fishery 
industry; fundamental of production management; 
organization management; production system and 
planning; inventory management; production control; 
marketing management of aquatic goods and fishery 
products 
 
730-457             2(1-3-2) 
ธุรกิจขนำดย่อมส ำหรับผลิตภัณฑ์ประมงพ้ืนเมือง 
(Small and Medium Enterprises for Traditional Fishery 
Products)  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม ภาพรวมตลาด
และคู่แข่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงพื้นเมือง การบริหารจัดการ
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ด้านการเงิน การตลาด และการผลิตในธุรกิจขนาดย่อม การจัดการ
คุณภาพ  

Basic knowledge on small and medium 
enterprises; markets and rivals; development of 
traditional fishery products; finance, marketing and 
production managements in small and medium 
enterprises; quality management 
 
730-458        2(2-0-4) 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมงสมัยใหม่  
(Modern  Science  and  Technology in Fishery 
Products) 
 องค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
ประมง เทคนิคใหม่ด้านการเก็บรักษาและการแปรรูปนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ประมง แนวทางการประยุกต์ใช้ 

New knowledge in science and technology of 
f ishery products ; new technique in preservat ion , 
processing and innovation of f ishery products; 
application guideline   
 
730-491              1(0-2-1) 
สัมมนำ      
(Seminar) 
              นักศึกษาน าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับความก้าวหนา้
งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการประมง 
              Students’ presentation on interested topics 
related to progression on fishery technology research 
 
730-492                         3(0-9-0) 
ปัญหำพิเศษทำงเทคโนโลยีกำรประมง   
(Special Problems in Fishery Technology)  
   การวิจัยปัญหาพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
ประมงภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ   
มีการเสนอรายงานผลจากการท าปัญหาพิเศษและจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 

  Research on special problems in fishery 

technology under supervision of instructors or experts; 

presentation on the result according to special problem 

research and completely written report 

746-115     3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์ส ำหรับกำรเกษตรและประมง  
(Mathematics for Agriculture and Fisheries)  
 ฟังก์ชันและกราฟลิมิตและความต่อเนื่องอนุพันธ์และการ
ประยุกต์ปริพันธ์และการประยุกต์ระบบสมการเชิงเส้นสมการเชิง
อนุพันธ์อันดับหนึ่ง การประยุกต์คณิตศาสตร์ในการเกษตรและ
ประมง 
   Functions and graphs; limits and continuities; 
derivative and applications; integrals and applications; 
systems of linear equations; first order differential 
equations; applicationsof mathematics for agriculture and 
fisheries 
 
732-121     3(2-3- 4) 
หลักกำรผลิตพืช 
(Principles of Crop Production) 
 ความส าคญัและขอบเขตของการเกษตรนิเวศวิทยาของ
การเกษตรที่เหมาะสมหลักเบื้องตน้ในการเพาะปลูกพืชไร่และพืช
สวนความสัมพันธ์ระหว่างพืช ดินฟ้าอากาศ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 
 Significance and scope of agriculture; appropriate 
agro- ecology; principles of field and horticultural crop 
production; relationship between plants, climate and 
other environmental factors 
 
732-151     3(2-3- 4) 
หลักกำรผลิตสัตว์ 
(Principles of Animal Production) 
 การเลีย้งสัตว์ท่ีส าคัญทางเศรษฐกจิการจัดการฟารม์เลีย้ง
สัตว์ชนิดต่าง ๆ พันธุ์สัตว์การดูแลรักษาและการให้อาหาร 
สุขาภิบาลและปัญหาต่าง ๆ ในการเลีย้งสัตว ์
 Economic animal husbandry; farm management of 
economic animals; breed, tending and feeding; sanitation 
and husbandry problems 
 
732-241     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรขยำยพันธุ์พืช 
(Plant Propagation Technology) 
 เทคโนโลยีการขยายพันธ์ุพืชแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 
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เช่น การติดตา การต่อกิ่ง การตอนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการ
สร้างอุปกรณ์และจัดสถานท่ีเพื่อใช้ในการขยายพันธ์ุพืช 
 Sexual and asexual plant propagation technology: 
budding, grafting, layering and tissue culture; equipment 
and nursery construction for plant propagation 
 
732-242     2(1-3- 2) 
กำรวิเครำะห์ดินและพืช 
(Soil and Plant Analysis) 
 พื้นฐานทางเคมีและสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ดินและพืช 
หลักการและวิธีวิเคราะหด์ินและพชื หลักการของเครื่องมือวิเคราะห ์
ปฏิบัติการวเิคราะห์ดิน พืชปฏิบตักิารใช้เครื่องมือวิเคราะหส์ าหรับ
วิเคราะหด์ินและพืช 
 Chemistry and statistics for soil and plant analysis; 
principles and methods of soil and plant analysis; 
principles of analytical instruments; laboratory practices 
in soil and plant analysis; practices in analytical 
instruments for soil and plant analysis 
 
732-251     3(3-0- 6) 
กำยวิภำคและสรีรวิทยำสัตว์เลี้ยง 
(Physiology and Anatomy of Farm Animals) 
 โครงสร้าง ส่วนประกอบและหนา้ที่ของระบบต่าง ๆ ระดับ
เซลล์ของสัตว์เลี้ยง ของเหลวในร่างกาย ระบบประสาทระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบหายใจระบบเส้นเลือด
และหัวใจ ระบบสืบพันธุ์ ระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ 
 Structure, components and functions of various 
systems of farm animals in cellular level; fluid in body; 
nervous system; muscular and skeletal system; 
endocrine system; respiratory system; circulatory system 
and heat; reproductive system; digestive system; 
excretory system 
 
732-252     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรกำยวิภำคและสรีรวิทยำสัตว์เลี้ยง 
(Physiology and Anatomy of Farm Animals 
Laboratory) 
 ปฏิบัติการทางสรรีวิทยาและกายวภิาคของระบบตา่ง ๆ 

ในสัตว์เลีย้ง ลักษณะ คุณสมบตัิ และหน้าท่ีของเซลล์ เนื้อเยื่อ
พื้นฐานระบบประสาท ระบบกลา้มเนื้อและกระดูก ระบบหายใจ 
ระบบเส้นเลือดและหัวใจ ระบบสบืพันธุ์ ระบบทางเดินอาหารระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ 
 Laboratory practices in physiology and anatomy of 
various systems of farm animals; characteristics, 
properties and functions of cells; basic tissues; muscular 
and skeletal system; respiratory system; circulatory 
system and heart; reproductive system; digestive system; 
excretory system 
 
732-261     3(3-0- 6) 
หลักโภชนศำสตร์สัตว์ 
(Principles of Animal Nutrition) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารสัตว์องค์ประกอบทางเคมีของ
อาหารสตัว์ สารอาหารที่มคีวามส าคัญต่อสตัว์กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสารอาหารต่าง ๆ ในอาหารสัตว์และรา่งกายสตัว์ 
 General concepts of animal feed; chemical 
compositions of animal feed; important nutrients for 
animals; metabolic of nutrients in animal feed and 
animal body 
 
732-262     2(2-0- 4) 
อำหำรและกำรให้อำหำร 
(Feed and Feeding) 
 การแบ่งประเภทของอาหารสตัว์และวัตถุดบิอาหารสัตว ์
กรรมวิธีในการแปรรูปอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
อาหารสตัว์ ส่วนประกอบทางเคมขีองวัตถุดิบอาหารสตัว์ความ
ต้องการโภชนะของสตัว์เลีย้ง สูตรอาหารการค านวณและการ
เลือกใช้วัตถุดิบเพื่อประกอบสูตรอาหารสตัว์การผสมอาหารการ
ประเมินคุณคา่ของอาหารสตัว์และการตรวจสอบคณุภาพปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องอาหารสัตว์ในประเทศไทยพระราชบัญญัติอาหารสตัว์ 
 Classification of animal feed and feedstuffs; 
procedure in animal feed processing for increasing 
efficiency in animal feed utilization; chemical 
compositions of feedstuffs; nutrients requirement  
of animals; feed mixed formula; calculation and 
selection to use raw materials for animal feed 
formulation; feed mixing; valuable evaluation of animal 
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feed and inspection of quality; problems on animal feed 
in Thailand; acts of animal feed 
 
732-263     2(1-3- 2) 
กำรวิเครำะห์และประเมินคุณภำพอำหำรสัตว์ 
(Feed Quality Analysis and Evaluation) 
 วิธีการวิเคราะห์ปรมิาณสารอาหาร โปรตีน ไขมัน เยื่อใย 
ความช้ืน เถ้า ไนโตรเจนฟรีเอกแทรกซ์และแร่ธาตุในวัตถดุิบอาหาร
สัตว์และอาหารสัตวส์ าเร็จรูป การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ
อาหารสตัว์โดยวิธีการอื่น ๆ และการวิเคราะหส์่วนประกอบของ
อาหารสตัว์อย่างละเอียด เช่น กรดอะมิโน ไวตามิน สารพิษตา่งๆ ใน
อาหารสตัว์การประเมินคุณภาพอาหาร 
 Quantity analysis of food nutrients, protein, fat, 
fiber, moisture, ash, nitrogen free extract and minerals in 
feed and feedstuff; feed quality analyses; analysis of 
feedstuff components such as amino acid, vitamins and 
toxic substances; feed quality evaluation 
 
732-301     1(0-2- 1) 
เตรียมสหกิจศึกษำ 
(Cooperative Education Preparation) 
 หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัตเิทคนิค
ในการสมัครเข้าสถานประกอบการความรู้พื้นฐานในการปฏิบตัิงาน
ในสถานประกอบการการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพของ
สาขาวิชา ประกอบด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม 
และระบบบริหารงานคณุภาพในสถานประกอบการวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Principles, concept, and regulations; techniques for 
job application; basic workplace skills; professional 
improvements in field of study: personality 
development, English proficiency, information 
technology, communication, social relations, teamwork, 
and efficient administration system; report writing and 
academic presentation techniques 
 
732-321     3(2-3- 4) 
หลักกำรพืชสวน 
(Principles of Horticulture) 

 การจัดจ าแนก หลักการผลติตามสรีรวิทยาและนิเวศวิทยา
ของไม้ผล ผัก และไมด้อกไม้ประดบัการจัดการศัตรูพืช เทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการสร้างอาชีพและการตลาด 
 Classification, principles of production on plant 
physiology and ecology of fruit trees, vegetables, 
floriculture and ornamental plants, pest control, post-
harvest technology and marketing 
 
732-322     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรผลิตเห็ด 
(Technology of Mushroom Production) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหด็ ขั้นตอนการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 
การป้องกันโรค การจัดการฟาร์มเห็ด 
 General knowledge of mushroom; cultivation of 
economic mushroom production; pest control; 
mushroom farm management 
 
732-323     2(1-3- 2) 
กำรผลิตพืชผัก 
(Vegetable Production) 
 ความส าคญัของผัก และการจ าแนก ปัจจัยทาง
สภาพแวดล้อม หลักการปลูกและเทคนิคการปฏบิัติรักษาโรคและ
แมลงศัตรูผักการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีพืชผัก 
 Significance and classification of vegetable; 
environmental factors; principles of cultivation and 
cultural techniques; vegetable pathogens and pests; 
vegetable harvest and technology 
 
732-324     3(2-3- 4) 
กำรผลิตไม้ยืนต้นและไม้ผลเศรษฐกิจ 
(Economic Tree and Fruit production) 
 การจ าแนกประเภทไมผ้ลและไม้ยนืต้นที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 
หลักการผลติ การสร้างสวน การเลือกท าเล การวางผังปลูกการ
ขยายพันธุ์ การดูแลรักษา เทคโนโลยีการผลติ การให้น้ า ปุ๋ย 
การป้องกันก าจัดศัตรู เทคโนโลยหีลังการเก็บเกี่ยว การตลาด 
 Classification of important economic trees and 
fruit classification; principles of production; orchard 
establishment and layout; propagation; cultural practice; 
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production technology; irrigation system; fertilizers; pest 
management; postharvest technology; marketing 
 
732-331      3(2-3- 4) 
กีฏวิทยำกำรเกษตร 
(Agricultural Entomology) 
  
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแมลง ชีววิทยา และอนุกรมวิธานแมลงที่มี
ประโยชน์และการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูพืชทางการเกษตรและ
หลักการบริหารจัดการ 
 General knowledge on insect, biology and 
taxonomy; beneficial insects and their cultivation; insect 
pests on agriculture and their control 
 
732-332     3(2-3- 4) 
โรคพืช 
(Plant Pathology) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคพืช สาเหตุ การจัดจ าแนก วงจร
ชีวิตการแพร่กระจาย การอยู่ข้ามฤดู โรคที่ส าคัญของพืชเศรษฐกิจ 
หลักการป้องกันและก าจัดโรคพืช เทคโนโลยีการควบคุมโรคพืช 
 General knowledge on plant diseases; causative 
agents; identification; disease life cycle; epidemic; over-
wintering; diseases of economic crops; principles of plant 
disease prevention and eradication; technologies of plant 
disease control 
 
732-341     3(2-3- 4) 
วิศวกรรมกำรเกษตร 
(Agricultural Engineering) 
 เครื่องจักรและเครื่องมือกลทางการเกษตรการท างานและ
ประสิทธิภาพการท างาน การบ ารงุรักษาและการจัดการด้าน
เครื่องมือกล หลักการจดัการด้านการชลประทานระบบการ
ชลประทาน และการใช้น้ าแบบต่าง ๆ ในการผลติพืชระบบการให้
น้ าแก่พืชแบบประโยชน์และเหมาะสมกับท้องถิ่น 
 Agricultural machineries and tools; function and 
efficiency; maintenance and management of machinery; 
principles of irrigation management; irrigation systems 
and utilization in plant production; irrigation systems 
appropriating for local areas 

732-342     3(2-3- 4) 
ดินและควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน 
(Soil and Soil Fertility) 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน 732-242 การวิเคราะห์ดินและพืช 
หินและแร่ ก าเนิดและการจ าแนกดิน สมบัติทางเคมี ทางกายภาพ
และทางจุลชีววิทยาของดิน ธาตุอาหารพืชในดินสถานภาพและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินส าหรับการเพาะปลูกพืชปัจจัยต่างๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการละลายของแร่ธาตกุารวิเคราะห์อาการขาดธาตุอาหาร
และอาการธาตุอาหารเป็นพิษในพืชการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน
และพืช 
 Rocks and minerals; soil genesis and classification; 
chemical, physical, and microbiological properties of soil; 
plant nutrients in soils; soil condition and fertility for 
cultivation; factors affecting mineral solubility; analysis of 
nutrient deficiency and toxicity in crop plants; nutrient 
analysis in soil and plant 
 
732-343     3(3-0- 6) 
เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธุ์พืช 
(Technology of Plant Improvement) 
 เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช การคัดเลือกพันธุ์พืชการ
ผสมข้ามพันธ์ุ การผสมพันธ์ุเพื่อสร้างความแปรปรวนในพืชการผลิต
ลูกผสม การปรับปรุงประชากรพืชการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือให้ต้านทาน
โรคและแมลงและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการปรับปรุง
พันธุ์พืช 
 Plant improvement technology; plant selection; 
hybridization; hybridization for variation in plant; hybrid 
production; plant population improvement; 
improvement for disease and insect resistance; 
application of modern biotechnology for plant 
improvement 
 
732-344     2(1-3- 2) 
เรือนเพำะช ำและกำรจัดกำร 
(Plant Nursery and Management) 
 ความส าคญัและการจ าแนกชนิดของเรือนเพาะช า 
การเลือกสถานเพาะช าหลักการจดัการและปฏิบตัิในเชิงการค้า
สถานเพาะช าการบริหารงานเพาะช าพันธุ์ไม้ และการจัดการผลิต 
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 Significance and classification of plant nursery; 
nursery site selection; commercial nursery management 
and practices; nursery administration and production 
management  
 
732-345     3(2-3- 4) 
กำรผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 
(Production of Plant in Organic Farming Systems) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรอินทรยี์ ความเป็นมาหลักเกณฑ์
มาตรฐานสากลการผลติพืชอินทรีย์วิธีการและหลักการของเกษตร
อินทรีย์ การฟื้นฟูสภาพผืนดินการจัดการปุ๋ย ระบบการปลูกพืช 
และการควบคุมศตัรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย ์
 Introduction of organic farming; history; 
international regulation standards; methods and 
principles of organic farming; soil improvement; fertilizer 
management; cropping systems and pest control in 
organic farming system 
 
732-351     3(2-3- 4) 
กำรผลิตโคเนื้อ 
(Beef Production) 
 การจัดการเพื่อผลิตโคเนื้อเป็นการค้า โดยเน้นปัจจัยดา้น
พันธุ์อาหารและเทคนิคการให้อาหารโคเนื้อและการจัดการฟาร์มที่
เหมาะสม การป้องกันก าจัดโรค การตลาดโคเนื้อและการจดัการ
ผลิตภณัฑ์โคเนื้อ 
 Management of commercial beef production 
emphasized on breed factors; beef feed and feeding 
techniques; appropriate farm management; diseases 
control; marketing and management of beef products 
732-352     3(2-3- 4) 
กำรผลิตสัตว์เค้ียวเอ้ืองขนำดเล็ก 
(Small Ruminant Production) 
 ความส าคญัของสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ประเภทและพันธุ ์
การคัดเลือกและการผสมพันธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสตัว์
เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กประเภทต่าง ๆ อาหารและการให้อาหาร โรค
และการสุขาภิบาลการแปรรูปผลติภัณฑ์และการตลาด การจดสถิติ
และการท าบญัช ี
 Importance of small ruminant; types and breeds; 
selection and breeding; husbandry and equipment; 

cultivation of small ruminant; feed and feeding, diseases 
and sanitation; product processing and marketing; 
statistical record and account practice 
 
732-353     3(2-3- 4) 
กำรผลิตสัตว์ปีก 
(Poultry Production) 
 การจัดการเพื่อผลิตสัตว์ปีกชนิดตา่ง ๆ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่และ
สัตว์ปีกอ่ืน ๆ โดยเน้นปัจจยัด้านพันธุ์ท่ีเป็นการค้าและเหมาะสมกับ
ท้องถิ่นอาหารและเทคนิคการให้อาหารสตัว์ปีกชนิดต่าง ๆ การ
จัดการฟาร์มที่เหมาะสม การป้องกันก าจัดโรคการตลาดและการ
จัดการผลติภณัฑ์สตัว์ปีก  
 Management of poultry production such as broiler, 
layer and others emphasized on breed factors for 
commercial and local need; feed and feeding 
techniques; appropriate farm management; pest control; 
marketing and management of poultry products 
 
732-354                3(3-0- 6) 
กำรปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
(Animal Improvement) 
 หลักพ้ืนฐานและการใช้หลักทางพนัธุกรรมในการปรับปรุง 
ลักษณะส าคญัทางเศรษฐกิจของสตัว์โดยเน้นการคดัเลือกและความ
แปรผันอิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อลักษณะสตัว์ 
อัตราพันธุกรรมและความแปรปรวน การประมาณค่าอตัรา
พันธุกรรมการคัดเลือกพันธุ์และระบบการผสมพันธ์ุส าหรบัปรับปรุง
พันธุกรรมของสัตวเ์ลี้ยง การประเมินค่าของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ ์
การวางแผนการปรับปรุงพันธุ์สตัวใ์นเขตร้อนการประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการผสมพันธ์ุสัตว์ 
 Principles and genetics rule utilization for animal 
breeding improvement; economic important 
characteristic of livestock emphasized on selection and 
variation; influences of genetic and environment on 
animal phenotype; heritability and genetic variation; 
heritability evaluation; selection and mating system for 
genetic improvement of livestock; brood stock 
evaluation; developing plan for tropical animal variety 
improvement; application of computer program for 
animal breeding 
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732-355     3(2-3- 4) 
สุขำภิบำลและกำรป้องกันโรค 
(Sanitation and Diseases Prevention) 
 หลักการสุขาภิบาล การป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว ์
การควบคุมและก าจดัพยาธิ กระบวนการเกิดโรค โรคและปรสิตที่
ส าคัญของสตัว์ปีก สัตวเ์ล็กและสัตว์ใหญ่อาการของโรค การตรวจ
วินิจฉัยและการป้องกันก าจัดโรคตา่ง ๆ พระราชบัญญัติควบคมุโรค
ระบาดสัตว ์
 Principles of sanitation; prevention and eradication 
of epidemic diseases; control and eradication of 
helminthes; pathogenic process; important diseases and 
parasites of poultry, small and big animals; symptoms; 
diagnosis and mitigation of health problems; acts for 
epidemic disease control 
 
732-356     3(2-3- 4) 
กำรผลิตโคนม 
(Dairy Production) 
 การจัดการเพื่อผลิตโคนมเป็นการค้า โดยเน้นปัจจัยดา้นพันธุ์ 
อาหารและเทคนิคการให้อาหารโคนมการจดัการฟาร์มที่เหมาะสม 
การป้องกันก าจัดโรคนมและผลิตภัณฑ์นมจากโค การตลาดและการ
จัดการผลติภณัฑ์นม 
 Management of commercial dairy production 
emphasized on breed factors; feed and feeding 
techniques; appropriate farm management; diseases 
control; milk and milk products; marketing and 
management of dairy products  
 
732-357     2(1-3- 2) 
กำรฟักไข่และกำรจัดกำรโรงฟัก 
(Incubation and Hatchery Management) 
 คัพภวิทยาของสัตว์ปีก ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการฟักไข่การ
จัดการฝูงสัตว์ปีกพ่อแม่พันธ์ุ การปฏิบัติต่อไข่ก่อนเข้าฟักหลักและ
การปฏิบัติในการฟักการจดัการระบบการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในโรงฟักและตู้ฟักการตรวจการเจริญของเชื้อลูกไกร่ะยะต่าง ๆ การ
จัดการลูกไก่ที่ฟักออก การคัดเพศการประเมินผลการฟักและสรุป
ปัญหาเพื่อแก้ไข 
 Embryology of poultry; factors affecting to 
hatching; management of poultry breeders; egg 

management prior to hatching; principles and practices 
on hatching; management of performing system of 
various equipment in hatchery and hatching cabinet;  
inspection on growth of various stages of chick lineage; 
hatched chick management; Sex selection; hatching 
evaluation and problem conclusion for improvement 
 
732-358     2(2-0- 4) 
กำรผลิตนกแอ่น 
(Swiftlets Production) 
 ชีววิทยาและพฤติกรรมของนกแอ่นกินรังการจัดการธุรกิจ
การผลิตรังนกแอ่น ท าเลการสร้างฟาร์มนกแอ่น อาหารศตัรู การ
เก็บ การจัดการรังนกแอ่นหลังการเก็บเกี่ยว และการทัศนศึกษา 
 Biology and behavior of edible-nest swiftlets; 
business management of edible bird’s nest production; 
location for swiftlets farming; feed; pest; harvest and 
post-harvest management of edible bird’s nest; field trip 
 
732-381     3(3-0- 6) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรในทำงกำรเกษตร 
(Entrepreneurship in Agriculture) 
 ปัจจัยส าคญัในการเข้าสู่การเป็นผูป้ระกอบการทาง
การเกษตร กระบวนการเป็นผูป้ระกอบการทางการเกษตร เช่น 
การวิเคราะห์ความต้องการของตลาด การเขียนแผนธุรกิจช่องทาง
การตลาด การจดัตั้งธุรกิจ เงินทุนและการจัดท าบัญช ี
 Important factors in agriculture entrepreneurship 
and procedures such as analysis of market demand, 
business plan writing, marketing channels, establishment 
of business, finance and accounting  
 
732-391     2(2-0- 4) 
สถิติส ำหรับกำรวิจัยทำงกำรเกษตร 
(Statistics for Agricultural Research) 
 สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
การสุ่มตัวอย่าง การเลือกสถิติทีเ่หมาะสม ค่าสถติิไคนส์แควร์ ที 
เอฟและอื่นๆ สหสมัพันธ์ สมการถดถอย แผนการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการแปลผลการทดลอง 
 Descriptive and inferentive statistics; data 
compilation and collection; sampling suitable statistics 
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test; statistics: Chi&#39;s square, t, F and others; 
correlation; regression; experimental design; data analysis 
and interpretation 
 
732-401     ไม่มีหน่วยกิต 
กำรฝึกงำน 
(Field Work) 
 ต้องฝึกงานทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร หรือสาขาที่
เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 300 ช่ัวโมง 
 Practical work requirement in agricultural 
technology or related fields for 300 hrs. minimum 
 
732-402     8(0-0-48) 
สหกิจศกึษำ 
(Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานจริงเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษาในหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือเอกชนในสาขาที่เกี่ยวข้องและท าโครงงานภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์นเิทศ และผู้บรหิารหน่วยงาน 
 Full-time internship for one semester in a public or 
private organization and conducting a senior project in 
related fields under supervision of designated faculty 
members and executives  
 
732-421     2(1-3- 2) 
กำรผลิตยำงพำรำ 
(Para-Rubber Production) 
 ความส าคญัทางเศรษฐกิจ ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์พันธุ์
และการขยายพันธ์ุ การปลูก การปฏิบัติการดูแลรักษาการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช การกรีด และการแปรรูปยางพารา 
 Economic importance; botanical characteristics; 
breed and propagation; planting; cultural practices; pest 
control practices; para-rubber trapping and processing 
 
732-422     3(2-3- 4) 
สมุนไพรและพืชท้องถิน่ที่ใช้ประโยชน ์
(Herbs and Usable Local Plants) 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้ประโยชน์แนวทางการ
อนุรักษ์การปลูกและการปฏิบตัิดูแลพืชสมุนไพรและพืชใช้ประโยชน์
ในภาคใต้ ส่วนท่ีใช้ประโยชน์ทางยา การสกัดสรรพคุณทางยาและ

ผลการทดลองทางคลีนิคของพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นที่ใช้
ประโยชน์ในภาคใต ้
 Botanical characteristics; utilization; conservation 
guides; culture and supervision of herbs and usable 
plants in southern Thailand; plants’ parts or segments 
used for medical purposes; extraction; modes of medical 
actions and results from clinical experiments 
 
732-441     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีกำรปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
(Soilless Culture Technology) 
 ความส าคญัของการปลูกพืชไม่ใช้ดิน สรรีวิทยาของพืช
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนยอดและบริเวณรากพืชธาตุอาหารที่
จ าเป็นของพืช สารละลายธาตุอาหารและวัสดุที่ใช้ปลูกรูปแบบการ
ปลูกพืชไม่ใช้ดิน เทคโนโลยีการปลูกไม่ใช้ดินแบบต่าง ๆ ชนิดพืชที่
ปลูกไม่ใช้ดินการวิเคราะห์และการตรวจสอบระบบการปลูก การ
ควบคุมศัตรูพืช 
 Significance of soilless culture; plant physiology; 
relationship between shoots and roots; essential 
nutrients; solution and media for culture; types of 
soilless planting; technology of various soilless culture; 
types of soilless culture plants; analysis and investigation 
of culture system; pest control 
 
732-442     3(2-3- 4) 
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
(Plant Tissue Culture) 
 บทน าเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพของพืชเครื่องมือและ
เทคนิคการเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชปัจจยัที่มีผลต่อความส าเรจ็ในการเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชการเจริญพัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ การเลี้ยงโปรโตพลาสต์ 
การสร้างพืชที่มีจ านวนโครโมโซมชุดเดียวการประยุกต์ใช้เทคนิคการ
เลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 Introduction to plant biotechnology; laboratory 
equipment and techniques in plant tissue culture; factors 
affecting to success of plant tissue culture; plant 
regeneration; protoplast culture; production of haploid; 
applications of plant tissue culture techniques 
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732-443     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีหลังกำรเก็บเกี่ยวของผลผลิตสด 
(Postharvest Technology of Fresh Produce) 
 ลักษณะทางกายวภิาค กายภาพ เคมี ชีวเคม ีและสรรีวิทยา
ของผลผลิตปัจจยัที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหลังการเกบ็
เกี่ยวสรรีวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของพืช การปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยวการเก็บรักษา การบรรจุหีบหอ่และการขนส่งของผักผลไม้และ
ดอกไม ้
 Anatomical, physical, chemical, biochemical and 
physiological characteristics of fresh produce; factors 
affecting their postharvest changes; postharvest 
physiology; postharvest handling; storage; packaging and 
transportation of vegetables, fruits and flowers 
 
732-451     2(2-0- 4) 
กำรผลิตสัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ 
(Animal Production in Organic Farming Systems) 
 ความหมายของระบบเกษตรแบบอินทรีย์และการผลิตสัตว์
ในระบบเกษตรอินทรีย์ พันธุ์ อาหารและสิ่งแวดล้อมส าหรับการผลิต
สัตว์ในระบบเกษตรอินทรีย์ระบบการผลิตแบบอินทรีย์ การด าเนิน
ธุรกิจปศุสตัว์อินทรีย ์
 Definition of organic farming systems and animal 
production in organic farming systems; breeds, feeds and 
environment for animal production in organic farming 
systems; production system in organic farming; organic 
livestock business 
 
732-461     2(1-3- 2) 
วัตถุดิบอำหำรสัตว์ในท้องถิ่น 
(Local Feedstuff) 
 วัตถุดิบอาหารสัตว์ทีไ่ด้จากวสัดุทอ้งถิ่นที่ยังไม่ถูกน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์อย่างแพรห่ลายกรรมวิธีการผลิตและแนว
ทางการน ามาใช้ในอาหารสตัว ์
 Feedstuff from local materials that not popularly 
used in feed manufacturing; production processes and 
applications for animal feeding 
 
 
 

732-462     3(2-3- 4) 
กำรจัดกำรทุ่งหญ้ำและพืชอำหำรสัตว์ 
(Pasture and Forage Management) 
 ความส าคญัของทุ่งหญ้าและพืชอาหารสตัว์ชนิดของทุ่งหญ้า
และพืชอาหารสัตว์คณุค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์การจัดการ
และการบ ารุงทุ่งหญ้าส าหรับช่วงฤดูแล้งการปรับปรุงทุ่งหญ้าส าหรบั
เป็นพืชอาหารสตัว์คุณภาพสูงการผลิตหญ้าหมักและหญ้าแห้ง 
เครื่องมือและอุปกรณป์ัญหาเกี่ยวกับทุ่งหญ้าและพืชอาหารสัตว ์
 Important role of forage crops and pastures; types 
of pastures and forages; nutritional value of forage; 
management and maintenance of pasture for dry season; 
pasture improvement for high quality forage; silage and 
hay production; tools and equipment; problems on 
pasture and forage 
 
732-471     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีชีวภำพด้ำนสัตวศำสตร์ 
(Animal Biotechnology) 
 ความส าคญัและประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตสัตว์และโภชนศาสตร์สตัว์ 
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการแปรรูปผลผลิตจากสตัว ์
 Important and benefits of biotechnology, 
application of biotechnology in animal production and 
animal nutrition; animal improvement and processing of 
animal products 
  
732-481     2(2-0- 4) 
เศรษฐศำสตร์เกษตร 
(Agricultural Economics) 
 ความส าคญัของเศรษฐศาสตร์โครงสร้างการเกษตรของไทย
และปัญหาทางการเกษตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจดา้นการเกษตร
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร การตลาดและราคาสินค้า
เกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดา้นการเกษตรการ
จัดการธุรกจิการเกษตร นโยบายการเกษตรของไทย 
 Importance of economics; agro-economic structure 
of Thailand and problems; agricultural economic 
developmental plans; agricultural production economics; 
marketing and agricultural product price; agricultural 
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natural resources and environments; agribusiness 
management; agricultural policy of Thailand 
 
732-482     2(2-0- 4) 
หลักกำรส่งเสริมกำรเกษตร 
(Principle of Agricultural Extension) 
 ความหมาย ปรัชญา ความส าคญั หลักและวิธีการส่งเสรมิ
การเกษตรการวางแผนด าเนินงานการส่งเสริมการเกษตรให้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการยอมรับของเกษตรกร 
การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเกษตร 
 Definition; logic; importance; principles and 
methods of agricultural extension; agricultural extension 
planning according to learning strategies and farmer 
approval; evaluation of agricultural extension projects 
 
732-483     3(3-0- 6) 
นิเวศวิทยำทำงกำรเกษตร 
(Agro-Ecology) 
 แนวความคิดทางนิเวศวิทยาแนวความคิดเกี่ยวกับระบบ
นิเวศเกษตรเขตนิเวศเกษตรและการจ าแนก การวิเคราะห์พื้นที่ 
ระบบเกษตรระบบนิเวศเกษตรกับการพัฒนาเกษตรยั่งยืน
กรณีศึกษาระบบเกษตรและการปฏิบัติการภาคสนาม 
 Ecological concepts; agricultural ecological system 
concepts; agricultural ecological areas and identification; 
area analysis; agricultural system; agricultural ecology 
and sustainable agricultural development; case studies 
of agricultural system and field practice 
732-484     2(2-0- 4) 
กำรจัดกำรฟำร์ม 
(Farm Management) 
 หลักการเบื้องต้นในการจัดการฟาร์มทางการเกษตร การ
ประยุกต์การจดัการธุรกจิและเศรษฐศาสตร์เกษตรมาใช้ในธุรกิจ
การเกษตร ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิตการจัดการผลผลิต และ
บัญชีฟาร์ม 
 Principles of farm management; application of 
business management and agro-economic for agricultural 
business; factors of production; production lines; product 
management and farm accounting 
 

732-485     2(2-0- 4) 
มำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑส์ตัว์ปลอดภัย 
(Safety and Standard of Farm and Animal 
Production) 
 มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานผลผลิต เนื้อ นม ไข่ โรคและเช้ือ
จุลชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตวแ์ละผลิตภัณฑ์สตัว์ การใช้สารเคมี
ในการเลี้ยงสัตว์ สารตกค้าง และสารพิษปนเปื้อน การตรวจ
ผลิตภณัฑ์สตัว์ การศึกษานอกสถานท่ี 
 Standard of farm; standard of products, meat, milk 
and egg; diseases and microorganisms according to 
animal production and products; chemical use in animal 
raising; residuals and toxin; animal product inspection; 
field trip 
 
732-486     3(2-3- 4) 
เทคโนโลยีชีวภำพกำรเกษตรเบ้ืองต้น 
(Introduction to Agricultural-Biotechnology) 
 ค าจ ากัดความวิวัฒนาการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การเกษตรการปรับปรุงพันธุ์พืชและสตัว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
และพันธุวิศวกรรม ปัญหาและการยอมรับต่อผลิตผลชีวภาพข่าวสาร
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและแนวทางการเผยแพรค่วามรู้
เพื่อเกษตรกร 
 Definition; evolution of biotechnology used for 
agriculture; animal and plant breed improvement by 
biotechnology and genetic engineering; problems and 
exception of biotechnology products; agricultural 
biotechnology news and publications 
 
732-491     3(0-9- 0) 
กำรวิจัยทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร 
(Research in Agricultural Technology) 
 การวิจัยเชิงทดลองหรือเชิงส ารวจด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ภายใต้ตามค าแนะน าของอาจารยห์รือผู้ทรงคณุวุฒิ มีการเสนอ
รายงานผลงานวิจัย 
 Experimental or survey research in agricultural 
technology under supervision of instructors or experts; 
presentation of research report 
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732-492     1(0-3- 0) 
สัมมนำ 
(Seminar) 
 นักศึกษาน าเสนอหัวข้อท่ีน่าสนใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือ
ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
 Student’s presentation on current issues or new 
research topics in agricultural technology 
 
732-493     2(2-0- 4) 
หัวข้อเลือกเฉพำะด้ำนกำรเกษตร 
(Selected Topics in Agriculture) 
 การเลือกศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจและทันสมัยทางการเกษตร 
ซึ่งเป็นความต้องการของอาจารยแ์ละนักศึกษา 
 Selected topics in modern agriculture of interest 
to instructors and students 
 
กลุ่มวชิำเอกบังคับ  
741-211   กระบวนกำรแปรรูปยำง 3(3-0-6) 
 (Rubber Processing)  
 การผสมยางเคมีเข้าไปในยางด้วยการใช้ลูกกลิ้งและเครื่อง
ผสมแบบปิด การแปรรูปยางด้วยการรีด การดันยาง  การอัดยางเขา้
พิมพ์ การอบยางโดยใช้ไอน้ า การอบยางโดยการใช้อากาศร้อน 
เทคนิคการอบยางเพื่อรักษารูปทรงของยาง การอบยางแบบ
กระบวนการต่อเนื่อง โดยการใช้เกลือเหลว การอบยางโดยใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า เทคนิคการออกสูตรยางเมื่ออบแบบขบวนการ
ต่อเนื่อง การอาบผ้าด้วยสารละลายยาง  
 Rubber mixing with two-roll mill and internal 
mixer; calendering; extrusion; moulding; steam curing;  
hotair curing; vulcanization technique for dimension 
stability; continuous curing by fluidised bed;  microwave 
curing; compounding technique of continuous curing; 
spreading 
 
741-221   สำรเคมีส ำหรับยำง 1 2(2-0-4) 
 (Addtive for Rubbers I)  
 จุดประสงค์ของการใช้สารเคมีในยาง การวัลคาไนซ์ด้วย
ก ามะถัน สารเร่งการวัลคาไนซ์ สารเร่งแซนเทต  
สารเร่งไดไธโอคาร์บาเมต สารเร่งไทยูแรม สารเร่งไทอะโซล สารเร่ง
ซัลฟีนาไมด์ สารเร่งกัวนิดีน และสารตัวเร่งอ่ืน ๆ การเสริมกันของ

สารเร่งการวลัคาไนซ์ สารกระตุ้นการวัลคาไนซ์ โลหะออกไซด์ กรด
ไขมัน ระบบการวัลคาไนซ์แบบต่าง ๆ การวัลคาไนซ์แบบปกติ 
การวัลคาไนซ์แบบเซมิอีวี การวลัคาไนซ์แบบอีวี การวลัคาไนซ์ยางที่
อุณหภูมสิูง การวัลคาไนซด์้วยเปอร์ออกไซด์ การวัลคาไนซ์ด้วยโลหะ
ออกไซด์ การวลัคาไนซ์ด้วยเรซินการวัลคาไนซ์ด้วยยูรเิทน และ
การวัลคาไนซ์แบบอ่ืนๆ สารต้านออกซิเดชัน สารต้านโอโซน สาร
ต้านรีเวอร์ชัน 
 Compounding purpose; sulphur vulcanization; 
accelerators, xanthates, dithiocarbamates, thiurams, 
thiazoles, sulphenamides, guanidines, and other 
accelerators; synergism of accelerators; activators, metal 
oxides, fatty acids; vulcanization systems: conventional 
system, semi-EV system, EV system; high temperature 
curing; peroxide vulcanization; metal oxide vulcanization; 
resin vulcanization; urethane vulcanization; other 
vulcanizations; antioxidants; antiozonants; anti-reversion 
agents  
 
741-222   สำรเคมีส ำหรับยำง 2 2(2-0-4) 
 (Addtive for Rubbers II)  
 สารตัวเติม สารเสริมความแข็งแรง ได้แก่ เขม่าด า ซิลิกา นา
โนเคลย์ สารตัวเติมไม่เสริมแรง ไดแ้ก่ แคลเซียมคาร์บอเนต 
แมกนีเซียมคาร์บอเนต เคลย์ ฯลฯ สารช่วยแปรรูป สารช่วยกระจาย
ตัว สารหล่อลื่น สารท าให้นิ่ม แฟคติส น้ ามันหรือพลาสตไิซเซอร์
จากปิโตรเลยีม น้ ามันที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม น้ ามันพวกเอสเทอร ์
สีผสมยาง สารฟู สารป้องกันการติดไฟ ยางรเีคลม สารเคมีอื่นๆ 
 Filler; reinforcing fillers: carbon black, silica, 
nanoclay; non-reinforcing fillers: calcium carbonate, 
magnesium carbonate, clay; processing aids, dispersing 
agents, lubricants, softeners, factice; processing oils or 
plasticizers from petroleum, eco-friendly oils, ester oils; 
colours; blowing agents; flame retardants; reclaimed 
rubber; other chemicals   
 
741-223 วัสดุยำง 1                             2(2-0-4)                                                                                        
 (Rubber Materials I) 
 บทน ายางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ โครงสรา้งทางเคมี
และสมบัติทางกายภาพของยาง ยางธรรมชาติ ยางไอโซพรีน
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สังเคราะห์ ยางสไตรีน-บิวทาไดอนี ยางบิวทาไดอีน ยางบิวไทล์ ยาง
อีพีเอ็ม และอีพีดีเอ็ม การออกสูตรและพัฒนาคณุสมบัติของยาง  
 Introduction to natural rubber and synthetic 
rubber; relationships between chemical structure and 
physical properties of rubber; natural rubber; synthetic 
polyisoprene; styrene-butadiene rubber; butadiene 
rubber; butyl rubber; EPM and EPDM; formulation design 
and improvement of rubber properties  
 
741-230   เคมีพอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 (Polymer Chemistry)  
 นิยามและลักษณะส าคัญของพอลเิมอร์ การสังเคราะห์พอลิ
เมอร์แบบควบแน่น การสังเคราะห์พอลิเมอร์แบบอนมุูลอสิระ แบบ
แอนไอออนิก แบบแคตไอออนิก และ แบบซีเกลอร์แนตตา กลไก
การเกิดปฏิกิริยาและจลศาสตร์ของการพอลิเมอไรซ์ เทคนิคของการ
พอลิเมอไรซ์ แบบบัลค์ แบบสารละลาย แบบแขวนลอย และแบบ
อิมัลชัน การสังเคราะห์โคพอลเิมอร์ การตรวจสอบโครงสร้างและ
น้ าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ์
 Definition and characteristics of polymers; 
condensation polymerization; free radical 
polymerization; ionic polymerization (anionic and 
cationic); Ziegler-Natta polymerization; mechanism and 
kinetics of polymerization reaction; polymerization 
techniques (bulk, solution, suspension and emulsion); 
copolymerization; structural and molecular weight 
characterization of polymers  
 
741-232 เคมีอินทรีย์ส ำหรับเทคโนโลยียำง 3(0-6-0) 
 (Organic Chemistry for Rubber Technology)
  โครงสร้าง การเรียกช่ือ และสมบตัิของสารอินทรีย์ สเตอริ
โอเคมี การเตรยีมและปฏิกริิยาของสารประกอบ 
แอลิแฟติก แอลคลิแฮไลด์ แอโรแมติก แอลกอฮอล์ อิเทอร์ อิพอก
ไซด์ แอลดีไฮด์ คโีตน กรดคาร์บอกซิลิก 
และอนุพันธ์กรดคาร์บอกซลิิก เอมีน ฟีนอล แอริลแฮไลด์ 
สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 
 Structure, nomenclature and properties of organic 
compounds; stereochemistry; preparation and reactions 
of aliphatic compounds, alkyl halides, aromatic 
compounds, alcohols, ethers, epoxides; aldehydes; 

ketones; carboxylic acids and carboxylic acid derivatives; 
amines; phenols; aryl halides; heterocyclic compounds 
 
741-233 ปฏิบัติกำรเคมีอินทรีย์ส ำหรับเทคโนโลยียำง1(0-3-0) 
 (Organic Chemistry Laboratory for Rubber 
Technology)  
 เทคนิคปฏิบัติการทั่วไป เกีย่วกับการศึกษาสมบัติทาง
กายภาพของสารประกอบอินทรีย ์เช่น จุดหลอมเหลว จุดเดือด และ
การละลาย การท าสารอินทรีย์ใหบ้ริสุทธ์ิโดยวิธีต่าง ๆ เช่น การตก
ผลึก การกลั่น การสกัดและโครมาโทกราฟี การเตรียมและทดสอบ
ปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์ในรายวิชา 741-232 (เคมีอินทรีย์
ส าหรับ เทคโนโลยียาง) การทดสอบหมู่ฟังก์ชัน 
 Laboratory practices on determination of some 
physical properties of organic compounds: melting point, 
boiling point and solubility; different methods of organic 
compound purification: crystallization, distillation 
extraction and chromatography; preparation and testing 
of organic compounds in 741-232 (Organic Chemistry for 
Rubber Technology), including testing of functional 
groups 
 
741-241   ปฏิบัติกำรเทคโนโลยียำง 1          2(0-6-0) 
 (Rubber Technology Laboratory I)  
 กำรใช้เคร่ืองบดผสมสองลูกกลิ้ง กำรใช้เคร่ืองผสมแบบปิด 
กำรบดและกำรผสมยำงกับสำรเคมี กำรขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์แบบ
อัด แบบฉีด กำรแปรรูปด้วยเคร่ืองเอ็กทรูด และเคร่ืองรีดแผ่น 
อุปกรณ์ทดสอบยำงที่ยังไม่วัลคำไนซ์ กำรหำค่ำควำมอ่อนตัว
เร่ิมต้นและกำรหำค่ำดัชนีควำมออ่นตัวด้วยเคร่ืองวัดควำมอ่อน
ตัวแบบเร็ว กำรหำค่ำควำมหนืดมูนี่ของยำงดิบและยำงผสม
สำรเคมี กำรหำระยะเวลำที่ยำงวัลคำไนซ์ก่อนก ำหนด ระยะเวลำ
กำรวัลคำไนซ์ และอัตรำกำรวัลคำไนซ์ด้วยเคร่ืองวัดกำรวัลคำ
ไนซ์ กำรวัดควำมถ่วงจ ำเพำะ 
 Use of two roll mill; use of internal mixer; 
rubber mastication and mixing with chemicals; 
forming by compression molding, injection molding; 
processing with extruder and calendar; testing 
devices for unvulcanized rubbers; determination of 
plasticity (Po) and plasticity retention index (PRI) by 
rapid plastometer; determination of Mooney viscosity 
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of raw rubbers and rubber compounds; 
determination of scorch time, cure time, and cure 
rate by curemeter; determination of specific gravity 
 
741-251   ปฏิบัติกำรเคมีพอลิเมอร์ 1(0-3-0) 
 (Polymer Chemistry Laboratory)  
 กำรสังเครำะห์พอลิเมอร์โดยวิธีกำรแบบบัลค์ แบบ
สำรละลำย แบบอิมัลชัน แบบแขวนลอย และแบบอิน-เตอร์เฟส 
กำรหำน้ ำหนักโมเลกุลของพอลิเมอร์โดยกำรวัดควำมหนืด กำร
สังเครำะห์พอลิเมอร์จำกปฏิกิริยำระหว่ำงฟีนอลกับฟอร์มัลดีไฮด์
และระหว่ำงยูเรียกับฟอร์มัลดีไฮด์ กำรเตรียมยำงธรรมชำติดัด
แปรโครงสร้ำงทำงเคมี เช่น กรำฟต์โคพอลิเมอร์ของยำง
ธรรมชำติกับพอลิเมทิลเมทำคริเลท และยำงธรรมชำติอิพอกไซด์ 
 Synthesis of polymers by bulk, solution, 
suspension and emulsion polymerization techniques; 
interfacial polymerization; determination of viscosity-
averaged molecular weight of polymer; preparation 
of phenol-formaldehyde and urea-formaldehyde 
resins; chemical modification of natural rubber such 
as graft copolymer of natural rubber and poly 
(methyl methacrylate) and epoxidized natural rubber 
 
741-310   กำรทดสอบยำงทำงฟิสิกส์           2(2-0-4) 
 (Physical Testing of Rubbers)  
 มำตรฐำนกำรเตรียมชิ้นทดสอบ กำรทดสอบยำงไม่วัลคำ
ไนซ์ กำรหำอัตรำควำมเร็วในกำรวัลคำไนซ์ กำรไหลของยำง 
ควำมหนำแน่น ควำมแข็ง ควำมต้ำนทำนต่อกำรดึง ควำม
ต้ำนทำนต่อกำรกด เฉือน กำรกระเด้งตัว ควำมเสียดทำนและ
ควำมสึกหรอ กำรแตกขณะโค้งงอ ควำมร้อนเกิดขึ้นขณะกด กำร
พองตัวในสำรละลำย ควำมทนทำนต่ออุณหภูมิสูง และโอโซน 
 Standard for sample preparation; testing of 
unvulcanized sample; PO; PRI; cure time; flow 
properties; density; hardness; tensile strength;  
compression strength; shear strength; resilience; 
friction;  abrasion;  flex cracking;  heat build up;  
swelling in solvent;  heat and ozone resistance 
 
741-311   ผลิตภัณฑ์ยำง  3(3-0-6) 
 (Rubber Products)  

 สำยยำงยืด ยำงรัด กระเป๋ำน้ ำร้อน ยำงท่อ ยำงสำยพำน 
รองเท้ำ ยำงฟองน้ ำ ยำงรถยนต์และยำงใน ยำงล้อ อุปกรณ์กีฬำ 
ยำงแข็ง ยำงท่ีใช้งำนในทำงกำรแพทย์และอำหำร ยำงบุถัง
ส ำหรับอุตสำหกรรมเคมี ยำงลูกกลิ้ง 
 Rubber thread; rubber band; hot water bag; 
rubber hose; rubber belt; shoes; rubber sponge; 
rubber tire and tube; tire; sport goods; ebonite; 
rubber for medical and food applications; tank lining 
rubber for chemical industry; rubber roller 
 
741-313   ฟิสิกสข์องยำง 2(2-0-4) 
 (Rubber Physics)  
 รูปร่ำงโมเลกุลของยำง ควำมยืดหยุ่นอย่ำงยำง ทฤษฎี
เทอร์โมไดนำมิกส์ของควำมยืดหยุ่นอย่ำงยำง ทฤษฎีเชิง  โมเลกุล
ของควำมยืดหยุ่นอย่ำงยำง ทฤษฎีเชิงปรำกฏกำรณ์ของควำม
ยืดหยุ่นอย่ำงยำง สมบัติวิสโคอิลำสติกเชิงเส้น กำรคืบ กำรคลำย
ควำมเค้น สมบัตเชิงกลพลวัต แบบจ ำลองเชิงกล  ควำมแข็งแรง
ของยำง ควำมล้ำ ควำมเสียดทำนและกำรสึกหรอ 
 Conformations of rubber molecules; rubber-like 
elasticity; thermodynamic theory of rubber-like 
elasticity; molecular theory of rubber-like elasticity; 
phenomenological theory of rubber-like elasticity; 
linear viscoelastic properties; creep; stress relaxation; 
dynamic mechanical properties; mechanical models; 
rubber strength, fatigue, friction and wear 
 
741-321   วัสดุยำง 2                        2(2-0-4) 
 (Rubber Materials II)  
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงทำงเคมีกับสมบัติทำง
ฟิสิกสข์องยำงสังเครำะห;์ ยำงไนไตรล์ ยำงคลอโรพรีน ยำง
ซิลิโคน ยำงพอลิยูริเทน ยำงฟลูออโรคำร์บอน และยำงสังเครำะห์
ชนิดอื่น ๆ ส ำหรับกำรใช้งำนเฉพำะทำง กำรออกสูตรยำงและ
กำรปรับปรุงสมบัติของวัสดุยำง 
 Relationships between chemical structure and 
physical properties of synthetic rubbers; nitrile 
rubber; chloroprene rubber; silicone rubber; 
polyurethane rubber; fluorocarbon rubber; other 
specialty synthetic rubbers; formulation design and 
improvement of rubber materials properties 



251 
 

741-322   ลำเท็กซ์เทคโนโลยี          2(2-0-4) 
 (Latex Technology)  
 สมบัติทำงเคมีและฟิสกิสของน้ ำยำง น้ ำยำงธรรมชำติ น้ ำ
ยำงสังเครำะห น้ ำยำงธรรมชำติโปรตีนต่ ำ สมบัติน้ ำยำงและกำร
ใช้งำน กำรจัดกำรเกี่ยวกับน้ ำยำง วิธีกำรเก็บรักษำน้ ำยำง ควำม
เสถียรของน้ ำยำง กำรผลิตน้ ำยำงข้น กำรทดสอบคุณภำพของน้ ำ
ยำง สำรเคมีส ำหรับน้ ำยำง กำรเตรียมสำรเคมีที่ใช้ในน้ ำยำง 
กระบวน กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกน้ ำยำง เช่น กำรชุบ กำรหล่อ กำร
ท ำฟองยำง กำรใช้น้ ำยำงในกำรเคลือบเส้นใย กำรเคลือบผิว และ
กำรใช้งำนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
 Chemical and physical properties of latex; 
natural rubber latex; synthetic lattices; DPNR latex; 
latex properties and applications; latex handling, 
preservative, and stability; production of 
concentrated latex; latex testing; chemicals for latex 
compounds and preparation of latex ingredients; 
process of making latex product: latex dipping, latex 
casting, latex foaming, latex textiles coating, latex 
surface coating and miscellaneous applications 
 
741-323   เคมียำง     2(2-0-4) 
 (Rubber Chemistry)  
 โครงสร้ำงทำงเคมีของโมเลกุลยำงธรรมชำติ สมบัติทั่วไป
และสมบัติเฉพำะของยำงธรรมชำติ กลไกกำรเสื่อม สภำพของ
ยำงธรรมชำติด้วยควำมร้อน ออกซิเจน และโอโซน กลไกป้องกนั
กำรเสื่อมสภำพของยำงอนุพนัธข์องยำงธรรมชำติ และกำรดัด
แปรโมเลกุล ปฏิกิริยำเคมีกำรวัลคำไนซ์แบบใช้ก ำมะถนัและสำร
ตัวเร่ง กลไกกำรวัลคำไนซ์ของยำงโดยใช้สำรเปอร์ออกไซด์ และ
โคเอเจนต์ กำรวัลคำไนซ์ยำงด้วยฟีนอลิกเรซิน และเทค- นิคอื่น 
ๆ กำรหำปริมำณพันธะเชื่อมโยงโดยวิธีทำงฟิสิกส์ 
 Chemical structure of natural rubber 
molecules; general and specific properties of natural 
rubber; degradation mechanism of natural rubber by 
heat, oxygen, and ozone; antidegradation mechanism 
of rubber; derivatives of natural rubber and its 
modifications; mechanism of sulphur vulcanization 
with and without accelerators; mechanism of rubber 
vulcanization with peroxide and co-agent; rubber 
vulcanization by phenolic resin and other techniques 

; determination of crosslink density by physical 
method 
 
741-324 กำรออกแบบสูตรยำง   2(2-0-4)                                                                                   
 (Rubber Compounding Design)                                                                                       
 ควำมสัมพันธข์องโครงสร้ำงและสมบัติของยำง 
องค์ประกอบและกำรเลือกสำรในสูตรยำง กำรปรับปรุงสมบัติ 
ทำงกำยภำพของยำงวัลคำไนซ์ กำรปรับปรุงสมบัติด้ำนควำม
ต้ำนทำนต่อกำรเสื่อมสลำยของยำงวัลคำไนซ์ กำรควบคุมสมบัติ
ด้ำนกำรแปรรูปของยำงคอมพำวด์ กำรออกสูตรเพ่ือให้ได้สมบัติ
ตำมข้อก ำหนด 
 Structure-property relationships of rubber; 
compounding ingredients and selections; 
improvement of physical properties of rubber 
vulcanizates; improvement of degradation resistance 
of rubber vulcanizates; control of compounds 
processability properties; compounding to specific 
requirement 
 
741-331  กำรวิเครำะห์พอลิเมอร์           2(2-0-4)                                                                          
   (Polymer Characterization) 
 กำรหำน้ ำหนักโมเลกุลและขนำดของพอลิเมอร์โดยวิธีกำร
วิเครำะห์หมู่ปลำย กำรวัดสมบัติคอลลิเกทีฟ กำรวัดควำมหนืด
ของสำรละลำยและกำรใช้เทคนคิเจลเพอร์มีเอชันโครมำโทกรำฟี 
กำรวิเครำะห์หำโครงสร้ำงและ องค์ประกอบของพอลิเมอร์โดยใช้
เทคนิคอินฟรำเรดสเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปี และอัลตรำไวโอเลตวิสสิเบิล สเปกโทรสโกปี กำร
วิเครำะห์สมบัติเชิงควำมร้อนของพอลิเมอร์ กำรเสื่อมของพอลิ
เมอร์ สัณฐำณวิทยำของพอลิเมอร์ 
 Characterization of molecular weight and size 
of polymers by end group analysis; colligative 
property determination; viscosity of solution and gel 
permeation chromatography; characterization of 
structure and composition by infrared spectroscopy, 
nuclear magnetic resonance spectroscopy and ultra-
violet visible spectroscopy; characterization of 
thermal property and degradation of polymers; 
polymer morphology 
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741-341   ปฏิบัติกำรเทคโนโลยียำง 2         2(0-6-0) 
 (Rubber Technology Laboratory II)  
 กำรวัดสมบัติกำรยืดและกำรฉีกขำดของยำง กำรวัดควำม
กระเด้งตัวและพลังงำนสูญเสีย กำรวัดควำมแข็ง กำรวัดควำม
ทนทำนต่อกำรสึกหรอ ควำมทนทำนต่อกำรหักงอและควำมล้ำ 
และควำมทนทำนต่อกำรบ่มเร่ง กำรวัดควำมร้อนสะสม กำรวัด
กำรผิดรูปถำวรเนื่องจำกกำรอัด กำรวัดสมบัติเชิงสถิตย์และ
พลวัตด้วยเคร่ืองเยิร์สเลย์  
 Measurement of tensile and tear properties of 
rubber; measurement of resilience and hysteresis; 
measurement of hardness; measurements of 
abrasion resistance, flex and fatigue resistance, and 
aging resistance; measurement of heat build up; 
measurement of compression set; measurement of 
static and dynamic properties with Yerzley 
oscillograph 
 
741-342   ปฏิบัติกำรเทคโนโลยียำง 3           2(0-6-0) 
 (Rubber Technology Laboratory III)  
 กำรออกสูตรยำงให้ได้สมบัติตำมต้องกำร กำรออกสูตร
ผลิตภัณฑ์ยำง ได้แก่ ดอกยำงรถยนต์ พ้ืนรองเท้ำ ยำงสปริง ยำง
รองคอสะพำน ยำงขอบกระจกรถยนต์ ยำงรัดของ ท่อยำงหม้อน้ ำ 
ยำงรองแท่นเคร่ือง สำยพำนล ำเลียง ฯลฯ กำรแก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับยำงผสมสำรเคมี กำรวำงแผนกำรทดลอง กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยำง ได้แก่ ยำงโอริง ยำงบีบมือ จำนรองแก้ว ฯลฯ 
 Rubber compounding design for specified 
properties; rubber product formulation: tyre tread, 
shoe soles, rubber spring,  bridge bearing pad, 
automotive windows gaskets, rubber band, radiator 
hoses, motor mounts, conveyor belt; troubleshooting 
in rubber compounding; experimental designs; 
rubber product processing: o-ring, hand squeezing 
rubber, rubber plate 
 
741-343   ปฏิบัติกำรลำเท็กซ์เทคโนโลยี       1(0-3-0) 
 (Latex Technology Laboratory)  
 กำรหำปริมำณของแข็งในยำง กำรหำปริมำณเนื้อยำงแห้ง 
กำรหำปริมำณยำงก้อนจับตัว กำรหำปริมำณด่ำงในน้ ำยำง  KOH 
Number  VFA number ควำมเสถียรเชิงกล ควำมหนืดของน้ ำ

ยำง  ควำมตึงผิว กำรเตรียมสำรเคมีส ำหรับน้ ำยำง กำร
ตรวจสอบคลอโรฟอร์มและกำรบวมพอง กำรท ำผลิตภัณฑ์จำกน้ ำ
ยำงโดยกำรชุบกำรหล่อ และกำรตีฟอง 
 Determination of solid content; dry rubber 
content; coagulum content; alkalinity;  KOH Number; 
VFA number; mechanical stability; viscosity of latex; 
surface tension; latex chemical preparation; 
chloroform test and swelling test; latex dip goods by 
casting and foaming 
 
741-344  ปฏิบัติกำรวิเครำะห์ยำงและสำรเคมีผสมยำง                                                           
1(0-3-0) 
 (Analysis of Rubber and Rubber Chemical 
Laboratory) 
 กำรวิเครำะห์ยำงดิบ ยำงธรรมชำติ และยำงสังเครำะห์ 
กำรวิเครำะห์หำปริมำณและคุณภำพของตัวเติมในยำง กำร
วิเครำะห์สำรเคมีในยำงท่ีสำมำรถสกัดได้ด้วยอะซิโตน กำรหำ
ปริมำณของไนโตรเจน กำรหำปริมำณก ำมะกนัทั้งหมดและก ำมะ
กันอิสระ กำรหำปริมำณของเขมำ่ด ำ กำรวิเครำะห์หำปริมำณ
พันธะเชื่อมโยงแบบฟิสกิส์ กำรหำปริมำณควำมไม่อิ่มตัวในยำง 
กำรหำปริมำณ MBT ในสำร MBTS กำรหำปริมำณกรดในก ำมะ-
กัน 
 Analysis of raw rubbers, natural and synthetics; 
qualitative and quantitative analysis of filler;. analysis 
of chemicals extractable from rubber with acetone; 
determination of nitrogen; determination of total 
sulphur content and free sulphur content in rubber;  
determination of carbon black content;  
determination of crosslinking density by swelling and 
physic method; determination of unsaturation in 
rubber; determination of MBT in MBTS; determination 
of acidity in sulphur 
 
741-352  ปฏิบัติกำรวิเครำะห์พอลิเมอร์           1(0-3-0)                                                                  
 (Polymer Characterization Laboratory) 
 กำรปฏิบัติกำรเกี่ยวกับหัวข้อในวิชำ 741-331 กำร
วิเครำะห์พอลิเมอร์ เช่น กำรวิเครำะห์น้ ำหนักโมเลกลุของพอลิ
เมอร์โดยวิธีกำรวิเครำะห์หมู่ปลำยและวิธีกำรวัดควำมหนืดของ
สำรละลำย กำรวิเครำะห์หำโครง สร้ำงและองค์ประกอบของพอลิ



253 
 

เมอร์โดยใช้เทคนิคอินฟรำเรดสเปกโทรสโกปีและนิวเคลียร์แมก
เนติกเรโซ แนนซ์สเปกโทรสโกปี กำรวิเครำะห์สมบัติเชิงควำม
ร้อนของพอลิเมอร์ และสัณฐำนวทิยำของพอลิเมอร์ 
 Practical works designed in accordance with 
contents in 741-331: Polymer Characterization, such 
as characterization of molecular weight by end-group 
analysis and viscosity of polymer solution, 
characterization of polymer structures and 
compositions by infrared spectroscopy and nuclear 
magnetic resonance spectroscopy; characterization of 
thermal properties and polymer morphology 
 
741-461   สัมมนำ 1(0-2-1) 
 (Seminar)  
 สัมมนำกำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม และสัมมนำ
กำรวิจัยทำงเทคโนโลยียำง 
 Seminar in the field of training in rubber 
factory and current research topic in rubber 
technology 
 
741-471  กำรวิจัยทำงเทคโนโลยียำง 1              3(0-9-0) 
 (Research Project in Rubber Technology I) 
 กำรวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยียำงหรือพอลิเมอร์ ทั้งทำงวิจัย
ควำมรู้พ้ืนฐำนหรือกำรประยุกต์ เน้นกำรพัฒนำโรงงำน
อุตสำหกรรมในงำนทำงด้ำนยำงและพอลิเมอร์  
 Research in the field of rubber or polymer 
technology, either pure and applied research, 
emphasis on development of rubber and polymer 
industries 
 
741-480  ปฏิบัติกำรทักษะทำงช่ำงโรงงำน 1(0-3-0)                                                                        
 (Industrial Mechanic Skill Laboratory) 
 เคร่ืองจักรในอุตสำหกรรม กำรบ ำรุงรักษำ ควำมปลอดภัย
ในโรงงำน ระบบหม้อไอน้ ำ ระบบให้ควำมร้อนและหล่อเย็น 
ระบบไฟฟ้ำก ำลัง มอเตอร์ไฟฟ้ำ ระบบไฮดรอลิกและนิวมำติก 
ระบบส่งก ำลัง ระบบเกียร์ ระบบเฟือง กำรตัด กำรขึ้นรูป กำร
ตกแต่ง กำรกลึงและกำรเชื่อม ปฏิบัติกำรที่เกี่ยวข้อง 
 Industrial machinery; maintenance of machine; 
industrial safety; boiler system; heating and cooling 

system; electrical power system; electric motors; 
hydraulics and pneumatic system; power transmission 
system; gear and gear wheel system; cutting; shaping 
and fabricating; lathing and welding; related practical 
work 
 
741-482  กำรบริหำรงำนอุตสำหกรรมเบื้องต้น   2(2-0-4)                                                                  
 (Introduction to Industrial Management) 
 กำรจัดกำรองค์กร กำรควบคุม กำรคำดคะเน กำรวำงแผน 
กำรควบคุมคุณภำพ กำรปรับปรุงกำรวิจัยและพัฒนำกำรตลำด 
กำรควบคุมงบประมำณ  
 Organization management; control; forecast; 
planning; quality control; research improvement and 
marketing development; budget control 
 
2. กลุ่มวิชำเอกเลือก 
721-384 ควำมปลอดภัยในโรงงำนอุตสำหกรรม                                                                                
 2(2-0-4) 
 (Safety in Industry)  
 ควำมส ำคัญของควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรม อันตรำย
และอุบัติเหตุในอุตสำหกรรม ควำมถี่และควำมรุนแรงของ
อุบัติเหตุ อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ กำรป้องกันอันตรำยจำก
อัคคีภัยและสำรมีพิษ กำรก ำจัดสำรพิษและกำกอุตสำหกรรม 
นโยบำยและระบบกำรจัดกำรเกีย่วกับควำมปลอดภัย กฎหมำยท่ี
เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัยในอตุสำหกรรม 
 Significance of industrial safety; hazard and 
accidents in industry; frequency and severity of 
accidents; equipment for accident prevention; hazard 
prevention from fire and toxic substances; disposal of 
toxic substances and industrial wastes; safety policy 
and management system; laws and regulations 
concerning safety in industry 
 
721-391 กำรควบคุมคุณภำพ       2(2-0-4)                                                                                  
(Quality Control) 
ควำมส ำคัญและวัตถุประสงคข์องกำรควบคุมคุณภำพ หลักสถิติท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมคุณภำพ เทคนิคกำรควบคุมคุณภำพเชิง
สถิติ แผนกำรสุ่มตัวอย่ำงและยอมรับผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภำพใน
อุตสำหกรรม 
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Benefits and objectives of quality control; principles 
of statistics for quality control; techniques for 
statistical quality control; plans for sampling and 
product acceptance; industrial quality systems 
 
721-484 กำรก ำจัดของเสียอุตสำหกรรมและของเสียอนัตรำย                                                       
3(3-0-6) 
(Industrial and Hazardous Waste Treatment) 
 ของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมประเภทต่ำง ๆ กรรมวิธี
ก ำจัดของเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมด้วยกระบวนกำรทำง
ชีวภำพ ทำงกำยภำพและเคมี กำรจัดกำรของเสียอันตรำยและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กระบวนกำรลดปริมำณของเสียและกำรน ำ
ของเสียมำใช้ให้เกิดประโยชน์  
Types of industrial wastes; industrial waste treatment 
including biological, physical and chemical processes; 
hazardous waste management and related law and 
regulations; waste minimization and waste utilization 
 
741-111   เทคโนโลยียำงเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 (Introduction to Rubber Technology)  
 ยำงธรรมชำติและยำงสังเครำะห์ สำรเคมีส ำหรับยำง กำร
แปรรูปยำง กำรทดสอบสมบัติของยำง และผลิตภัณฑ์ยำง 
 Natural and synthetic rubber; rubber additives; 
rubber processing; rubber testing and rubber 
products 
 
741-312  วิศวกรรมยำง 2(2-0-4)                                                                                                    
 (Rubber Engineering)                                                                                                          
 กำรยืดหยุ่นของยำง สมบัติเชิงพลวัติของยำง ควำม
แข็งแรง ควำมล้ำ ควำมทนทำน ผลของสภำวะแวดล้อมกำร 
ออกแบบชิน้ส่วนยำง สปริงยำง กำรรับแรงอัด กำรรับแรงเฉือน 
กำรรับแรงอัดและเฉือน กำรรับแรงพลวัติ ยำงรองคอสะพำน ยำง
กันเขื่อน กำรควบคุมควำมสั่นสะเทือนและเสียง 
   Rubber elasticity; dynamic mechanical 
properties; strength; fatigue; durability; 
environmental effect; component design; rubber 
spring; compression loading; shear loading; combined 
compression and shear loading; dynamic loading; 
bridge bearing; fenders; vibrational and noise control 

741-314 กำรติดประสำนและกำว               2(2-0-4) 
(Adhesion and Adhesives)  
 หลักกำรยึดเกำะระหว่ำงสำร หน้ำท่ีของกำว สมบัติและ
ลักษณะของผิวสำร ทฤษฎีกำรติดประสำน กำรเปียกผิวและควำม
ตึงผิว เทคนิคกำรวัดควำมตึงผิว วิธีกำรเตรียมผิวของสำรก่อน
กำรติดประสำน เทคนิคกำรวัดกำรติดประสำน กำรวัด
คุณลักษณะของผิวสำร กำรออกแบบข้อต่อ, ชนิด สมบัติ กลไก
กำรยึดเกำะและกำรออกสูตรของกำวประเภทต่ำง ๆ ยำงติดเหล็ก 
ยำงติดผ้ำ 
 Principles of adhesion; function of adhesive; 
property and surface structure; adhesion theory; 
wettability and surface tension; surface tension 
measurement; surface treatment; adhesion testing; 
surface characterization; designing adhesive joint;  
type, property and bonding mechanism; formulation 
of adhesives; rubber-to-metal bonding; rubber-to-
textile bonding 
 
741-325   ยำงเบลนด์ 2(2-0-4) 
 (Rubber Blends)  
 ควำมหมำยและนิยำมศัพท์ บทน ำของยำงเบลนด์ สัณฐำน
วิทยำของยำงเบลนด์ ควำมเข้ำกันได้และเทอร์โมไดนำมิกส์ของ
กำรเข้ำกันได้ กระบวนกำรเตรียมยำงเบลนด์ กำรปรับปรุงสมบัติ
ของยำงเบลนด์จำกควำมหนืด อัตรำกำรวัลคำไนซ์ อันตรกิริยำ
ระหว่ำงผิวประจัญ และกำรเตรียมแบบรีแอคทีฟเบลนด์  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงและสมบัติของยำงเบลนด์ 
 Definition and terminology; introduction to 
rubber blends; morphology of rubber blends; 
compatibility and related thermodynamic; 
preparation of rubber blends; improvement of 
rubber blends properties from viscosity, vulcanization 
rate, interfacial interaction and reactive blend; 
structure-property relationship of rubber blends 
 
741-332   พอลิเมอร์เชิงประกอบ 2(2-0-4) 
 (Polymer Composites)  
 ควำมรู้พ้ืนฐำนและวิวัฒนำกำรของวัสดุเชิงประกอบสำร
เสริมแรง เช่น เส้นใยสมรรถนะสงูและสำรเสริมแรงนำโน เมท
ริกซ์พอลิเมอร์ สมบัติเชิงกลของสำรเสริมแรงชนิดเส้นใย รูปร่ำง
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ของเส้นใยในพอลิเมอร์เชิงประกอบ สมบัติเชิงกลและ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมบัติและโครงสร้ำงของพอลิเมอร์เชิง
ประกอบชนิดใช้เส้นใยเสริมแรง กำรยึดติดระหว่ำงเส้นใยกับเมท
ริกซ์ในพอลิเมอร์เชิงประกอบ ควำมเหนียวและสมบัติเชิงควำม
ร้อนของพอลิเมอร์เชิงประ- กอบ เสริมแรงด้วยเส้นใย  
กระบวนกำรผลิตพอลิเมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใย กำร
ประยุกต์ใช้พอลิเมอร์เชิงประกอบ 
 Fundamental background and evolution of 
composite materials; reinforcements i.e., high 
performance fibers and nanoreinforcements; 
polymer matrix; mechanical properties of fiber; fiber 
architecture in polymer composites; mechanical 
properties and structure-property relationship of 
fiber reinforced polymer composites; fiber-matrix 
adhesion in polymer composites; toughness and 
thermal properties of fiber reinforced polymer 
composites; fabrication and application of fiber 
reinforced polymer composite 
 
741-410  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยียำง   2(2-0-4) 
 (Progress of Rubber Technology)  
 ควำมก้ำวหน้ำในวงกำรยำง ด้ำนกำรสังเครำะห์ยำง กำร
ท ำผลิตภัณฑ์ยำงกำรแปรรูปยำงและเทคนิคต่ำง ๆ 
 Progress of rubber technology in synthesis 
methods; product developments; process 
development and modern techniques 
 
741-412   กำรเสริมแรงของยำง                  2(2-0-4) 
 (Reinforcement of Elastomers)  
 ควำมแข็งแรงของยำงดิบ ระบบกำรเสริมแรงของยำง  
กำรเสริมแรงของยำงด้วยสำรเติมอนุภำคและทฤษฏี ทฤษฎกีำร
แยกเฟสและกำรเสริมแรงของเทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์ กำร
เสริมแรงของยำงโดยกำรแยกเฟสซึ่งเหนี่ยวน ำโดยกำร
เกิดปฏิกิริยำเคมี กำรเสริมแรงของยำงด้วยสำรตัวเติมที่มี
โครงสร้ำงเป็นแผ่น  กำรเสริมแรงของยำงด้วยท่อคำร์บอน 
 Strength of raw rubber; reinforcing systems; 
reinforcement of rubbers by particulate filler and 
theoretical background; phase separation theory and 
reinforcement of thermoplastic elastomers; 

reinforcement of rubbers by reaction-induced phase 
separation, layered fillers, and by carbon nanotube 
 
741-431  เทคโนโลยีเบ้ืองต้นทำงพลำสติก       2(2-0-4) 
 (Introduction to Plastic Technology)  
 พ้ืนฐำนทำงเคมีของพลำสติก กำรจ ำแนกประเภทของ
พลำสติก ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงสร้ำงและสมบัติ ชนิดสมบัติ
และกำรใช้งำนของพลำสติกที่มกีำรใช้งำนแพร่หลำยและ
พลำสติกวิศวกรรม สำรเคมีที่ใช้ในกำรคอมพำวด์พลำสติก กำร
คอมพำวด์พลำสติก กระบวนกำรแปรรูปพลำสติก พลำสติกกับ
สิ่งแวดล้อม กำรคัดเลือกวัสดุพลำสติก และกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ทำงพลำสติกในยุคปัจจุบนั  
 Basic chemistry of plastics; classification of 
plastic; structure and property relationship; types 
property and application of commodity and 
engineering thermoplastics; plastic additives; plastic 
compounding; plastic processing; plastics and 
environment; plastic material selection and recent 
development in plastic technology 
 
741-432   เทคโนโลยีพอลิยูริเทน         2(2-0-4) 
 (Polyurethane Technology)  
 ควำมรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับพอลิยูริเทน หลักพ้ืนฐำนทำงเคมี
และทำงกำยภำพของพอลิยูริเทน วัตถุดิบ กำรแปรรูป พอลิยูริเท
นโฟม พอลิยูริเทนในรูปของแข็ง พอลิยูริเทนน้ ำ กำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงและสมบัติของพอลิยูริเทน สีและสำรเคลือบพอลิยูริเทน 
กำวพอลิยูริเทน เส้นใยพอลิยูริเทน พอลิยูริเทนและสิ่งแวดล้อม 
 Background of polyurethanes; chemical and 
physical principles of polyurethanes; raw materials;  
polyurethane processing;  polyurethane foam; solid 
polyurethane; waterborne polyurethane; analysis of 
structure and properties of polyurethanes; 
polyurethane paints and coatings; polyurethane 
adhesives; polyurethane fibers; polyurethanes and 
environment 
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741-434   เคมีคอลลอยด์                 2(2-0-4) 
 (Colloid Chemistry)  
 ชนิดของคอลลอยด์ สมบัติของผิวของคอลลอยด์ กำรดูด
ซึมของผิว กำรหำขนำดอนุภำค ประจุของคอลลอยด์ ควำม
เสถียร ทฤษฎีดีแอลวีโอ กำรจับตัวของคอลลอยด์ โครงสร้ำงของ
ฟองและอีมัลชั่น 
 Types of colloid; properties of colloid surface;  
surface absorption;  determination of particle size; 
charge of colloid;  colloid stability; DLVO theory;  
colloid destabilization;  structure of foam and 
emulsion 
 
741-435   รีโอโลยีของพอลิเมอร์ 2(2-0-4) 
 (Polymer Rheology)  
 บทน ำ กำรวัดควำมเค้นและควำมเครียด  สมบัติทำงกล
ของพอลิเมอร์ สมบัติทำงวิสโคอีลำสติก ควำมหนืดของของไหล
ประเภทนิวโตเนียนและนอนนิวโตเนียน กำรไหลแบบเฉือน แบบ
ยืดและกำรวัด ปัจจัยต่ำง ๆ ที่มีผลต่อควำมหนืดและกำรไหลแบบ
เฉือนและแบบยืด กำรไหลของพอลิเมอร์หลอมผ่ำนชอ่งเล็กๆและ
ที่มีรูปทรงแบบช่องสี่เหลี่ยม และช่องกลม พฤติกรรมกำรไหลใน
เคร่ืองแปรรูปชนิดต่ำงๆ เช่น เคร่ืองเอกทรูด  เคร่ืองฉีดเข้ำเบ้ำ
และเคร่ืองเป่ำ  
 Introduction; measurement of stress and strain; 
mechanical properties of polymers; viscoelastic 
properties; viscosity of Newtonian and non-Newtonian 
fluids; shear flow, elongational flow and 
measurements; various factors affecting viscosity, 
shear and elongational flows; flow in capillary: slits 
and dies; flow properties of polymer melts in 
extrusion, injection molding and blow molding 
 
741-436  เทอร์โมพลำสติกอิลำสโตเมอร์         2(2-0-4) 
 (Thermoplastic Elastomers)  
 นิยำม โครงสร้ำง และกำรจ ำแนกประเภทของเทอร์โม
พลำสติกยืดหยุ่น โคพอลิเมอร์แบบบล็อก พอลิเมอร์-    เบลนด์ 
ของอิลำสโตเมอร์และเทอร์โมพลำสติก เทอร์โมพลำสติกอิลำสโต
เมอร์ชนิดอื่น ๆ กำรใช้งำนเทอร์โม-พลำสติกอิลำสโตเมอร์ กำรวัล
คำไนซ์แบบไดนำมิกส์ 

 Definition, structure classification of 
thermoplastic elastomers; block copolymers; 
thermoplastic elastomer blends; other thermoplastic 
elastomers; application of thermoplastic elastomers; 
dynamic vulcanization 
 
741-437 เทคโนโลยีรีไซเคิลยำง   2(2-0-4)                                                                      
 (Rubber Recycling Technology)  
 ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรรีไซเคิล กระบวนกำรรี
ไซเคิลยำงโดยวิธีกำรรีเคลมและวิธีกำรดีวัลคำไนซ์ทั้งทำง
กำยภำพและทำงเคมี กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรรีไซเคิล กำร
วิเครำะห์และทดสอบสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีของยำงรี
ไซเคิล  กำรประยุกต์ใช้ยำงรีไซเคิลในอุตสำหกรรม 
 Advanced recycling technology; rubber 
recycling methods: reclamation and de-vulcanization 
via physical and chemical processes; characterization 
of recycling efficiency; characterization and testing of 
physical and chemical properties of recycled rubber; 
application of recycled rubber in industries 
 
741-472  กำรวิจัยทำงเทคโนโลยียำง 2         3(0-9-0) 
 (Research Project in Rubber Technology II)
  กำรวิจัยขั้นสูงเกี่ยวกับเทคโนโลยียำงหรือพอลิเมอร์ ทั้ง
ทำงวิจัยควำมรู้พ้ืนฐำนหรือกำรประยุกต์ เพ่ือเน้นกำรพัฒนำ
โรงงำนอุตสำหกรรมยำงและพอลิเมอร์    
 Advanced research in the field of rubber or 
polymer technology either pure and applied 
research, emphasis on development of rubber and 
polymer industries 
 
741-481   กำรเขียนแบบเบื้องต้น 2(1-3-2) 
 (Introduction to Drawing)  
 เคร่ืองมือและกำรใช้ กำรเขียนรูปทำงเรขำคณิต กำรเขียน
ตัวหนังสือ กำรสเกตภำพ กำรวำดรูปหน้ำตัด กำรเขียนภำพ
ด้ำนข้ำง กำรก ำหนดขนำดและควำมเท่ียงตรง คอมพิวเตอร์
ช่วยงำนเขียนแบบ 
 Instruments and uses;  geometrical drawing; 
alphabet drawing;  sketching; cross-section drawing; 
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side drawing; dimension and precision; Computer 
aide drafting 
 
741-483   กำรตลำดเบื้องต้น    2(2-0-4)                          
 (Introduction to Marketing)  
 ระบบกำรตลำด กำรตลำดในระดับมหภำคและจุลภำค 
สิ่งแวดล้อมทำงกำรตลำดที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ กำรประยุกต์
เครือข่ำยทำงกำรตลำดผู้บริโภค กระบวนกำรเกี่ยวกับส่วนผสม
ทำงกำรตลำด ส่วนผสมเกี่ยวกับผลิต- ภัณฑ์ ช่องทำงกำรจัด
จ ำหน่ำย ด้ำนกำรส่งเสริมกำรจ ำหน่ำยและด้ำนรำคำ วิธีกำรวิจัย
ตลำด 
 Marketing system; micro and macro marketing; 
uncontrollable marketing environment;  network-
based marketing;  marketing mixer process;  product 
mix, distribution channels, sales promotion and price;  
marketing research methods 
 
741-484   เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม 2(2-0-4) 
 (Engineering Economics)  
 กำรวิเครำะห์เชิงเศรษฐศำสตร์ ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย กำร
วิเครำะห์จุดคุ้มทุน ค่ำของเงินที่เปลี่ยนตำมเวลำ กำรแก้- ปัญหำ
ดอกเบีย้ ค่ำเงินต้นเทียบเท่ำปีปัจจุบัน กำรหำอัตรำผลตอบแทน 
อัตรำส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ค่ำเสื่อมรำคำกำรศึกษำ กำร
ทดแทนของทรัพย์สิน กำรวิเครำะห์ควำมไวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในเชิงเศรษฐศำสตร์ กำรวิเครำะห์ภำยใต้ควำมเสี่ยงและควำมไม่
แน่นอน กำรวิเครำะห์ส่วนซึ่งไม่สำมำรถประเมินตัวเลขแท้จริงได้ 
 Economical analysis; cost;  analysis of break 
even;  value of money as time; interest problem;  net 
present value;  rate of  return;  ratio of return and 
investment; depreciation; replacement; sensitivity 
analysis in economic studies; evaluation under risk 
and uncertainty; evaluation of intangibles 
 
741-485   กำรบริหำรงำนบุคคล 2(2-0-4)                      
 (Personnel Management)  
 กำรจัดกำรองค์กร เป้ำหมำยของแผนกบุคคล หน้ำที่และ
กำรจัดกำรของแผนกบุคคล กจิกรรมส่งเสริมสวัสดิกำรของ
พนักงำน กำรยกระดับพนักงำน กำรให้ควำมรู้แก่พนักงำน ควำม
ร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยบริหำรกับคนงำน  

 Organization managerment; aim of personnel 
section; function and management of personnel 
department; activities promoting staff welfare; 
upgrading staff; staff training; cooperation between 
managing staff and workers 
 
741-486   กำรควบคุมกระบวนกำรโดยคอมพิวเตอร์
 2(2-0-4) 
 (Computer Process Control)  
 ทรำนสติวเซอร์ส ำหรับวัดควำมดัน อุณหภูมิ ควำมเค้น 
กำรเปลี่ยนต ำแหน่ง ควำมเป็นกรดด่ำง ควำมเร็วเชิงมุมควำมเร็ว
เชิงเส้นและกำรเร่ง ส่วนประกอบทำงเคมี ระดับกำรไหล กำรเปิด-
ปิดระบบ กำรเชื่อมต่อทรำนสติวเซอร์กับคอมพิวเตอร์ กำรเก็บ
และแสดงผลข้อมูล กำรควบคุมกระบวนกำรด้วยคอมพิวเตอร์ 
CAD, CAM 
 Transducer for measuring pressure, 
temperature, stress, displacement, pH, angular and 
linear speed and acceleration, chemical composition, 
flow level, torque; interfacing of transducers; data 
acquisition and display; computer control, CAD, CAM 
 
741-487   กำรสื่อสำรเชิงเทคนิค 2(2-0-4) 
 (Technical Communication)  
 กำรเขียนรำยงำนเชิงเทคนิคเพ่ือวิชำชีพเทคโนโลยียำงกำร
สร้ำงโปรแกรมน ำเสนอที่มีคุณภำพกำรออกแบบรูปภำพ ตำรำง 
และกรำฟ ส ำหรับข้อมูลเชิงเทคนิค กำรออกแบบโปสเตอร์และ
กำรน ำเสนอปำกเปล่ำส ำหรับงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ 
 Writing technical or scientific report for rubber 
technology carceer; creating effective powerpoint 
presentation; design of graphics, figures and diagrams 
for technical data; poster design and oral 
presentation for scientific research 
 
741-488  ยำงและกำรออกแบบเชิงสร้ำงสรรค์ 2(2-0-4) 
 (Rubber and Creative Design)  
 พ้ืนฐำนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยำง 
รูปแบบและสมบัตขิองวัสดุยำง กำรใช้สีในผลิตภัณฑ์ยำง กำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ยำงเชิงสร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ยำง 
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 Fundamental of making rubber products; 
rubber product processing; types of rubber materials 
and basic properties; colors in rubber products; 
creative design of rubber products; creating rubber 
product prototype  
 
ค. หมวดวิชำเพ่ิมประสบกำรณ์วิชำชีพ 
741-401 เตรียมสหกิจศึกษำ 1(0-2-1) 
 (Cooperative Education Preparation)   
 หลักกำร แนวคิด และระเบียบขอ้ปฏิบัติ เทคนิคในกำร
สมัครเข้ำสถำนประกอบกำร ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนประกอบกำร กำรพัฒนำตนเองตำมมำตรฐำนวิชำชีพของ
สำขำวิชำ ประกอบด้วย กำรพัฒนำบุคลิกภำพ ภำษำอังกฤษ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ กำรท ำงำนเป็น
ทีม และระบบบริหำรงำนคุณภำพในสถำนประกอบกำร กำร
เตรียมโครงงำนวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ได้แก่ กำรเขียนโครงร่ำง 
กำรสืบค้นข้อมูล วิธีกำรเขียนรำยงำน และเทคนิคกำรน ำเสนอ
ผลงำนทำงวิชำกำร   
 Principle, concept, and regulations; techniques 
for job application; basic workplace skills; 
professional improvements in field of study: 
personality development, English proficiency, 
information technology, communication, social 
relations, teamwork, and efficient administration 
system; preparation in scientific research: proposal 
writing, data investigation, report writing and 
academic presentation techniques 
 
741-402   กำรฝึกงำน 300 ชั่วโมง 
 (Field Work)  
 กำรฝึกงำนทำงด้ำนเทคโนโลยียำง พอลิเมอร์ หรือสำขำท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่ำ 300 ชั่วโมง 
 Practical work in rubber technology; polymer 
technology or related fields for at least 300 hrs 
741-403    สหกิจศึกษำ               6(0-36-0) 
 (Cooperative Education)  
 กำรปฏิบัติงำนจริง และท ำวิจัยโครงงำนทำงด้ำน
เทคโนโลยียำง ณ สถำนประกอบกำร ภำยใต้กำรดูแลและแนะน ำ
ของอำจำรย์ท่ีปรึกษำสหกิจศกึษำและที่ปรึกษำจำกสถำน

ประกอบกำร กำรรำยงำน/กำรน ำเสนอ ผลส ำเร็จโครงกำรสหกิจ
ศึกษำ  
 Patrice work experience and research project in 
rubber technology, under supervision of co-operative 
education adviors and employers reports and 
presentation 
 
746-114     3(3-0- -6) 
คณิตศำสตร์ 2 
(Mathematics II) 
 ปริพันธ์ไม่จ ากดัเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต และการประยุกต์ 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุกรมอนันต ์อนุกรมก าลัง 
 Indefinite integrals; definite integrals and 
applications; improper integrals; infinite series; power 
series 
 
746-242     3(3-0- 6) 
สมกำรเชิงอนุพนัธ์สำมัญ 
(Ordinary Differential Equations) 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกตส์มการเชิงเส้นท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการ
แปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรยีร์ ข้อปัญหาค่าขอบ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
 First order differential equations; second order 
differential equations; high order differential equations 
and applications; differential equations with variable 
coefficients; system of linear differential equations; 
Laplace transform and its application; Fourier series; 
boundary value problems; introduction to partial 
differential equations 
 
747-101     3(2-2- 5) 
สถิติในชีวิตยุคใหม ่
(Statistics in Modern Life) 
 ค าถามที่สนใจศึกษา ประชากรเปา้หมาย กลุม่ตัวอย่างของ
การศึกษา ประเภทของข้อมูล วิธกีารกราฟ เทคนิคการน าเสนอ
ข้อมูลและการสื่อสาร การวิเคราะห์ข้อมูลและ การสรุปข้อมลู การ
แจกแจงปกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยและสดัส่วนช่วงความเชื่อมั่น 
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การทดสอบสมมตุิฐานการเปรียบเทียบข้อมูลความสัมพันธ์เชิงเส้น 
การทดสอบ goodness-of-fit การทดสอบความเป็นอิสระ 
 Question of interest, target population, sample; 
types of study and data; graphical methods; data 
presentation and communication techniques; data 
analysis and summarizing, normal distribution, 
distributions of means and proportion, confidence  
intervals; hypothesis testing; data comparisons, linear 
relations; goodness-of- fit test, independence test 
 
747-221     3(2-3- 4) 
ควำมน่ำจะเป็น 
(Probability) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การ

แจกแจงของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย โมเมนต์ ฟังก์ชันก่อก าเนิด

โมเมนต์ ฟังก์ชันภาวะน่าจะเป็น ทฤษฎีขีดจ ากัดส่วนกลาง กฎ

จ านวนมาก 

 Introduction to probability; random variable; 

distribution of random variable; expected value; 

moment; moment generating function;  likelihood 

function;  central limit theorem; law of large numbers 

 
747-231     3(2-3- 4) 
กำรวิเครำะห์ทำงประชำกร 
(Demographic Analysis) 
 ความหมายของประชากร  แนวคิดทางประชากรศาสตร์  

ข้อมูลทางประชากร  องค์ประกอบทางด้านประชากรศาสตร์ การ

เปลี่ยนแปลงประชากร ภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่น 

ตารางชีพ  การฉายภาพประชากร นโยบายทางด้านประชากร 

Population definition; population theory; 

demographic data; population composition; population 

transition; fertility; mortality; migration; life table; 

population projection; population policy 

 
747-322     3(2-3- 4) 
กำรส ำรวจตัวอย่ำง 
(Sample Survey) 

 การส ารวจตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น
และไม่ใช้ความน่าจะเป็นความคลาดเคลื่อนในการส ารวจตัวอย่าง 
การค านวณขนาดตัวอย่างการสรา้งแบบสอบถามความถูกต้องและ
ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 
 Sample survey, probability sampling and non-
probability sampling, sampling error, sample size 
calculation, questionnaire construction and reliability of 
question 
 
747-325     3(2-3- 4) 
กำรวิเครำะหห์ลำยตัวแปร 
(Multivariate Analysis) 
 การแจกแจงหลายตัวแปร การประมาณค่าพารามิ เตอร์ 

การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก  การ

วิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล 

Multivariate distributions; parameter estimation; 

hypothesis testing; principal component analysis; factor 

analysis; discriminant analysis; cluster analysis; canonical 

correlation analysis 

747-332     3(2-3- 4) 
แผนแบบกำรทดลอง 
(Experimental Design) 
 หลักเบื้องต้นที่ใช้ในการก าหนดแผนแบบการทดลอง 
แผนแบบการทดลองแบบสุม่สมบรูณ์แผนแบบการทดลองแบบสุม่
สมบูรณ์ในบล็อกแผนแบบการทดลองแบบลาตินสแควร์แผนแบบ
การทดลองแบบแฟคตอเรียลแผนแบบการทดลองแบบสปลติพล๊อต 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม 
 Principles of experimental design; completely 
randomized design; completely randomized block 
design; latin squared design; factorial design; split plot 
design; covariance analysis 
 
747-333     3(2-3- 4) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 
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 ค าถามวิจัย การวางแผนและขั้นตอนการวิจัยวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การเขียนรายงานการใช้วิธีการ
ทางสถิติในการวิจัยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติในการ
วิจัย การวิจัยเฉพาะเรื่อง 
 Research questions; Research planning and 
procedures; data collection and analysis; report writing; 
statistics use in research; use of statistical programming 
package; special topic research 
 
747-335     3(2-3- 4) 
อนุกรมเวลำ 
(Time Series) 
 ตัวแบบความน่าจะเป็นส าหรับอนกุรมเวลาการประมาณค่า
ในโดเมนของเวลาการพยากรณภ์าวะคงสภาพในโดเมนของความถี่  
การวิเคราะหส์เปกตรัมกระบวนการแปรผัน 2 ทาง ระบบเชิงเส้น 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์อนุกรมเวลา 
 Probability model for time series; value estimating 
in domain of time; forecasting stable state in domain of 
frequency; spectrum analysis; 2-ways linear variation 
process; linear system; using computer program in  
time series analysis 
 
747-339     3(2-3- 4) 
ตัวแบบทำงสถิติ 
(Statistical Modeling) 
 การสร้างตัวแบบโดยใช้การถดถอยเชิงเดียว การถดถอยพหุ
นามการถดถอยโลจสิติกส์ การสรา้งตัวแบบ และการประยุกต์ 
 Modeling using simple regression, multiple 
regression, logistic regression; modeling and applications 
 
747-435     3(2-3- 4) 
เทคนิคกำรออฟติไมซ์ 
(Optimization Technique) 
 การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดแบบต่าง ๆ การใช้เทคนิคการค้นหา 
การโปรแกรมเชิงเส้นส าหรับวิธีการซิมเพล็กซ์ การโปรแกรมพลวัต 
การหาวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับปญัหาการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ด 
 Variety of optimization; using searching technique; 
linear programming for simplex method; dynamic 

programming; finding optimal method for optimization 
problems 
 
748-101     3(2-2- 5) 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Information Technology) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลและการ
ประยุกต์ การจัดการระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การสื่อสารผ่านอินเทอร์เนต็และการประยุกต์
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปจรยิธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
 Introduction to computers, database and 
applications, information system management, data 
communication and computer network, internet and 
applications, use of software packages, ethics for 
computer users and network 
 
748-111     2(2-0- 4) 
กฎหมำยและจริยธรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Laws and Ethics in Information Technology) 
 กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารการกระท าความผดิที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องทรัพย์สินทางปัญญา จรยิธรรมทางคอมพิวเตอร์ ทัศนคต ิ
และแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกับสาขาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ความส าคัญ
ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 Laws on computers, information technology, and 
communications; computer-related crimes; electronic 
transaction and relevant technology; intellectual 
properties; computer ethics; attitudes and practices for 
computer professions; significance of computer 
technology and information technology on country’s 
economic and social 
 
748-121     3(2-3- 4) 
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
(Computer Programming I) 
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 ภาษาคอมพิวเตอร์ และหลักการเขียนโปรแกรมชนิดของ
ข้อมูลแบบพ้ืนฐาน ข้อมูลแบบโครงสร้าง นิพจน์ค าสั่งในการเขยีน
โปรแกรม โครงสร้างแบบเลือก แบบวนโปรแกรมย่อย และ
พารามิเตอร์ การเขยีนโปรแกรมแบบโครงสร้างขั้นตอนวิธีการ 
กระบวนการแก้ปญัหาด้วยคอมพวิเตอร์การเขียนเอกสารประกอบ
โปรแกรมแนะน าภาษาคอมพิวเตอร์แบบโครงสร้าง 
 Computer language and principle of computer 
programming; basic data type; data structure; expression 
command; selection structure; loop; procedure and 
parameter; structure programming; algorithms solving 
problem using computer; documentation and 
introduction to structure programming language 
 
748-222     3(2-3- 4) 
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
(Computer Programming II) 
 หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างแนะน าการโปรแกรม
เชิงวัตถุ การแก้ไขปัญหาและการออกแบบขั้นตอนวิธี การเขียน
โปรแกรมที่ดี การทดสอบและการตรวจหาข้อผิดพลาดของ
โปรแกรม การศึกษาข้ันตอนวิธีแบบต่าง ๆ และการวิเคราะห์
ขั้นตอนวิธีเบื้องต้น 
 Principles of procedural programming; introduction 
to object-oriented programming; problem solving and 
algorithm design; good programming concept; testing and 
debugging; study of some numerical algorithms and basic 
algorithm analysis 
 
748-225     3(2-3- 4) 
โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธ ี
(Data Structure and Algorithms) 
 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ ลิงค์ลสิต์ แสตก คิว 
ทรีและกราฟ การประยุกต์ใช้ การเรียงล าดับ การค้นหาการ
วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี และการจัดการหน่วยความจ า 
 Concept of data structure; array, linked list, stack, 
queue, tree and graph; applications of data structure; 
sorting; searching; algorithm analysis; memory 
management 
 
 

748-234     3(3-0- 6) 
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
(Software Engineering) 
 วัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ การออกแบบวิธีการเขียน
โปรแกรม การทดสอบ การบ ารุงรกัษาเครื่องมือในการเขียน
โปรแกรม สภาพแวดล้อมในการพัฒนาการประมาณค่าใช้จ่าย 
เอกสารและคูม่ือและการควบคมุโครงการทางซอฟต์แวร ์
 Software development life cycle; software design, 
programming methodology; program testing; software 
maintenance; programming tool; software development 
environment; cost estimation; documentation and 
software manual; software project management 
 
748-312     3(3-0- 6) 
สถำปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติกำร 
(Computer Architecture and Operating Systems) 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบตัิการโดยครอบคลุมเนือ้หาเกี่ยวกับการแทนค่าข้อมลูใน
คอมพิวเตอร์ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับตรรกะแบบดิจติอลองค์ประกอบ
ของระบบคอมพวิเตอร์ ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจ า 
หน่วยน าเข้าและแสดงผลข้อมูล ชุดค าสั่งเส้นทางข้อมูลและการ
ควบคุม รีจสีเตอร์และวิธีการอ้างอิงต าแหน่งประวัติและวิวัฒนาการ
ของระบบปฏิบัติการการจัดตารางการท างานของหน่วยประมวลผล
กลางการจัดการหน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจัดการ
ดิสก์ลักษณะของภาวะติดตาย การป้องกัน และหลีกเลีย่งและการ
จัดการโปรเซส 
 Basic concepts of computer architecture and 
operating systems; machine representation of data; 
fundamentals of digital logic; CPU, memory and I/O units; 
instruction sets; data path and control; registers and 
addressing modes; history and evolution of operating 
systems; file systems: CPU scheduling, memory  
management, virtual memory, disk scheduling, deadlock 
characterization, prevention and avoidance; process 
management. 
 
 
 
748-313     3(3-0- 6) 
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กำรสื่อสำรข้อมลูและเครือข่ำย 
(Data Communication and Network) 
 พื้นฐานของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมลู 
ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซอร์กิต และแพกเกตสวติชิง 
สถาปัตยกรรมแบบไคลเอนตเ์ซิร์ฟเวอร์ ชุดโปรโตคอล TCP/IP 
มาตรฐานโปรโตคอลเครือข่าย การสื่อสารไร้สาย ความปลอดภยับน
เครือข่าย 
 Basic communication theory; components of data 
communication; type of computer networks; circuit and 
packet switching; client-server architecture; network 
layers; TCP/IP reference model; network protocols; 
wireless communication; network security 
 
748-323     3(2-3- 4) 
กำรเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object- Oriented Progrmming) 
 แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุวัตถุ ชนิดของข้อมูล 
การบดบังข่าวสาร คลาส และตัวอย่าง ข้อความ วิธี โพลีมอร์ฟิซึม 
อินเฮอริแทนซ์ แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถ ุ
 Concept of object-oriented programming; object; 
abstract data type; information hiding; class and instance; 
message; method; polymorphism; inheritance; object-
oriented software development concept 
 
748-332     3(2-3- 4) 
ระบบฐำนข้อมูล 
(Database System) 
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงล าดับช้ัน 

ฐานข้อมูลเชิงเครือข่าย  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การปรับโครงสร้าง

ฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้อธิบายข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล 

การจัดการข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของแฟ้มข้อมูล ความถูกต้อง

และเช่ือถือได้ของข้อมูล และกรณีศึกษา 

Introduction to database concept; hierarchical 

database; networking database; relational database; 

database normalization; data description language; data 

analysis and design; data management; data file security; 

accuracy and reliability of data; case study 

748-333     3(3-0- 6) 
กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบเชิงวัตถุ 
(Object Oriented Analysis and Design) 
 การวิเคราะห์และพัฒนาระบบในเชิงวัตถุทฤษฎีและกรรมวิธี
ของการออกแบบเชิงวัตถุการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ การ
วิเคราะหร์ะบบการออกแบบระบบ การจัดท าเอกสารด้วย UML 
 Systems analysis and development in the object 
oriented paradigm; theory and methods of the object 
oriented modeling; requirements analysis; systems 
analysis; systems design; documentation using UML 
 
748-335     3(3-0- 6) 
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์และกำรจัดกำร 
(Software Development and Management) 
 เทคนิคการเป็นผู้น าทีม บทบาทผูน้ าโครงการการบริหาร
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ การท าสญัญากบัลูกค้า 
ละค่าใช้จ่าย การวางแผนโครงการและการจัดการการบริหาร
โปรแกรมเมอร์ การจัดท าเอกสาร การทดสอบและบ ารุงรักษา 
 Team leading techniques; project leader roles; 
enterprise software project management; negotiation and 
contract agreement with customer; proposal and 
requirements; time and cost estimation; project planning 
and management; programmer management; 
documentation, testing and maintenance 
 
748-336     3(3-0- 6) 
กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ 
(System Analysis and Design) 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบและระบบสารสนเทศวัฏจักรของการ
พัฒนาระบบงานารศึกษาความเปน็ไปได้ของการพัฒนาระบบงาน 
การรวบรวมและวิเคราะห์ความตอ้งการของผู้ใช้ เทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้
ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบแบบโครงสร้างและแบบเชิงวัตถ ุ
หลักการออกแบบฐานข้อมลู การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้การ
พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ การทดสอบระบบ การจดัท าเอกสารการน า
ระบบไปใช้งาน การติดตั้งระบบ การบ ารุงรักษาระบบ 
 Concepts of the system and information system; 
system development life cycles; feasibility study; 
requirement gathering and analysis; system analysis; 
structure and object-oriented designs; concept of  
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database design; user interface design; software system 
development; testing; documentation; deployment; 
installation; maintenance 
 
748-338     3(3-0- 6) 
กำรท ำเหมืองข้อมูล 
(Data mining) 
 ความรู้พื้นฐานของการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคก่อนการ
ประมวลผลข้อมูลพื้นฐานของการท าเหมืองข้อมูลและแนวคิดเชิง
พรรณนาขั้นตอนวิธีการสร้างตัวแบบเพื่อการท านายการค้นพบองค์
ความรู้และความสัมพันธ์ในการท าเหมืองข้อมูลการจัดกลุ่มและ
จ าแนกข้อมูล เทคนิคการประเมินตัวแบบและกรณศีึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเหมืองข้อมลูในปัจจุบัน 
 Fundamental knowledge of data mining; data pre- 
processing techniques; data mining primitives and 
concept description; predictive modeling algorithms; 
knowledge and association discovery; data clustering and 
classification; model evaluation techniques; current data 
mining topics with case study 
 
748-341     3(2-3- 4) 
คอมพิวเตอร์กรำฟิกส์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Computer Graphics) 
 แนวความคิดเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การ
ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เทคนิคของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
การสร้างรูป การย่อและขยาย การย้ายต าแหน่ง การหมุน การบิด
การตัดส่วน การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทางด้านกราฟิกส ์
 Introduction to computer graphics concepts; 
computer graphics design; computer graphics techniques; 
shape construction; scaling; transformation; rotation; 
shearing; clipping; computer graphics software 
 
748-414     1(0-3- 0) 
ปฏิบัติกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(Imformation Technology Laboratory) 
 พัฒนางานประยุกตด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Development of applications in information 
technology 
 

748-415     3(3-0- 6) 
หัวข้อพิเศษด้ำนวิทยำกำรสำรสนเทศ 
(Special Topics in Information Science) 
 หัวข้อท่ีทันสมัย และน่าสนใจในทางวิทยาการสารสนเทศ 
 Modern and interesting topics in information 
science 
 
748-424     3(2-3- 4) 
กำรโปรแกรมเว็บ 
(Web Programming) 
 การท างานของระบบบริการเว็บการสร้างโปรแกรมประยุกต์
เว็บแบบอิงตัวบริการและแบบอิงตัวรับบริการ ศึกษาเทคโนโลยีท่ี
เกี่ยวข้องได้แก่ HTML, XML, XHTML/CSS, PHP, AJAX, 
JavaScript, Java Web Technologies ฯลฯ การพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตเ์ว็บเพื่อใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล 
 Concept of World Wide Web system; development 
of web applications including both server-side and client-
side applications; technologies involved such as HTML, 
XML, XHTML/CSS, PHP, JavaScript, Java Web 
Technologies, etc; development of web applications 
connecting to a relational database management system 
 
748-431     3(3-0- 6) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
(Management Information System) 
 แนวคิดและหลักการในการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโครงสร้างระบบสารสนเทศ การรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลการจดัเก็บการค้นคืนสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
และการบริหารงาน การพัฒนาระบบและการจัดการระบบ 
 Concepts and principles of management 
information system; structure of information system; data 
collection and analysis; data storage and retrieval for 
decision-making and administration; system 
development and management 
 
748-437     3(3-0- 6) 
ธุรกิจอิเล็กทรอนกิส์และเทคโนโลยี 
(Electronic Business and technology) 
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 ลักษณะและโครงสร้างของธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตรูปแบบ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แนวคิดและข้อจ ากัดของธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีและการด าเนินการแลกเปลีย่นข้อมูลธรุกิจ 
การพัฒนาระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์แนวโน้มการท าธุรกิจบน
อินเทอร์เน็ตกฎหมายและข้อจ ากดัในการท าธุรกิจบนอินเทอรเ์น็ต 
 Characteristics and structures of E-business; 
categories of E-business; concepts and limitations of E-
business; technology and process of business information 
exchange; development of E-commerce; trends of E-
business; laws and regulations of E-business 
 
748-442     3(3-0- 6) 
ปัญญำประดิษฐ ์
(Artificial Intellignce) 
 พื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาด้วยการค้นหา 
การแทนความรู้ ตรรกศาสตร์อันดบัท่ีหนึ่งการอนุมานใน
ตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง การวางแผนระบบเหตผุลโดยใช้ความ
น่าจะเป็น การเรียนรู้ การสื่อสาร การรับรูภ้าพ 
 Basic concept of artificial intelligence; solving 
problems by searching; knowledge representation; first-
order logic; inference in first-order logic; planning; 
probabilistic reasoning systems; learning; communication; 
image perception 
 
748-443     3(2-3- 4) 
กำรประมวลผลภำพ 
(Image Processing) 
 หลักการของภาพดิจิทัล การขจัดสัญญาณรบกวน การ

ปรับแต่งภาพ ขั้นตอนวิธีส าหรับภาพแบบไบนารี การตรวจจับ

ขอบภาพ การแยกส่วนภาพ การสกัดคุณลักษณะเฉพาะ การรู้จ าวัตถุ 

 Digital image concept; noise reduction; 

image enhancement; binary image algorithm; edge 

detection; image segmentation; feature extraction; 

object recognition  

 

 

748-444     3(2-3- 4) 
กำรค ำนวณสมรรถนะสูงและกำรประมวนผลเชิงขนำน 
(High Preformance and Parallel Computing) 
 ตัวแบบของการค านวณการค านวณแบบขนานและการ
ค านวณแบบสายท่อในเชิงทฤษฎีขอบเขตเวลาและขอบเขตตัว
ประมวลผลของการค านวณแนวคดิของระบบคอมพิวเตอร์ ตัวแบบ
เชิงกายภาพชนดิของข้อมูลสองมติิและสามมิติ มลัติโพรเซสเซอร์
และมลัติคอมพิวเตอรภ์าษาโปรแกรมเชิงขนาน ขั้นตอนวิธีเชิงขนาน 
การคูณแบบเมทริกซ์การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้น 
 Models of computation; theoretical aspects of 
parallel and pipeline computation; time and processor 
bounds on computation; concept of computer systems; 
physical models; two and three dimensional data types; 
multiprocessors and multi-computers, parallel 
programming languages; parallel algorithms; matrix 
multiplication; linear equations solving 
 
748-445     3(2-3- 4) 
กำรจ ำลองแบบทำงคอมพิวเตอร์และกำรแสดงภำพนำมธรรมทำง
วิทยำศำสตร์ 
(Computer Simulation and Scientific Visualization) 
 กระบวนการจ าลองแบบทางคอมพิวเตอร์และการแสดงภาพ
นามธรรมการสร้าง และการวิเคราะห์ ตัวแบบเชิงคณติศาสตร์
ส าหรับปญัหาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การสร้างรูปแบบ และตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์ของปัญหาการหาค าตอบของปัญหา การจ าลอง
แบบ การวิเคราะห์ผลลัพธ์การแสดงผลข้อมลูสเกลาร์ ข้อมูล
เวกเตอร์และข้อมลูเทนเซอร์ด้วยภาพนามธรรม วิธีการแสดงภาพ
เชิงไอโซเซอรเ์ฟซและเชิงปริมาตร 
 Computer simulation and visualization processes; 
building and analyzing of mathematical models for 
continuous and discrete problems; mathematical 
formulation and model of problem; problem solving; 
simulation; analysis of results; visualization schemes for 
scalar, vector and tensor data; iso-surface and volume 
visualization methods 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

คณะวทิยำกำรอสิลำม 
 
761-100  3(3-0-6) 
โลกทัศน์อสิลาม             
(Islamic Worldview) 

โครงสร้างศาสนาอิสลามโดยสังเขป หลกัอะกีดะฮ ์(ศรัธ
ทา) อิบาดะฮ ์(ศาสนกิจ) อคัลาก (จริยธรรมอิสลาม) เป็นตน้  

 Brief structure of Islam; principles of Aqidah, Ibadah, 
Akhlaq, etc 

 
761-101  3(3-0-6) 
อลักุรอานและซุนนะฮ์          
(Al-Qur’an and Sunnah) 

นิยาม ความเป็นมา โครงสร้าง ลักษณะเน้ือหา ความ
มหัศจรรย์ ตลอดจนความส าคัญของอัลกุรอานและซุนนะฮ์ใน
ฐานะแหล่งท่ีมาของอิสลาม  
Definition, historical background, structure, content, miracle and 
the importance of al-Qur’an and Sunnah as the sources of Islam 

 
761-102   3(3-0-6) 
ชีวประวัตินบีมุหัมมัด 
(Life Story of the Prophet Muhammad) 
 การก าเนิด วิวฒันาการและแหล่งขอ้มูลของสีเราะฮ ์นักบูรพา
คดีกับการศึกษาสีเราะฮ์ชีวิตของศาสดามุหัมมดัในยุคมกักะฮ์และ
ยุคมะดีนะฮ ์วิพากษสี์เราะฮใ์นหัวขอ้ส าคญั ๆ บทบาทและผลงาน
ของศาสดามุหมัมดัต่อการพฒันาสังคมมนุษย ์
 Origin, development and historical sources of Sirah; 
orientalists and the study of Sirah; life of the Prophet Muhammad 
(PBUH.) in the period of Makkah and Madnah; critique on some 
major topics of Sirah; the Prophet’s role and works and the 
development of human society 
  
761-103   2(2-0-4) 
จริยธรรมอสิลาม 
(Islamic Ethics) 
 จริยธรรมและบทบาทของจริยธรรมในการพฒันาบุคลิกภาพ  
การป้องกันและการแก้ปัญหาสังคม จริยธรรมส่วนบุคคลและ
จริยธรรมสังคมในอิสลาม 
 Ethics and its role in personality development, protecting and 
solving social problems; individual and social ethics in Islam  
 
761-105   3(3-0-6) 
วิถีชีวิตมุสลมิ 
(Muslim Ways of Life) 

 หลักศรัทธา หลักการปฏิบัติ หลักจริยธรรม ลักษณะสังคม  
ขนบธรรมเนียม ศิลปะและนันทนาการ ตลอดจนการด าเนินชีวิต
ของมุสลิมทั้งส่วนตวัและสังคม 
 Muslims’ principle of faith, practices and ethics; social 
characteristics of Muslim: customs, art and recreation; private 
and social ways of life 
 
761-200   3(3-0-6) 
สีเราะฮ์ศึกษา                   
(Sirah Studies) 

วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์และ
วพิากษเ์น้ือหาชีวประวติัศาสนทูตทั้งในยุคมกักะฮแ์ละยุคมะดีนะฮ ์
ตลอดจนการประยกุตใ์ชบ้ทเรียนจากชีวประวติัในการด าเนินชีวติ 
Methods of Sirah studies; analysis and critiques Sirah contents in 
both Meccan and Medinan era; in addition to lessons derived 
from its Sirah applications in daily life  
 
761- 201   2(2-0-4) 
ภาษาอลักุรอาน 1 
(Qur’anic Language I) 
 โครงสร้างของภาษาอัลกุรอาน หน่วยเสียง รากศัพท์ การ
ประกอบค า และการสร้างประโยคแบบต่าง ๆ 
 Structure of Qur’anic language; phoneme, etymology, word 
formation and construction of different types of sentences 
 
761-202   2(2-0-4) 
ภาษาอลักุรอาน  2 
(Qur’anic Language II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 761-201 ภาษาอลักุรอาน 1 
 วิ เคราะห์ข้อ เ ขียน ลีลาและส านวนภาษาอัลกุรอานใน
ระดบักลาง  
 Prerequisite: 761-201 Qur’anic Language I 
 Analytical study of texts, language style and idioms of 
Qur’anic language at intermediate level  
 
761-203   2(2-0-4) 
ภาษาอลักุรอาน  3 
(Qur’anic Language III) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 761-202 ภาษาอลักุรอาน 2 
 ภาษาอลักุรอานในระดบัสูง เน้นส านวนโวหาร อุปมาอุปมยั 
ฝึกการอ่าน เพ่ือความเข้าใจภาษา อัลกุรอานในข้อเขียนทาง
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ประวติัศาสตร์ ปรัชญา วฒันธรรมและวรรณกรรม  ฝึกใชภ้าษาอลั
กุรอานในการเขียนความเรียงและรายงานทางวชิาการ 
 Prerequisite: 761-202 Qur’anic Language II 
 Advanced Qur’anic language; emphasis on rhetorical 
meaning: idioms and metaphors; reading for comprehension of 
Qur’anic language in historical, philosophical, cultural and 
literary texts; use of Qur’anic language in composition and 
academic report writing  
 
761-205   3(3-0-6) 
อุลูม อลักุรอาน 1 
(‘Ulum al-Qur’an I) 
 ประวติัความเป็นมาของอุลูม อลักุรอาน วะห์ยู การรวบรวม
และการบันทึกอัลกุรอาน โครงสร้างของเล่ม แนวเน้ือหา การ
ประทานและสาเหตุการประทาน และศึกษาความแตกต่างระหว่าง
สูเราะฮ ์มกักิยะฮแ์ละมะดะนิยะฮ ์   
 Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; 
compilation and transcription of al-Qur’an; structure and contents 
of the Holy Scripture; the revelation and its causes; study of the 
distinction between Makkiah and Madaniah 
 
761-206   3(3-0-6) 
อุลูม อลัหะดษี 1 
(‘Ulum al-Hadith I)  
 ประวติัพฒันาการอุลูม อลัหะดีษ ความหมายและความส าคญั
ของหะดีษ การบันทึกหะดีษ สายสืบ(Sanad) และตัวบท 
(Matan)หะดีษ การจ าแนกประเภทและชนิดต่างๆ ของหะดีษ 
ตลอดจนมุศฏอละห์ อลัหะดีษ (Mustalah al-Hadith) 
 Historical development of ‘Ulum al-Hadith (sciences of 
Hadith); definition, significance, and record of al-Hadith; chain 
(sanad) and text (Matn) of al-Hadith; classifications and types of 
Hadith, and Hadith terminology (Mustalah al-Hadith)        
 
761-207   3(3-0-6) 
อะกดีะฮ์ อสิลามียะฮ์ 
(‘Aqidah Islamiyah)  
 ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญัและประวติัความเป็นมาของ
วชิาอะกีดะฮ ์ อีมาน อิสลามและอิหสาน ส่ิงท่ีท  าให้เสียอีมาน การ
บารออแ์ละการวาลาอ ์การศรัทธาต่ออลัลอฮ การศรัทธาต่อบรรดา
มะลาอิกะฮ์ บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเป็นศาสดา วนั
อาคิเราะฮ ์ เกาะฎออ ์และเกาะดรั 
 Definition, scope, significance and historical background of 
‘Aqidah;  Iman, Islam and Ihsan; causes of deterioration of Iman; 
Bara’ and wala’; belief in Allah and His angels, Holy Books, 
prophets and prophethood the Hereafter, Qada’ and Qadar (fate 
and divine decree) 
 
 
 

761-208 3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์อสิลาม 1 
(Islamic History I) 
 การก า เ นิด  วิว ัฒนาการ ระ เ บียบวิ ธี  และหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์อิสลามโดยสังเขป  ประวติัศาสตร์อิสลามในสมยั
ของเคาะลีฟะฮอ์รัรอชิดูนทั้งส่ี  ไดแ้ก่  อบูบกัร  อุมรั อุษมาน และ
อาลี 
 Origin, development, methodology and historical sources of 
Islamic history; Islamic history during the period of four 
righteous Caliphs: Abu Bakr, ‘Umar, ‘Uthman, and ‘Ali 
 
761-211   3(3-0-6)  
อุลูมอลักุรอาน 2 
(‘Ulum al-Qur’an II) 
 การอรรถาธิบายอลักุรอาน หลกัการตีความและนักตีความ อา
ยาตมุหฺกะมาต และมุตะชาบิฮาต นาสิคและมนัซูค   
 Interpretation of the Qur’an; principles of interpretation (Usul 
al-Tafsir); interpreters (Mufassirun); Muhkamat verses and 
Mutashabihat verses, and abrogator verses ( Nasikh) and 
abrogated verses (Mansukh) 
 
761-212 3(3-0-6) 
อลัหะดษี 1 
(al-Hadith I) 
 วิเคราะห์ประวัติผู ้รวบรวมหะดีษ และเ ง่ือนไขของการ
รวบรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหะดีษท่ีถูกต้องทั้ งหก (เศาะฮีหุสสิต
ตะฮฺ) พร้อมกบัแนวทางและกระบวนการตคัรีจญ ์
 Analytical study the history of Hadith collectors and 
conditions of collection especially the six righteous Ahadith 
(Sahih al- Sittah) with process and methods of  Takhrj 
 
761-213 3(3-0-6) 
อสิลามและมนุษยสัมพนัธ์ 
(Islam and Human Relations) 
 วเิคราะห์บทบญัญติัอิสลามท่ีเก่ียวกบัมนุษยสัมพนัธ์เพ่ือ น าไป
ประยกุตใ์ชใ้นสังคม 
 Analytical study the Islamic principles relating to human 
relations which are applicable in the society 
 
761-214 3(3-0-6) 
สังคมมุสลมิ 
(Muslim Society) 
 ความหมาย ความเป็นมา และพัฒนาการของสังคมมนุษย ์
แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของนกัสังคมวทิยามุสลิม ก าเนิดและ
พฒันาการของสังคมอิสลาม การจดัระบบทางสังคม  สถาบนัทาง
สังคม สวสัดิการและการพฒันาสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ปัญหาทางสังคม  แนวทางการสร้างสังคมอิสลามยุคใหม่ และ
สภาพสังคมมุสลิมปัจจุบนัโดยเน้นสังคมมุสลิมในประเทศไทย
และกลุ่มประเทศอาเซียน 
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 Definition, historical background and development of human 
society; social view and philosophy of Muslim sociologists; 
origin and development of Islamic society; social orders, 
institutions, welfare and development; social changes and 
problems; ways of Islamic social construction in modern era; 
current phenomena of Muslim society, with special emphasis on 
Muslim society in Thailand and ASEAN countries        
 
761-215 3(3-0-6) 
อารยธรรมอสิลาม 
(Islamic Civilization) 
 ความหมาย ขอบข่าย และการก าเนิดอารยธรรมอิสลาม อารย
ธรรมเชิงจิตวิญญาณและอารยธรรมเชิงวตัถุ สถาบนัการปกครอง 
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการทหารและสถาบันการศึกษา การ
บูรณะอารยธรรมในยุคสมยัต่าง ๆ  อิทธิพลของอารยธรรมอิสลาม
ท่ีมีต่ออารยธรรมอ่ืนๆ 
 Definition, scope, and emergence of Islamic civilization; its 
spiritual and material bases; administrative, economic, military 
and educational institutions; civilizational restoration in various 
periods; influences of Islamic civilization on others 
 
761-216 3(2-2-5) 
ตัจญ์วีด 
(Tajwid) 
 ประวติัความเป็นมาและความส าคญัของวิชาตจัญว์ีด กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ในการอ่านอลักุรอานให้ถูกตอ้ง การฝึกอ่านสูเราะฮอ์ลับะ
เกาะเราะฮฺและสูเราะฮอ่ื์น ๆ 
 Historical background and importance of Tajwid subject; 
rules of reciting al-Qur’an correctly; reciting al-Qur’an  from 
surah al-Baqarah and others 
 
761-217 3(3-0-6) 
กลุ่มแนวคิดในอสิลาม 
(Sectarian Thoughts in Islam) 
 การก าเนิด วิวฒันาการและแนวคิดส าคญัของส านักคิดต่างๆ 
ในอิสลาม เช่น อะฮ์ลุสุนนะฮ์ วลัญะมาอะฮ์ คอวาริจญ์ ชีอะฮ ์ 
มุรญิอะฮ ์ ญะบาริยะฮ ์กอดะริยะฮ ์และมุอต์ะซิละฮ ์   
 Origin, development and core thoughts of various schools in 
Islam: Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah, al-Khawarij, Shī‘ah, al-
Murji‘ah, al-Jabriyah, al-Qadariyah and al-Mu‘tazilah 
 
761-218  3(3-0-6) 
ศาสนาโลก 1 
(World Religion I) 
 ทฤษฎีการก าเนิดศาสนา วิวฒันาการของศาสนา ประวติัศาสตร์
และหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีส าคญัโดยสังเขป 
 Theories on religious origins, development of religions, brief 
history and teachings of major religions 
 

761-219   3(3-0-6) 
อสิลามและวัฒนธรรม 
(Islam and Culture) 
 หลกัฐานต่าง ๆ จากอลักุรอาน หะดีษและตามแนวคิดของปวง
ปราชญมุ์สลิมท่ีเก่ียวกับวฒันธรรม เช่น การอะกีเกาะฮ์ การกล่าว
สลาม การคิตาน การแต่งกาย อาหาร วนัส าคญัต่าง ๆ และพิธีการ
เก่ียวกบัศพ 
 Evidences from the Qur’an, Hadith and Muslim scholars in 
relating to culture for example ‘Aqiqah, greeting (giving Salam), 
Khitan (circumcision), dressing, food, important days, and corpse 
ceremony arrangement 
 
761-300 3(3-0-6) 
วะสะฏียะฮ์ในอสิลาม     
(Wasatiyah in Islam) 

นิยาม ลกัษณะเฉพาะ ขอบข่าย หลกัการและความส าคญั
ของหลกัดุลยภาพ (วะสะฏียะฮ)์ ในอิสลาม ตลอดจนการน าวะสะฏี
ยะฮม์าใชใ้นสังคมปัจจุบนั  

Definition, characteristics, scope, principle and 
significance of Wasatiyah in Islam, in-cluding its application in 
the contemporary society 
 
761-320  3 (3-0-6)  
อรรถาธิบายอลักุรอาน 1 
(Tafsir al-Qur’an I) 
 อายะฮท่ี์เก่ียวกบัอะห์กามต่างๆ เช่น ซีนา ลิอาน กล่าวหาผูอ่ื้น
ท าซีนา ขโมย และอายะฮ์ท่ีเก่ียวกับมารยาทต่างๆ ท่ีปรากฏใน 
ซูเราะห์อลันูรและอลัหุญุร็อต 
 Qur’anic verses on Ahkam such as Zina, Li‘an,  accuse 
someone do Zina, thief  etc. and Qur’anic verses on  moral ethics 
as describing in surah al- Nur  and al- Hujurat 
 
761-321 3(3-0-6) 
อลัหะดษี 2 
(al-Hadith II) 
 หะดีษเก่ียวกบัหลกัการศรัทธาและภวพิสุทธ์ิ เช่น อิคลาส ตกั
วา อิสติกอมะฮ ์จากหะดีษ เศาะฮีหฺบุคอรี และมุสลิม 
 Hadith in relation to principles of belief and ethical values i.e. 
Ikhlas, Taqwa, Istiqamah from Sahah Bukhari and Muslim 
 
761-322 3(2-2-5) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางอสิลามศึกษา1 
(Research Methodology in Islamic Studies I) 
 ความหมายของการวิจยั แนวคิดการวิจยัในอิสลาม ระเบียบวิธี
วจิยัทางอิสลาม เคร่ืองมือ และเทคนิคการวิจยั การวิจยัเอกสารและ
วิจยัภาคสนาม การเลือกหัวขอ้วิจยั การตั้งสมมุติฐาน การทบทวน
วรรณกรรม การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และตีความขอ้มูล 
ตลอดจนการเขียนรายงานวจิยั  
 Definitions of research; Islamic concept of research; research 
methods in Islam, instruments and techniques; documentary and 
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field research; selection of research topics; hypotheses; literature 
review; data collection; data analysis and interpretation; research 
report writing 
 
761-323 3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์อสิลาม  2 
(Islamic History II) 
 ประวติัศาสตร์อิสลามในราชวงศอุ์มยัยะฮ ์อบับาซียะฮ ์อุษมานียะฮ์
และโมกุล ในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความเจริญของ
วทิยาการดา้นต่าง ๆ  และความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
 Islamic history during the Umayyad, the Abbasid, the 
Ottoman and the Mogul Dynasties in administration, economy, 
society, knowledge advancements and international relations  
 
761-324 3(3-0-6) 
ปรัชญาอสิลาม 
(Islamic Philosophy) 
 ก าเนิด พฒันาการ และความส าคญัของวิชาปรัชญาในอิสลาม 
ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา ประเด็นปัญหาต่างๆ 
ในทางปรัชญาอิสลาม อิทธิพลของปรัชญากรีกในปรัชญาอิสลาม  
ประวติัและแนวคิดเชิงปรัชญาของนกัปรัชญามุสลิมส าคญั 
 Origin, development, and importance of philosophy in Islam; 
relationship between philosophy and religion; issues in Islamic 
philosophy; influences of Greek philosophy on Islamic 
philosophy; history and philosophical thoughts of major Muslim 
philosophers 
 
761-325   3(3-0-6) 
อลิมุลกะลาม 
(‘Ilm  al-Kalam) 
 ความแตกต่างระหว่างแนวความคิดคนรุ่นก่อน (สะลฟั) และ
คนรุ่นหลงั (เคาะลฟั) ในเร่ืองคุณลกัษณะของอลัลอฮ ์
 The difference between Salaf and Khalaf thoughts on 
Attributes of Allah 
 
761-326 3(3-0-6) 
ศาสนาโลก  2 
(World Religion II) 
 เปรียบเทียบหลกัธรรมส าคญั ๆ ของศาสนาพุทธคริสต์ และ
อิสลาม เช่น จุดมุ่งหมายสูงสุด (Summum Bonum) ศรัทธา (Faith) 
ธรรมชาติของมนุษย ์ความทุกข ์ความสุข และบาป (Sin) 
 Comparative study of important teachings of Buddhism, 
Christianity and Islam such as Summum Bonum, faith, nature of 
man, sorrow, happiness and sin 
 
761-327 3(3-0-6) 
แนวคิดทางการเมืองในอสิลาม 
(Political Thoughts in Islam) 

 พ้ืนฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฎีและระบบ
การเมืองในอิสลาม อ  านาจอธิปไตย ระบบซูรอ (Shura) ความเสมอ
ภาค การคดัเลือกผูน้ า อะห์ลุลฮลัล ์วลัอกัด์ (Ahl al-Hall wa al-
‘Aqd) การบยัอะฮ ์(Pledge of Allegiance) ประวติัการจดัตั้งรัฐ
อิสลาม แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญมุ์สลิมในยุคตน้ โดย
เปรียบเทียบกบัแนวคิดทางการเมืองของนกัคิดมุสลิมสมยัใหม่ เช่น 
ชาห์ วะลียลุลอฮ ์ ญะมาลุดดีน  อลัอฟัฆอนีย ์ มุหัมมดั อบัดุฮ และ
รอชีด รีฎอ  ตลอดจนเปรียบเทียบระบบการเมืองอิสลามกบัระบบ
การเมืองสมยัใหม่   
 Basic political thoughts in Islam; theories and political 
systems in Islam; sovereignty; shura system; equality; leader 
selection; Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, pledge of allegiance; history of 
establishment of Islamic state; political thoughts of early Muslim 
scholars compared with those of modern Muslim scholars; 
comparison of the Islamic and modern political systems  
 
761-328 3(3-0-6)    
เศรษฐศาสตร์อสิลาม                                 
(Islamic Economics) 
 ความหมาย ท่ี ม า  พ้ื นฐ านและโคร งส ร้ า งขอ งระบบ
เศรษฐศาสตร์อิสลาม ประเด็นปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกิจ แนว
ทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม กรรมสิทธ์ิ  ระบบ
ดอกเบ้ีย ระบบธนาคารอิสลาม และระบบการประกันสังคมใน
อิสลาม 
 Meaning, origin, foundation and structure of Islamic 
economic system; issues and problems in economics; solutions 
according to Islamic economics; proprietary right; interest 
system; banking and social assurance system in Islam 
 
761-329    3(3-0-6) 
หลกัการและวิธีการดะอฺวะฮ์ 
(Principles and Methods of Da‘wah) 
 ความหมาย เป้าหมาย วิธีการและหลกัการดะอวะฮใ์นอิสลาม 
ประวติัการดะอว์ะฮข์องบรรดาศาสดา กระบวนทศัน์อิสลามในการ
ดะอ์วะฮ์และการดะอ์วะฮใ์นมิติสากล วิถีทางและเทคนิคการดะอ
วะฮใ์นสังคมปัจจุบนั 
 Definition, aims, methods and principles of Da‘wah in Islam; 
history of prophets’ Da‘wah; Islamic view on Da‘wah and its 
universal dimensions; means and techniques of Da‘wah in 
modern society 
 
761-330 3(3-0-6) 
อสิลามในโลกปัจจุบัน 
(Islam in Contemporary World) 
 สถานภาพของโลกมุสลิมตั้ งแต่สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึง
ปัจจุบนั รวมทั้งสาเหตุของความตกต ่าของโลกมุสลิม 
 Status of the Muslim world since World War I until the 
present time including causes of degradation of the Muslim world 
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761-331   3(3-0-6) 
เพศสภาวะในอสิลาม 
(Gender Issues in Islam) 
 แนวคิดอิสลามว่าดว้ยความแตกต่างทางเพศสภาวะ เสรีภาพ
และความเสมอภาคระหว่างเพศ กฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวกับการ
ละเมิดสิทธิของเพศตรงข้าม อิทธิพลของลัทธิสตรีนิยมท่ีมีต่อ
สังคมมุสลิม เปรียบเทียบสถานภาพสตรีมุสลิมกับสตรีในสังคม
ปัจจุบนั ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในอิสลาม  
 Islamic views towards differences in genders; liberty and 
equality between sexes; Islamic law relating to the transgression 
of gender rights; influence of feminism on Muslim society; 
comparison of the Muslim women’s status with that in present 
society; human rights in Islam   
 
761-332 2(2-0-4) 
ศิลปะอสิลาม 
(Islamic Arts) 
 ประวติั วิวฒันาการ ลักษณะของศิลปะอิสลาม อิทธิพลของ
ศาสนาอิสลามท่ีมีต่อศิลปะ 
 History, development, characteristics of Islamic arts as well 
as the influences of Islam on arts 
 
761-333 2(2-0-4) 
จิตวิทยาศาสนา 
(Psychology of Religion) 
 ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาศาสนา วิธีการศึกษาศาสนาของ
นักจิตวิทยา แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาศาสนา อารมณ์ 
พฤติกรรม บุคลิกภาพ และทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ทาง
ศาสนา 
 Origin of Psychology of religion, methodology of studying 
religion of psychologists, concepts and theories of psychology of 
religion, emotion, behavior, personality, and attitude as well as 
religious experiences 
 
761-434 3(3-0-6)  
บทบาทของศาสนาในสังคมปัจจุบัน 
(Role of Religion in Contemporary Society) 
 วิเคราะห์ฐานะ และบทบาทของศาสนาในโลกปัจจุบันเน้น
ผลกระทบของความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมี
ต่อความเช่ือทางศาสนา และการปฏิบติั 
 Analyze status and the role of religion in the contemporary 
world by emphasizing the impacts of scientific and technological 
advancement onto religious beliefs and practices 
 
761-435 3(1-4-4)  
สัมมนาทางอสิลาม 
(Seminar on Islam) 
 สัมมนาในเ ร่ืองท่ี เ ก่ียวกับอิสลามและสังคมมุสลิม เ ช่น 
สถานภาพสตรีมุสลิม บทบาทผูน้ าศาสนาในการพฒันา เป็นตน้ 

 Seminar on issues related to Islam and Muslim societies such 
as Muslim women status, the role of Muslim leaders in 
development etc. 
 
761-436                                                3(1-4-4) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางอสิลามศึกษา2 
(Research Methodology in Islamic Studies II) 
 การเขียนโครงการวิจัย ท  าวิจัยภาคปฏิบัติ และการเขียน 
รายงานการวจิยัพร้อมดว้ยแหล่งทุนดา้นการวจิยั 
 Writing of research proposal, conducting practical research 
and report writing as well as sources of financial supports for 
researches 
 
761-437 3(3-0-6)  
วรรณคดอีสิลาม 
(Islamic Literature) 
 วรรณกรรมอิสลามจะกล่าวถึงวรรณกรรมท่ีบ่งบอกมิติต่างๆ 
ดา้นอิสลาม จะเขียนดว้ยภาษาอะไรก็ไดท่ี้มุสลิมน ามาใชเ้ป็นส่ือ 
 Islamic literature refers to literature written with Islamic 
perspective in any language being used by the muslim 
community 
 
761-438 3(3-0-6) 
ลทัธิซูฟี 
(Sufism) 
 ประวติัการก าเนิดของลทัธิซูฟี ส านกัซูฟี วเิคราะห์หลกัค าสอน
ของลทัธิซูฟี และบทบาทของลทัธิซูฟีท่ีมีต่อสังคมปัจจุบนั 
 History of the origin of Sufism; Sufi schools; analyze the 
teaching of Sufism and its roles in present society 
 
761-439   3(3-0-6) 
วัฒนธรรมเปรียบเทียบ 
(Comparative Culture) 
 เป รี ยบ เ ที ยบความแตก ต่ างและความ เห มือนกันทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสังคมของชาวไทยมุสลิมกบัศาสนิกชน
อ่ืน ๆ โดยสังเขป 
 Brief comparative of cultures and societies of Thai Muslim 
and other believers 
 
761-440 2(2-0-4) 
วาทศิลป์ในอสิลาม 
(The Art of Speech in Islam) 
 วิธีการพูด ตามแบบฉบับของอิสลาม โดยยึดท่านศาสดา  
และเศาะฮาบะฮ ์เป็นหลกั 
 Techniques of speaking according to Islam by mainly 
following the Prophet and his companions 
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761-446 2(2-0-4) 
บทอ่านด้านอสิลามศึกษา 
(Readings in Islamic Studies) 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ วรรณกรรมอิสลามท่ีเป็นภาษาองักฤษ
หรือ ภาษาอาหรับ โดยเนน้ บทวรรณกรรมอิสลามท่ีคลาสสิค และ
ร่วมสมยั  
 Analytical reading on Islamic literature written in English or 
Arabic, with special emphasis on classical Islamic literatures and 
contemporary works      
 
761-447 3 (3-0-6)    
นวัตกรรมในอสิลาม 
(Islamic Innovation) 
 ประวติันวตักรรมในอิสลาม นวตักรรมสมยักลาง  นวตักรรม
เทคโนโลยีสมัยใหม่และยุคปัจจุบัน การใช้ชอฟต์แวร์สร้าง
นวตักรรมทางอิสลามและอิสลามศึกษา 
 History of innovation in Islam; medieval innovations; 
innovation of modern and present technology; software usage in 
Islamic innovation and Islamic studies        
 
761-449    3(3-0-6) 
ชีวประวัติบรรดาศาสดา 
(Life Story of the Prophets) 
 ความส าคญัและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกับชีวประวติับรรดาศาสดา 
เร่ืองราวและเหตุการณ์ส าคญัๆท่ีเกิดข้ึนในยคุสมยัของแต่ละศาสดา
ในอดีตตั้ งแต่นบีอาดัมจนถึงบนีอีซา ตามท่ีปรากฏในหลักฐาน
อิสลาม โดยเปรียบเทียบกบัคมัภีร์ไบเบิล ตลอดจนบทเรียนต่างๆ ท่ี
ไดจ้ากการศึกษาชีวประวติัศาสดาแต่ละท่าน 
 Significance and sources of  the prophets’ biography, major 
stories and events in the period of each prophet, from the Prophet 
Adam until the Prophet Isa, as metioned in Islamic sources 
comparing with those that mentioned in the Holy Bible, as well 
as the lessons described in from each prophet’s story 
 
761-450  3(3-0-6) 
อสิลามกบัสันติภาพ 
(Islam and Peace) 
 สันติภาพในทัศนะของอัลกุรอานและอัลหะดีษ สันติวิธีใน
แนวทางของอิสลาม แนวคิดของนักปราชญ์มุสลิมต่อเหตุการณ์
ความรุนแรง การจดัการความขดัแยง้ในอิสลาม การต่อตา้นลทัธิ
การก่อการร้าย และแนวทางการอยู่ร่วมกนัในพหุสังคม ตลอดจน
วิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของศาสนาในการสร้างสันติภาพ
ในโลกปัจจุบนั  
 Peace according to al- Qur’an and al- Hadith; means of peace 
in Islam; Muslim scholars’ views about violence; conflict solving  
in Islam; anti-terrorism and co-existence in pluralistic society; 
analysis of religious status and its role in creating peace in 
contemporary world 
 

761-451   3(3-0-6)  
อรรถาธิบายอลักุรอาน 2 
(Tafsir al-Qur’an II) 
 อายะฮฺท่ีเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข 
การปกครอง ส่ิงแวดลอ้ม จกัรวาลและวทิยาศาสตร์ 
 Qur’anic verses on society, economy, education, public 
health, government, environment, universe and sciences 
 
761-452                                             3(3-0-6)  
การบริหารและการจัดการในอสิลาม 
(Administration and Management in Islam) 
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการบริหารและ
การจัดการในอิสลาม เช่น การวางแผน การตัดสินใจ การจัด
ก าลังคน การอ านวยการ การควบคุมงาน การส่ือสารและการ
ประเมินผล 
 Definition, concepts, theories, principles and methods of 
administration and management in Islam e.g. planning, decision 
making, staffing, directing, controlling, communication and 
evaluation 
 
761-453   3(3-0-6)  
อุลูมอลักุรอาน 3 
(‘Ulum al-Qur’an III)  
 การขยายความ (Bayan) การอรรถาธิบาย (Tafsir) การตีความ 
(Ta’wil) การถอดความ (Istinbat) การเขา้ใจ (Fahm) และการแปล
ความหมายอลักุรอาน  อายาตมุห์กะมาต และมุตะชาบิฮาต นาสิค
และมนัสูค 
 Clarification (Bayan), exegesis (Tafsir), interpretation 
(ta’wil), extraction (Istinbat), understanding, and translation of 
al-Qur’an;  Muhkamat and Mutashabihat verses; abrogator verses 
( Nasikh) and abrogated verses (Mansukh)   
 
761-454 3(3-0-6)  
อุลูมอลัหะดษี 2 
(‘Ulum al-Hadith II) 
 ประวติัการรวบรวมหะดีษ ริญาล อลัหะดีษ (Rijal al-Hadith)  
ญรัห์และตะอดี์ล (Jarh wa Ta‘dil)  อิลลั อลัหะดีษ (‘Ilal al-Hadith)  
ฆอรีบ อัลหะดีษ (Gharib al-Hadith) และมุคตะลฟั อัลหะดีษ 
(Mukhtalaf al-Hadith) การปลอมแปลงหะดีษ ต าราและนกัปราชญ์
หะดีษท่ีส าคญัๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าราหะดีษทั้งหก (Kutub al-
Sittah) 
 History of Hadith compilation; Hadith reporters (Rijal al-
Hadith); Jarh and Ta‘dil; ‘Ilal al-Hadith;  Gharib al-Hadith; 
Mukhtalaf al-Hadith; Hadith fabrication; major books and 
scholars of Hadith, especially the six Hadith books (Kutub al-
Sittah) 
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761-455    3(3-0-6)   
ตัครีจญ์ อลัหะดษี 
(Takhrij al-Hadith) 
 การก าเนิด พฒันาการและความส าคญัของวิชาตคัรีจญ ์อลัหะ
ดีษ แนวทางและกระบวนวิธีการตคัรีจญ ์แผนภูมิสะนัด ต าราและ
นกัปราชญท่ี์เก่ียวขอ้ง การใชค้อมพิวเตอร์ในการตคัรีจญ ์
 Origin, development and importance of Takhrij al-Hadith; 
process and methods of Takhrij; chart of chain (sanad); relevant 
books and scholars; using of computer for Takhrij 
 
761-456 3(3-0-6)   
ขบวนการอศิลาห์และตัจญ์ดดี 
(Islah and Tajdid Movement) 
 นิยาม และความจ าเป็นของขบวนการอิศลาห์และตจัญดี์ดใน
อิสลาม ก าเนิด โครงสร้าง เป้าหมายและยทุธศาสตร์ของขบวนการ
อิศลาห์และตจัญดี์ดท่ีส าคญัๆ ในอิสลาม ตลอดจนแนวคิดของนัก
คิดมุสลิมท่ีส าคญัๆ ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จนถึงปัจจุบนั 
 Definition and importance of reform (Islah) and renewal 
(Tajdid) movement in Islam; emergence, structure, aim and 
strategy of some major Islah and Tajdid movements in Islam; 
thoughts of some great Muslim thinkers since 18 th century to the 
present days   
 
761-457   3(3-0-6)  
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอสิลามในเอเชียอาคเนย์ 
(Islamic History and Civilization in Southeast Asia)  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียอาคเนยก์บัโลกตะวนัออก
กลางในยุคก่อนและหลังอิสลาม ทฤษฏีการเข้ามาของศาสนา
อิสลามสู่ภูมิภาคเอเชียอาคเนย ์อิทธิพลของอารยธรรมอิสลามท่ีมี
ต่อโครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา  
ประวติัศาสตร์ราชวงศมุ์สลิมต่างๆในภูมิภาคน้ี 
 Relationship between Southeast Asia region and Middle East 
world in pre-and post Islamic periods; theories of advent of Islam 
to Southeast Asia region; influence of Islamic civilization on 
social, political, economic and educational structures of this 
region; local history of Muslim dynasties  Islam 
 
761-458 1(1-0-2) 
ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 1 
(Tajwid and al-Qur’an I) 
 หุกมนูนสากีนะฮ ์ ตนัวนี มีมสากีนะฮ ์มดั และ กฎเกณฑต่์าง ๆ 
ในการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้อง พร้อมกับท่องจ าอัลกุรอาน  
สูเราะอลัอะลา และสูเราะอลัฆอชียะฮ  
 Hukum Nun Sakinah, Tanwin, Mim Sakinah, Mad and other 
rules of reading    al-Qur’an correctly, memorize al-Qur’an surah 
al-‘Ala’  and surah  al- Ghasyiah 
 
761-459 1(1-0-2)  
ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 2 

(Tajwid and al-Qur’an II) 
 หุกมมัด ชนิดของมัด  และกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ในการอ่าน 
อลักุรอานใหถู้กตอ้ง พร้อมกบัท่องจ าอลักุรอาน สูเราะฮอ์นันาบะอ 
และสูเราะฮอ์ลับุรูช  
 Hukum of Mad, kinds of mad and rules of reading al- Qur’an, 
memorize al-Qur’an  surah al- Naba’ and surah al- Buruj 
 
761-460    1(1-0-2) 
ตัจญ์วีดและอลักุรอาน 3  
(Tajwid and al-Qur’an III) 
 กฎเกณฑต่์าง ๆ ในการอ่านอลักุรอาน เช่น หุกมรออ ์อสัสักตะอ ์
อัลอิดฆอม มาครัจญ์ และ ซีฟัต อัลหุรูฟ  เป็นต้น พร้อมกับ
ท่องจ าอลักุอาน สูเราะฮ ์อลัหุญุร็อต  อลัมุลกและอลักอลมั   
 Rules of reading al- Qur’a such as hukum Ra’,  al- Saktah, al- 
Idgham, al- Makhraj and sifat al- Huruf;  memorize al- Qur’an  
surah al- Hujurat and al- Mulk 
 
761-461 3(0-9-0) 
ภาคนิพนธ์ 
(Senior Project) 
 นกัศึกษาท าวจิยัในหัวขอ้พิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาอิสลาม
ศึกษา โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า น าเสนอผลใน
รูปแบบรายงาน และน าเสนอ ท่ีประชุมสาขาวชิาอิสลามศึกษา 
 Student conducts the research related to Islamic Studies 
under supervision of supervisor and present the result in the 
seminar of Islamic Studies 
 
761-462 3(3-0-6) 
สนทนามลายูเพ่ืออสิลามศึกษา 
(Malay Conversation for Islamic Studies)  
 ภาษามลายูท่ีเก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษา เน้นดา้นการน าเสนอ
ขอ้มูล การใหแ้ละสอบถามขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัอิสลามศึกษา  
 Malay in common Islamic Studies, focusing on  presenting 
information, giving and Islamic Studies 
 
761-463 300 ช่ัวโมง 
การฝึกงาน 
(Field Work) 
 การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับอิสลามศึกษาท่ี
สัมพันธ์กับวิชาเอกท่ีนักศึกษาเลือกเรียน นักศึกษาต้องเสนอ
โครงงานท่ีน าหลัก อิสลามศึกษาไปปฏิบัติจ ริง นักศึกษา ท่ี
ลงทะเบียนเรียนแลว้ไม่น้อยกว่า 7 ภาคการเรียน ตอ้งติดต่อเขา้รับ
การฝึกงานในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 300 ชัว่โมง แลว้ท ารายงาน
เสนออาจารยผ์ูค้วบคุม 
 Field work in work site  Islamic studies; a project exhibiting 
application of principle of Islamic studies required; student who 
registered for atleast 6 semesters are eligible to do field work for 
a minimum of 300 hours, written report required 
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761-464      6(0-36-0) 
สหกจิศึกษา 
(Cooperarative Education ) 
 เง่ือนไขบงัคบัรายวิชา : ลงทะเบียนเรียนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 7 
ภาคการศึกษาปกติ) 
 การปฏิบติังานจริงดา้นอิสสาม ณ สถานประกอบการ ภายใต้
การดูแลและแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ี
ปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน การน าเสนอผลส าเร็จ
โครงงาน    สหกิจ 
 Full-time job training in the field of Islamic Studies at a 
working place under the supervision of cooperative education 
supervisor and employment supervisor; presentation of the 
achievement of the cooperative education project 
 
762-101              2(1-2-3) 
ภาษาเพ่ือการส่ือสารส าหรับครู                                                                      
Communicative  Language for Teachers     

    พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเนน้การส่ือสารดว้ยภาษาพูด ภาษา
กาย การอภิปรายและแสดงทศันะตามประเด็นทางการศึกษาและ
สาขาวิชาเฉพาะให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและโลก 
จริยธรรมการส่ือสารในอิสลาม การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการ
ส่ือสารในวิชาชีพทางการศึกษาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทุกช่วงวยั 

   Improving listening, speaking, reading and writing 
skills in Thai and English by focusing on communication through 
both verbal and non-verbal communication; discussing and 
reflecting on the specific issues of education and disciplines in 
accordance with the context of society and the world; 
communicating based on Islamic ethic, using technologies to 
develop communication skills for education profession depending 
on diverse people of dicerse ages 

 
762-104            3(2-2-5) 
 วิชาชีพและความเป็นครู                            
Profession and Teachership  

ความเป็นครู การเป็นมุอัลลิมร็อบบานีย ์ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู วุฒิภาวะความเป็นครูอิสลามศึกษา และความเป็นพลเมืองดี 
การพฒันาตนเองจากการปฏิบติังานและการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองให้
มีความรอบรู้ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของยุคสมยั มีความเป็น
ครูอิสลามศึกษาท่ีเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างของผูเ้รียนแต่ละ
บุคคลตามความหลากหลายทางวฒันธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ การ
ใช้นวัตกรรมจัดการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ การคิด
วิเคราะห์และการคิดเชิงนวตักรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และ
พฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจน
วเิคราะห์ วพิากษก์ารใหเ้หตุผล และการแกไ้ขปัญหาเชิงจริยธรรม 

Cultivating teachership and Islamic characteristics for 
Muslim nations (Mualim Rabbani); behaving oneself as an 
ethical and moral rolemodel according to the code of ethics of 
teaching professions; creating profession maturity for Islamic 
Studies teachers, good citizenship, promoting self-development 
from work in practice and learning; Islamic Studies teachers who 

are able to adjust to the dynamic societies and able to manage 
classrooms with learners with different cul-tural backgrounds; the 
course promotes education through implication of learning 
innovation, cre-ativity, analytical and innovative thinking in order 
to inspire and develop learners to be commit-ted seekers of 
knowledge; solving problems analytically, critically, and 
logically 
 
762-201              2(1-2-3) 
จิตวิทยาเพ่ือการสอนและการเรียนรู้                  
Psychology for Teaching and Learning      

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยา
พฒันาการ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการให้
ค  าปรึกษา และจิตวิทยาการศึกษาอิสลาม การสร้างการยอมรับใน
ความแตกต่างดา้นบุคคล กลุ่ม และสังคม การใชจิ้ตวิทยาเพ่ือสร้าง
แรงบนัดาลใจ จูงใจ และเสริมแรงผูเ้รียนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวตักรรม รวมทั้งเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
ประยกุตใ์ชจิ้ตวทิยาในการจดัการชั้นเรียน 

concepts and theories of basic psychology, 
developmental psychology, educational psychology, psychology 
of learning, counseling psychology and psychology of Islamic 
studies; cre-ating culture of respect for individuals, groups and 
social differences; using science of psychology to inspire, 
motivate and empower learners to be educated and innovative to 
be lifelong learners; knowing how to apply psychology to 
classroom management 

 
762-204             2(1-2-3) 
การพฒันาหลกัสูตร                                     
Curriculum Development  

ความหมายและความส าคัญของหลักสูตร การพฒันา
หลักสูตร วิเคราะห์ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตรทั่วไปและ
อิสลาม หลัก สูตรตามการ เป ล่ียนแปลงบริบทของสังคม 
องคป์ระกอบของหลกัสูตร หลกัสูตรปฐมวยั การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตลอดจนหลักสูตรอิสลามศึกษาใน
ระดบัต่างๆ การออกแบบหลกัสูตร โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญาการศึกษาอิสลาม การน าหลกัสูตรไปใช ้การ
ประเมิน และการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู ้เรียนร่วมกับ
สถานศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย และน าเสนอนวตักรรมทาง
หลกัสูตร เพื่อตอบสนองความหลากหลายของผูเ้รียนในปัจจุบนั 

Meaning and importance of curriculum and curriculum 
development; the analysis of philosophy,  general theory and 
Islamic theory based on changing social contexts; curriculum and 
instruction components in early childhood education, basic 
education, vocational education, high-er education and Islamic 
studies curricular of various levels; designing the curriculum by 
integrat-ing the philosophy of Sufficiency Economy and of 
Islamic Education; capable of constructing cur-riculum, 
conducting curriculum evaluation and applying the evaluation 
results to develop the po-tential of learners and educational 
institutions through research process; offering the innovative 
curriculum to meet current various students’ needs 
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762-205             3(2-2-5) 
วิทยาการการจัดการเรียนรู้                              
Instructional Management Sciences 

วเิคราะห์ความหมาย ความส าคญั และองคป์ระกอบของ
วิทยาการจดัการเรียนรู้ แนวคิดการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ การจัดการเรียนรู้ เ ชิงรุก การจัดการเรียนรู้ตามแนว
พฤติกรรมนิยม สร้างสรรค์นิยม และมนุษยนิยม รวมถึงรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ในอิสลาม การจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน การ
คดัสรรแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ เทคนิคและวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนในบริบทต่างๆ การ
จดัการเรียนรู้ท่ีบูรณาการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ออกแบบส่ิงแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบครูมืออาชีพ การออกแบบการจดัการเรียนรู้ในเน้ือหา
และการประเมินสาระการเรียนรู้อิสลามศึกษา โดยการผสานวิธี
สอน เทคโนโลย ีและเน้ือหา (TPCK) เพื่อพฒันาผูเ้รียน 

Analyze the meaning, importance and elements of 
instructional management science; knowing concept of learning 
management and facilitate the student-centered, active, behavior-
ism, constructivism, humanism learning approaches as well as the 
Islamic learning management; understand the blended learning 
and the selection of concepts, theories, models, techniques and 
methods of learning management; integrating of Sufficiency 
Economy Philosophy with learning management; designing the 
learning environments, professional learning management plans 
as well as designing the learning management in content and 
learning assessment of Islamic Studies with model of 
technological pedagogical content knowledge (TPCK) in order to 
develop learners’ potential 
 
762-206           2(1-2-3) 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิิทัลเพ่ือการศึกษาส าหรับครู 
Educational Digital Technology and Innovation for Teachers 

หลกัการ แนวคิด นวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลัทาง
การศึกษา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา การประยุกตใ์ช้
และการประเมินในด้านการจัดการสาร ส่ือการสอน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศแนวดิจิทัลทางการศึกษา กฎหมายและ
แนวโนม้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยกีารศึกษา รวมถึงหลกัจริยธรรม
อิสลามในการใชน้วตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้รู้เท่าทนั
ตามการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกและส่งเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนและสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับวิชาอิสลาม
ศึกษา 

Principle and concepts of innovations and digital 
technology in education;  analyzing, de-signing, developing, 
applying and evaluating in the field of media management, 
teaching and digi-tal information technology in education; 
understanding laws and trends related to the education 
technology; understanding the Islamic ethics in the use of 
innovation and information technology; to be aware of changes in 
the global context and to promote learning effectiveness in the 
class-room and in the school according to the courses provided in 
Islamic Studies 

 
 
 

762-301              3(2-2-5) 
การวิจัยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้          
Research for Learning Development 

แนวคิด ทฤษฎี หลกัการ และแนวทางของการวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ผูเ้รียนเพ่ือก าหนดสภาพปัญหาการ
เรียนรู้ ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเพื่อพฒันาการ
เรียนรู้ ระเบียบวธีิวจิยัอิสลามศึกษา จรรยาบรรณนักวิจยั จริยธรรม
การวิจยัในอิสลาม การด าเนินการวิจยัเพื่อยกระดบัการสอนเพื่อ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน การน าผลการวิจัยไปใช้และเผยแพร่เพ่ือ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน 

Concepts, theories, principles, and guidelines of 
research for learning improvement; analyzing learners to identify 
problems in instruction and learning; research methodology and 
design of research for learning improvement; understand research 
methodology in Islamic studies, code of ethics for researchers 
and research ethics in Islam; capable of conducting and 
implementing research to enhance the quality of teaching for 
learner development; capable of applying re-search results and 
publishing the research to develop teaching and learning 
management 

 
762-302            2(1-2-3) 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                          
Learning Measurement and Evaluation  

แนวคิด หลักการ เทคนิค และวิธีการในการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบเคร่ืองมือในการวัดและ
ประเมินผล การวดัและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาอิสลามศึกษา 
แนวปฏิบติัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แนวใหม่ ผูป้ระเมิน
และผูมี้ส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ จรรยาบรรณ
นักวดัผล การประยุกต์ใช้ผลการวดัและประเมินเพื่อพฒันาการ
สอนและการพฒันาผูเ้รียน การประกนัคุณภาพการศึกษา แนวคิด 
หลักการ และแนวปฏิบัติ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง การน าผลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาสู่การพฒันาการจดัการศึกษา 

Concepts, principles, techniques, and methods for 
learning measurement and evaluation; designing of learning 
measurement and evaluation tools, and measurement and 
evaluation for Islamic Studies; practice guidelines for new 
learning measurement and evaluation approach; un-derstanding 
assessors and participants in learning measurement and 
evaluation, code of conduct for assessors and capable of applying 
learning measurement and evaluation in order to improve 
teaching and learning development; improve quality assurance in 
education, concepts, principles and relevant practice guidelines; 
capable of applying the results of quality assurance in education 
in order to improve educational management 

 
762-307            2(2-2-5) 
ความสัมพนัธ์กบัผู้ปกครองและชุมชน              
Parents and Community Relationship  

บทบาทหน้าท่ีของโรงเรียนต่อชุมชน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชนเพ่ือพฒันา
ผูเ้รียน วเิคราะห์ขอ้มูลและเขา้ถึงบริบทของชุมชน เขา้ใจวิถีชุมชน 
ความสัมพนัธ์ ความคิด ความเช่ือ ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม มีทกัษะมนุษยสัมพนัธ์ตามวิถีอิสลาม ทกัษะการ
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ส่ือสาร การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น การจดัการความรู้ และทกัษะการ
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ การเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ร่วมส่ง เส ริม  อ นุ รักษ์ว ัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอ้ม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถอยู่ร่วมกนับนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวฒันธรรม 

 Role of the school in community; creating a 
collaborative network between schools, par-ents and communities 
to develop learners’ potential; analyzing and access to the 
community context on the ground; understanding the way of 
living, relationships, ideas, beliefs, livelihoods, economy, society 
and culture in community; developing the Islamic human 
relations, communi-cation, collaboration, knowledge 
management and professional learning community building 
skills; knowing how to respect the cultural differences, and 
promoting the cultural, environmental and local wisdom as well 
as capable of living together in community under the 
multicultural diversity 

 
762-106                2(90) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1            
Teaching Practicum in School I 

แนวคิดทฤษฏี องคค์วามรู้เก่ียวกบัวิชาชีพครูและงานครู 
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังเกตนักเรียน ครู ผูบ้ริหาร บุคลากร 
อาคาร สถานท่ีในโรงเรียน วเิคราะห์สภาพการณ์จริงจากการศึกษา 
สังเกต บนัทึกผล เขียนสรุปและรายงานผลการปฏิบติังาน 

Concept, theories, knowledge about teaching 
profession and work of teachers, operation in educational 
institutions, observation to learners, teachers, administrators, 
educational person-nel, building in school and surrounding 
environment, analysis of real situation from study, obser-vation 
and observation record, writing conclusion and reporting 
operation result 

 
762-211               2(90) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                       
Teaching Practicum in School II    

รายวิชาบังคับก่อน :  262-111 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1          

Prerequisite: 262-111 Teaching Practicum in School I 
ช่วยปฏิบติังานสอนและงานในหนา้ท่ีครู (งานประจ าชั้น 

ตรวจการบา้น จดัท าป้ายนิเทศ สร้างส่ือ/อุปกรณ์ คุมชั้นเรียน สอน
ในบางหวัขอ้ สอนซ่อมเสริม งานธุรการ งานหอ้งสมุด คุมแถวและ
กิจกรรมหน้าเสาธง ฯลฯ) ถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
บนัทึกและเขียนรายงานการปฏิบติังาน 

Assistance in teaching and other teaching 
responsibilities of teachers (homeroom, cor-rection of homework, 
creating bulletin board, media and instrument, classroom 
supervision, teaching specific subject, teaching supplementary 
class, administrative affairs, library work, line-up control and 
activities at flag raising assembly) lesson learned presentation 
and knowledge sharing, observation record,  observation 
reflection and report writing on operation 

 
 

762-312               2(90) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3          
Teaching Practicum in School III 

รายวิชาบังคับก่อน :  262-211 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2          

Prerequisite: 262-211 Teaching Practicum in School II 
ศึกษาและวเิคราะห์ผูเ้รียนรายกรณี ดูแล ช่วยเหลือ แกไ้ข

และพัฒนาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล การปฏิบัติงานในหน้าท่ีครูใน
สถานศึกษา พฒันาหลักสูตรและออกแบบวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู ้เรียน ประยุกต์ใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยดิีจิทลั เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้หรือแกปั้ญหาผูเ้รียน 
ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นอย่างสร้างสรรค ์ท าโครงการวิชาการ ถอด
บทเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้ บันทึกและเขียนรายงานการ
ปฏิบติังาน 

Case-by-case analysis of learner, fostering, assisting, 
solving and developing learner individually. Teaching operation 
in institution, curriculum development, learning management 
plan design, learning management for learners, application of 
innovation and digital technology to de-velop learning 
management or solving problems for learners. Creative 
teamwork, knowledge sharing, academic project conducting, 
lesson learned presentation, observation record and report writing 
on operation  

 
762-401               6(240) 
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                       
Teaching Practicum in School IV 

รายวิชาบังคับก่อน :  262-311 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 3          

Prerequisite: 262-311 Teaching Practicum in School III 
การปฏิบติังานในหน้าท่ีครูในสถานศึกษา ปฏิบัติการ

สอนในสถานศึกษาตามสาขาวิชาเฉพาะ พัฒนาหลักสูตรและ
ออกแบบวางแผนการจดัการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาผูเ้รียน 
และมีความเป็นนวตักรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้าง
นวตักรรมเพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาผูเ้รียน วิจัย
เพ่ือพัฒนาผูเ้รียน ปฏิบัติงานร่วมกับผู ้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ ท  า
โครงงาน/โครงการวชิาการ ถอดบทเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้ บนัทึก
และเขียนรายงานการปฏิบติังานโดยเช่ือมโยงกบัทฤษฎี 
 Working operation in the position of teacher in a 
school, teaching practice in specific area, curriculum 
development and design of learning management plan, learning 
management to develop learners and being innovator, application 
of digital technology and creating innovation to develop learning 
management or solve problems for learners, research conducting 
to develop learners, including building creative teamwork, 
developing project and/or academic project, les-son learned 
presentation, knowledge sharing, observation record and report 
writing on operation relating to theory 

   
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
762- 102            3(3-0-6) 
อลัหะดษี                     
Al-Hadith 
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อลัหะดีษท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณธรรม จริยธรรมและมารยาท
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนั พร้อมกบัท่องจ าบางตวับทหะ
ดีษท่ีก าหนด   

 Al-Hadith that related to morality, ethics and courtesy 
in human relationship; memorizing some of the Hadith 

 
762-  103           3(3-0-6) 
ฟิกฮ์อบิาดาตและมุอามาลาต                                
Fiqh Ibadat and Fiqh Muamalat 

 บทบญัญติัอิสลามท่ีเก่ียวกบัอิบาดะฮแ์ละมุอามะลาตท่ี
เก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนั 

 Islamic Laws related to Ibadah (worship) and the 
Muamalat involved in daily life  

 
762- 105            3(3-0-6) 
อะกดีะฮ์อิสลามียะฮ์และกลุ่มแนวคิดในอสิลาม  
Aqidah Islamiyah and Sectarian Thoughts in Islam 

อะกีดะฮฺและเตาฮีด หลกัการอีมาน อิสลามและอลัอิหฺ
สาน ส่ิงท่ีท  าให้อีมานเป็นโมฆะ อัลวะลาอ์และอัลบะรออ์ กลุ่ม
แนวคิดต่าง ๆ ในอิสลามตลอดจนหลักความเช่ือของศาสนาท่ี
ส าคญัๆ ของโลก  

‘Aqidah (Islamic creed) and Tawhid (Oneness of God), 
principles of Iman, Islam and Ihsan; causes of deterioration of 
Iman; al-Wala’ and al-Bara’; sectarian thoughts in Islam, as well 
as the beliefs of the major world religions  

 
762- 202              3(3-0-6) 
ตัจญ์วีด                          
Tajwid 

  หลกัการตจัญว์ดี รูปแบบการอ่าน การอ่านอิสติอาซะฮ์
และบสัมาละฮใ์นการเร่ิมตน้สูเราะฮ ์หุกุมนูนสะกีนะห์ ตนัวีน มีม
สะกีนะห์ ลามกอมารียะฮฺและชัมซียะฮฺ ลามอศัลิยะฮฺ ลามุลฟิอฺล 
ก็อลกอละฮฺ มะคอริญุล  หุรูฟ อลัมิษลาน อัลมุตะกอริบาน อลัมุ
ตะญานิซาน อลัมุตะบาอิดาน อะห์กามุลมดั ตลอดจนเคร่ืองหมาย
การหยดุ 

 Principle of Tajwid, Qur’anic recitation, recitation of 
Isti'adhah and Basmalah in be-ginning of the surah; Nun sakinah 
and tanwin, Mim sakinah, Lam Qamariyah and Shamsiyah, Lam 
Asliyah, Lam al-Fi‘l, Qalqalah, Makharij al-huruf, al-Mislan, al-
Mutaqoriban, al-Mutajanisan, al-Mutaba‘idan; Aahkam al-Madd 
and the stopping mark 

 
762-203              3(3-0-6) 
อรรถาธิบายและท่องจ าอลักุรอาน                
Qur'anic Exegesis and Memorization  

  อรรถาธิบายโองการเก่ียวกับบทบญัญติัและกฏต่างๆ 
เช่น การผิดประเวณี (ซินา) การประพฤติผิดทางเพศ (ลิอาน) การ
กล่าวหาผูอ่ื้นว่าท าซีนา การลักขโมย โองการท่ีเก่ียวกับมารยาท
ต่างๆ อาทิเช่น อันนูร อัลหุญุรอต การประยุกต์ใช้สู่การพฒันา
ตนเองและสังคม ท่องจ าสูเราะฮอ์สัสัจญด์ะฮ ์อลัหุญุรอต อลัมุลก ์
อัลอินสาน  อันนะบะห์ อันนาซิอาต อัลมุฏ็อฟฟิฟีน อัลอะอ์ลา 
อลัฆอชิยะห์ อลับะลคั อซัซลัซะละห์ 

Qur’anic exegesis on Ahkam verses such as adultery 
(Zina), Li‘an, accuse someone do Zina, thief etc.; Qur’anic verses 

related to Islamic etiquette such as surah an-Nur, surah al-Hujurat 
and application to self and social development; memorizing surah 
al-Sajdah, surah al-Hujurat, su-rah al-Mulk and surah al-Insan 

 
762-207             3(3-0-6) 
อุลูมอลักุรอาน                         
Ulum al-Qur’an (Sciences of al-Qur’an) 

 ศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัอลักุรอาน การบนัทึกและรวบรวมอลั
กุรอาน ลักษณะและสาเหตุการประทานวะฮีย ์โองการมกักียะฮ์
และมะดะนียะฮ์ นาสิคและมันซูค การอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ลกัษณะโองการท่ีเป็นคอศ อาม มุหกมั มุตะชาบิฮ มุฏลกัและมุกอย
ยัด  ตลอดจน ศึกษานักอรรถา ธิบายอัลกุ รอ านและต า ร า
อรรถาธิบายอลักุรอานท่ีส าคญัๆ ในแต่ละยคุสมยั  

 The science of the Qur’an; compilation and 
transcription of the Qur’an; Wahy char-acteristics and its reasons 
of revelation; Makkiyah and Madaniyah verses; abrogator verses 
(Na-sikh) and abrogated verses (Mansukh); Qur’anic exegesis; 
Qur’anic verses of Khas (particularity), ‘Amm (generality), 
Muhkam (decisive), Mutashabih (allegorical), Mutlaq (absolute), 
and Muqayyad (restricted) as well as study Qur’anic exegeters 
and Qur’anic commentary books in each period 

 
762- 208            3(3-0-6) 
อุศูลลุลฟิกฮ์                                    
Usul al-Fiqh   

ประวติัความเป็นมาของวิชาอุศูลุลฟิกฮ์ แหล่งท่ีมาของ
บทบัญญติั (หุกม) ประเภทของหุกม  วิธีการตีความตัวบทจาก     
อลักุรอานและอัลหะดีษ ตลอดจนศึกษาปรัชญาและเจตนารมณ์
ของบทบญัญติัอิสลามอยา่งสังเขป   

Historical background of Usul al-Fiqh; sources of 
Hukm, classification of Hukm; method of interpreting texts from 
Qur’an and Hadith as well as study the philosophy and objectives 
of Islamic law in brief 
 
762-209          3(3-0-6) 
ภาษามลายูส าหรับครูอสิลามศึกษา 1           
Malay Language for Islamic Studies Teacher I 

โครงสร้างของภาษามลายแูละยาว ีหน่วยเสียง พยญัชนะ 
สระ ค าศพัท์หมวด ประโยคพ้ืนฐาน วฒันธรรมมลายู การส่ือสาร
เบ้ืองตน้ตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเนน้ทกัษะ การฟัง การพูด  

Structure of Malay and Jawi, phonetics, consonances, 
vowels, vocabularies, basic sen-tences; Malay cultures; basic 
communication in various situations by emphasizing on listening 
and speaking skills 

 
762-210             3(3-0-6) 
ภาษาอาหรับส าหรับครูอสิลามศึกษา 1            
Arabic Language for Islamic Studies Teacher I 

โครงสร้างของภาษาอาหรับ หน่วยเสียง พยญัชนะ สระ 
ค าศัพท์หมวด ประโยคพ้ืนฐาน วฒันธรรมอาหรับ การส่ือสาร
เบ้ืองตน้ตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเนน้ทกัษะ การฟัง การพูด  

Structures of Arabic language, phonetics, consonances, 
vowels, vocabularies, basic sentences; Arab cultures; basic 
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communication in various circumstances by emphasizing on 
listen-ing and speaking skills 

 
762- 303           3(3-0-6) 
อุลูม อลัหะดษี                                                  
Ulum al-Hadith (Sciences of Hadith) 

ประวัติพัฒนาการอุลูม อัลหะดีษ ความหมายและ
ความส าคญัของหะดีษ การบนัทึกหะดีษ สายสืบ(Sanad) และตวั
บท (Matan) หะดีษ การจ าแนกประเภทและชนิดต่างๆ ของหะดีษ 
ตลอดจนมุศฏอละห์ อลัหะดีษ (Mustalah al-Hadith) 

Historical development of ‘Ulum al-Hadith (sciences 
of Hadith); definition, significance and record of al-Hadith; chain 
(Sanad) and text (Matn) of al-Hadith; classifications and types of 
Had-ith as well as Hadith terminology (Mustalah al-Hadith) 
 
762-304            3(3-0-6) 
การจัดการเรียนรู้สาระวิชาอสิลามศึกษา             
Learning Management of Islamic Studies  

ความส าคัญและวตัถุประสงค์การจัดการการเรียนการ
สอนสาระวิชาอิสลามศึกษา คุณลกัษณะ บทบาทและหน้าท่ีของ
ผูส้อนและผูเ้รียนอิสลามศึกษา รูปแบบ เทคนิคและวิธีการสอน 
การออกแบบ การวางแผนการจดัการเรียนรู้สาระวิชาอิสลามศึกษา 
การจดัการและการบริหารชั้นเรียน การวดัและการประเมินผลการ
เรียนรู้ การฝึกการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการฝึกแบบจุลภาคและการ
ประยกุตใ์ชใ้นสถานศึกษา 

Significance and Objective of Teaching and Learning 
in Islamic Education; Characteris-tics and Roles of Teachers and 
Learners of Islamic Studies; Format, Techniques and Methods, 
De-signing, Planning for Learning Management of Islamic 
Education. Management and Administration in Classes, 
Measurement and Evaluation of Learning, Practical training and 
apply micro teaching in schools 
 
762-306           3(3-0-6) 
ภาษาอาหรับส าหรับครูอสิลามศึกษา 2               
Arabic Language for Islamic Studies Teacher II 

บทสนทนาตอบโต้ ตามสถานการณ์ต่างๆ อ่านจับ
ใจความ สรุปขอ้ความ แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองและสถานการณ์
ต่างๆ การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เล่าเหตุการณ์ ฝึกทกัษะ
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ ส านวน
โวหาร 

Conversation according to circumstances, Read the 
summary of the message, com-ment on the subject and 
circumstances, Expressing feelings and opinion, narrating events, 
Practic-ing listening, speaking, reading, and writing skills, Arabic 
Language grammar, and Idioms in Arabic Language 

 
762-311            3(3-0-6) 
การสอนภาษาอาหรับส าหรับครูอสิลามศึกษา   
Teaching Arabic for Islamic Studies Teacher 

การสอนภาษาอาหรับโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ
เพ่ือการพฒันาทกัษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของผูเ้รียน 

Teaching Arabic language by using a variety of 
techniques and methods for improving listening, speaking, 
reading and writing skills of students 

 
762-470           2(2-0-4) 
วิทยาการสอนอสิลาม                 
Islamic Pedagogy 

แนวคิด จิตวิญญาณความเป็นครู คุณลกัษณะความเป็น
ครู เทคนิคและวิธีการสอนตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมหมดั 
ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั  

Concepts, the spirit of teachership, teacher 
characteristics, and Islamic pedagogy based on the practices of 
the Prophet Muhammad (s.a.a.w) 

 
762-471            2(2-0-4) 
วิทยาการสอนอลักุรอาน                           
Qur’anic Pedagogy 

 วทิยาและเทคนิกการสอนอลักุรอาน การสอนแบบติลา
วะตี การสอนแบบอิกเราะอฺ การสอนแบบกิรออะตี เป็นตน้ 

  Science and teaching technique of al-Qur’an, Tilawati 
method of teaching, Iqra meth-od of teaching, Qiraati method of 
teaching 

 
กลุ่มวิชาเอกเลือก   
761-329             3(3-0-6) 
หลกัดะอฺวะฮ์                        
Principles and Methods of Da‘wah 

  ความหมาย เป้าหมาย วิธีการและหลกัการดะอวะฮใ์น
อิสลาม ประวติัการดะอ์วะฮ์ของบรรดาศาสดา กระบวนทัศน์
อิสลามในการดะอ์วะฮ์และการดะอ์วะฮ์ในมิติสากล วิถีทางและ
เทคนิคการดะอวะฮใ์นสังคมปัจจุบนั 

  Definition, aims, methods and principles of Da‘wah 
in Islam; history of prophets’ Da‘wah; Islamic view on Da‘wah 
and its universal dimensions; means and techniques of Da‘wah in 
modern society 

 
761-333           2(2-0-4) 
จิตวิทยาศาสนา             
Psychology of Religion 

ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาศาสนา วิธีการศึกษา
ศาสนาของนักจิตวิทยา  แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาศาสนา 
อารมณ์ พฤติกรรม บุคลิกภาพ และทศันคติ ตลอดจนประสบการณ์
ทางศาสนา 

Origin of psychology of religion, methodology of 
studying religion of psychologists, concepts and theories of 
psychology of religion, emotion, behavior, personality, and 
attitude as well as religious experiences 

 
762-305            3(3-0-6) 
ภาษามลายูส าหรับครูอสิลามศึกษา 2        
Malay language for Islamic Studies Teacher II 

บทสนทนาตอบโต้ ตามสถานการณ์ต่างๆ อ่านจับ
ใจความ สรุปขอ้ความ แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองและสถานการณ์
ต่างๆ การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น เล่าเหตุการณ์ ฝึกทกัษะ
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การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ไวยากรณ์ภาษามลายู ส านวน
โวหาร 

Conversation according to circumstances, Read the 
summary of the message, comment on the subject and 
circumstances, Expressing feelings and opinion, narrating events, 
Practic-ing listening, speaking, reading, and writing skills, Malay 
Language grammar, and Idioms in Malay Language 
 
762- 308   3(3-0-6) 
กฎหมายครอบครัวและมรดกในอสิลาม          
Law of Family and Inheritance in Islam 

บทบัญญติัอิสลามท่ีเก่ียวกับครอบครัว เช่น การหมั้น 
การสมรส สิทธิและหน้าท่ีของคู่สมรส การส้ินสุดของการสมรส 
เป็นตน้ รวมทั้งหลกัการแบ่งมรดกตามบทบญัญติัอิสลาม 

Islamic law relating to the family such as marriage, 
rights and duties of spouses, the end of marriage, as well as the 
principle of dividing the inheritance according to the Islamic law 
 
762-309        3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอสิลาม                         
Islamic History and Civilization 

สังเขปประวติัศาสตร์อิสลามตั้งแต่ยุคคุละฟาอ์อรัรอชิ
ดีน ราชวงศอุ์มยัยะฮ ์อบับาสียะฮ ์ จนถึงราชวงศอุ์ษมานียะฮ ์ความ
โดดเด่นของอารยธรรมอิสลามในแต่ละยุคสมยั ตลอดจนอิทธิผล
ของอารยธรรมอิสลามท่ีมีต่ออารยธรรมโลก  

Brief History of Islam from the Rashidun Caliphate 
Period, the Umayyad, the Abbasid, to the Ottoman Dynasty; the 
distinction of Islamic civilization in each age as well as the 
influence of Islamic civilization on world civilization 

 
762-310          3(3-0-6) 
การสอนภาษามลายูส าหรับครูอสิลามศึกษา      
Teaching Malay for Islamic studies teacher 

การสอนภาษามลายูโดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆเพ่ือ
การพฒันาทกัษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ของผูเ้รียน
 Teaching Malay language by using a variety of 
techniques and methods for improving listening, speaking, 
reading and writing skills of students 
 
762-461           3(3-0-6) 
การศึกษาอสิลามในอาเซียน            
Islamic Education in ASEAN 

ระบบการศึกษาอิสลามในกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้ ง
ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษา เนน้การศึกษาอิสลามใน
ประเทศไทย 

Islamic educational systems of basic and higher 
education in ASEAN; emphasis on Islamic education in Thailand 
 
762-462         2(2-0-4) 
การศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้            
Education in Southern Border Province Multi-culture 
societies  

การเรียนการสอนในอดีตสมัยปัตตานีเป็นศูนยก์ลาง
วชิาการอิสลาม การจดัการศึกษาในระบบปอเนาะดั้งเดิม พฒันการ

ดา้นการศึกษาจากอดีตถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ระบบการเรียนการ
สอน การเมือง การปกครอง การบริหารการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนใต ้และการจดัการศึกษาในสังคมพหุวฒันธรรม 

Teaching and learning in the past during the time 
period Pattani became an academic center of Islam, educational 
provision in the original Pondok system, development of 
education from the past to the present, analyzing system of 
teaching and learning, politics, government, educational 
administration in the southern border provinces of Thailand and 
multi-culture society educational management 

 
763-140 3(3-0-6) 
องค์การและการจัดการในอสิลาม  
(Organization and Management is Islam) 
 ความหมาย แนวคิด ทฤษฎีต่าง  ๆ เก่ียวกับการจัดองค์การ 
หลกัการและวธีิการจดัองคก์ารในอิสลาม การก าหนดอ านาจหน้าท่ี
ในองคก์าร หลกัการและหน้าท่ีส าคญั ๆ ของการจดัการในอิสลาม 
เช่น การวางแผน การตดัสินใจ การจดัก าลงัคน การอ านวยการ การ
ควบคุมงาน การส่ือสารและการประเมินผล  
 Definition, concepts and theories of organization 
management; principles and methods of organization 
management in Islam; power and authority determination; major 
functions in Islamic management: planning, decision-making, 
staffing and human resource management, direction, controlling, 
communication and evaluation 
 
763-210  3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  
(Microeconomics I) 
 หลักทั่วไปของ เศรษฐศาสตร์ จุลภาค  กฎอุปสงค์และ 
อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การก าหนดราคา 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นแห่งความ
พอใจเท่ากนั ทฤษฎีวา่ดว้ยมูลค่า ราคา ค่าจา้ง ค่าเช่า ก าไร ดอกเบ้ีย 
การผลิต ตน้ทุน ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตและผลตอบแทนจาก
การใช้ปัจจัยเหล่านั้ น การก าหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ 
 General principles of microeconomics; law of demand and 
supply and its elasticity; price determination; consumer behavior; 
utility theory and indifference curve analysis; theory of  value: 
price, wages, rent, profit, interest, production and costs; factors of 
production and returns; price determination under perfect and 
imperfect competition 
 
763-211        3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1    
(Macroeconomics I) 
 หลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายของรายได้
ประชาชาติ การก าหนดรายไดแ้ละผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ 
พฤติกรรมการใชจ่้ายของรัฐบาลทางดา้นการบริโภค การออม การ
ลงทุน การจา้งงาน การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงินและ
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การคลงั เงินเฟ้อ เงินฝืด การคา้ระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน 
วงจรเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 General principles of macroeconomics; definition of national 
income; gross national income and product determination; 
government expenditure on consumption, saving, investment and 
employment; finance and banking; monetary and fiscal policy; 
inflation and deflation; international trade; balance of payment; 
business cycle and economic growth 
 
763-212      3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์อสิลาม  
(Islamic Economics) 
 ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญั ความเป็นมา จริยธรรม และ
ลักษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์อิสลาม   ความรู้ทั่วไปว่าด้วย
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในอิสลาม กฎเศรษฐศาสตร์และ
กฎหมายอิสลาม ระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภค การอุปโภค
บริโภค การผลิตและการจ าหน่าย กรรมสิทธ์ิ ตลาด การคลงัและ
สถาบนัการเงินในอิสลาม การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางอิสลาม 
 Definition, scope, significance, history, ethics and special 
aspects of Islamic economics, general knowledge on Islamic 
micro and macro economics; law of economics and Islamic 
Juriprudence; economic systems; consumer behavior; 
consumption; production and distribution; ownership; markets; 
finance and financial institute; Islamic economic development 
 
763-213  3(2-2-5) 
คอมพวิเตอร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ  
(Computer for Economics and Management) 
 การใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมีความเหมาะสมในเศรษฐศาสตร์และ
การจดัการในอิสลาม 
 Appropriate software programs for economics and 
management in Islam 
 
763-214   3(3-0-6) 
สถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ  
(Statistics for Economics and Management) 
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสถิติ การจัดระเบียบและวิเคราะห์
ข้อ มู ล  ก า รห าส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร รณน า  ก า ร สุ่ มตั ว อ ย่ า ง  ก า ร 
คาดคะ เนทางคณิตศาสตร์  การประมาณค่า  การทดสอบ 
สมมุติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์ วิธีการแบบนอนพารา
เมตริก  วธีิการค านวณและการใชเ้ลขดชันีแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา การตดัสินใจภายใตค้วามไม่แน่นอนตามทฤษฎีของ
เบย ์
 General knowledge of statistics; data arrangement and 
analysis; descriptive statistics;  sampling techniques; expectations 
in mathematics; estimation procedure; hypothesis testing; chi-
square test; analysis of variance; linear regression and correlation 
analysis; non-parametric statistics; calculation and application of 

various indices; time series analysis; decision making under 
uncertainty according to Bay’s theory 
 
763-315  3(3-0-6) 
สังคมเศรษฐกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(Socio-Economics of Southern Border Provinces of Thailand) 
 ความหมาย ทฤษฎี นโยบายและการวางแผนเพื่อพัฒนา
ภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ทางดา้น
การกระจายรายได้ การตั้ งถ่ินฐาน การขยายตัวของชุมชน การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจทั้ง
จากองค์กรของรัฐและเอกชน โครงการพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่าย
ระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ภูมิปัญญาชาวบ้านใน
โครงสร้างสังคมเศรษฐกิจ เช่น การจัดการซะกาต การสหกรณ์ 
สถาบนัการเงินท่ีปราศจากดอกเบ้ีย เป็นตน้ ปัญหาและแนวทาง
แกปั้ญหาสังคม และเศรษฐกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 Definition, theory, policy and planning of regional 
development,  especially  in five southern border provinces,  with 
emphasis on income distribution, settlement, community 
expansion and economic growth; social and economic 
development  projects of  private and government organizations, 
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Development 
project (IMT-GT); local wisdom in socio-economic structure, 
such as Zakat management, cooperative, interest-free financial 
institute; socio-economic problems and solutions  
 
763-316  3(3-0-6) 
ฟิกฮ์ส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
(Fiqh for Economics and Management) 
 ความส าคญัของฟิกฮ์ในด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
หลกัฟิกฮว์า่ดว้ยกรรมสิทธ์ิ อะกดั การจ าน า จ  านอง ดอกเบ้ีย ก าไร 
การเช่า ค่าจา้ง ซะกาต การเป็นหุน้ส่วน การประกอบธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ ท่ีอิสลามอนุมติัและไม่อนุมติั 
 Significance of Fiqh in economics and management;  
principles of Fiqh on ownership, akads, pawn, mortgage, interest, 
profit, rent, wage, zakat, partnership, as well as permitted and 
prohibited business in Islam 
 
763-317  3(3-0-6) 
คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการ 
(Mathematics for Economics and Management) 
 แนวคิดและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เร่ืองฟังกช์นั และอนุพนัธ์
ประเภทต่าง ๆ การหาค่าต ่าสุดและสูงสุด ตลอดจนค่าเชิงอนุพนัธ์ 
และปริพนัธ์ มาอธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และ
ธุรกิจ เพ่ือให้เขา้ใจลักษณะความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยเนน้ความสัมพนัธ์ระหวา่งฟังก์ชัน่ของ
ผลรวม ค่าเฉล่ีย และอัตราการเ พ่ิมหน่วยสุดท้ายในรูปของ
ตน้ทุน  รายรับ ผลผลิตและการบริโภคเป็นตน้ 
 Concepts and theories of mathematics; function and 
derivatives; maximization and minimization approach; 
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differentiation and integration; relationship of variables in 
economics and business, emphasis on relationship between total, 
average and marginal variable of various functions such as cost, 
revenue, output and consumption function 
 
763-318  3(3-0-6) 
ทฤษฎีและหลกัการปฏิบัติในเศรษฐศาสตร์อสิลาม 
(Theory and Application of Islamic Economics) 
 พฤติกรรมของผูอุ้ปโภคบริโภค ความส าคัญของการผลิต
และปัจจยัการผลิตในอิสลาม ทฤษฎีราคา ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย
และก าไร ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนและแรงงาน ตลาดและการ
แข่งขนั การกระจายรายไดแ้ละความมัง่คัง่ในอิสลาม การคา้และ
พาณิชกรรม อะกดัประเภทต่าง ๆ การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
เศรษฐศาสตร์สวสัดิการในอิสลาม 
 Consumer behavior; significance and factors of production 
in Islam; theories of price, wage, rent, interest and profit; 
relationship between capital and labor; market and competition; 
income and wealth distribution in Islam; trade and commerce; 
kinds of contracts (akads); economic development planning; 
welfare economics in Islam 
 
763-319   3(3-0-6) 
ภาษาองักฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอสิลาม  
(English for Islamic Economics and Management) 
 ทกัษะการอ่านเบ้ืองตน้  อ่านต าราและบทความทางวิชาการ
ท่ีเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์และการจดัการในอิสลาม 
 Basic reading skills; reading of books and academic articles 
about Islamic economics and management  
 
763-322   3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
(Microeconomics II) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค วิเคราะห์เส้นแห่งความพอใจ
เท่ากันแบบนับหน่วยและแบบเรียงล าดับ หลกัการสร้างเส้นอุป
สงคแ์ละเส้นอุปทาน ทฤษฎีการผลิต หลกัการผสมปัจจยั การผลิต
ท่ีเสียตน้ทุนต ่าท่ีสุด  หลกัการเลือกผลผลิตร่วม ทฤษฎีตน้ทุน การ
ผลิตโดยเน้นส่วนประกอบตน้ทุน การผลิตในระยะส้ันและระยะ
ยาว โครงสร้างของตลาดประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพของตลาด
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งดา้นวภิาคกรรม 
 Consumer behavior theory; cardinal and ordinal 
measurement of indifference curve; demand and supply curves; 
production theory; least cost combination method; joint product 
selection; cost theory; production emphasizing cost proportions; 
long-term and short-term production; market structures under 
different conditions; market equilibrium, including distribution 
 
763-323  3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
(Macroeconomics II) 

 การค านวณรายได้ประชาชาติด้านรายได้ รายจ่าย ผลผลิต
และมูลค่าเ พ่ิม ระบบบัญชีสังคม ทฤษฎีการก าหนดรายได ้
ส่วนประกอบของอุปสงค์และอุปทานรวม ดุลยภาพของระบบ
เศรษฐกิจโดยแยกศึกษาปัจจยัต่าง ๆ เช่น ดา้นการผลิต ปริมาณเงิน
และการจ้า งงาน  การ เป รียบเ ทียบแนวทางการวิ เคราะ ห์
เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค แบบเคนส์ และแบบอิสลาม ความ
จ าเริญทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การ
แกปั้ญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยใชน้โยบายทางการเงินและการ
คลงั 
 Measuring national income and expenditure; product and 
added value; social accounting system; income determination 
theory; composition of aggregate demand and supply; economic 
equilibrium with emphasis on factors of production, money 
supply and employment; comparative analysis on classical, 
Keynesian and Islamic economics; economic growth and 
stabilization; monetary and fiscal policy in solving economic 
problems  
 
763-324   3(3-0-6) 
ประวัติแนวคิดเศรษฐศาสตร์อสิลาม 
(History of Islamic Economics Thought) 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน
และอลัหะดีษ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของนักปราชญมุ์สลิม เช่น 
อบูยุซุฟ อลัมาวรัดี อิบนุตัยมียะฮ อิบนุค็อลดูน อัล ฆอซาลี ชาฮ ์  
วาลิยลุอลอฮ อดัดะฮลาว ีเป็นตน้ และแนวคิดเศรษฐศาสตร์อิสลาม
ร่วมสมยั 
 Economic concept in Qu’ran and Al-hadith; economic 
thoughts of Muslim scholars, such as Abu Yusuf, Al-Mawardi, 
Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Shah Waliyullah Al-
Dahlawi; contemporary Islamic economic thoughts 
 
763-325   3(3-0-6) 
เศรษฐกจิไทยและระบบเศรษฐกจิเปรียบเทียบ 
(Thai Economy and Comparative Economic Systems) 
 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเศรษฐกิจไทยทั้ งในอดีตและ
ปัจจุบนั ลกัษณะการพฒันาดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิช
กรรม การคา้กบัต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัประเทศมุสลิม 
ประชากรและแรงงาน นโยบายการเงินและการคลงั  การกระจาย
รายได ้แนวคิดและอุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
ระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ โดยเน้นการจดัองคก์ร สถาบนั ค่านิยม
และเป้าหมาย 
 Past and present economic structures of Thailand; 
agricultural, industrial, and commercial development; 
international trade, especially with Muslim countries; population 
and labor; monetary and fiscal policy; income distribution; 
concepts and obstacles in economic development; comparison of 
economic systems, with emphasis on organization management, 
institution, value and goal 
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763-326    3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคารในอสิลาม 
(Monetary Economics and Banking in Islam) 
 บทบาทของเงินและสินเช่ือในระบบเศรษฐกิจ การออมและ
การลงทุน ทฤษฎีเงินตรา และอัตราดอกเบ้ีย หน้าท่ีของธนาคาร
กลาง ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืน   ๆ ทฤษฎีและแนว
ปฏิบติัของธนาคารอิสลาม บทบาทของสถาบนัการเงินท่ีปราศจาก
ดอกเบ้ียในการพฒันาเศรษฐกิจ 
 Role of money and credit in economic system; saving and 
investment;  theory of money and interest; functions of central 
bank, commercial bank and other financial institutions; theory 
and practice of Islamic bank; role of interest-free financial 
institution in economic development 
 
763-327   3(3-0-6) 
การคลงัสาธารณะในอสิลาม 
(Public Finance in Islam) 
 นโยบายการคลังและการจัดท างบประมาณแผ่นดินของ
รัฐบาลอิสลามในช่วง ฮ.ศ.1-651 (ค.ศ.623-1281) ยคุศาสดามุฮมัมดั 
คุลาฟาอุรรอชีดีน มุอาวียะฮและอบับาซิยะฮ์ บทบาทของซะกาต 
บัยตุลมาล ทั้ งท่ีเป็นภาระและเคร่ืองมือของรัฐในการแก้ปัญหา
ความยากจน ความแตกต่างและคลา้ยคลึงกนัระหว่างซะกาตและ
การภาษีอากร รัฐอิสลามกบัการจดัท างบประมาณสมยัใหม่ 
 Fiscal policy and budget procedure of Islamic government 
in A.H. 1-651 (A.D.623-1281), during periods of Prophet 
Muhammad, kulafaurashideen, Muawiyah and abbasiyah; roles 
of Zakat and Baitulmal as commitment and instrument in solving 
poverty; difference and similarity between Zakat and taxation; 
Islamic state and modern budget procedure 
 
763-328   3(3-0-6) 
เศรษฐกจิประเทศเอเชีย 
(Asian Economics) 
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย สถาบนัและ
ปัจจัยต่าง  ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  นโยบาย
และวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยกบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้ศึกษาประเทศมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา จีนและ
อินเดีย 
 Economic sructures of Asian countries; institutes and 
factors influencing their economic changes; policy and solution 
of economic problems; economic relation between Thailand and 
other countries, especially Malaysia, Indonesia, Singapore, 
Brunei, Philippines, Vietnam, Cambodia, China and India 
 
763-329  3(3-0-6)      3(3-0-6) 
เศรษฐมิติเบ้ืองต้น 
(Introduction to Econometrics)      

 การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ โดยใช้
สมการถดถอยแบบง่าย และสมการถดถอยพหุคูณ การตรวจสอบ
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมการถดถอย  ค่าผดิพลาดท่ีสัมพนัธ์กนั  การ
แปลงสภาพสมการท่ีไม่เป็นเส้นตรง การสร้างสมการเชิงซ้อน ตวั
แปรหุ่น การสร้างสมการระบบ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการหาค่าตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
 Economic and business model construction with simple 
regression and multiple regression models; investigating 
problems relating to linear regressions; heteroscedasticity; 
autocorrelation and multicollinearity;  transforming of non-linear 
equations; complex equation construction, dummy variables , 
construction of  simultaneous equation systems; application of  
computer program  for estimating  economic and business 
variables 
 
763-341   3(3-0-6) 
การจัดการการตลาด 
(Marketing Management) 
 บทบาทและหน้าท่ีของตลาด ตลาดประเภทต่าง ๆ การแบ่ง
ส่วนตลาด การพยากรณ์โอกาสในทางการตลาด การวางแผนและ
การจดัการผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการขาย และการ
ก าหนดราคา พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในแต่ละวฒันธรรม บทบาท
และวตัถุประสงคข์องการโฆษณา 
 Role and function of marketing; types of market; market 
shares; market opportunity forecast; planning, packaging, 
distribution, sale promotion and pricing; consumer behavior in 
different cultures; role and objective of advertising 
 
763-342  3(3-0-6) 
หลกัการบัญชีในอสิลาม 
(Principles of Accounting in Islam) 
 แนวคิดเบ้ืองตน้และวตัถุประสงคข์องการบญัชี งบดุล งบก าไร
ขาดทุน ระบบบัญชีและวิธีการบันทึกรายการบัญชี การจัดรายได้
ทรัพยสิ์นถาวรและการค านวณค่าเส่ือมราคา การจดัก าไรในการผลิต 
การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดท างบทดลองและงบประมาณ
ต่าง ๆ รายการปรับปรุงบัญชี การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ตน้ทุน ปริมาณก าไร การวิเคราะห์เพ่ือการตดัสินใจ บญัชีภาษีอากร
และการบัญชีราชการ บัญชีซะกาตและบัญชีสถาบันการเงินใน
อิสลาม 
 Basic concept and objective of accounting, balance sheet, 
income statement, accounting system and recording; fixed 
income management; calculation of depreciated value; profit 
management; financial statement analysis; preparation of trial 
balance and statement of cash flow; accounting adjustment; 
relationship between cost, volume and profit; analysis for 
decision making; tax account and government account; Zakat 
account and financial institution account in Islam 
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763-343   3(3-0-6) 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resources Management) 
 ความส าคญั ทฤษฎีและหลกัการในการบริหารงานบุคคล 
ระบบคุณธรรมและระบบอุปถัมภ์ กระบวนการต่าง ๆ ในการ
บริหารงานบุคคล ได้แก่ การวางแผนก าลังคน การสรรหา การ
ก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือน การพฒันาการจดัสวสัดิการ 
ปัญหาในการบริหารงานบุคคล กฎหมายและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารงานบุคคล ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารบุคคลและ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนการพฒันาทกัษะการบริหารงานบุคคล
และภาวะผูน้ าในอิสลาม 
 Significance, theory, and principle of personnel management; 
moral and patronage systems; personnel management process: 
personnel planning, recruitment, determination of position and 
salary; welfare management; personnel management problems; 
laws and organizations involving personnel management; 
relationship between personnel management and environment 
management; development of personnel management skills and 
leadership in Islam 
 
763-344   3(3-0-6) 
การจัดการทางการเงิน 
(Financial Management) 
 เป้าหมายและหน้าท่ีทางการเงิน ตลาดเงินและสถาบัน
การเงิน เทคนิคและวิธีการในการบริหารการเงิน ทั้ งในด้านการ
จดัหาและจดัสรรเงินทุนระยะส้ัน ระยะปานกลางและระยะยาวการ
ตดัสินใจลงทุน โครงสร้างและนโยบายเงินปันผล ตลอดจนการ
ตดัสินใจปัญหาทัว่ไปทางการเงิน 
 Financial aims and roles; monetary market and financial 
institutions; techniques and processes of financial management: 
acquisition and allocation of short-, medium- and long-term 
capital; investment decision; structure and dividend policy; 
financial decision making 
 
763-345   3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกจิ 
(Business Law) 
 ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ท่ีมา ชนิด การใช ้การตีความ และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชยว์่า
ดว้ยบุคคล นิติกรรม หน้ีสัญญา การละเมิดสัญญา หลกักฎหมายว่า
ดว้ยหา้งหุน้ส่วนและบริษทั รวมทั้งเอกเทศสัญญาท่ีส าคญั ๆ 
 Knowledge of law: history, kinds, enforcement, 
interpretation and nullification of law; general principles of civil 
code and commercial law regarding personnel, legal act, 
obligation contract, and contract transgression; legal principles 
concerning partnership and company, including specific contracts 
 
 
 

763-346   3(3-0-6) 
การจัดการการลงทุนในอสิลาม 
(Investment Management in Islam) 
 ความส าคญัของการลงทุนในอิสลาม ความแตกต่างระหว่าง
ก าไรและดอกเบ้ีย การลงทุนกับการเก็งก าไร ส่ิงจูงใจให้เกิดการ
ลงทุน วิธีวิเคราะห์การลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน การ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรม แนวความคิด
เก่ียวกับมูลค่าปัจจุบนั การวิเคราะห์แนวคิดอิสลามเก่ียวกับ หุ้นกู ้
หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธ์ิ หุ้นแปลงสภาพ และสิทธิในการซ้ือหุ้น 
การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงราคาหุน้สามญัโดยวธีิการต่าง ๆ 
 Significance of Islamic investment; differences between 
profit and interest; investment and speculation; motivations for 
investment; investment analysis methods; return on investment; 
analysis of economic and industrial position; concept of present 
value; analysis of Islamic concepts about loan-stock, common-
stock, preferred stock, transform stock, and stock warrants; 
analysis of change in common stock price 
 
763-347   3(3-0-6) 
การจัดการการผลติในอสิลาม 
(Production Management in Islam) 
 ลกัษณะและความส าคญัของการผลิตในอิสลาม ปัจจยั
เก่ียวกบัการตดัสินใจดา้นการผลิต ระบบการผลิต การจดัองคก์าร
เพื่อการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ
และปริมาณ การบ ารุงรักษา การจดัซ้ือและระบบการควบคุมสินคา้
คงเหลือ  
 Significance of production in Islam; factors affecting 
decision-making in production; production system; management 
of production organization; production planning; quality and 
quantity control; maintenance; purchasing and inventory control  
 
763-348   3(3-0-6) 
การจัดการสินเช่ือ 
(Credit Management) 
 ความหมาย ขอบเขตและประเภทของสินเช่ือ การตดัสินใจ
ในการให้สินเช่ือ การก าหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายการให้
สินเช่ือของสถาบันการเงินทั้ งท่ีมีดอกเบ้ียและไม่มีดอกเบ้ีย การ
พิจารณาโครงการ การควบคุมและติดตามหน้ี วิธีปฏิบติักบัหน้ีสูญ 
ขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายเก่ียวกับสินเช่ือ การใชสิ้นเช่ือต่างประเทศ 
การแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การเรียกเก็บเงินต่างประเทศ 
ตลอดจนการใชร้ะบบขอ้มูลช่วยในการบริหารสินเช่ือ 
 Definition, scope, and types of credit; loan decision; credit 
determination and policy of financial institutions; project 
consideration; debt control and follow up; bad debt management; 
legal practice on credit; international credit; foreign exchange; 
foreign collection; information system for credit management 
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763-349   3(2-2-5) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information System) 
 แนวคิดในการจดัระบบขอ้มูลเพื่อการจดัการ กระบวนการ
จดัขอ้มูลเพื่อใชป้ระโยชน์ในการบริหารหรือการจดัการ พฒันาการ
ของการจัดระบบข้อมูล ความรู้เ ก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างคลงัขอ้มูลและลกัษณะพิเศษของระบบคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
กบัระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ ตลอดจนการพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการจดัการสารสนเทศ 
 Concept of management information system; data 
processing; development of data organization; knowledge of 
computer system; data warehouse structure; computer system for 
MIS; development of computer program for MIS 
 
763-350  3(3-0-6) 
การวางแผนและควบคุมงานบริหาร 
(Management Planning and Controlling) 
 ความหมายและความส าคญัของการวางแผน ลักษณะและ
ความส าคญัของแผนประเภทต่าง ๆ กระบวนการในการวางแผน
และควบคุม กระบวนการตดัสินใจในการบริหารองคก์าร เทคนิค
และแนวคิดใหม่ ๆ เก่ียวกับการวางแผนและควบคุมงานบริหาร 
วิธีการและการออกแบบระบบการควบคุม การน าแผนไปใช้และ
การประเมินผลการปฏิบติัการ 
 Definition and significance of planning; various types of 
planning; planning and controlling processes; decision-making 
process in organization management; techniques and concepts of 
planning and controlling; methods and designs of controlling 
system; implementation and evaluation 
 
763-351  3(3-0-6) 
หลกัการและการปฏิบัติตะกาฟูล     3(3-0-6) 
(Principle and Practice of Takaful)              
 หลักการของตะกาฟุล และการน าไปใช้ใน ปัจ จุบัน  
ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของตะกาฟูล การประเมิน
สถาบนัตะกาฟูล และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Principle of Takaful and current practice; social and 
economic impact of Takaful; evaluation of Takaful organization 
and related problems 
 
763-419   3(3-0-6) 
จริยธรรมธุรกจิในอสิลาม 
(Business Ethics in Islam) 
 พฤติกรรมมนุษยใ์นกรอบจริยธรรมอิสลาม ความสัมพนัธ์
ระหว่างจริยธรรมอิสลามกับกระบวนการทางธุรกิจ ได้แก่ 
จริยธรรมดา้นการอุปโภคบริโภค การผลิต การโฆษณา และการ
จ าหน่าย ความรับผดิชอบขององคก์รธุรกิจท่ีมีต่อปัจเจกบุคคลและ
สังคม จริยธรรมธุรกิจระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาและการ
พฒันาจริยธรรมทางธุรกิจ 

 Human behavior under Islamic ethics; Islamic ethics and 
business process: ethics of consumption, production, advertising 
and distribution; social responsibility of business organizations; 
international business ethics; problems and development in 
business ethics  
 
763-420  3(2-2-5) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอสิลาม 
(Research Methodology in Islamic Economics and 
Management) 
 ระเบียบวธีิวจิยัทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบติั กระบวนการจดัท า
ขอ้มูล การเลือกกลุ่มตวัอย่าง การออกแบบการวิจยั การวิเคราะห์
และตีความข้อมูล การฝึกท าวิจัยเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์และการ
จดัการในอิสลาม  ประยกุตใ์ชผ้ลงานวจิยั 
 Research methodology: theory and practice; data 
processing; sampling; research design; data analysis and 
interpretation; research practice on economics and management 
in Islam; research application 
 
763-421  3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์การจัดการในอสิลาม 
(Managerial Economics in Islam) 
 หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์อิสลามในการ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การวางนโยบาย การบริหารและการ
ตดัสินใจเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ แนวความคิดเก่ียวกับดอกเบ้ีย
และก าไร ทฤษฎีการผลิต การตั้งราคา การวิเคราะห์ตน้ทุน และ
ปัจจัยการผลิต นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด ปัญหาการ
ตดัสินใจเพ่ือการลงทุนและการบริหารเงินทุน 
 Principles and theories in Islamic economics for analyzing 
business activities, problem-solving, policy planning, 
administration and decision making; concept of interest and 
profit; production theory; pricing; cost analysis;  factors of 
production; production policy and marketing; investment 
decision and capital management 
 
763-429  3(3-0-6) 
ประเดน็ร่วมสมัยในเศรษฐศาสตร์อสิลาม 
(Contemporary Issues in Islamic Economics) 
 ประ เด็น ท่ีถก เ ถี ยงในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ของนัก
เศรษฐศาสตร์มุสลิม  เช่น การจัดตั้ งสถาบันการเงินท่ีปราศจาก
ดอกเบ้ีย การประกนั การสหกรณ์ ตลาดหลกัทรัพย ์สถานธนานุบาล 
เป็นตน้ 
 Controversial issues about theory and practice among 
Muslim economists, such as establishment of interest-free 
financial institutions, insurance, cooperative, stock exchange, and 
pawnshop 
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763-430  3(3-0-6) 
การบูรณาการทางเศรษฐกจิและความร่วมมือทางเศรษฐกจิ
ระหว่างประเทศมุสลมิ 
(Economic Integration and Cooperation Among Muslim 
Countries) 
 สาเหตุและทฤษฎีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าขาย การ
ช่วยเหลือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมุสลิม การจดัตั้งองค์กร
ทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ความส าเร็จและความล้มเหลวในการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศมุสลิม 
 Reasons and theories of economic integration; major 
economic integration; economic development, trading, and 
economic assistance among Muslim countries; establishment of 
economic organization; success and failure in economic 
integration among Muslim countries 
 
763-431   3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์การเกษตรในอสิลาม 
(Agricultural Economics and Cooperatives in Islam) 
 ประวติั ขอบเขต ลักษณะและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์
การเกษตรในอิสลาม แขนงต่าง ๆ ของเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
การเปล่ียนแปลงเทคนิคการผลิต ทฤษฎีหน่วยผลิตและการจดัการ
หน่วยผลิตทางการเกษตร ลกัษณะเงินทุนทางการเกษตร โครงสร้าง
ตลาดและสถาบนัทางการเกษตร  
 History, scope, and significance of agricultural economics 
in Islam, branches of agricultural economics; change in 
production techniques; theory of production unit and 
management of agricultural product unit; agricultural capital; 
structure of agricultural market and agricultural institution 
 
763-432  3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
(International Economics) 
 ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ นโยบายการกีดกนัทางการคา้
และผลท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การ
ลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการคา้ ดุลการช าระเงิน 
การแกไ้ขดุลการคา้และดุลการช าระเงิน การคา้และการเงินระหว่าง
ประเทศกับการพฒันาเศรษฐกิจ องค์การทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ โครงสร้างสินค้าเข้าและออกท่ีส าคัญของไทย ปัญหา
ดุลการคา้และดุลการช าระเงินของไทย ตลอดจนวิเคราะห์ความ
เป็นไปได ้ความส าคญัและจ าเป็นในการท าการคา้ระหว่างประเทศ
ไทยกบัประเทศมุสลิม 
 Theories of international trade; trade barriers and their 
effects on economic system; economic integration; international 
investment; currency market; balance of trade and payments and 
solutions; international trade and finance and economic 
development; international economic organization; structure of 
Thai major imports and exports; problems of balance of trade and 

payment in Thailand; feasibility and significance of international 
trading between Thailand and Muslim countries 
 
763-433  3(3-0-6) 
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 
(Monetary Theory and Policy) 
 บทบาท และหน้าท่ีของเงิน ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของ
เงิน ระบบธนาคารพาณิชย์  แหล่งและการใชเ้งินทุน ลกัษณะของ
สถาบันการเงินอ่ืน ๆ กลไกการควบคุมเงินในระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเงินระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบนัการเงินในการ
พฒันาเศรษฐกิจ นโยบายการเงินของประเทศไทย 
 Role and function of money; theory of money demand and 
supply; commercial bank system; source and use of capital; types 
of financial institution; money control mechanism in economic 
system; international financial system; role of financial institution 
in economic development; monetary policy of  Thailand 
 
763-434  3(3-0-6) 
เศรษฐกจิการเมืองในอสิลาม 
(Political Economy in Islam) 
 ค าจ ากัดความเศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม พฒันาการและ
ขอบข่ายเศรษฐกิจการเมืองในประวติัศาสตร์อิสลาม เศรษฐกิจ
การเมืองอิสลามในฐานะระบอบหน่ึงในโครงสร้างของอิสลามท่ี
ครอบคลุม พ้ืนฐานส าคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองใน
อิสลาม ความสัมพนัธ์ระหว่างหลกัการและกลไก เคร่ืองมือของ
ระบบเศรษฐกิจการเมืองในอิสลาม วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองใน
ยุคศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) และคุลาฟาอ์ อัรรอซีดีน ศึกษา
เปรียบเทียบเศรษฐกิจการเมืองของประเทศมุสลิมหลังยุคอาณา
นิคม 
 Definition, development and scope of political economy in 
Islamic history; structure, principle, mechanism, and instrument 
of political economy in Islam; analysis of political economy in 
periods of Prophet Muhammad and Four Rightly Guided Caliphs; 
comparative study of political economy of post-colonial Muslim 
countries 
 
763-435  3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความเจริญเติบโตและการพฒันา 
(Growth and Development Economics) 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาและความจ า เริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยทางดา้นสังคม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายเก่ียวกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐกับเอกชน
ในการพฒันาเศรษฐกิจ การประสานงานในการใชท้รัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพ และการประเมินโครงการพฒันาเศรษฐกิจ 
 Theories of economic growth and development; socio-
economic and political factors influencing economic 
development; problems and policy of economic development; 
economic development planning; role of government and private 
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sectors in economic development; coordination for efficient 
resource allocation; evaluation of economic development project 
 
763-436  3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์แรงงานในอสิลาม 
(Labor Economics in Islam) 
 ความหมายและความส าคัญของแรงงานในอิสลาม 
ตลาดแรงงานในประเทศมุสลิม การท างาน ค่าจา้งและชั่วโมงการ
ท างาน บทบาทของสหภาพแรงงานและองคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ 
 Definition and significance of labor in Islam; labor market 
in Muslim countries; wage and work hours; role of labor union 
and International Labour Organization--ILO 
 
763-437  3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ในอสิลาม 
(Cooperative Economics in Islam) 
 ความหมายและความส าคญัของสหกรณ์ ประวติัสหกรณ์ใน
ไทยและต่างประเทศ หลกัการและประเภทของสหกรณ์ รวมทั้ ง
สหกรณ์ออมทรัพยอิ์สลาม การส่งเสริม การบริหารงานและการ
จัดการสหกรณ์  เ ง่ื อนไขและข้อจ ากัดของสหกรณ์  หลัก
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจสหกรณ์    
 Definition and significance of cooperative; history of 
cooperative in Thailand and other countries; principles and types 
of cooperative, including Islamic saving cooperative; cooperative 
promotion, administration and management; conditions and 
limitations of cooperative; principles of cooperative economics 
and business 
 
763-451  3(3-0-6) 
การจัดการธุรกจิขนาดย่อมและการค้าปลกี 
(Small Business Management and Retailing) 
 แนวคิดและขั้นตอนในการวางแผนการประกอบธุรกิจขนาด
ย่อม การบริหาร การควบคุมทางการเงินและแหล่งเงินทุน การ
ส ารวจตลาด การส่งเสริมการขายและการควบคุมสินคา้คงเหลือ 
การให้สินเช่ือ การพยากรณ์ตลาด การบริหารการ คา้ปลีก การจดั
ร้าน การบริหารบุคคลและสินคา้ การบริหารการขายและควบคุม
ในการคา้ปลีก 
 Concept and process of small business planning and 
management; financial control and source of capital; market 
survey, sales promotion and inventory control; credit; market 
forecasting; retailing management; store arrangement; personal 
and product management; sales and retail management  
 
763-452  3(3-0-6) 
ซะกาตและการภาษีอากร 
(Zakat and Taxation) 
 ความหมาย แนวคิดและพฒันาการของการจัดการซะกาต 
ทรัพยสิ์นประเภทต่าง ๆ ท่ีต้องจ่ายซะกาต พิกัดต ่าสุด และอตัรา

การจ่ายซะกาต ผูมี้สิทธิไดรั้บซะกาต บทบาทของซะกาตในส่วนท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัสวสัดิการสังคม หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการซะกาต
สมัยใหม่ การภาษีอากร แนวคิดและบทบาทของภาษีอากรใน
นโยบายการคลงัของรัฐ วิธีการจดัเก็บภาษีอากร ผลกระทบของ
ภาษีอากรในแต่ละลกัษณะต่อการตดัสินใจในวงการธุรกิจ ความ
แตกต่างระหว่างซะกาตและการภาษีอากรทั้งในเร่ือง  ความหมาย 
วธีิการและเป้าหมาย 
 Definition, concept, and evolution of zakat management; 
assets subject to zakat; minimum rate and distribution of zakat; 
eligible recipients of zakat; role of zakat in social welfare; 
principle and method of modern zakat management; taxation; 
concept and role of taxation in government’s fiscal policy; 
methods of tax collection; tax impact on business decision; 
differences between zakat and taxation in terms of meaning, 
procedure and objective 
 
763-453  3(3-0-6) 
การจัดการสถาบันการเงินในอสิลาม 
(Management of Monetary Institution in Islam) 
 แนวคิด ประเภทและหลกัเกณฑใ์นการจดัโครงสร้างสถาบนั
การเงินและการธนาคารในอิสลาม ระบบงานบญัชี ลกัษณะงาน
และการให้บ ริการประเภทต่าง  ๆ  ของสถาบันการเ งินใน
อิสลาม บทบาทของสถาบันการเงินในอิสลามท่ีมีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ปัญหาและแนวทางแกไ้ขสถาบนัการเงินใน
อิสลาม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ และสถาบนั
การเงินในอิสลาม การพฒันาและอุปสรรคของสถาบนัการเงินตาม
แนวทางอิสลาม 
 Concept and principle of Islamic monetary institution and 
banking establishment; accounting system; practice and service; 
role of Islamic monetary institution in national economic system; 
problems and solutions of monetary institution; laws concerning 
monetary institution and Islamic financial institution; 
development of monetary institution according to Islam 
 
763-454   3(3-0-6) 
การจัดการโครงการ 
(Project Management) 
 ความส าคัญและความจ าเป็นในการบริหารโครงการ การ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ  การประเมินค่าของ
โครงการ การแก้ไขปัญหาการบริหารโครงการ การวางแผนการ 
ติดตามผลและการรายงานผลจากงานภาคสนาม 
 Significance of project management; project feasibility 
analysis; project evaluation; problem-solving of project 
management; planning, follow-up and field report 
 
763-455  3(3-0-6) 
การบัญชีบริหาร 
(Managerial Accounting) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 763-342 หลกัการบญัชีในอิสลาม 
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 ลกัษณะและความส าคญัของการบญัชีบริหาร การวิเคราะห์
ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร ต้นทุนผันแปร ต้นทุนกิจกรรม ต้นทุน
มาตรฐาน งบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจ
ภายใตค้วามไม่แน่นอนและการใชเ้ทคนิคเชิงปริมาณ 
 Prerequisite: 763-342 Principle of Accounting in Islam   
 Significance of managerial accounting; cost-volume-profit 
analysis; variable costing; activity-based costing; standard costs; 
budgets; financial statement analysis; decision making under 
uncertainty; quantitative method 
 
763-456  3(3-0-6) 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Management) 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการจดัการเชิงกลยุทธ์ บรรัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของธุรกิจ 
การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปใช ้การประเมินผลและการ
ควบคุมกลยทุธ์ การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 Basic concepts of strategic management; corporate 
governance and social responsibility; environmental scanning; 
strategy formulation, implementation, evaluation and control; 
analysis of case study 
 
763-457                                                    3(3-0-6) 
สนทนามลายูเพ่ือธุรกจิ 1  
(Malay Conversation for Business I)  
 ระบบเสียงและการออกเสียงภาษามลายู การเขียนค ามลายู
ด้วยอักษรโรมัน การสร้าง ประโยคพ้ืนฐาน ส านวนท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั และการสนทนาดา้นธุรกิจ   
 Phonetic system and pronunciation of Malay language; 
Malay writing with Roman alphabets; basic sentence 
construction; daily expressions and business conversation  
 
 763-458                                                    3(3-0-6)  
สนทนามลายูเพ่ือธุรกจิ 2   
(Malay Conversation for Business II)  
 ภาษามลายูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อส่ือสารดา้นธุรกิจทัว่ไป  
การน าเสนอข้อมูล การให้และสอบถามข้อมูล การประชุม การ
สัมภาษณ์งาน การพูดโทรศพัท์ การแสดงความคิดเห็นและติดต่อ
กบัลูกคา้      
 Malay language for business communication: presenting 
information, giving and getting information, meeting, job 
interview, telephone conversation, expressing opinions and 
contact with customers 
 
763-460    300 ช่ัวโมง 
การฝึกงาน 
(Field Work) 
 เง่ือนไขบงัคบัรายวชิา: เรียนวชิาเอกในสาขาครบถว้น  

การฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาท่ีเรียนในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่
นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง  
 A minimum of 300 hours of field work related to field of 
study 
 
763-461 

  

 6(0-0-18) 
สหกจิศึกษา  
(Cooperarative Education)  
 เง่ือนไขบงัคบัรายวชิา : เรียนวชิาเอกในสาขาครบถว้น 
 การฝึกงานวิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์หรือการจัดการใน
สถานประกอบการอยา่งเป็น ระบบ  
 A semester of internship in field of economics or 
management in business sectors 
 
766-101  3(3-0-6) 
ฟิกฮฺเบ้ืองต้น 
(Introduction to Fiqh) 
 ความหมายของฟิกฮและชะรีอะฮ  ก าเนิดและพฒันาการของ
ฟิกฮ  ฐานะและบทบาทของฟิกฮในยคุต่าง ๆ  รวมทั้งศึกษาแนวคิด 
(มซัฮบั) ต่าง ๆ ของฟิกฮโดยเนน้มซัฮบัชาฟิอีย ์
 Definitions of Fiqh and Shari’ah;  origin and development 
of Fiqh, status and roles of Fiqh in several periods; Mazhab 
(schools of thoughts) in Fiqh with special reference to Mazhab 
Shafi’e 
 
766-102   3(3-0-6) 
หลกักฎหมายอิสลาม  1       3 (3-0-6) 
(Principles of Fiqh I) 
 ประวติัความเป็นมาของวิชาอุศูลุลฟิกฮฺ หุกม (บทบญัญติั) 
ประเภทและท่ีมาของหุกม เช่น อลักุร อาน หะดีษ อิจญม์าอฺ และ 
กิยาส 
 History of the Principles of Fiqh; Islamic jurisprudence; 
types and sources of Hukm such as al-Qur’an, Hadith, Ijtima’, 
and Qiyah 
 
766-203  3(3-0-6) 
หลกักฎหมายอสิลาม  2 
(Principles of Fiqh II) 
 แนวทางการได้มาของบทบัญญัติ อิสลาม  อันได้แ ก่     
อิสติหฺซาน อิสติศลาหฺ จารีตประเพณี (อุรพุ) ตลอดถึงวิธีการ
ตีความตวับทของอลักุรอานและหะดีษ 
 Islamic law derived from Istihsan, Istislah, and Urf 
(tradition) as well  as methods of interpretations of al-Qur’an and 
Hadith  
 
766-204                                                    2(2-0-4) 
หลกักฎหมายอสิลาม  3 
(Principles of Fiqh III) 
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 วธีิการก าหนดหุกมโดยวธีิการวเิคราะห์ อิจญติ์ฮาด (วินิจฉัย) 
คุณสมบติัของของผูก้ระท าการวเิคราะห์  วินิจฉัย (อิจญติ์ฮาด) การ
ฟัตวา ความแตกต่างระหวา่งการพิพากษาและการฟัตวา และศึกษา
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัตกัลีด 
 Islamic law derived from Ijtihad (interpretation); 
qualification of the interpreter (Mujtahid); Fatwa, the distinction 
between judgment and fatwa; and a study on Taqlid 
 
766-205  3(3-0-6) 
อลักุรอานท่ีเกีย่วกบักฎหมาย  
(Qur’anic Verses Bearing on Law ) 
 วิเคราะห์อายะฮฺต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัฟิกฮฺในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ
กฎหมายครอบครัวและมรดกท่ีเ ก่ียวกับกฎหมายอาญา เช่น
ความผิดทางอาญาท่ีมีก าหนดบทลงโทษและความผิดทางอาญาท่ี
ไม่มีก าหนดบทลงโทษ และอายะฮฺท่ี เก่ียวกับระบบศาล  การ
พิจารณาคดีและพยานหลกัฐาน 
 An analysis of Qur’anic verses related to Fiqh on Islamic 
family law and inheritance,  verses related to criminal law such as 
criminal offence with assigned penalty and without assigned 
penalty; and verses relating to court system, trial and evidence 
 
766-206  3(3-0-6) 
อลัหะดษีที่เกีย่วกบักฎหมาย  
(Al-Hadith Bearing on Law ) 
 วิเคราะห์หะดีษต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักฎหมายแพ่ง-พาณิชย ์(มุอา
มะลาต) การลม้ละลาย การจ าน า จ  านอง และการค ้าประกนั หะดีษ
ท่ีเก่ียวกบักฎหมายอาญา (ญินายาต) และการพิจารณาคดีอาญา 
 An analysis of Hadith related to civil and commercial law; 
bankruptcy; pawn; mortgage and suretyship;  Hadith related to 
criminal law and criminal trial 
 
766-210    3(3–0–6) 
หลกัการปฏิบัติศาสนกจิในอสิลาม               
(Fiqh al-Ibadat  ) 
 ฟิกฮฺในส่วนท่ีเก่ียวกบัศาสนพิธีต่างๆ (อิบาดาต) ทั้งหมดคือการ
ท าความสะอาด  การละหมาด  การถือศีลอด การจ่ายซะกาฮ์ และการ
ประกอบพิธีหจัญ ์
 Fiqh on all religious rituals (‘Ibadat): cleanliness, prayer 
(Salat), fasting (Siyam), almsgiving (Zakat), and performing Hajj 
 
766-220                                                          3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกจิอสิลาม 1 
(Fiqh al-Muamalat I) 
 ศึกษาการซ้ือขายในอิสลาม ประเภทต่างๆ ของการซ้ือขาย 
การโฆษณาสินคา้ การลดแลกแจกแถม การคุม้ครองผูบ้ริโภค การ
ปรับข้ึนราคาสินค้า การกักตุนสินค้า ลิขสิทธ์ิทางการค้า การซ้ือ
ขายผ่านระบบอิเลคโทรนิค การเช่า การจ าน า จ  านอง การว่าจา้ง 
สัญญาท่ีไม่มีการตอบแทน เช่น วะกฟั ฮิบะฮฺ และ ฮะดียะฮฺ 

 Fiqh in relation to sale contract, advertisment, consumer 
protection, price increasing, pledge and mortgage (Rahn), e-
commerce, hire of property, intellectual property, and gift 
 
766-240  2(2-0-4) 
หลกักฎหมายมหาชน 
(General Principles of Public Law) 
 สถาบนัทางกฎหมายมหาชน ความหมาย องคป์ระกอบ และ
รูปแบบของรัฐ การเป็นนิติบุคคล และสถาบนัต่าง ๆ ของรัฐ ศึกษา
ความหมายและความจ าเป็นของการปกครองโดยกฎหมาย ความ
เป็นมา และวิวฒันาการของระบบกฎหมายมหาชน ขอบเขตและ
ลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน ศึกษาบ่อเกิดของกฎหมาย
มหาชน แนวความคิดนิติวธีิของกฎหมายมหาชน 
 Institutions in public law; definition, components and 
forms of state; legal person status and institutions of state; a study 
of the necessity of governing by law; history and development of 
public law system; scope and specific characteristics of public 
law; study of the origin of public law and concept of juristic 
method in public law 
 
766-241    3(3-0-6) 
กฎหมายแพ่ง : หลกัทั่วไป            
(Civil Law: General Principles)  
 ความหมาย ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมาย ประเภท
และหมวดหมู่ของกฎหมาย การบญัญติั การเปล่ียนแปลงและการ
ยกเลิกกฎหมาย ความสัมพนัธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์
ทางสังคมอ่ืนๆ ระบบกฎหมายท่ีส าคญัของโลก การใช ้การตีความ 
และการบงัคบัตามกฎหมาย สิทธิ หน้าท่ี และการใชสิ้ทธิ รวมทั้ง
การใช้สิทธิ เ กินส่วน นิรโทษกรรมและหลักสุจริต รวมทั้ ง
บทบญัญติัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ บรรพ 1 หลกั
ทัว่ไป ลกัษณะ 1 บทเบด็เสร็จทัว่ไป และลกัษณะ 2 บุคคล 
 Definition, background and origin of law; types and 
categories of law; enactment, alteration, and abrogation of law; 
relations between legal system and other social phenomena; study 
of world important legal systems; application, interpretations, 
effect and law enforcement; rights and responsibilities and 
exercise of right as well as excess of power, amnesty and rule of 
trusty; general principles of commercial law as specified in Civil 
and Commercial Code, Book1, excluding titles 3 to 6  
 
766-242 3(3-0-6) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  
(Constitutional Law) 
 ประวัติและวิว ัฒนาการของ รัฐธรรมนูญ การจัดท า
รัฐธรรมนูญ อ านาจอ ธิปไตย องค์การ ต่างๆ  ของ รัฐตาม
รัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ทฤษฎีท่ีส าคัญๆ ของ
ระบบรัฐธรรมนูญ รวมทั้งปรัชญาของแนวความคิดต่างๆ ในระบบ
รัฐธรรมนูญนิยม 
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 History and development of constitution; government 
bodies; rights and liberty of individual; important theories of 
constitutional system 
 
766-243   3(3-0-6) 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 
(Civil and Commercial Law: Juristic Acts and Contracts) 
 ศึกษาหลกักฎหมายลกัษณะนิติกรรม ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยบ์รรพ 1และหลักกฎหมายเร่ืองระยะเวลา อายุ
ความ และหลักกฎหมายสัญญา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยบ์รรพ 2 รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกบัขอ้สัญญาท่ีไม่เป็นธรรม 
 Principles of juristic act in Civil and Commercial Code, 
Book 1, including period of prescription and principles of 
contract in Book 2 of Civil and Commercial Code 
 
766-300  300 ช่ัวโมง 
การฝึกงาน 
(Field Work) 
 การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย
อิสลาม นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการเรียน 
ตอ้งติดต่อเขา้รับการฝึกงานในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 
แลว้ท ารายงานเสนออาจารยผ์ูค้วบคุม 
 Field work in various business units involving Islamic 
law; student having registered for atleast 6 semesters are eligible 
to do field work for a minimum of 300 hours, written report 
required         
 
766-307  3(3-0-6) 
กฎเกณฑ์และทฤษฎีในกฎหมายอสิลาม 
(Qawa’id and Theory of Fiqh) 
 ความหมาย และประวติัความเป็นมาของเกาะวาอิดฟิกฮฺ และ
หลกัการของฟิกฮฺ ทฤษฎีเก่ียวกับหลกัการฟิกฮฺ สิทธิ สัญญาและ
กรรมสิทธ์ิ 
 Definition and historical background of Qawa’id and 
principles of Fiqh; theories on principles of Fiqh; rights; contract 
and right of ownership 
 
766-311  3(3-0-6) 
กฎหมายอาญาอิสลาม  
(Criminal Fiqh) 
 กฎหมายอิสลามในส่วนท่ีเก่ียวกบัคดีอาญาต่างๆ บทลงโทษ
และความผดิท่ีไม่มีก าหนดบทลงโทษ (ตะอซีร) 
 Fiqh pertaining to criminal law; punishment; offence with 
unstated punishment (Ta’sir) 
 
766-312   3(3-0-6) 
กฎหมายครอบครัวอสิลาม 
(Islamic Family Law)  

 การหมั้น การสมรส สิทธิและหน้าท่ีของคู่สมรส การส้ินสุด
ของการสมรส การเล้ียงบุตรและการปกครอง สิทธิของบุตรและ
สิทธิของบิดามารดา 
 Engagement; marriage; rights and responsibilities of the 
married couple; Cancellation of marriage; child rearing and 
guardianship; rights of a child and parents 
 
766-313  3(3-0-6) 
กฎหมายอสิลามเปรียบเทียบ  
(Comparative Fiqh) 
 ความหมาย และความส าคัญของการศึกษาฟิกฮฺในเชิง
เปรียบเทียบ สาเหตุความแตกต่างของแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ฟิกฮฺ ตลอดถึงความแตกต่างทางความคิดของนักกฎหมายอิสลามใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัอิบาด๊าตและมุนากะฮาต มุอามาล๊าตและญินายาต 
 Definition and significance of the study of comparative 
Fiqh; causes of the distinction between concept in Fiqh as well as 
the differences of Islamic scholars relating to Ibadat and 
Munakahat,  Muamalat and Jinayat 
 
766-316  2(2-0-4) 
กฎหมายอสิลามว่าด้วย หะลาล-หะรอม 
(Fiqh: Halal-Haram) 
 กฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองใช้ และ
เคร่ืองแต่งกายท่ีอนุมัติและไม่อนุมัติ และศึกษาเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
ความสะอาด 
 Fiqh pertaining to permissible (lawful) and forbidden 
(prohibited) food, drink, basic neccessities, and clothing; and 
study relating to cleanliness 
 
766-317  3(3-0-6) 
กฎหมายอสิลามว่าด้วยมาตรฐานอาหารและผลติภัณฑ์หะลาล 
(Fiqh on Halal Standard of Foods and Products) 
 ระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการ
รับรองหะลาล และศึกษากระบวนการผลิต เร่ิมตั้ งแต่การคัดเลือก
วตัถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การบรรจุภณัฑ ์การเก็บรักษา การช าระลา้ง 
และการขนส่ง ให้ถูกต้องตามมาตรฐานหะลาล ตลอดจนศึกษา
วเิคราะห์ผลิตภณัฑท่ี์มีการปนเป้ือนกบัส่ิงท่ีหลกัการอิสลามไม่อนุมติั 
 Regulation of the Central Islamic Committee of Thailand 
regarding halal food standards, Study food products, raw 
materials including the production process certified and 
accredited with the Halal food standard  
 
766-321  3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกจิอสิลาม 2   
(Fiqh al-Muamalat II) 
 ศึกษาความเป็นมาของสถาบนัการเงินอิสลาม ฟิกฮฺท่ีเก่ียวกบั
การบริการของสถาบันการเงินอิสลาม อาทิเช่น การรับฝากเงิน
ประเภทต่างๆ การค ้าประกนั การให้วงเงินสินเช่ือ การโอนเงิน กา
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รับซ้ือตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาการใชเ้งิน การแลกเปล่ียนเงินตรา เป็น
ตน้ 
 History of Islamic financial institution, Fiqh relating to 
Islamic financial institution’s products and services, for example 
money deposit and transfer, loan and secured transactions, bill of 
exchange, promissory note, currency exchange transaction   
 
766-322  3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกจิอสิลาม 3  
(Fiqh al-Muamalat  III) 
 หลักการลงทุนในอิสลาม การลงทุนของสถาบันการเงิน
อิสลาม อาทิเช่น มุชาเราะกะฮฺ มุฎอเราะบะฮฺ มุรอบะหะฮฺ 
สะลัม อิสติศนาอฺ ขายผ่อน การท าธุรกรรมในตลาดเงินและ
ตลาดหุ้น เป็นต้น 
 Principles of Islamic investment, investment of Islamic 
financial institutions, for example; musharakah, mudharabah, 
murabahah, salam, istisna, sell on credit, transactions in money 
markets and stock exchange 
 
766-330  3(3-0-6) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางกฎหมายอสิลาม 
(Research Methodology in Islamic Law) 
 ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการวิจัยทาง
นิติศาสตร์อิสลามโดยละเอียด การเลือกหัวขอ้วิจยั การตั้งปัญหาวิจยั 
การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และตีความ 
พร้อมทั้งการเขียนรายงานการวจิยัท่ีถูกตอ้ง 
 Research methodology and stages in research process in 
Islamic law in details; choosing research topic, identifying 
research problem, research design, data collection and gathering, 
analysis and interpretation, as well as research report 
 
766-344  3(3-0-6) 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหนี้ : หลกัทั่วไป 
(Civil and Commercial Law: Obligation) 
 หลกัทัว่ไปของกฎหมายลกัษณะหน้ี ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 นอกจากท่ีเป็นเน้ือหาของกฎหมาย
ลกัษณะนิติกรรมและสัญญาและกฎหมายลักษณะละเมิด จดัการ
งานนอกส่ังและลาภมิควรได ้
 Quality of obligations including definition of obligations, 
subject of obligations, subrogation, transfer of claims, claims, 
cancellation of fraudulent acts, right of retention, preferential 
rights, plurality of debtors and creditors, and extinction of 
obligation; and study of general principles of quality of 
obligations in accordance with Book 2 of the Civil and 
Commercial Code 
 
766-345  3(3-0-6) 
กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป   
(Criminal Law 1: General Principles) 

 หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา การใช้กฎหมายอาญา โทษ 
และวิธีการเพื่อความปลอดภัย ความรับผิดในทางอาญา การ
พยายามกระท าความผิด ตัวการและผู ้สนับสนุน การกระท า
ความผิดหลายบทหรือกระทง การกระท าความผิดอีก อายุความ
และหลกักฎหมายท่ีใชแ้ก่ความผดิลหุโทษ  
 Theories and general principles of criminal law in criminal 
code (penal code) section 1; criminal principle relating to offence 
in criminal code section 2 title 10 to 12 and section 3 petty 
offence 
 
766-346  3(3-0-6) 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภ
มิควรได้ 
(Civil and Commercial Law: Torts Management of Affairs 
without Mandate and Undue Enrichment) 
 หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ลกัษณะละเมิด จัดการงาน
นอกส่ัง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
บรรพ 2 
 Quality of wrongful acts including liability of wrongful 
acts committed by oneself or others, liability of owner of assets 
caused by wrongful acts, compensation for wrongful acts, 
prescription of wrongful acts and justifiable acts and study of 
Book 2 Title 5 on wrongful acts in the Civil and Commercial 
Code 
 
766-350    3(3-0-6) 
กฎหมายลกัษณะบุคคล ครอบครัว และมรดก 
(Persons, Family and Succession Law) 
 หลกักฎหมายบุคคล บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภูมิล  าเนา 
ความสามารถและกฎหมายลักษณะครอบครัว ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 รวมถึง หลกักฎหมายเก่ียวกับ
มรดก สิทธิในการรับมรดก พินยักรรม วธีิการจดัการและปันทรัพย์
มรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 6 
 Period of personality, term of personality, capacity, juristic 
person in  accordance with the  Civil  and  Commercial Code Book 
1 Title 2,  the Civil and Commercial Code, Book 5 on family,  the 
Civil and Commercial Code, Book 6 on succession 
 
766-353  2(2-0-4) 
กระบวนการยุติธรรมและระบบศาลไทย 
(Judiciary Process and Thai Court System) 
 กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ระบบศาลเด่ียวหรือศาล
ยติุธรรม ระบบศาลคู่หรือศาลช านญัพิเศษ โครงสร้างอ านาจหน้าท่ี
และการบริหารงานของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร และ
ศาลรัฐธรรมนูญ 
 Process of civil justice, criminal justice and administrative 
justice. The court system; court of justice, specialized courts, 
parallel court system, single court system. The structure of 
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power, duty and judicial administration in Court of Justice, 
Administrative Court, Military Court, and Constitutional Court 
 
766-356  3(1-4-4) 
การระงับข้อพพิาทโดยทางเลือกอ่ืน   
(Alternative Dispute Resolution) 
 วิธีการระงบัขอ้พิพาทในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนอกศาลและใน
ศาล เช่น การเจรจาอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกล่ียและประนอมขอ้
พิพาท และปัญหาปัจจุบนัต่าง ๆ อนัเกิดจากการระงบัขอ้พิพาทใน
ศาล ตลอดจนฝึกปฏิบติัการระงบัขอ้พิพาท โดยทางเลือกต่าง ๆ 
 Procedure of alternative dispute resolution both in and out 
of court; for example, arbitration, conciliation and compromise, 
and current problems caused by dispute resolution in court as 
well as practice in case study on alternative dispute resolution 
 
766-408  3(3-0-6) 
ปรัชญากฎหมายอสิลาม 
(Philosophy of Islamic Law) 
 ปรัชญาในการบญัญติักฎหมายในอิสลาม และเป้าหมายหลกั
ห้าประการของกฎหมายอิสลาม คือ การรักษาศาสนา ชีวิต 
ทรัพยสิ์น สติปัญญา และสายตระกูล 
 Philosophy of law in Islam and five main objectives of 
Islamic law namely preservation of religion, life, property, mind 
and descent 
 
766-414  3(3-0-6) 
กฎหมายมรดก-พนัิยกรรมอสิลาม 
(Law of Inheritance and Will in Islam) 
 หลกัการแบ่งมรดกในอิสลาม ผูมี้สิทธิรับมรดก การตดัสิทธิ
ในมรดกและการท าพินัยกรรม ทัศนะการแบ่งมรดกของชาว
อาหรับก่อนอิสลาม 
 Division of inheritance in Islam; eligible recipients of 
inheritance; Disinheritance; will in Islam; Arabs’ concepts of 
inheritance division before the Coming of Islam 
 
766-415  3(3-0-6) 
ระบบการศาลและวิธีพจิาณาความในอสิลาม 
(Islamic Judicial System and Judiciary process) 
 ประวติัความเป็นมาของศาล ผูพ้ิพากษา วิธีพิจารณาความใน
ศาล  เช่น  ประเภทของศาล   การตั้ งและอ านาจของผู ้พิพากษา 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูพิ้พากษากบัรัฐ การฟ้องร้องพยานหลกัฐาน
และการพิจารณาคดี รวมทั้ งการฝึกงานท่ีศาล และท่ีส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด  เพื่อศึกษากระบวนวิธี
พิจารณาความ 
 History of court; judge; and trial such as type of court, 
appointment and authority of judge, relationship between judge 
and state, litigation, evidence and trial as well as internship in 
court and provincial Islamic committee in order to study trial 
process 

766-418  2(2-0-4) 
กฎหมายอสิลามระหว่างประเทศ 
(International Islamic Law) 
 กฎหมายอิสลามระหว่างประเทศทั้ งประเภทเอกชนและ
มหาชน บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ สถานภาพของผูท่ี้
ไม่ใช่พลเมืองของรัฐอิสลาม หลกัความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐอิสลาม
กบัรัฐอ่ืน ทั้งในภาวะปกติ ภาวะสงคราม และในภาวะท่ีมีสัญญา
ต่อกนั 
 International Islamic law including private and public 
categories; parties in international law; status of non-Muslims in 
Islamic state; principles of relations between Islamic state and 
other states under normal, war and pact conditions 
 
766-419  2(2-0-4) 
ซิยาซะฮ์ ชัรอยีะฮ์        
(Siyasah Shariyah) 
 เก่ียวกบัท่ีมาของอ านาจการปกครอง ระบบการปกครองและ
ประวัติการจัดตั้ งรัฐอิสลาม วิธีการเลือกผู ้น า  คุณสมบัติและ
บทบาทของผูน้ า ตลอดจนการส้ินสุดความเป็นผูน้ าในอิสลาม 
 Origin of administrative power, administrative system and 
history of the establishment of Islamic state; selection of leader, 
qualification and role of leader as well as termination of 
leadership in Islam 
 
766-423  3(3-0-6) 
กฎหมายธุรกจิอสิลาม 4  
(Fiqh al-Muamalat IV) 
 ประวติัความเป็นมาของการประกนั หลกัการประกนัภยัและ
ประกันชีวิตในอิสลาม ตลอดจนประกันประเภทต่างๆ ทั้ ง ท่ี
ด าเนินการโดยภาครัฐและภาคเอกชน 
 History of insurance, principles of insurance and insurance 
of life in Islam including types of insurance by private and public 
sectors  
 
766-424  2 (2-0-4) 
ระบบการเงิน การคลงัในอสิลาม 
(Islamic Finance System) 
 หลักการและนโยบายการคลังในอิสลาม อันได้แก่การ
จดัระบบรายไดแ้ละรายจ่าย 
 Principles and policies of public finance in Islam: revenues 
and expenditure management system 
 
766-431  3(1-4-4) 
สัมมนาฟิกฮฺกบัปัญหาปัจจุบัน 
(Seminar on Fiqh in Contemporary Issues) 
 สัมมนาปัญหาทางฟิกฮฺท่ีเก่ียวกับปัญหาปัจจุบัน เช่น การ
ธนาคาร การประกันชีวิต การประกันภัย การบริจาคเลือดหรือ
อวยัวะ การผสมเทียม ธนาคารอสุจิ และศัลยกรรมตกแต่งและ
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัมุสลิมในประเทศไทย 
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 Seminar on Fiqh on contemporary issues such as banking, 
life insurance, insurance, blood and organ donation, artificial 
insemination, sperm bank including law relating to muslim in 
Thailand 
 
766-432    3(3-0-6) 
อลัฟะลกั 
(al-Falak) 
 ระบบการโคจรของโลก ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ เพื่อค านวณ
เวลาละหมาด 5 เวลา ตลอดจนการก าหนดวนัส าคญัทางศาสนา
อิสลาม 
 Orbit of the earth, sun, and moon in order to calculate 5 
prayer times as well as to identify important dates in religion 
 
766-433  6(0-36-0) 
สหกจิศึกษา 
(Cooperative Education) 
          การป ฏิบั ติ ง านจ ริ งด้านกฎหมาย อิสสาม  ณ  สถาน
ประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาสห
กิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน การ
น าเสนอผลส าเร็จโครงงาน สหกิจ 
 Full-time job training in the field of Islamic Law at a 
working place under the supervision of cooperative education 
supervisor and employment supervisor ; presentation of the 
achievement of the cooperative education project 
 
766-447  3(3-0-6) 
กฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์และที่ดนิ  
(Law of Property and Land Law) 
 หลกักฎหมายลกัษณะทรัพยสิ์น การไดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิ แดน
กรรมสิทธ์ิ การใช้กรรมสิทธ์ิ กรรมสิทธ์ิรวม ทรัพยสิทธิประเภท
ต่างๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 4 ประมวล
กฎหมายท่ีดินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Title of property including definitions and types of assets 
and property; registration of property; restrictions of exercise of 
ownership and study principles of law on title of property 
provided in Book 4 of the Civil and Commercial Code 
 
766-451  3(3-0-6) 
กฎหมายพาณิชย์ 1  
(Commercial Law I) 
 กฎหมายว่าด้วยสัญญาในทางพาณิชย์ลักษณะต่างๆ เช่น 
ลักษณะซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้เช่าทรัพย ์และเช่าซ้ือ ตลอดจน
ศึกษากฎหมายเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน บริษทั เช่น การบริหารจดัการ 
ความเก่ียวพันระหว่างผูเ้ป็นหุ้นส่วนด้วยกันกับบุคคลภายนอก 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดของกรรมการและ ผูบ้ริหาร การจด
ทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามญั ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด และ
อ่ืนๆ 

 Legal principle of specific contracts such as sale, exchange, 
gift, hire of property, and hire purchase. Legal principles of 
partnership and company such as management, relation of 
partners between themselves and with third persons, power, duty 
and liability of directors and executives, the registration of 
ordinary partnership, limited partnership and limited company 
 
766-452  3(3-0-6) 
กฎหมายพาณิชย์ 2  
(Commercial Law II) 
 กฎหมายพาณิชย์เก่ียวกับการกู้ยืม ฝากทรัพย์ ค  ้ าประกัน 
จ านอง จ าน า และหลกัประกันแห่งหน้ีประเภทต่างๆ รวมทั้งหลกั
กฎหมายเก่ียวกับบัญชีเดินสะพดั ตัว๋เงิน และตราสารเปล่ียนมือ
ประเภทต่างๆ ตามกฎหมายลกัษณะตัว๋เงิน กฎหมายเก่ียวกบัความ
รับผดิทางอาญาท่ีเกิดจากตัว๋เงิน 
 Legal principles pertaining to loan, deposit, suretyship, 
mortgage pledge, and securities for various types of debt, Legal 
principles pertaining to current account, bill and types of 
negotiable instruments according to the Civil and Commercial 
Code Book III including offences relating to the use of bill 
 
766-454    4(4-0-8) 
กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด   
(Criminal Law II : Offense) 
 วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษากฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติ
ทัว่ไป หลกักฎหมายเก่ียวกับความผิดในลกัษณะต่างๆ ในภาค 2 
และ ภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา 
 Legal principles pertaining to specific offenses in Book II 
and Book III of the Penal Code  
 
766-455  3(3-0-6) 
กฎหมายปกครอง 
(Administrative Law) 
 หลกัทัว่ไปและลกัษณะส าคญัของกฎหมายปกครอง องคก์ร
ฝ่ายปกครอง การกระท าในทางการปกครอง ผลบงัคบัของค าส่ัง
ทางปกครอง การเพิกถอนค าส่ังทางปกครอง มาตรการบงัคบัทาง
ปกครอง วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง บริการสาธารณะ 
การจดัระเบียบบริหารราชการ รวมทั้งศึกษาถึงองคก์รศาลปกครอง 
อ  านาจของศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดีในศาลปกครอง และการ
บงัคบัคดีปกครอง 
 General principles and significant characteristics of 
administrative law, administrative organs, administrative act, 
legal effect of administrative act, revocation of administrative act, 
administrative execution, procedures performed by administrative 
officials, public service, administration of state organs. The topic 
includes organization and jurisdiction of administrative court, 
administrative court’s procedure and execution of administrative 
judgement 
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766-457  3(3-0-6) 
กฎหมายเกีย่วกบัทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property Law) 
 วิวฒันาการและแนวคิดเกี่ยวกับการคุ ้มครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญา ทรัพยสิ์นทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร และสิทธิในเคร่ืองหมายการค้า ความคุ ้มครองตาม
กฎหมาย  การบ ังค ับใช ้ตลอดจนการตรวจสอบสิทธิและ
วิธีการขอรับการคุ ้มครองรวมทั้ งการคุ ้มครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาระหว่างประเทศ สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
 Evolution and concepts relating to intellectual property (IP) 
protection, the classifications of intellectual property rights such 
as copyright, patent and trademark, legal protection and 
enforcement, right examination and protection eligibility as well 
as major international IP conventions and IP licensing agreement 
 
766-458  2(2-0-4) 
กฎหมายเกีย่วกบัสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Law) 
 ความหมายและปรัชญาของสิทธิมนุษยชน การคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ การคุม้ครองสิทธิมนุษยชน
ในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค และการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนตามกฎหมายไทย 
 Meaning and philosophy of human rights; protection of 
human rights by the United Nations; protection of human rights 
at international and regional level; protection of human rights 
under Thai law 
 
766-459   3(3-0-6) 
กฎหมายเปรียบเทียบ  
(Comparative Law) 
 เปรียบเทียบระหว่างกฎหมายทั่วไปกับกฎหมายอิสลาม 
ลกัษณะแพ่งพาณิชย ์และลักษณะอาญา พร้อมด้วยแหล่งท่ีมาของ
กฎหมายทั้งสอง 
 Comparison between general law and Islamic law; 
civil and commercial and criminal qualities as well as sources of 
both laws   
 
780-100   8(6-4-14) 
ภาษาอาหรับเพ่ืออสิลามศึกษา 1                         
(Arabic for Islamic Studies I) 
 ระบบเสียง การออกเสียงพยญัชนะ สระ ค า วลี โครงสร้าง
ประโยคภาษาอาหรับและทกัษะทางภาษาระดบัพ้ืนฐานดา้นการฟัง 
การพูด การอ่าน การเขียน ประโยคและส านวนภาษาอาหรับ
พ้ืนฐาน การสร้างประโยค เช่ือมประโยคชนิดต่างๆ เรียงความส้ันๆ 
เก่ียวกบัอิสลามและทัว่ไป  
 Phonological system of Arabic language: consonants, 
vowels, words and phrases; Arabic sentence structure; basic 
language skills: listening, speaking, reading, and writing; basic 

Arabic sentences and styles; sentence building; conjunctions; 
short essays on Islam and other topics  
  
780-101 8(6-4-14) 
ภาษาอาหรับเพ่ืออสิลามศึกษา 2              
(Arabic for Islamic Studies II) 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอาหรับทางวิชาการอิสลามศึกษา
ระดบักลาง  การอ่านและการท าความเข้าใจประโยค เรียงความ 
เร่ืองส้ัน เน้ือหาบทความทางวิชาการ  ความหมายเชิงวาทศาสตร์  
เช่น เก่ียวกับอุปมา อุปมยั และส านวนโวหารต่างๆ ฝึกทกัษะการ
พูด การเขียนเพ่ือวตัถุประสงค์การน าเสนอ การอธิบายเร่ืองส้ัน  
การสรุป การบรรยาย การอภิปราย   
 Practice of intermediate Arabic language skills for Islamic 
Studies; reading and understanding sentences, essays, short 
stories, academic papers, rhetorical meanings: metaphors, idioms 
etc.; speaking and writing for the purpose of presentation: short 
story explanation, summarizing, describing, discussion etc.               
 
780-102   8(6-4-14) 
ภาษาอาหรับเพ่ืออสิลามศึกษา 3                                             
(Arabic for Islamic Studies III)  
 พฒันาทกัษะภาษาอาหรับเก่ียวกับอิสลามศึกษาและทัว่ไป 
ไวยากรณ์ระดับสูงและหลกัการการพูด อ่าน เขียนภาษาอาหรับ
ประเภทต่างๆ และต าราเก่ียวกบัวิชาการอิสลามศึกษาระดบัสูงทั้ง
ในรูปแบบคลาสิกและร่วมสมยั และการใชภ้าษาทางส่ือต่างๆ ฝึก
ทกัษะการน าเสนอบทความวชิาการในรูปแบบต่างๆ ท่ีต่อเน่ืองจาก
ภาษาอาหรับเพื่ออิสลามศึกษา 2 พร้อมทั้งศึกษาหลกัภาษาอาหรับ
ในระดบัสูง 
 Developing Arabic language skills and styles related to 
Islamic Studies and others; advanced Arabic grammar and 
principles of speech, reading and writing different types of 
discourses and advanced Islamic Studies text books, both 
classical and contemporary; Arabic in media; practice of 
academic presentation in continuation of Arabic for Islamic 
Studies II 
 
780-103    8(6-4-14) 
ภาษาองักฤษเพ่ืออสิลามศึกษา  
(English for Islamic Studies) 
 วจีวิภาค วลี โครงสร้างประโยคความเดียวและความรวม  
ทกัษะภาษาองักฤษระดบัพ้ืนฐานดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนท่ีเก่ียวกบัอิสลามและทัว่ไป 
 Parts of speech, phrases, basic English sentence structure – 
simple and compound; basic skills at listening, speaking, reading, 
and writing on Islam and other topics  
 
780-120   3(3-0-6) 
อุลูม อลักุรอาน 1 
(‘Ulum al-Qur’an I) 
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 ประวติัความเป็นมาของอุลูม อลักุรอาน วะหฺยู การรวบรวม
และการบันทึกอัลกุรอาน โครงสร้างของเล่ม แนวเน้ือหา การ
ประทานและสาเหตุการประทาน และศึกษาความแตกต่างระหว่าง
สูเราะฮฺ มกักียะฮฺและมะดะนียะฮฺ 
 Historical background of ‘Ulum al-Qur’an; Wahy; 
compilation and transcription of al-Qur’an; structure and contents 
of the Holy Scripture; the revelation and its causes; study of the 
distinction between Makkiah and Madaniah 
 
780-121 3(3-0-6)  
อุลูมอลัหะดษี 1 
(‘Ulum al-Hadith I)  
 ประวัติพัฒนาการ อุ ลูม  อัลหะ ดีษ  ความหมายและ
ความส าคญัของหะดีษ การบนัทึกหะดีษ สายสืบ(sanad) และตวั
บท (Matn)หะดีษ การจ าแนกประเภทและชนิดต่างๆ ของหะดีษ 
ตลอดจนมุศฏอละห์ อลัหะดีษ (Mustalah al-Hadith) 
 Historical development of ‘Ulum al-Hadith (sciences of 
Hadith); definition, significance, and record of al-Hadith; chain 
(sanad) and text (Matn) of al-Hadith; classifications and types of 
Hadith, and Hadith terminology (Mustalah al-Hadith)  
 
780-122   3(3-0-6)  
ฟิกฮฺเบ้ืองต้น 
(Introduction to Fiqh) 
 ความหมายของฟิกฮฺและชะรีอะฮฺ ลกัษณะเฉพาะของฟิกฮฺ 
ก าเนิดและพฒันาการของฟิกฮฺ ฐานะและบทบาทของฟิกฮฺในยุค
ต่างๆ แนวคิด (มซัฮบั) ต่างๆ ของฟิกฮฺ   
 Definitions of Fiqh and Shari’ah; characteristics of Fiqh; 
origin and development of Fiqh, status and roles of Fiqh in 
several periods; schools of thoughts (Madhahib) in Fiqh 
 
780-123   3(3-0-6)  
อะกดีะฮฺ อสิลามิยะฮฺ 
(‘Aqidah Islamiyah) 
 ความหมาย ขอบข่าย ความส าคัญและประวติัความเป็นมา
ของวิชาอากีดะฮฺ  อีมาน อิสลามและอิหสาน ส่ิงท่ีท  าให้เสียอีมาน 
การบารออ์และการวาลาอ์ การศรัทธาต่ออลัลอฮ การศรัทธาต่อ
บรรดามะลาอิกะฮฺ บรรดากิตาบ บรรดาศาสดาและความเป็น
ศาสดา วนัอาคีเราะฮฺ  เกาะฎออ ์และเกาะดรั 
 Definition, scope, significance and historical background of 
‘Aqidah;  Iman, Islam and Ihsan; causes of deterioration of Iman; 
Bara’ and wala’; belief in Allah and His angels, Holy Books, 
prophets and prophethood; belief in the Hereafter, Qada’ and  
Qadar (fate and divine desire) 
 
780-220   3(3-0-6)  
อุลูม อลักุรอาน  2               
(‘Ulum al-Qur’an II) 

 การขยายความ (Bayan) การอรรถาธิบาย (Tafsir) การตีความ 
(Ta’wil)  การถอดความ (Istinbat) การเขา้ใจ (Fahm)  และการแปล
ความหมายอลักุรอาน  อายาตมุหฺกะมาต และมุตะชาบิฮาต นาสิค
และมนัสูค 
 Clarification (Bayan), exegesis (Tafsir), interpretation 
(ta’wil), extraction (Istinbat), understanding, and translation of 
al-Qur’an;  Muhkamat and Mutashabihat verses; abrogator verses 
( Nasikh) and abrogated verses (Mansukh)   
 
780-221   3(3-0-6)  
อุลูมอลัหะดษี 2     
(‘Ulum al-Hadith II) 
 ประวติัการรวบรวมหะดีษ  ริญาล อัลหะดีษ (Rijal al-
Hadith)  ญรัหฺและตะอดี์ล (Jarh wa Ta‘dil)  อิลลั อลัหะดีษ (‘Ilal 
al-Hadith)  ฆอรีบ อลัหะดีษ (Gharib al-Hadith) และมุคตะลฟั อลั
หะดีษ (Mukhtalaf al-Hadith) การปลอมแปลงหะดีษ ต าราและ
นักปราชญห์ะดีษท่ีส าคญัๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต าราหะดีษทั้งหก 
(Kutub al-Sittah) 
 History of Hadith compilation; Hadith reporters (Rijal al-
Hadith); Jarh and Ta‘dil; ‘Ilal al-Hadith;  Gharib al-Hadith; 
Mukhtalaf al-Hadith; Hadith fabrication; major books and 
scholars of Hadith, especially the six Hadith books (Kutub al-
Sittah) 
 
780-222 3(3-0-6) 
สีเราะฮฺ 
(Biography of the Prophet Muhammad)  
 การก าเนิด วิวฒันาการและแหล่งข้อมูลของสีเราะฮฺ นัก
บูรพาคดีกับการศึกษาสีเราะฮฺ ชีวิตของศาสดามุหัมมดัในยุคมกั
กะฮฺและยคุมะดีนะฮฺ วพิากษสี์เราะฮฺในหัวขอ้ส าคญัๆ บทบาทและ
ผลงานของศาสดามุหมัมดัต่อการพฒันาสังคมมนุษย ์ 
 Origin, development and historical sources of Sirah; 
orientalists and the study of Sirah; life of the Prophet Muhammad 
(PBUH.) in the period of Makkah and Madinah; critique on some 
major topics of Sirah; the Prophet’s role and works and the 
development of human society 
 
780-223   3(3-0-6)  
อุศูลุลฟิกฮฺ 1 
(Principles of Fiqh I) 
 ความหมาย สาระส าคญั และประวติัความเป็นมาของวิชาอุศู
ลุลฟิกฮฺ ความแตกต่างระหวา่งฟิกฮฺ เกาะวาอิดุลฟิกฮฺ และอุศูลุลฟิก
ฮฺ บทบัญญติั (หุก่ม) ประเภทของหุก่ม และแหล่งท่ีมาของหุก่ม 
เช่น  อลักุรอาน หะดีษ  อิจมาอ ์และกิยาส 
 Definition, essentials and historical background of Usul  al-
Fiqh; differences between Fiqh, Qawaid al-Fiqh and Usul al-
Fiqh;  Hukm, classification of Hukm and sources of Hukm, such 
as  al-Qur’an,  Hadith, Ijma’, and Qiyas 
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780-224 3(3-0-6) 
ฟิกฮฺ 1 
(Fiqh 1)  
 ฟิกฮฺในส่วนท่ีเก่ียวกบัศาสนพิธีต่างๆ (อิบาดาต) เช่น การท า
ความสะอาด การละหมาด  การถือศีลอด  การจ่ายซะกาต และการ
ประกอบพิธีฮจัญ ์ 
 Fiqh and all religious rituals (‘Ibadat): cleanliness, prayer 
(Salat), fasting (Siyam), giving alms (Zakat), and performing Hajj  
 
780-225   3(3-0-6)   
ตัครีจญ์ อลัหะดษี                
(Takhrij al-Hadith)   
 การก าเนิด พฒันาการและความส าคญัของวิชาตคัรีจญ ์อัล
หะดีษ แนวทางและกระบวนวิธีการตคัรีจญ ์แผนภูมิสะนัด ต ารา
และนกัปราชญท่ี์เก่ียวขอ้ง การใชค้อมพิวเตอร์ในการตคัรีจญ ์
 Origin, development and importance of Takhrij al-Hadith; 
process and methods of Takhrij; chart of chain (sanad); relevant 
books and scholars; use of computer for Takhrij 
 
780-230 3(3-0-6)  
อรรถาธิบายอลักุรอาน  
(Tafsir  al-Qur’an) 
 อายะฮฺท่ีเก่ียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  
การศึกษา การสาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม ภูมิศาสตร์ จกัรวาลและ
วทิยาศาสตร์  
 Qur’anic verses on society, economy, politics and 
government, education, public health, environment, geography, 
universe and sciences     
 
780-231 3(3-0-6)  
อลัหะดษี  
(Al-Hadith) 
 หะดีษท่ีเก่ียวกบัการศรัทธาและภวพิสุทธ์ิ เช่น อิคลาส ตกัวา 
อิสติกอมะฮฺ จากหะดีษเศาะหีหฺอลับุคอรียแ์ละเศาะหีหฺมุสลิม 
 Hadith in relation to belief and ethical values, such as 
sincerity (Ikhlas), piety (Taqwa), straightness (Istiqamah), 
collected from Sahih Bukhari and Sahih Muslim books     
 
780-232 3(3-0-6) 
อุศูลุลฟิกฮฺ 2 
(Principles of Fiqh 2 ) 
 อุศูลุลฟิกฮฺวา่ดว้ยท่ีมาของบทบญัญติัอิสลามบางประการ อนั
ได้แก่ อิสติหฺซาน อิสติศลาหฺ จารีตประเพณี (อุรฟ) อิสติสหาบ 
ตลอดจนวธีิการตีความตวับทของอลักุอานและหะดีษ 
 Principles of Fiqh in relation to some sources of Islamic 
law: Istihsan (juristic preference), Istislah (consideration of 
public interest), local custom, Istishab; interpretation methods of 
Qur’anic and Hadith texts         
 

780-233   3(3-0-6)                                            
ศาสนาโลก               
(World Religions) 
 ทฤษฎีการก าเนิดศาสนา ววิฒันาการของศาสนา ประวติัศาสตร์
และหลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีส าคญั ๆ โดยสังเขป 
 Theories on religious origins, development of religions, 
brief history and teachings of major religions 
 
780-234     3(3-0-6)   
ประวัติศาสตร์อสิลาม        
(Islamic History) 
 การก าเนิด วิว ัฒนาการ ระเบียบวิ ธี  และหลักฐานทาง
ประวติัศาสตร์อิสลามโดยสังเขป ประวติัศาสตร์อิสลามในสมยัของ
เคาะลีฟะฮฺอรัรอชิดูนทั้งส่ี  ไดแ้ก่  อบูบกัร  อุมรั อุษมาน และอาลี 
 Origin, development, methodology and historical sources 
of Islamic history; Islamic history during the period of four 
righteous Caliphs: Abu Bakar, ‘Umar, ‘Uthman, and ‘Ali 
 
780-235   3(3-0-6) 
หลกัการและวิธีการดะอ์วะฮฺ 
(Principles and Methods of Da‘wah) 
 ความหมาย เป้าหมาย วิธีการและหลักการดะอวะฮฺใน
อิสลาม ประวติัการดะอ์วะฮฺของบรรดาศาสดา กระบวนทัศน์
อิสลามในการดะอ์วะฮฺและการดะอ์วะฮฺในมิติสากล วิถีทางและ
เทคนิคการดะอวะฮฺในสังคมปัจจุบนั 
 Definition, aims, methods and principles of Da‘wah in 
Islam; history of prophets’ Da‘wah; Islamic view on Da‘wah and 
its universal dimensions; means and techniques of Da‘wah in 
modern society 
 
780-236   3(3-0-6)    
อารยธรรมอสิลาม 
(Islamic Civilization) 
 ความหมาย ขอบข่าย และการก าเนิดอารยธรรมอิสลาม อารย
ธรรมเชิงจิตวิญญาณและอารยธรรมเชิงวตัถุ สถาบนัการปกครอง 
สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันการทหารและสถาบันการศึกษา การ
บูรณะอารยธรรมในยุคสมยัต่าง ๆ  อิทธิพลของอารยธรรมอิสลาม
ท่ีมีต่ออารยธรรมอ่ืนๆ 
 Definition, scope, and emergence of Islamic civilization; its 
spiritual and material bases; administrative, economic, military 
and educational institutions; civilizational restoration in various 
periods; influences of Islamic civilization on others 
 
780-240     3(3-0-6) 
วรรณคดอีสิลาม 
(Islamic Literature) 
 วรรณคดีด้านต่าง  ๆ   ท่ีสะท้อนสัจธรรมตามแบบฉบับ
ของอลัอิสลาม เช่น ฮิกายตัอมับิยาอ ์
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 Literature in several aspects which reflects the truth 
according to Islam such Hikayat Anbiya’ 
 
780-241   2(2-0-4) 
อสิลามกบัสันติภาพ 
(Islam and Peace) 
 สันติภาพในทศันะของอลักุรอานและอลัหะดีษ สันติวิธีใน
แนวทางของอิสลาม แนวคิดของนักปราชญ์มุสลิมต่อเหตุการณ์
ความรุนแรง การจดัการความขดัแยง้ในอิสลาม การต่อตา้นลทัธิ
การก่อการร้าย และแนวทางการอยู่ร่วมกนัในพหุสังคม ตลอดจน
วิเคราะห์สถานภาพและบทบาทของศาสนาในการสร้างสันติภาพ
ในโลกปัจจุบนั 
 Peace according to Qur’an and Hadith; means of peace in 
Islam; Muslim scholars’ views about violence; conflict resolution 
in Islam; anti-terrorism and co-existence in pluralistic society; 
analysis of religious status and role in creating peace in 
contemporary world 
 
780-242    2(2-0-4) 
สังคมมุสลมิ 
(Muslim Society) 
 ความหมาย ความเป็นมา และพฒันาการของสังคมมนุษย ์
แนวคิดและปรัชญาทางสังคมของนกัสังคมวทิยามุสลิม ก าเนิดและ
พฒันาการของสังคมอิสลาม การจดัระบบทางสังคม สถาบนัทาง
สังคม สวสัดิการและการพฒันาสังคม การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
ปัญหาทางสังคม แนวทางการสร้างสังคมอิสลามยุคใหม่ และ
สภาพสังคมมุสลิมปัจจุบนัโดยเน้นสังคมมุสลิมในประเทศไทย
และกลุ่มประเทศอาเซียน 
 Definition, historical background and development of 
human society; social view and philosophy of Muslim 
sociologists; origin and development of Islamic society; social 
orders, institutions, welfare and development; social changes and 
problems; ways of Islamic social construction in modern era; 
current phenomena of Muslim society, with special emphasis on 
Muslim society in Thailand and ASEAN countries 
 
780-330   3(3-0-6)   
กลุ่มแนวคิดในอสิลาม 
(Sectarian Thoughts in Islam) 
 การก าเนิด ววิฒันาการและแนวคิดส าคญัของส านักคิดต่างๆ 
ในอิสลาม เช่น อะฮฺลุสุนนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ คอวาริจญ์ ชีอะฮฺ  
มุรญิอะฮฺ  ญะบาริยะฮฺ   กอดะริยะฮฺ และมุอต์ะซิละฮฺ 
 Origin, development and core thoughts of various schools 
in Islam: Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah, al-Khawarij, Shi‘ah, al-
Murji‘ah, al-Jabriyah, al-Qadariyah and al-Mu‘tazilah 
 
780-331   3(3-0-6)                   
การบริหารและการจัดการในอสิลาม 
(Administration and Management in Islam) 

 ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลกัการและวิธีการบริหารและการ
จัดการในอิสลาม โดยเน้นหลักจริยศาสตร์ มนุษยสัมพนัธ์ การ
บริหารองคก์าร และพฤติกรรมองค์การ ตลอดจนการประยุกต์ใช้
หลกัการบริหารและจดัการอิสลามในองคก์ารต่างๆ 
 Philosophy, thoughts, theories, principles and methods of 
administration and management in Islam, with special emphasis 
on ethics, human relation, organizational administration and 
behaviors; application of Islamic-oriented administration and 
management in organizations 
 
780-332   3(3-0-6)                   
ขบวนการอศิลาหฺและตัจญ์ดดี 
(Islah and Tajdid Movement) 
 นิยาม และความจ าเป็นของขบวนการอิศลาหฺและตจัญดี์ดใน
อิสลาม ก าเนิด โครงสร้าง เป้าหมายและยทุธศาสตร์ของขบวนการ
อิศลาหฺและตจัญดี์ดท่ีส าคญัๆ ในอิสลาม ตลอดจนแนวคิดของนัก
คิดมุสลิมท่ีส าคญัๆ ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 18 จนถึงปัจจุบนั   
 Definition and importance of reform (Islah) and renewal 
(Tajdid) movement in Islam; emergence, structure, aim and 
strategy of some major  Islah and Tajdid movements in Islam; 
thoughts of some great Muslim thinkers since 18 th century to the 
present days 
 
780-333   3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์อสิลาม 
(Islamic Economics) 
 ความหมาย  ท่ีมา  พ้ืนฐานและโครงส ร้างของระบบ
เศรษฐศาสตร์อิสลาม ประเด็นปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกิจ แนว
ทางแก้ไขตามแนวทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม กรรมสิทธ์ิ  ระบบ
ดอกเบ้ีย ระบบธนาคารอิสลาม และระบบการประกันสังคมใน
อิสลาม 
 Meaning, origin, foundation and structure of Islamic 
economic system; issues and problems in economics; solutions 
according to Islamic economics; proprietary right; interest 
system; banking and social assurance system in Islam 
 
780-334    3(3-0-6) 
กฎหมายครอบครัวอสิลาม 
(Islamic Family Law)  
 การเลือกคู่ครอง การหมั้น การแต่งงาน สิทธิและหน้าท่ีของ
คู่สมรส การส้ินสุดของการสมรส การเล้ียงบุตรและการปกครอง  
สิทธิของบุตรและสิทธิของบิดามารดา 
 Choosing spouse, engagement, marriage, rights and 
obligations of the couples; divorce rules; child rearing and 
guardianship; children and parents’ rights 
 
780-335   3(2-2-5) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางอสิลาม 1 
(Islamic Research Methodology 1) 
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 ความหมายของการวิจยั แนวคิดการวิจยัในอิสลาม ระเบียบ
วธีิวจิยัทางอิสลาม เคร่ืองมือ และเทคนิคการวิจยั  การวิจยัเอกสาร
และวิจัยภาคสนาม การเลือกหัวข้อวิจัย การตั้ งสมมุติฐาน  การ
ทบทวนวรรณกรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
ตีความขอ้มูล ตลอดจนการเขียนรายงานวจิยั  
 Definitions of research; Islamic concept of research; 
research methods in Islam, instruments and techniques; 
documentary and field research; selection of research topics; 
hypotheses; literature review; data collection; data analysis and 
interpretation; research report writing 
 
780-336   3(3-0-6)  
อสิลามกบัปัญหาร่วมสมัย  
(Islam and Contemporary Issues)  
 ประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีทา้ทายศาสนาอิสลามในปัจจุบนัทั้ง
ในเร่ืองสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครอง ประเด็นปัญหา
ท่ีเป็นปัจเจกชนและสังคม ตลอดจนวิธีการแสวงหาค าตอบและ
ทางออกทางวธีิทางของอิสลาม 
 Present issues challenging Islam related to society, 
economy, politics and government, both individual and social 
cases; Islamic approach to finding answers and solutions 
 
780-337   2(2-0-4) 
จิตวิทยาศาสนา 
(Psychology of Religion) 
 ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาศาสนา  วิธีการศึกษาศาสนา
ของนัก จิตวิทยา   แนวคิด และทฤษฎีทางจิตวิทยาศาสนา 
อารมณ์ พฤติกรรม บุคลิกภาพ และทศันคติ ตลอดจนประสบการณ์
ทางศาสนา 
 Origin of Psychology of religion, methodology of studying 
religion of psychologists, concepts and theories of psychology of 
religion, emotion, behavior, personality, and attitude as well as 
religious experiences 
 
780-340   3(3-0-6) 
ปรัชญาอสิลาม 
(Islamic Philosophy) 
 ก าเนิด พัฒนาการ และความส าคัญของวิชาปรัชญาใน
อิสลาม ความสัมพนัธ์ระหว่างปรัชญากับศาสนา ประเด็นปัญหา
ต่างๆ ในทางปรัชญาอิสลาม อิทธิพลของปรัชญากรีกในปรัชญา
อิสลาม  ประวัติและแนวคิดเชิงปรัชญาของนักปรัชญามุสลิม
ส าคญัๆ 
 Origin, development, and importance of philosophy in 
Islam; relationship between philosophy and religion; issues in 
Islamic philosophy; influences of Greek philosophy on Islamic 
philosophy; history and philosophical thoughts of major Muslim 
philosophers 
 
 

780-341   3(3-0-6) 
แนวคิดทางการเมืองในอสิลาม 
(Political Thoughts in Islam) 
 พ้ืนฐานแนวคิดทางการเมืองในอิสลาม ทฤษฎีและระบบ
การเมืองในอิสลาม อ  านาจอธิปไตย ระบบซูรอ (Shura) ความเสมอ
ภาค การคดัเลือกผูน้ า อะฮฺลุลหัลลฺ วลัอกัดฺ (Ahl al-Hall wa al-
‘Aqd) การบยัอะฮฺ (Pledge of Allegiance) ประวติัการจดัตั้งรัฐ
อิสลาม แนวคิดทางการเมืองของนักปราชญมุ์สลิมในยุคตน้ โดย
เปรียบเทียบกบัแนวคิดทางการเมืองของนกัคิดมุสลิมสมยัใหม่ เช่น 
ชาหฺ วะลียลุลอฮฺ  ญะมาลุดดีน  อลัอฟัฆอนีย ์ มุหัมมดั อบัดุฮ และ
รอชีด รีฎอ  ตลอดจนเปรียบเทียบระบบการเมืองอิสลามกบัระบบ
การเมืองสมยัใหม่ 
 Basic political thoughts in Islam; theories and political 
systems in Islam; sovereignty; shura system; equality; leader 
selection; Ahl al-Hall wa al-‘Aqd, pledge of allegiance; history of 
establishment of Islamic state; political thoughts of early Muslim 
scholars compared with those of modern Muslim scholars; 
comparison of the Islamic and modern political systems  
 
780-342   3(1-4-4)  
วิธีวิทยาการวิจัยทางอสิลาม 2 
(Islamic Research Methodology II) 
 การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางอิสลามศึกษา การท าวิจัย
ภาคปฏิบติั การเขียนรายงานแหล่งทุนดา้นการวจิยั 
 Writing research proposal in Islamic studies; conducting 
practical research; writing research report; sources of research 
grants 
 
780-343   2(2-0-4) 
เพศสภาวะในอสิลาม 
(Gender Issues in Islam) 
 แนวคิดอิสลามว่าดว้ยความแตกต่างทางเพศสภาวะ เสรีภาพ
และความเสมอภาคระหว่างเพศ กฎหมายอิสลามท่ีเก่ียวกับการ
ละเมิดสิทธิของเพศตรงข้าม อิทธิพลของลัทธิสตรีนิยมท่ีมีต่อ
สังคมมุสลิม เปรียบเทียบสถานภาพสตรีมุสลิมกับสตรีในสังคม
ปัจจุบนั ตลอดจนสิทธิมนุษยชนในอิสลาม 
 Islamic views towards gender differences; liberty and 
equality between sexes; Islamic law relating to the transgression 
of gender rights; influence of feminism on Muslim society; 
comparison of the Muslim women’s status with that in present 
society; human rights in Islam 
 
780-344    3(3-0-6)  
ฟิกฮฺ 2 
(Fiqh II) 
 ฟิกฮฺในส่วนท่ีเ ก่ียวกับทรัพย์สิน ธุรกรรมการเงินและ
ธุรกรรมสัญญา เช่น  การซ้ือ-ขาย  สิทธิในการบอกเลิกสัญญา การ
ซ้ือขายล่วงหน้า (สะลัม) การซ้ือขายแบบผ่อน การจ าน าจ านอง 
ชุฟอะฮฺ มุเฎาะเราะบะฮฺ มุซาเราะกะฮฺ และมุสากอฮฺ 
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 Fiqh in relation to property, financial transaction and 
contract agreement: buying and selling, right of canceling 
contract, forward trading (al-Salam); installment sale and 
purchase, pawn and mortgage (al-Rahn), al-Shuf‘ah, al-
Mudarabah, al-Musharakah, and  al-Musaqah 
 
780-345     3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์อุมัยยะฮฺ 
(Umayyad History) 
 การก าเนิดรัฐอุมัยยะฮฺแห่งชาม เคาะลีฟะฮฺแห่งอุมัยยะฮฺ  
เหตุการณ์ส าคญัๆ  การขยายดินแดน ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 
อารยธรรม และยุคทองแห่งคิลาฟะฮฺอุมยัยะฮฺ  ตลอดจนปัจจยัของ
การเส่ือมโทรมและล่มสลายของรัฐอุมยัยะฮฺ 
 Emergence of Umayyad state in Sham; Umayyad caliphs; 
major events, territorial expansions, foreign relations, 
civilizations, and golden age of Umayyad caliphate; factors 
contributing to decline and fall of Umayyad state  
 
780-346    3(3-0-6) 
อุศูลุลฟิกฮฺ 3 
(Principles of Fiqh III) 
 การอิจญ์ติฮาด (การวิเคราะห์ วินิจฉัย ) กฎเกณฑ์และ
กระบวนการอิจญติ์ฮาด  คุณสมบติัของมุจญต์ะฮิด (ผูก้ระท าการ
วิเคราะห์ วินิจฉัย) ระดับขั้ นของมุจตะฮิด  การให้การฟัตวา  
คุณสมบติัของผูใ้ห้การฟัตวา และจรรยาบรรณของการให้ฟัตวา 
ตลอดจนการตกัลีด  
 Ijtihad and its rule and procedure of Ijtihad; qualifications 
of Mujtahid; delivering fatwa (formal legal opinion); 
qualifications of Mufti, ethics of fatwa deliverance, as well as 
Taqlid  
 
780-347    3(3-0-6) 
ฟิกฮฺ 3 
(Fiqh III)  
 ฟิกฮฺในส่วนท่ีเ ก่ียวกับคดีอาญาต่างๆ บทลงโทษ และ
ความผิดท่ีไม่มีการก าหนดบทลงโทษ  (ตะอฺซีร)  
 Fiqh in relation to crimes, penalties and Ta’zir 
 
780-348     3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์อบับาสียะฮฺ 
(Abbasid History) 
 ก าเนิดรัฐอับบาสียะฮฺ เคาะลีฟะฮฺแห่งอบับาสียะฮฺ ยุคทอง
แห่งเคาะลีฟะฮฺอบับาสียะฮฺ  ลกัษณะส าคญัทางการเมืองของอบับาสี
ยะฮฺในยุคเติร์ก บุไวย ์และเซลจูก สถาบนัทางการทหาร เศรษฐกิจ
และการศึกษาในยุคอบับาสียะฮฺ ความสัมพนัธ์กบัต่างประเทศและ
รัฐมุสลิมอ่ืนๆ  ตลอดจนปัจจยัของการเส่ือมโทรมและล่มสลาย
ของรัฐอบับาสียะฮฺ 
 Emergence of Abbasid state; Abbasid caliphs; golden age 
of Abbasid caliphate; main characteristics of Abbasid politics in 

the period of Turks, Buyids and Seljuqs; military, economic, and 
educational institutions under Abbasid caliphate; Abbasid 
relations with foreign and other Muslim states; factors 
contributing to decline and fall of Abbasid state 
 
780-349   3(3-0-6) 
นวัตกรรมในอสิลาม 
(Islamic Innovation) 
 ประวัตินวัตกรรมใน อิสลาม  นวัตกรรมสมัยกลาง  
นวตักรรมเทคโนโลยีสมยัใหม่และยุคปัจจุบนั การใช้ชอฟต์แวร์
สร้างนวตักรรมทางอิสลามและอิสลามศึกษา 
 History of innovation in Islam; medieval innovations; 
innovation of modern and present technology; software usage in 
Islamic innovation and Islamic studies 
 
780-430    3(1-4-4) 
สัมมนาทางอสิลาม 
(Seminar on Islam) 
 สัมมนาในเร่ืองท่ีเก่ียวกับอิสลามและสังคมมุสลิม เช่น 
บทบาทผูน้ าศาสนาในการพฒันาสถานภาพสตรีมุสลิม เป็นตน้ 
 Seminar on issues related to Islam and Muslim societies 
such as the role of Muslim leaders in development, Muslim 
women status etc. 
 
780-431   3(3-0-6)  
ภาคนิพนธ์ 
(Senior Project) 
 การศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับอิสลามในหัวขอ้ท่ีนักศึกษาสนใจ 
โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาภาคนิพนธ์เป็นผูใ้ห้ค  าแนะน า พร้อมกับ
น าเสนอผลการคน้ควา้ในรูปรายงาน  
 Independent study on any aspect of Islam that is of interest 
to the students and under the supervision of an advisor; written 
report required 
 
780-440   3(3-0-6) 
กฎหมายมรดกและพนัิยกรรมอสิลาม  
(Law of Inheritance and the Living Will in Islam) 
 หลกัการแบ่งมรดกในอิสลาม ผูมี้สิทธิรับมรดก การตดัสิทธิ
ในกองมรดก วิธีการแบ่งมรดก การท าพินัยกรรม พร้อมกบัศึกษา
ทศันะการแบ่งมรดกของชาวอาหรับก่อนอิสลาม 
 Principles of dividing inheritance in Islam; heir of 
inheritance; deprivation of inheritance; ways of dividing 
inheritance; bequest (Wasiyat); pre-Islamic Arabs’ views on 
dividing inheritance  
 
780-441     3(3-0-6) 
เกาะวาอดิและทฤษฎีฟิกฮฺ 
(Qawa‘id and Theory of Fiqh) 
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 ความหมายและประวติัความเป็นมาของเกาะวาอิดุลฟิกฮฺ  
สุภาษิตประมวลกฎหมายอิสลาม ทฤษฎีฟิกฮฺเก่ียวกบัสิทธิ สัญญา 
และกรรมสิทธ์ิ  
 Definition and historical background of Qawa‘id al-Fiqh; 
Qawa‘id al-Fiqhiyah (Shari’ah maxims); theory of Fiqh 
pertaining to rights, contracts and ownerships 
 
780-442    3(3-0-6) 
ปรัชญากฎหมายอสิลาม 
(Philosophy of Islamic Law) 
 ปรัชญาในการบัญญัติกฎหมายในอิสลาม ผลประโยชน์
พ้ืนฐานของมนุษย ์คือ ความจ าเป็น (Daruriyat) ความต้องการ 
(Hajiyat) และความสมบูรณ์ (Tahsiniyat) เจตนารมณ์หลักห้า
ประการของกฎหมายอิสลาม คือ การรักษาศาสนา ชีวิต ทรัพยสิ์น 
สติปัญญา และสายตระกูล ความสัมพนัธ์ระหว่างเจตนารมณ์กับ
แหล่งท่ีมาของกฎหมายอิสลาม 
 Philosophy of law enactment in Islam; basic human 
interests: Daruriyat (Compulsive Necessities), Hajiyat  (needs), 
and Tahsiniyat (Felicity); five main objectives of Islamic law:  
protection of religion, life, property, intellect (‘Aql) and progeny; 
the relationship between objectives and sources of Islamic law          
 
780-443    3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์ออตโตมาน 
(Osmanli History) 
 การเรืองอ านาจของอุษมานียะฮฺ การขยายอ านาจสู่ยุโรป 
เอเชียกลาง เอเชียตะวนัตกและแอฟริกาเหนือ บทบาทของอุษมานี
ยะฮฺในฐานะผูน้ าเอกภาพแห่งโลกมุสลิม อารยธรรม อุษมานียะฮฺ 
ความสัมพนัธ์กับต่างประเทศ ความขัดแยง้กับอ านาจอาณานิคม
ยุโรป การเส่ือมอ านาจและการเคล่ือนไหวเพื่อการปฏิรูป การ
ลม้เลิกคิลาฟะฮฺอิสลาม  
 The rise to power of Osmanli, its expansion in Europe, 
Asia minor, West Asia, and North Africa; role of Osmanli as 
leader of Muslim world unity; Osmanli civilization; its 
relationship with foreign states and conflict with the European 
colonial power; decline and reformist movements; abolition of 
Islamic Caliphate   
 
780-444                               3(3-0-6)  
ประวัติศาสตร์และอารยธรรมอสิลามในเอเชียอาคเนย์ 
(Islamic History and Civilization in Southeast Asia) 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง ภู มิภาคเอ เ ชี ยอาคเนย์กับโลก
ตะวนัออกกลางในยุคก่อนและหลงัอิสลาม ทฤษฏีการเขา้มาของ
ศาสนาอิสลามสู่ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ อิทธิพลของอารยธรรม
อิสลามท่ีมีต่อโครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
การศึกษา ประวติัศาสตร์ราชวงศมุ์สลิมต่างๆในภูมิภาคน้ี 

 Relationship between Southeast Asia region and Middle 
East world in pre-and post Islamic periods; theories of advent of 
Islam to Southeast Asia region; influence of Islamic civilization 
on social, political, economic and educational structures of this 
region; local history of Muslim dynasties        
   
780-445   3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์อสิลามในสเปน 
(Islamic History of Spain) 
 สถานการณ์ทางการเมืองในคาบสมุทรไอบีเรียก่อนการเขา้
มาของอิสลาม การเขา้มาอิสลามในอนัดาลูเซีย การสถาปนาการ
ปกครองและราชวงศมุ์สลิมต่างๆ ในสเปน พฒันาการทางการเมือง
และสังคมของรัฐมุสลิมในอนัดาลูเซีย ความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐ
มุสลิมในอันดาลู เ ซียกับ รัฐมุสลิมในภู มิภาค อ่ืนๆ และกับ
มหาอ านาจยุโรป อารยธรรมมุสลิมสเปนและอิทธิพลของอารย
ธรรมมุสลิมสเปนท่ีมีต่อยโุรป 
 Political situation of Iberia peninsular before the coming of 
Islam; expansion of Islam into Andalusia; establishment of 
Muslim rule and dynasties in Spain; political and social 
development of Muslim states in Andalusia and their relation 
with other Muslim states and with European powers; civilization 
of Muslim Spain and its influence on Europe 
 
780-446             300 ช่ัวโมง 
การฝึกงาน   
(Field Work)      
 การฝึกงานในหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับอิสลามศึกษา 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแลว้ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการเรียน ตอ้ง
ติดต่อเขา้รับการฝึกงานในภาคฤดูร้อนไม่นอ้ยกวา่ 300 ชัว่โมง แลว้
ท ารายงานเสนอ 
 Field work in various units involving Islamic Studies; 
student having registered for at least 6 semesters are eligible to do 
field work for a minimum of 300 hours, written report required          
 
780-447 6(0-36-0) 
สหกจิศึกษา 
(Cooperarative Education) 
 การฝึกงานวิชาชีพของนักศึกษาดา้นอิสลามศึกษา เน้นการ
ปฏิบติังานดา้นวิชาชีพในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ โดย
วิทยาลัยและสถานประกอบการต่าง ๆ ร่วมกันในการคัดเลือก 
นกัศึกษาใหอ้อกไปปฏิบติังานจริง ณ สถานประกอบการนั้นๆ 
 A systematic work practice on work site in field of Islamic 
Studies, The college and contracting employment site will  jointly 
select qualified students for practicing on the employers’ site, 
where the students are able to learn a real work experience  
 

 





300 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะวทิยำกำรส่ือสำร 
 
วิชาพ้ืนฐานคณะ 
872-100  3(3-0-6) 
วิทยาการส่ือสาร  
(Communication Sciences) 
แนวคิดการส่ือสารและการส่ือสารเชิงบูรณาการ ภู มิทัศน์  
การส่ือสารและเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่ ความส าคญัของ
ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศประเภทและรูปแบบการส่ือสาร 
ความคิดสร้างสรรค์ในงานส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กับการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของการส่ือสารต่อบุคคลและ
สังคม การฝึกทกัษะการส่ือสารเชิงบูรณาการ 
Concepts of communication and integrated communication; 
landscape of communication and new communication 
technologies; importance of news and information; types and 
forms of communication; creativity in communication related to 
economic and social changes; impacts of communication on 
individuals and society; integrated communication skills training  
 
870-102  3(3-0-6) 
หลกันิเทศศาสตร์ 
(Principles of Communication Arts) 
 แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารและประเภทของการ
ส่ือสาร วตัถุประสงค์ของการส่ือสาร  องค์ประกอบการส่ือสาร 
และกระบวนการส่ือสาร  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการส่ือสาร  ปัญหาและแนวทางแกไ้ข ศึกษา
ประเดน็การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม เพศสภาพและความขดัแยง้ 
 Concept and types of communication; objectives and 
components of communication; factors affecting effective 
communication; problems in communication and strategies for 
resolving; study in specific issues such as intercultural 
communication, gender and conflict 
 
870-103   3(3-0-6) 
วาทนิเทศ 
(Speech Communication) 
 หลกัการ ความส าคญั องค์ประกอบและประเภทของ
การพูด ฝึกปฏิบติัการพูดในท่ีสาธารณะรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่ การ
พูดเล่าเร่ือง การเป็นพิธีกร การด าเนินรายการ การสัมภาษณ์ การ
ประชุม การอภิปราย และการโต้วาที ฝึกวิเคราะห์ วิจารณ์และ
ประเมินผลการพูด 
 Principles, importance, components and types of 
speech communication; practice of public speaking in various 
forms including narrative speaking, master of ceremonies and 

moderating skills, interview, meeting, discussion and debate; 
practice of analysis, critique and evaluation of speech 
 
870-104  3(3-0-6) 
การใช้เหตุผลและการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการส่ือสาร 
(Reasoning and Evidence in Communication) 
 ลกัษณะและองคป์ระกอบของการอา้งเหตุผล หลกัการ
แสดงเหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย ขอ้บกพร่องในการใช้เหตุผล 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และการประเมินเหตุผล การอ้างเหตุผล
รูปแบบต่าง  ๆ  ในงานส่ือสาร จริยธรรมในการใช้ เหตุผล 
พฒันาการของแสวงหาขอ้เท็จจริงเชิงประจกัษแ์ละการก าเนิดของ
แนวคิดวัตถุวิสัย วิธีการทางวารสารศาสตร์ในการรวบรวม 
ตรวจสอบ พิสูจน์ และวเิคราะห์ขอ้มูล 
 Characteristic and components of reasoning, 
inductive and deductive reasoning, fallacy; analytic thinking and 
evaluation; forms of reasoning in communication and ethics; 
history of empirical fact finding and concept of objectivity; 
journalistic process in collecting, testing, proving and analysis of 
information 
 
870-200        ไม่นับหน่วยกติ 
                                                     (2 คาบ/สัปดาห์) 
ภาษาองักฤษหรรษา 1 
English for Fun I 
 ค าศพัท์พ้ืนฐาน และฝึกการสนทนาในชีวิตประจ าวนั 
เช่น การซ้ือของ อาหาร กีฬา และบนัเทิง ฝึกอ่านขอ้ความส้ัน  เช่น 
ป้าย ประกาศ ฉลากสินคา้ โฆษณา ฝึกฟังจากส่ือต่าง ๆ  ฝึกเขียน
แนะน าตวัและแสดงความคิดเห็นอยา่งง่าย 
 Basic vocabulary, everyday expression on various 
topics such as shopping, food, sport and entertainment; reading of 
short messages such as signs, announcements, product labels, 
advertisements; listening; writing self-introduction and comments 
 
870-201   3(3-0-6) 
การเล่าเร่ืองข้ามส่ืออย่างสร้างสรรค์ 
(Creative Transmedia Storytelling) 
 ความหมาย แนวคิด และความส าคญัของการเล่าเร่ือง  
ส่ือยคุหลอมรวม องคป์ระกอบโครงสร้าง และรูปแบบของการเล่า
เร่ืองข้ามส่ือ การพัฒนาเร่ือง และการน าเสนอ การวิเคราะห์
ช่องทางและผูรั้บสาร การสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้ในงาน
ส่ือสารการตลาดและงานส่ือสารดิจิทลั 
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 Definition, concept and importance of storytelling; 
media convergence; components, structure and styles of 
transmedia storytelling; story development and presentation; 
platform and audience analysis; creation and application of 
transmedia storytelling in marketing communication and digital 
communication 
 
870-202  3(2-2-5) 
การถ่ายภาพดจิิทัลเพ่ือการส่ือสาร 
(Digital Photography for Communication) 
 หลกัการและเทคนิคการถ่ายภาพพ้ืนฐาน การท างาน
ของกลอ้งถ่ายภาพและอุปกรณ์ต่าง ๆ วิธีการถ่ายภาพ การวดัแสง 
การจดัองคป์ระกอบภาพถ่าย การส่ือสารภาพถ่ายตามวตัถุประสงค ์
การตกแต่งและจดัการไฟลภ์าพถ่ายดิจิทลั 
 Basic principles and techniques of photography; 
functions of camera and equipments; procedures of photography; 
lighting techniques; photography composition; photo 
communication on purpose; image processing and filing in digital 
format 
 
870-203  3(3-0-6) 
ภูมิทัศน์การส่ือสารและการหลอมรวมส่ือ 
(Communication Landscape and Media Convergence) 
 พฒันาการเทคโนโลยกีารส่ือสาร แนวคิด คุณลกัษณะ 
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งของการส่ือสารยุคดิจิทลั คุณลกัษณะของการ
หลอมรวมส่ือ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีการส่ือสารและ
ข้อมูล ส่ือใหม่และอิทธิพลต่อสังคม การเป็นเจ้าของและการ
ควบคุมส่ือ การวิเคราะห์สถานการณ์การส่ือสารในยุคดิจิทลัและ
ปรากฏการณ์การหลอมรวมส่ือท่ีเช่ือมโยง และสร้างผลกระทบต่อ
บุคคล สังคม และวฒันธรรม 
 Development of information technology; concept, 
attributes and related elements of communication in digital 
society; attributes of media convergence; technology and 
information infrastructure; new media and effects on society; 
media ownership and control; analysis of communication 
landscape in digital society and media convergence that is 
relevant and has effect on individual, social and culture 
 
870-204  3(3-0-6) 
จริยธรรมการส่ือสาร 
(Communication Ethics) 
 แนวคิด ปรัชญา และกระบวนทัศน์ในการศึกษา
จริยธรรมการส่ือสาร การประยุกต์จริยธรรมการส่ือสารในระดบั
ต่าง ๆ ทั้งการส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารมวลชน และการ
ส่ือสารสาธารณะประเภทต่าง ๆ องค์กรและกลไกเก่ียวกับ
จริยธรรมการส่ือสาร กระบวนการควบคุมทางจริยธรรมการ
ส่ือสารในประเทศไทย 
 Concept, philosophy and paradigm in 
communication ethics studies; apply of communication ethics in 

interpersonal communication, mass communication and other 
kinds of public communication; organization and mechanism 
related to communication ethics; ethical control process in 
Thailand 
 
870-205   3(3-0-6) 
กฎหมายการส่ือสาร 
(Law of Communication) 
 แนวคิดและความส าคัญของกฎหมายเก่ียวกับการ
ส่ือสาร รัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์
เก่ียวกบัการส่ือสาร กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Concept and significance of law on communication; 
constitution; criminal law, civil and commercial code related to 
communication, and relevant laws 
 
870-206   3(2-2-5) 
การออกแบบและคอมพวิเตอร์กราฟิกเพ่ือการส่ือสาร 
(Computer Graphics and Design for Communication) 
 แนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ และองค์ประกอบของการ
ออกแบบกราฟิกเพ่ือการส่ือสารผ่านส่ือต่างๆ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก การใช้ตัวอักษร  สี 
องคป์ระกอบศิลป์ และสารสนเทศกราฟิก การจดัวางและรูปแบบ 
layout การออกแบบตราสัญลกัษณ์และตวัอกัษรส าหรับส่ือส่ิงพิมพ ์
วทิยโุทรทศัน์ ส่ือมลัติมีเดีย และส่ือสมยัใหม่ 
 Basic concept, principles and elements of graphic 
design in media; computer software for graphic design; font, 
color, art composition and information graphics; layout format 
and design; typography and logo design in printed media, visual 
media, multimedia and new media 
 
870-207  3(3-0-6) 
สังคมวิทยาส่ือสารมวลชน 
(Media Sociology) 
 แนวคิดและทฤษฎีสังคมวิทยา ส่ือสารมวลชน 
ความ สัมพัน ธ์ ระหว่ า ง ส่ื อมวลชนและ ส่ือ ใหม่กับ สั งคม 
ระบบส่ือสารมวลชนและอุตสาหกรรมส่ือทั้งในระดบัประเทศและ
สากล เศรษฐศาสตร์การเมืองของส่ือมวลชน ทฤษฎีผลกระทบของ
ส่ือและเทคโนโลยกีารส่ือสารต่อปัจเจกบุคคลและกลุ่มคน ค่านิยม 
บรรทดัฐาน วฒันธรรม การเมือง และสถาบนัทางสังคมต่าง ๆ ท่ี
ก าหนดบทบาทและสถานะของส่ือ สนามของส่ือและระบบ
ความหมายท่ีถูกผลิต น าเสนอและทา้ทายในบริบทสังคมร่วมสมยั 
 Concepts and theories of media sociology; relations 
between media and new media and society; mass media systems 
and media industries in regional and international contexts; 
political-economy of mass media; theory of media effects on 
individual and groups; status and roles of media effected by 
social values, norms, culture, politics and social institutions; 
concept of journalistic field; production, presentation of 
meanings challenging in contemporary social context 
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870-208   3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัการเป็นผู้ประกอบการ 
(Introduction to Entrepreneurship) 
 หลักการพ้ืนฐานส าหรับการเป็นผู ้ประกอบการ  
คุณลักษณะของการเป็นผูป้ระกอบการ  บทบาทหน้าท่ีของ
ผูป้ระกอบการ การวางแผน การจดัระเบียบองคก์าร การจดัคนเขา้
ท างาน  การควบคุมการท างาน ความรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนแนวคิดการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีจริยธรรมและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Basic principles for entrepreneurial; feature of the 
entrepreneurial; role of enterprises, planning, organizing, staffing, 
controlling, corporate social responsibility; concept of ethical 
entrepreneurship and relevant laws 
 
870-209        ไม่นับหน่วยกติ 
                                                     (2 คาบ/สัปดาห์) 
ภาษาองักฤษหรรษา 2 
(English for Fun II) 
 ค าศัพท์  ส านวน ค าสแลง และฝึกการสนทนาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  เช่น การน าเสนอขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น 
และการสัมภาษณ์  ฝึกอ่านและเขียนข้อความและเร่ืองเพ่ือการ
ส่ือสาร 
 Vocabulary, idiom, slang and conversation in 
different situation such as presentation, opinion expression and 
interview; reading and writing messages for communication 
 
870-211       3(3-0-6) 
การเขียนข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 
(News Writing and Journalistic Writing) 
 แนวคิด กระบวนการส่ือข่าว หลกัการเขียนข่าวและ
งานเขียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าว เช่น รายงานพิเศษ บทสัมภาษณ์และ
สารคดี  ฝึกปฏิบติัการเขียน จริยธรรมและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Concepts, news reporting process; principles of news 
writing and journalistic writing such as scoop, interview, feature 
and documentary; practice of new writing; journalistic ethics and 
laws 
 
870-212     3(3-0-6) 
หลกัการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา 
(Principles of Public Relations and Advertising) 
 ความหมาย ความส าคญั บทบาทและกระบวนการของ
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  กลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้
เคร่ืองมือ และการเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ 
กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Definition, significance, role and process of 
advertising and public relations; target groups; tool selection and 
writing for advertising and public relations; laws and ethics in 
public relations and advertising 
 

870-213  3(3-0-6) 
วารสารศาสตร์ดจิิทัล 
(Digital Journalism) 
 แนวคิด หลกัการ และความเป็นมาของวารสารศาสตร์
ดิจิทลั เทคโนโลยกีารส่ือสารเพื่องานวารสารศาสตร์ดิจิทลั การ
ประยกุตใ์ชข้อ้มูล การออกแบบภาพถ่ายและกราฟิก การเขียนเพ่ือ
งานวารสารศาสตร์ดิจิทลั การฝึกปฏิบติั 
 Concepts, principles and history of digital journalism; 
communication technology for digital journalism; application of 
information; visualization and graphic design; writing for digital 
journalism; practice of digital journalism 
 
870-214                 3(2-2-5) 
การผลติส่ือดจิิทัล 
(Digital Media Production) 
 แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีภาพและเสียง กระบวนการ
ผลิตส่ือดิจิทัล  เคร่ืองมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตส่ือดิจิทัล  
การสร้างสรรค์เน้ือหา  การออกแบบ การวางองค์ประกอบสี แสง 
เ สี ย ง  เ ท ค นิ ค แ ล ะ ศิ ล ป ะ ใ น ก า ร น า เ ส น อ เ น้ื อ ห า  
ภาพและเสียง โปรแกรมตดัต่อเสียง ภาพวีดิโอ และภาพกราฟฟิก
เคล่ือนไหว ฝึกปฏิบติัการผลิตส่ือดิจิทลั 
 Concept of audio-visual technology; process of  digital 
media production; tools and equipments in digital media 
production; content creation; media design; color, lighting, sound 
and composition; art and techniques of audio-visual media 
presentation; computer programs for editing sound, video and 
motion graphics; practice of digital media production 
 
870-215       3(3-0-6) 
การเขียนเพ่ือการส่ือสารการตลาด 
(Writing for Marketing Communication) 
หลกัการ กลวธีิ และประเภทของงานเขียนเพื่อการส่ือสารการตลาด  
การฝึกปฏิบติัการเขียน จริยธรรมและจรรยาบรรณในงานเขียนเพื่อ
การส่ือสารการตลาด 
Principles, techniques and types of writing for marketing 
communication;   writing practice; ethics of writing for marketing 
communication 
 
870-216           3(3-0-6) 
หลกัการส่ือสารการตลาด 
(Principles of Marketing Communication) 
 แนวคิด หลกัการของการส่ือสารการตลาด การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด การวางแผน  
การก าหนดกลยทุธ์การส่ือสาร  การประยกุตใ์ชส่ื้อและเคร่ืองมือใน
งานส่ือสารการตลาด   คุณลกัษณะและจริยธรรมของนักส่ือสาร
การตลาด  องคก์รวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Concept, principles of marketing communication;  
situation  analysis;  tools of marketing communication;  strategic 
communication and planning;  application of media and tools of 
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marketing communication;  characteristics and ethics of 
marketing communicators; related  professional organizations 
 
870-220             3(3-0-6) 
ทักษะการน าเสนอ 
(Presentation Skills) 
 แนวคิด ความส าคัญ และรูปแบบของการน าเสนอ 
ขั้นตอนและการวางแผนการน าเสนอ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
ทกัษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าส าหรับการน าเสนอ เคร่ืองมือ
การส่ือสารท่ีเหมาะสมส าหรับการน าเสนอ  เทคนิคการน าเสนอ
รูปแบบใหม่    ฝึกปฏิบติัการน าเสนอในรูปแบบและสถานการณ์
ต่าง ๆ  การประเมินผลการน าเสนอ 
 Concept, importance and types of presentation; process 
and planning of presentation, analysis of target audience; problem 
solving skills for presentations; communication tools which 
appropriate for the presentation; techniques of new presentation 
model;  practice presented in the various forms and situations; 
evaluation of presentation 
 
870-221            3(3-0-6) 
หลกัการตลาด 
(Principles of Marketing) 
 แนวคิด หลักการ  และความส าคัญของการตลาด 
ส่วนผสมทางการตลาด การบริหารตน้ทุนและงบประมาณ  บญัชี
และงบดุลเบ้ืองตน้ กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Concept, principle and importance of marketing; 
marketing mix;  cost and budget managements; accounting and 
balance sheet basics; related law and ethics 
 
870-222             3(3-0-6) 
วารสารศาสตร์ภาคพลเมืองและการเคล่ือนไหวทางสังคม 
(Citizen Journalism and Social Movement) 
 แนวคิดและความเป็นมาของวารสารศาสตร์ภาคพลเมือง 
คว ามส า คัญขอ งว า รส า ร ศ าสต ร์ภ าคพล เ มื อ ง ใน สั งคม
ประชาธิปไตย กรณีศึกษาของวารสารศาสตร์ภาคพลเมืองใน
ประเทศต่าง ๆ เทคโนโลยีการส่ือสารยุคดิจิทลัและปรากฏการณ์
การหลอมรวมส่ือกับการพัฒนาวารสารศาสตร์ภาคพลเมือง 
บทบาทและผลกระทบต่อสังคมของวารสารศาสตร์ภาคพลเมือง 
จริยธรรมและการก ากบัดูแล 
 Concepts and background of citizen journalism, 
importance of citizen journalism in democratic society; case 
studies of citizen journalism in various countries’ 
communications, digital communications technology and media 
convergence phenomenon with development of citizen 
journalism; role and impact on society of citizen journalism; 
ethics and governance 
 
 
 

870-223      3(3-0-6) 
การตลาดดจิิทัล 
(Digital Marketing) 
 ความหมาย แนวคิดของการตลาดดิจิทัล  ส่วนประสม
ทางการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล  การสร้างและส่ือ
สารตราสินคา้แบบดิจิทลั  เทคโนโลยีดิจิทลัในงานดา้นการตลาด  
เค ร่ืองมือและช่องทางการตลาด กฎหมาย จริยธรรม และ
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Digital marketing’s concepts; digital marketing mix; 
digital marketing strategy and creating brand; digital technology 
in marketing; tools and marketing channels; related laws, ethics 
and professional ethics 
 
870-224     3(3-0-6) 
การส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 
(Persuasive Communication) 
 ทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การโน้มน้าวใจ บทบาทและอิทธิพลของการส่ือสารในการสร้าง
และการเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรมของบุคคล จิตวิทยา
การส่ือสาร และการวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อ
โนม้นา้วใจ  การวเิคราะห์และการออกแบบสารเพื่อการโนม้นา้วใจ 
กรณีศึกษาการส่ือสารเพื่อโนม้นา้วใจในสถานการณ์เฉพาะ 
 Theories of persuasive communication; factor 
influencing in persuasion; role and influence of communication 
in formation and changes of attitude and behavior; psychology of 
communication and analysis of target groups; persuasive 
communication strategy; analysis and message design for 
persuasion; case studies of persuasive communication in  specific 
situations 
 
870-225     3(1-4-4) 
การส่ือสารการแสดง 
(Performance Communication) 
 แนวคิด ประเภท และลกัษณะของการส่ือสารการแสดง 
ฝึกทกัษะการแสดงและการตีบท การเขียนบทและการออกแบบ
การแสดง การคดัเลือกนักแสดง การก าหนดพ้ืนท่ีการแสดง การ
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ฉ า ก แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ส ด ง  
การจัดแสง การแต่งหน้าและเคร่ืองแต่งกาย การฝึกปฏิบัติ 
การแสดง 
 Concept, types and characteristics of performance 
communication; development of acting skills and script analysis; 
script writing and performance design; casting; scenery and 
properties; stage lighting design; makeup and costume design; 
practice of performance communication 
 
870-226     3(2-2-5) 
สุนทรียะในภาพถ่าย 
(Aesthetics of Photography) 
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 หลกัสุนทรียศาสตร์ องคป์ระกอบศิลป์ ความรู้สึกและ
อารมณ์ การจดัองคป์ระกอบของภาพถ่าย การวิจารณ์และประเมิน
คุณค่าในภาพถ่าย การส่ือความหมายตามวตัถุประสงค์ของการ
ถ่ายภาพ 
 Aesthetics; art composition, feeling and mood in art; 
photography composition; photography evaluation and critique; 
photographic presentation techniques 
 
870-301       ไม่นับหน่วยกติ 
                                                (2 คาบ/สัปดาห์) 
เตรียมสหกจิศึกษา 1 
(Preparation for Cooperative Education I) 
 แนวคิด ความส าคญัและรูปแบบสหกิจศึกษา หลกัเกณฑ์
และขั้นตอนการปฏิบติังานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อน
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมาย
สมคัรงาน การสัมภาษณ์งาน การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความรู้
พ้ืนฐานและทกัษะการท างานในองคก์าร 
 Concept, importance and forms of cooperative 
education; rules and process of cooperative education; 
preparation for working such as selection of a suitable workplace, 
application letter and résumé writing, job interview techniques, 
personality development and effective communication in Thai 
and English, basic knowledge and competency for organization 
 
870-302    3(3-0-6) 
การส่ือสารพหุวัฒนธรรม 
(Multicultural Communication) 
 ภูมิหลังทางสังคม วฒันธรรม และอัตลักษณ์ในสังคม 
พหุวัฒนธรรม โดย เฉพาะสั งคมจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
การ ส่ือสารและการแลกเป ล่ียนทางวัฒนธรรม การสร้าง
ความสัมพนัธ์และความเขา้ใจอันดีระหว่างบุคคลและสังคมต่าง
วฒันธรรม การวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง ผลกระทบ และการ
ปรับตวัทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากส่ือมวลชน 
 Social background, culture and identity in a 
multicultural society especially in southern border provinces; 
communication and cultural exchange; building of relationship 
and understanding among people from different cultures and 
societies; analysis of change, impact and cultural adjustment 
influenced by media 
 
870-303   3(3-0-6) 
การส่ือสารแบรนด์ 
(Brand Communication) 
 หลักการ แนวคิด และองค์ประกอบของการส่ือสาร 
ตราสินคา้ การก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยมหลกั ต าแหน่ง คุณค่า และ
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า  กรณีศึกษาการส่ือสารตราสินค้า
สมยัใหม่ ฝึกปฏิบติัการส่ือสารตราสินคา้โดยบูรณาการการเรียนรู้
กบัสถานประกอบการจริง กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 Principle concepts  and elements of brand 
communication; vision, core value, position and image of brand; 
case study of modern brand communication; practice of brand 
communication; integrated learning with enterprises; related laws 
and ethics 
 
870-304   3(3-0-6) 
ภาษาองักฤษส าหรับนักนิเทศศาสตร์ 
English for Communication Arts 
 รูปแบบ ลกัษณะเฉพาะของภาษาองักฤษและค าศพัท์ท่ี
ใช้ในงานนิเทศศาสตร์ ฝึกการฟัง การอ่านจับประเด็นและการ
เขียนเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานดา้นนิเทศศาสตร์ 
 Patterns, characteristic of English language and 
technical terms in a field of communication arts; practice of 
listening, intensive reading and writing in operational aspects of 
communication 
 
870-305   3(3-0-6) 
การวิจัยการส่ือสาร 
(Communication Research) 
 แนวคิด หลักการ และประเภทการวิจัยการส่ือสาร 
กระบวนการวิจยั การออกแบบโครงร่างวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั การ
ปฏิบัติการวิจัย การเขียนและน าเสนอสู่สาธารณะ จริยธรรมการ
วจิยั 
 Concept, principles and approaches of communications 
research; research process; research design; methodology; 
operation of research; research report writing and presentation; 
research ethics 
 
870-306     3(3-0-6) 
การส่ือสารเพ่ือสันติภาพและคลีค่ลายความขัดแย้ง 
(Peace and Conflict Resolution Communication) 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัสันติภาพ ความขดัแยง้ สันติ
วิธี และความรุนแรง หลกัการวิเคราะห์ความขดัแยง้ บทบาทและ
ความส าคัญของการส่ือสารในระดับและประเภทต่าง ๆ ในการ
สร้างสันติภาพและคล่ีคลายความขดัแยง้ การเลือกรับ ผลิต และ
ส่ือสารข้อมูลข่าวสารเพ่ือสันติภาพ หลักการ วิธีปฏิบัติ และ
จริยธรรมส าหรับส่ือมวลชนในสถานการณ์ความขดัแยง้ 
 Concepts and theories of peace, conflict, peaceful 
means and violence; roles and significance of communication in 
different levels and types in peace building and conflict 
resolution; selective of exposure, produce and disseminate 
information for peace; principle, practices and ethics of 
journalism in conflict-related situations 
 
870-311   3(3-0-6) 
การบริหารจัดการองค์กรส่ือสาร 
(Management of Media Organization) 
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 คุณลกัษณะเฉพาะขององคก์รส่ือและองคก์รการส่ือสาร 
บทบาทและความรับผิดชอบขององคก์รการส่ือสารต่อสาธารณะ 
การบริหารและการจดัโครงสร้างองคก์รส่ือแบบดั้งเดิมและองคก์ร
ส่ือสมัยใหม่ การก าหนดนโยบายและแผนงาน การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การเงินและงบประมาณ การผลิตและการจัด
จ าหน่าย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  จัดการฝึกงานระยะส้ันกับ
องคก์รส่ือ 
 Characteristics of media organization and corporate 
communication; roles and social responsibility of media 
organization; management and organizational structure of 
traditional media and modern media organizations; policies and 
planning; human resources management; financial management 
and budgeting; manufacturing and distribution; related laws; 
short-term training in media organization 
 
870-312    3(3-0-6) 
การผลติรายการวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่ 
(Modern   Broadcasting   Production) 
 หลกัการผลิตรายการวทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทศัน์   
การใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ ประเภทและรูปแบบรายการ  เทคนิค
การบนัทึกภาพและเสียง การเขียนบทรายการวทิยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทศัน์  การเป็นผูป้ระกาศและผูด้  าเนินรายการ เทคนิคการ
ผลิตและการตัดต่อรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
สมยัใหม่ 
 Principles of broadcasting production; application of 
broadcasting tools and equipments; types of broadcasting 
programs; video and audio recording techniques; script writing;  
announcer and moderator; production techniques and computer 
program editing for modern broadcasting 
 
870-313    3(3-0-6) 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Analysis of Consumer Behavior) 
 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกบัจิตวิทยาทางการส่ือสารและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค ประเภทของผูบ้ริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค   ปัจจัยและสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค  
กลยทุธ์การส่ือสารท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ 
 Concepts and theories of communication psychology 
and consumer behavior; types of consumer; analysis of consumer 
behavior; factors and circumstances influencing consumer, 
communication strategy contributing to the desired consumer 
behavior 
 
870-314   3(2-2-5) 
การประกอบการทางสังคม 
(Social Entrepreneurship) 
 แนวคิด ทฤษฎี และพฒันาการของการประกอบการทาง
สังคม บทบาทและคุณลักษณะของผู ้ประกอบการทางสังคม 
รูปแบบและทักษะการจัดการ องค์กรประกอบการทางสังคม  

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลกระทบทางสังคม ระบบ
การเงินระดบัจุลภาค กรณีศึกษาของการประกอบการทางสังคม 
 Concept, theories and development of social 
entrepreneurship; role and characteristics of social entrepreneur; 
models of management and management skills; social 
entrepreneurial organizations; feasibility study and social impact 
assessment; microfinance; case study of social entrepreneurship 
 
870-315   3(2-2-5) 
การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ 
(Photojournalism) 
 การผลิตภาพถ่ายเชิงวารสารศาสตร์ หลกัการถ่ายภาพ
ข่าวและเหตุการณ์ การคดัเลือกภาพถ่ายเพ่ือน าเสนอประเด็นทาง
สังคม การเขียนค าบรรยายประกอบภาพ การถ่ายภาพบุคคล
ประกอบบทสัมภาษณ์ การถ่ายภาพเล่าเร่ืองและภาพถ่ายสารคดี 
การจัดการภาพถ่ายและจัดท าแฟ้มสะสมงาน เพ่ือเผยแพร่ผ่าน
ส่ือมวลชนและส่ือออนไลน์ บทบาทหนา้ท่ี จริยธรรม จรรยาบรรณ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Production of photojournalism; principles of news and 
events photography; selection of photos illustrating social issues; 
photo captions writing; portrait and interviewing photography; 
photo essays and documentary photography; image processing 
files and portfolio distribution through mass media and online 
media; roles, ethics and related laws 
 
870-316   3(3-0-6) 
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
(Analysis of Current Situation) 
 หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ แนวทาง
การศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ 
และนานาชาติ ทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม บทบาทของ
นักส่ือสารในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน หลักการและ
วธีิการวเิคราะห์สถานการณ์ในฐานะนกัส่ือสาร ฝึกปฏิบติัการเขียน
และน าเสนอบทวเิคราะห์สถานการณ์ 
 Principle and process of analytical thinking; study 
approach of current situations related to political, economic and 
social issue in different level of local, national and international; 
role of communication professional in analysis of current 
situation; principle and technique of current situation analysis as 
a role of communication professional; practice of writing and 
presenting situation analysis article 
 
870-317   3(2-2-5) 
การผลติส่ือเพ่ือการส่ือสารการตลาด 
(Media Production for Marketing Communication) 
 กระบวนการออกแบบและผลิตส่ือเพื่อการส่ือสาร
การตลาด  การใชต้วัอกัษร สี องคป์ระกอบศิลป์ และสารสนเทศ
กราฟิก การสร้างสรรค์ภาพถ่าย ผลทางจิตวิทยาท่ีมีต่อผูรั้บสาร 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความคิดสร้างสรรค์และเน้ือหา หลกัการ
เขียนบท กฎหมายและจริยธรรม 
 Process of media design and production for marketing 
communication; use of typography, color, art composition and 
information graphics; photography creation; psychological effects 
on audience; relations between creativity and messages; 
principles of script writing for public relations and advertising; 
laws and ethics 
 
870-318   3(3-0-6) 
การวางแผนและการบริหารการส่ือสารการตลาด 
(Planning and Management of Marketing Communication 
 หลกัการวางแผนและบริหารงานการส่ือสารการตลาด 
การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และการประเมินสถานการณ์ 
การวิเคราะห์ผูบ้ริโภค สินคา้ และตลาด การก าหนดกลยุทธ์ การ
เลือกใช้ส่ือและการสร้างสรรค์กิจกรรม การประเมินผลการ
ด าเนินงาน ฝึกปฏิบติัการวางแผน น าเสนอ และประเมินผล 
 Principle of planning and management of marketing 
communication; targeting; situation analysis and assessment; 
analysis of consumers, products, and markets; strategy 
formulation; selection of media and activities; evaluation of 
performance action plan; practice of planning, presentation and 
evaluation 
 
870-321   3(3-0-6) 
การส่ือสารกบัการเมือง 
(Communication and Politics) 
 แนวคิดการส่ือสารทางการเมือง ระบบการเมืองและ
อิทธิพลทางการเมืองท่ีมีต่อส่ือมวลชน อิทธิพลของส่ือมวลชนและ
ส่ือใหม่ท่ีมีต่อทศันคติ ความเช่ือ ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน พ้ืนท่ีสาธารณะและสิทธิ
พลเมืองในการส่ือสารทางการเมือง วาทกรรมทางการเมืองใน
ส่ือมวลชน การส่ือสารทางการเมืองต่อการเปล่ียนแปลงสังคม และ
การจดัวาระทางสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 Concept of political communication; political system 
and influence of politics on mass media; influence of mass media 
and new media on attitudes, beliefs, social interaction, and public 
participation in politics; public sphere and civil rights in political 
communication; political discourse in media; political 
communication and social change; agenda setting for public 
interests 
 
870-322   3(3-0-6) 
ทุนทางสังคมเพ่ือธุรกจิและวิสาหกจิชุมชน 
Social Capital to Business and Community Enterprise 
 แนวคิด  ประเภท และ โครงสร้างของทุนทางสังคม 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อระบบทุนทางสังคม การบริหารจดัการทุนทาง
สังคมเพ่ือธุรกิจและวิสาหกิจชุมชน ภาคีการพฒันา และการสร้าง
เครือข่ายทุนทางสังคม 

 Concept, types and structure of social capital; factors 
influencing the system of social capital; social capital 
management for business and community; partnership in social 
development and social capital network building 
 
870-323   3(3-0-6) 
หลกัการจัดการและการประกอบการด้านการส่ือสาร 
(Principles of Management and Entrepreneurial 
Communication) 
 แนวคิดและหลักการเ ก่ียวกับการจัดการและการ
ประกอบการด้านการส่ือสาร รูปแบบและประเภทของการ
ประกอบการดา้นการส่ือสาร ปัจจยัแวดลอ้มภายในและภายนอกท่ี
มีอิทธิพลต่อการประกอบการดา้นการส่ือสาร การจดัท าแผนการ
ประกอบการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจดัหาและจัดการ
งบประมาณ การประเมินผล 
 Concepts and principles of management and 
entrepreneurial communication; forms and types of 
entrepreneurial communication; internal and external factors 
affecting entrepreneurial communication; planning; human 
resource management; procurement and budget management; 
evaluation 
 
870-324   3(3-0-6) 
การบริหารงานลูกค้าสัมพนัธ์ 
(Customer Relationship Management) 
 แนวคิด และความส าคัญของการบริหารงานลูกค้า
สัมพนัธ์ รูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ การวางแผนและ
กระบวนการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ เคร่ืองมือการส่ือสาร
การตลาดเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้า ฐานขอ้มูลลูกคา้ การ
ประเมินผลการด าเนินงานลูกคา้สัมพนัธ์ 
 Concept and importance of customer relationship 
management; approaches of  customer relationship building; 
planning and management process of customer relationship; 
marketing communication tools for customer relationship 
building; database of customer; evaluation of customer 
relationship management 
 
870-325   3(2-2-5) 
การผลติภาพยนตร์ส้ันและสารคดี 
(Short film and Documentary) 
 ประเภทและโครงสร้างของภาพยนตร์ส้ันและสารคดี 
การเขียนบท การถ่ายภาพและมุมกลอ้ง การถ่ายท า การตดัต่อและ
การล าดบัภาพ ศพัทเ์ทคนิคท่ีเก่ียวขอ้ง การผลิตภาพยนตร์ส้ันและ
สารคดี 
 Forms and structure of short film and documentary; 
script writing; photography and camera movement techniques; 
filming; editing; technical terms related production; short film 
and documentary production 
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870-326    3(3-0-6) 
การส่ือสารการตลาดระหว่างประเทศ 
(International Marketing Communication) 
 การวางแผนการส่ือสารการตลาดระหว่างประเทศ 
การศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการและวฒันธรรมของผูบ้ริโภค 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตลาดและการส่ือสารการตลาดระหว่าง
ประเทศ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย และขอ้ตกลงเก่ียวกับ
การคา้ เทคโนโลยกีารส่ือสารและส่ือใหม่ในยคุดิจิทลัท่ีมีผลต่อการ
ส่ือสารระหวา่งประเทศ 
 Planning of international marketing communication; 
study and analysis of needs and culture of consumer; influencing 
factors on international marketing and marketing communication 
such as economics, politics, laws and trade agreements; 
communication technology and new media in the digital age 
affecting international marketing communication 
 
870-327   3(2-2-5) 
ส่ือจินตคดแีละบันเทิงคดศึีกษา 
(Imaginative Media and Entertainment Communication 
Studies) 
 แนวคิด ทฤษฎีส่ือจินตคดีและบันเทิงคดี ความคิด
สร้างสรรคแ์ละจินตนาการในส่ือของไทยและต่างประเทศ ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อจิตวิทยาผูรั้บสาร 
แนวโน้มอุตสาหกรรมส่ือจินตคดีและบนัเทิงคดีในอนาคต  ฝึก
ปฏิบติัผลิตส่ือ 
จินตคดีและบนัเทิงคดี 
 Concepts and theories of imaginative media and 
entertainment communication; creativity and imagination in Thai 
and international media; socio-economic and cultural factors 
affecting psychology of audience; trends of imaginative and 
entertainment media industry; practice of imaginative and 
entertainment media production 
 
870-328    3(3-0-6) 
การส่ือสารสุขภาพ 
(Health Communication) 
 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารสุขภาพ  การวิเคราะห์
สถานการณ์ดา้นสุขภาพ อิทธิพลของความเช่ือ วฒันธรรม ความ
เป็นอยูท่ี่มีต่อประเดน็ดา้นสุขภาพ ความส าคญัและบทบาทของนัก
ส่ือสารสุขภาพ การวางแผนและการออกแบบกระบวนการส่ือสาร
สุขภาพ 
 Concepts and theories of health communication; health 
situation analysis; influences of belief, culture and lifestyle on 
health; importance and role of health communicator; health 
communication planning and practice 
 
870-329    3(3-0-6) 
การบริหารจัดการส่ือกระจายเสียงและภาพสมัยใหม่ 
(Modern   Broadcasting   Administration) 

 โครงสร้างและคุณลักษณะเฉพาะขององค์กร ส่ือ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สมัยใหม่ หลักการบริหาร
จัดการ การก าหนดนโยบายและแผนงาน การจัดการทรัพยากร
บุคคล  การเงินและงบประมาณ การวางผัง การผลิตและการ
เผยแพร่ บทบาทและความรับผดิชอบต่อสาธารณะ และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 Structure and characteristics of modern broadcasting 
organization; principle of administration; policy and plan; human 
resources management; finance and budgets; program schedule; 
program production and broadcasting; media roles and social 
responsibility; related laws 
 
870-401      ไม่นับหน่วยกติ 
เตรียมสหกจิศึกษา                                        (2 คาบ/สัปดาห์) 
(Preparation for Cooperative Education II) 
 การเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นความรู้และทกัษะทาง
วชิาชีพในสายงานดา้นนิเทศศาสตร์   จรรยาบรรณทางวชิาชีพ แนว
ทางการจดัท าและน าเสนอโครงงาน การรายงานผลการปฏิบติังาน 
การประเมินผลการปฏิบติังาน 
 Preparation of knowledge and professional skills in 
communication; professional ethics; project proposal and 
performance report; job performance evaluation 
 
870-402   6(0-36-0) 
สหกจิศึกษา 
(Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานจริงทางด้านนิเทศศาสตร์ ณ สถาน
ประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาสห
กิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การรายงาน/การ
น าเสนอผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา  
ทั้งน้ี นกัศึกษาจะตอ้งผา่นการเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 1 และ 2  
*** ตอ้งผา่นรายวชิาครบถว้นตามท่ีหลกัสูตรก าหนดและตอ้งมีผล
การเรียนเฉล่ียสะสม ณ ชั้นปีท่ี 3 ภาคการเรียนท่ี 2 ไม่ต ่ากวา่ 2.00 
 Practice work experience in communication arts, under 
supervision of cooperative education advisor, job supervisor, 
mentor or employer; job report, project report and presentation 
 
870-403   3(3-0-6) 
การส่ือสารเพ่ือการเปลีย่นแปลงทางสังคม 
(Communication for Social Change) 
 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารกบัการเปล่ียนแปลงสังคม 
ความสัมพนัธ์ของการส่ือสาร ระบบสังคม พฤติกรรมทางสังคม
และมวลชน ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง บทบาทของการ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคม
และวฒันธรรม แนวคิดการตลาดเพื่อสังคม ฝึกปฏิบัติโครงการ
เก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
 Concepts and theories of communication for social 
change; relations of communication, social system, social and 
mass behaviors; effect of change, roles of communication and 
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technology for social and cultural change; concepts of social 
marketing; project practice related to communication for social 
change 
 
870-411   3(3-0-6) 
สัมมนาการส่ือสาร 
Seminar in Communication 
 การวิเคราะห์ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารมวลชน 
ท่ีส่งผลกระทบต่อสังคม การจดัสัมมนา และการน าเสนอขอ้มูลสู่
สาธารณะ วธีิการส่ือสารเพ่ือแสวงหาการสนับสนุนและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการแกไ้ขปัญหาสังคม 
 Analysis of issues in mass communication and their 
social effects; organizing a seminar and presentation of 
information to the public; means of communication to encourage 
public participation in social solutions 
 
870-412   3(1-4-4) 
ฝึกปฏิบัติการวารสารศาสตร์ดจิิทัล 
(Practice of Digital Journalism) 
 การสร้างสรรค ์และผลิตงานดา้นวารสารศาสตร์ดิจิทลั  
การน าเสนอสู่สาธารณะ 
 Practice of creation and production for digital 
journalism; presentation to the public 
 
870-413   3(3-0-6) 
สัมมนาการส่ือสารการตลาด 
(Seminar in Marketing Communication) 
 การวเิคราะห์ประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารการตลาด
ท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจในชุมชน สังคม การอภิปรายเก่ียวกับ
ประเด็นการเปล่ียนแปลงทางสังคม การเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี ท่ีส่งต่อการด าเนินงานดา้นการส่ือสารการตลาด  การ
จดัสัมมนา การน าเสนอขอ้มูลสู่สาธารณะ 
 Analysis of issues in marketing communication, 
business community and their social effects; discussion on issues 
related to social changes; technology changes forwarding 
marketing communication operations; organizing a seminar; 
presentation of information to public 
 
870-414   3(1-4-4) 
ฝึกปฏิบัติการส่ือสารการตลาด 
(Practice of Marketing Communication) 
 การฝึกปฏิบติัการดา้นการส่ือสารการตลาดประเภทต่าง ๆ 
 Practice of marketing communications in various forms 
 
870-420   3(3-0-6) 
ส่ือกบัความรุนแรง 
(Media and Violence) 
 นิยามและประเภทของความรุนแรง ความขดัแยง้และ
ความรุนแรง ความสัมพนัธ์ระหว่างความรุนแรง ส่ือมวลชนและ

สังคมประชาธิปไตย บทบาทของส่ือในการสร้างและก าหนดกรอบ
ความเขา้ใจของสาธารณะเก่ียวกบัความรุนแรง การน าเสนอภาพ
ตวัแทนของความรุนแรงและการก่อการร้าย ผลกระทบของความ
รุนแรงในส่ือมวลชนต่อปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและสังคม ความ
รุนแรงกับความกลวั ตรรกะและข้อจ ากัดของส่ือมวลชนในการ
น าเสนอสารในบริบทความรุนแรง 
 Definition and type of violence; conflict and violence; 
relations among violence, media and democratic society; roles of 
media in setting and framing public understanding in terms of 
violence; media representation of violence and terrorism; effects 
of violence portrayed in media on individual, group and society; 
violence and fear; logic and constraints of media in the context of 
violence 
 
870-421   3(2-2-5) 
การส่ือข่าวประเดน็เฉพาะ 
(Specialized News Reporting) 
 แนวคิดและความส าคัญของการรายงานข่าวประเด็น
เฉพาะในส่ือมวลชน หลกัและเทคนิคเฉพาะของการรายงานข่าว
ประเดน็ ฝึกปฏิบติัการรายงานประเดน็เฉพาะ เช่น ข่าวส่ิงแวดลอ้ม 
ข่าวสาธารณสุข ข่าวภยัพิบติั ข่าวกระบวนการยติุธรรม 
 Concept and importance of reporting on specific issues 
in media; principles and specific techniques in various issues;  
practicing on specific report such as environmental news,  health 
news, disasters, justice news 
 
870-422     3(2-2-5) 
นวัตกรรมการส่ือสารการตลาด 
(Innovative Marketing Communication) 
 แนว คิด  หลักการ  และประ เภทของนวัตกรรม 
กระบวนการสร้างสรรค์นวตักรรม กลยุทธ์การบริหารและการ
จดัการนวตักรรม การประยุกต์ใชน้วตักรรมมาใช้ในการส่ือสาร
การตลาดในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ตลาด กระบวนการ กล
ยุทธ์ และพฤติกรรม การประเมินผลการสร้างสรรค์และการใช้
นวตักรรม กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์และการใช้
นวตักรรม 
 Concept and principles of innovation; innovation 
process; strategic and innovation management; innovative 
applications in marketing communication approaches such as 
products, market, process, strategies and behavior; evaluation of 
creativity and innovation in marketing communication; case 
studies; creative and innovative exercises 
 
870-423    3(2-2-5) 
การรายงานข่าวสืบสวนสอบสวน 
(Investigative   Reporting) 
 แนวคิดและหลักปฏิบัติการรายงานข่าวสืบสวน
สอบสวน คุณลกัษณะของผูส่ื้อข่าวสืบสวนสอบสวน การคน้พบ
และสร้างสรรค์ประเด็น การสัมภาษณ์ การวิจัยเ พ่ืองานข่าว 
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แหล่งขอ้มูลและสารสนเทศเพ่ือการรายงานข่าวสืบสวนสอบสวน
การฝึกปฏิบัติการรายงานข่าวสืบสวนสอบสวน กฎหมายและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Concepts and practices of investigative reporting; 
characteristic of investigative reporter; finding and creative 
issues; interview; research for investigative reporting; resources 
and information for reporting investigative; practice of 
investigative reporting; related law and ethics 
 
871-301  3(3-0-6) 
กฎหมายและจริยธรรมส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพ่ือการจัดการ (ส ำหรับ ล.นวัตกรรม ฯ พ.ศ.2553) 
(Laws and Ethics for Information and Communication 
Technology) 
 กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 
ความลบัทางการคา้ และกฎหมายพาณิชยกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Laws and ethics related to information and communication 
technology, intellectual property, copyright, patent and trade secret; 
and electronic commerce laws 
 
871-210  3(2-2-5) 
กำรโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1  
(Computer Programming I)  
 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน กระบวนการเขียน
โปรแกรม ผงังานโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ ชนิดขอ้มูลและตวัแปร 
โครงสร้างควบคุมแบบเลือกและแบบท าซ ้ า แถวล าดับ ฟังก์ชัน 
การส่งผ่านค่าให้โปรแกรมย่อยแบบต่าง ๆ การจดัการข้อมูลเข้า
และการแสดงผล การเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูล  
 Fundamentals of computer programming; programming 
process;  flowchart and algorithm; data types and variables; 
selection and repetition control structures; arrays; functions; 
parameter parsing; input and output management; file accessing  
 
871-211       3(2-2-5) 
กำรโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 
(Computer Programming II)  
 แถวล าดับแบบหลายมิติ ชนิดข้อมูลแบบก าหนดเอง 
ฟังก์ชัน การใช้คลังค าส่ัง การส่งผ่านค่าให้โปรแกรมย่อยแบบ
ต่างๆ การพฒันาโปรแกรมประยกุต ์  
 Multi-dimension arrays; user-defined data types; 
functions; library using; parameter parsing; application program 
development 
 
871-212       3(2-2-5) 
โครงสร้ำงข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
(Data Structure and Algorithms)  
 ขอ้มูลและโครงสร้างขอ้มูล โครงสร้างขอ้มูลแบบแถว
ล าดบั การท างานแบบวนซ ้ า สแตค คิว ลิสต ์ตน้ไมแ้ละกราฟ การ

เรียงล าดบัและการคน้หาแบบต่างๆ ขั้นตอนวิธีและการตรวจสอบ
ขั้นตอนวธีิ ฟังกช์นับิกโอ 
 Data and data structures; arrays, iterations, stacks, 
queues, lists, trees and graphs; sorting and searching; algorithms 
and algorithm verification; Big–O function 
 
871-213       3(2-2-5) 
กำรส่ือสำรข้อมูลและเครือข่ำยคอมพวิเตอร์ 
(Data Communication and Computer Networks)  
 หลกัการพ้ืนฐานการส่ือสารขอ้มูล การรับส่งขอ้มูลแบบ
แอนาล็อกและแบบดิจิทัล ส่ือและอุปกรณ์ต่างๆ เครือข่ายการ
ส่ือสารแบบเซอร์กิตสวิทชิง และแบบแพคเก็ตสวิทชิง เครือข่าย
มัล ติ เพล็ก ซิง  เทคโนโลยีระบบเครือข่ ายแบบต่างๆ และ
สถาปัตยกรรมล าดบัชั้นของเครือข่าย 
 Fundamentals of data communication; analog and 
digital transmission; media and devices; circuit switching and 
packet switching networks; multiplexing network; network 
technologies;  layered network architecture 
 
871-214                      3(2-2-5) 
สถำปัตยกรรมคอมพวิเตอร์และระบบปฏิบัติกำร 
(Computer Architecture and Operating System)  
 ระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า บัส หน่วยรับและ
หน่วยแสดงผลขอ้มูลหน่วยประมวลผลกลาง โครงสร้างและหน้าท่ี
ของหน่วยประมวลผลกลาง ระบบปฏิบัติการ จุดประสงค์และ
หน้าท่ีของระบบปฏิบัติการ  กระบวนการและการจัดการ การ
จัดการหน่วยความจ า การจัดการอุปกรณ์และแฟ้มข้อมูล การ
ประมวลผลแบบขนาน เปรียบเทียบระบบปฏิบติัการต่างๆ 
 Computer system; memory; bus; input and output 
units; CPU units; CPU structure and functions; operating system; 
objectives and functions of operating systems; process and 
management; memory management; device and file management; 
parallel processing; comparison of operating systems 
 
871-215       3(3-0-6) 
คณิตศำสตร์ส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  
(Mathematics for Information and Communication  
Technology)  
 ตรรกศาสตร์ เ บ้ืองต้น  เลขฐาน  การค านวณทาง
คณิตศาสตร์ของเลขฐาน การนับ การแปลงค่าระหว่างเลขฐาน 
วิธีการค านวณตวัเลขแบบมีจุดทศนิยมขอ้ผิดพลาดต่างๆจากการ
ค านวณ ดิจิทัลเบ้ืองต้น เกท และวงจรต่างๆ ในการค านวณทาง
คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบ้ืองต้น การแก้สมการเชิง
เส้นและไม่เชิงเส้น  
 Introduction to logic; base numbers; number base 
arithmetic; counting; base conversion; floating point arithmetic 
computing; errors; basic digital; gates and gate circuits for 
computer computation; introduction to basic numerical analysis; 
linear and non-linear equation solving 
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871-216       3(3-0-6) 
กำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) 
 หลกัการ กระบวน และกลยุทธ์การจดัการความรู้ วงจร
การจดัการความรู้ การแลกเปล่ียนความรู้และชุมชนนักปฏิบติั การ
ถ่ายทอดการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ เคร่ืองมือและเทคโนโลยีการจดัการ
ความรู้ องคก์ารแห่งการเรียนรู้  
 Principles, processes and strategies of knowledge 
management; knowledge management cycle; knowledge sharing 
and communities of practice; best practice transfer; knowledge 
management tools and technologies; learning organization  
 
871-217                      3(3-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
(English for Information Technology)  
 การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ศัพท์เฉพาะ
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ การอ่าน และการเขียน  
 Development of English skills, used in information 
technology, focusing on technical words, reading and writing skills  
 
871-218       3(2-2-5) 
กำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
(Database Management)  
 การประมวลผลข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรม 3 
ระดับของฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรก แผนภาพ 
อีอาร์ ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การจัดการและการบริหาร
ฐานข้อมูล ภาษาเอสคิวแอลส าหรับการจัดการฐานข้อมูล การ
บ ารุงรักษา  
 File processing and database; 3-level database 
architecture; logical database design; E-R diagram; relational 
database; database management and administration; SQL language 
for database management; system maintenance  
 
871-219       3(2-2-5) 
กำรออกแบบและพฒันำเว็บ 
(Web Design and Development)  
 โครงส ร้ า งขอ ง อิน เทอ ร์ เ น็ ตและ เวิ ร์ ล ไวด์ เ ว็บ 
องค์ประกอบของเว็บเพจ การจัดรูปแบบข้อความ ตาราง เฟรม 
ฟอร์ม และสไตล์ชีต รูปแบบของแฟ้มภาพกราฟิกและแฟ้มเสียง 
การออกแบบกราฟิก  ภาพเคล่ือนไหวและแผนท่ีภาพลักษณ์ 
ซอฟตแ์วร์ประยกุตส์ าหรับการพฒันาเวบ็  
 Structure of Internet and World Wide Web; web page  
components; text, table, frame, form and style sheet formatting; 
graphic and sound file formats; graphic designs; video file and 
image map; application software for web development 
 
871-220       3(3-0-6) 
หลกักำรจัดกำร 
(Principles of Management)  

 บทบาทและหน้าท่ีขององค์การและหลักการจัดการ 
ผูบ้ริหารและภาวะการน า จริยธรรมในการบริหาร การวางแผน
และการควบคุม กระบวนการจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล การจูงใจ และการท างานเป็นทีม การส่ือสารองค์การ และ
การจดัการการเปล่ียนแปลง  
 Roles and functions of organization and management 
principles; manager and leadership; managerial ethics; planning and 
control; management process and human resources development; 
motivation and team working; organizational communication and 
organizational management  
 
871-221       3(2-2-5) 
ดจิิทัลกรำฟิกและกำรออกแบบ 
(Digital Graphics and Design) 
 ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก อุปกรณ์น าเข้าและส่งออก
ส าหรับการสร้างกราฟิก การจดัองค์ประกอบภาพ  ทฤษฎีสี การ
สร้างกราฟิกและการตกแต่งภาพดว้ยโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
ศิลปะดิจิทลั 
 Computer graphic systems; input and output devices 
for graphic creation; graphic composition; color theory; graphic 
creation; graphic retouch with digital art software 
 
871-222       3(2-2-5) 
กำรจ ำลองด้วยคอมพวิเตอร์ 
(Computer Modeling)  
 หลกัการจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์ การจ าลองพ้ืนผิวดว้ย
โพลิกอน เนิร์บส์และซับดิวิชัน ลายผิวและวสัดุ แสงและกล้อง 
ซอฟตแ์วร์ส าหรับการจ าลองดว้ยคอมพิวเตอร์  
 Principles of computer modeling; surfaces modeling in 
polygons, NURBS and subdivision; textures and materials; lights 
and cameras; computer modeling software 
 
871-223                                      3(2-2-5) 
วิดโีอและออดโิอส ำหรับมัลติมีเดยี 
(Video and Audio for Multimedia)  
 แนวคิดเก่ียวกบัวิดีโอและออดิโอ การบนัทึก สร้างและ
แก้ไขแฟ้มวิดีโอและแฟ้มเสียงส าหรับใช้ในการผลิตมลัติมีเดีย 
อุปกรณ์ส าหรับบนัทึกวดีิโอและตดัต่อวดีิโอและออดิโอ การตดัต่อ
วดีิโอและการตดัต่อออดิโอ โปรแกรมประยกุตส์ าหรับตดัต่อวิดีโอ
และออดิโอ 
 Video and audio concepts; recording, creating and 
editing video and audio files for multimedia works; video and 
audio recording and editing hardware; video editing and audio 
editing; application software for video and audio editing 
 
871-310       3(2-2-5) 
กำรปฏิสัมพนัธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพวิเตอร์ 
(Human Computer Interaction)  
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 แนวคิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย ์ 
ความส าคัญของการออกแบบตัวเช่ือมประสาน การออกแบบ
ตัวเ ช่ือมประสานและการปฏิสัมพันธ์  หลักการและวิธีการ
ออกแบบตวัเช่ือมประสานท่ีเน้นผูใ้ช้เป็นศูนยก์ลาง การวิเคราะห์
และประเมินการออกแบบตวัเช่ือมประสาน 
 Conceptual models of Human Computer Interaction;  
importance of user interface design; user interface and interactive 
system designs; user-centered design principles and method; 
analysis and evaluation of user interface design 
 
871-311      3(3-0-6) 
กฎหมำยและจริยธรรมส ำหรับเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรส่ือสำร 
(Laws and Ethics for Information and Communication  
Technology) 
 กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร 
ความลบัทางการคา้ กฎหมายพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 
 Laws and ethics related to information and communication 
technology; intellectual property; copyrights; patent; trade secret; 
electronic commerce laws 
 
871-312       3(2-2-5) 
กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศในองค์กร 
(Information System Analysis and Design in Organization) 
 โครงสร้างและการจดัการองคก์ร ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการในองค์กร วงจรการพฒันาระบบ การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ เคร่ืองมือและเทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงโครงสร้าง  การออกแบบส่วนน าเขา้และส่วนแสดงผล 
การพฒันา การบ ารุงรักษา และการประเมินระบบ 
 Organization structure and management; management 
information system for organizations; system development life 
cycle; system analysis and design; tools and techniques and 
design; input and output design; system development, system 
maintenance and assessment  
 
871-313                                                                     3(2-2-5) 
กำรออกแบบและกำรโปรแกรมเชิงออ็บเจกต์ 
(Design and Object-Oriented Programming) 
 แนวคิดและวธีิการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต ์การวิเคราะห์
และออกแบบระบบเชิงอ็อบเจกตก์ารใชยู้เอ็มแอล อ็อบเจกตค์ลาส 
การสืบทอดคุณสมบติั การส่ือสารระหว่างอ็อบเจกต ์โพลิมอฟิซึม 
โอเวอร์โหลด หลกัภาษาโปรแกรมระดบัสูงส าหรับการโปรแกรม
เชิงออ็บเจกต ์  
 Object-oriented programming concepts and methods; 
object-oriented system analysis and design; UML; object; class; 
inheritance; message passing; polymorphism; overloading; high-
level object-oriented programming language 
 

871-314       1(1-0-2) 
โครงงำนรำยบุคคล 1 
(Independent Project I) 
 การคน้ควา้และการรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ เลือกหัวขอ้
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการจดัการท่ีตนเอง
สนใจเป็นพิเศษและน าเสนอโครงร่าง 
 Exploration and collection of basic data; selected of topics 
on information and communication technology for management; 
proposal presentation 
 
871-315                    3(3-0-6) 
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร 
(Management Information System) 
 แนวคิดและหลักการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการ โครงสร้างระบบสารสนเทศ  การรวบรวม การวิเคราะห์
และการจดัเก็บขอ้มูล ระบบสืบคน้สารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจใน
การบริหาร 
 Concepts and principles of management information 
system development; Information structure; data collection; data 
analysis and storage; information retrieval system for administration 
decision-making  
 
871-316       3(2-2-5) 
กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงกำรจัดกำร 
(Quantitative Analysis in Management) 
 หลักการและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อใช้ในการ
วเิคราะห์ปัญหาและการตดัสินใจทางการจดัการ ทฤษฎีและวิธีการ
ทางสถิติ เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือก าหนดแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสม 
 Principles and quantitative analysis for management 
problem analysis and decision making; theories and statistical 
techniques for proper management 
 
871-317       3(2-2-5) 
เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ต 
(Internet Technology) 
 ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้และระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเปิด 
โปรโตคอลต่างๆ บนระบบอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลเอชทีทีพี 
ภาษาส าหรับเขียนโปรแกรมบนเวบ็ ระบบช่ือโดเมน โปรแกรม
อ านวยความสะดวกในการใชง้าน การประยกุตใ์ชอิ้นเทอร์เน็ตดา้น
ต่างๆ 
 Introduction to network and Internet systems;  open 
systems; Internet protocols; HTTP protocols; web programming 
languages; domain name systems; Internet utility software; 
internet applications 
 
871-318       3(2-2-5) 
กำรบริหำรและจัดกำรระบบ 
(System Administration and Management )  



 

312 
 

 หน้าท่ีของผูบ้ริหารระบบ การจดัการผูใ้ช้ ระบบรักษา
ความมัน่คงบนเครือข่าย การจัดการทรัพยากรระบบ การส ารอง
และกูคื้นระบบ เครือข่าย ทีซีพีไอที การติดตั้ง ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ 
บนอินเทอร์เน็ต เช่น ดีเอ็นเอส ดีเอชซีพี เมล์เซิร์ฟเวอร์ เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ การตรวจสภาพจราจรบนเครือข่ายดว้ยโปรแกรมจดัการ
เครือข่าย 
 Functionality of system administrator; user management; 
network security system; system resource management; system 
backing up and recovery; TCP/IP network; setting and maintenance 
of internet servers: DNS, DHCP, mail server, web server; network 
monitoring software 
 
871-320       3(2-2-5) 
กำรโปรแกรมแบบเอค็ซ์ทรีม 
(Extreme Programming)  
 การโปรแกรมสุดเอ็คซ์ทรีมเ บ้ืองต้น แนวคิดและ
หลกัการ วงจรและกฎการพฒันาโปรแกรม หน่วยทดสอบระบบ 
ระบบควบคุมเวอร์ชนั 
 Introduction to extreme programming; concepts and 
principles; development life cycle and rules; test unit; concurrent 
versions system 
 
871-321       3(3-0-6) 
กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ 
(Human Resource Management)  
 แนวคิดและหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์  การ
วิเคราะห์งาน การก าหนดรายละเอียดของงาน และคุณสมบติัของ
ผูป้ฏิบติังาน การสรรหาและการคดัเลือก การจูงใจ และการพฒันา
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบติังานและระบบค่าตอบแทน สุข
ภาวะและความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Concepts and principles of human resource management; 
job analysis; job description and staff qualifications; recruitment, 
selection, motivation, training and development of personnel; 
performance evaluation and compensation system; health and 
safety; labour relations and related legal issues 
 
871-322       3(3-0-6) 
กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรคุณภำพ 
(Strategic and Quality Management) 
 หลกัการและกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ ระดบักลยุทธ์ 
ระดับการควบคุมและการเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์  การจัดการ
คุณภาพ องค์ประกอบของระบบการจัดการคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 
 Principles and process of strategic management; 
hierarchical levels of strategy; levels of strategic control and change; 
quality management; components of quality management system; 
quality assessment 
 

871-323       3(2-2-5) 
กำรโปรแกรมเว็บและฐำนข้อมูลบนเว็บ 
(Web Programming and Web Database) 
 การโปรแกรมเวบ็แบบฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ดว้ยภาษาท่ีนิยมใน
ปัจจุบนั การสร้างเวบ็แบบไดนามิค การโตต้อบกบัฟอร์มแบบต่าง ๆ 
การจัดการเซสชั่น การประยุกต์  ภาษาเอสคิวแอล การเช่ือมต่อ
ระบบจัดการฐานข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การแสดงผลและการ
ประมวลผลขอ้มูลผา่นเวบ็ 
 Web server-side programming with script language; 
dynamic web development; form interaction; session management; 
application; SQL language; database access and connection via 
web; web data entry; web display and calculation 
 
871-324       3(2-2-5) 
กำรโปรแกรมร่วมสมัย  
(Contemporary Programming) 
 ลกัษณะ โครงสร้างและหลกัภาษาของภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระดบัสูงท่ีไดรั้บความนิยม 
 Characteristics, structures and principles of popular 
advanced programming language 
 
871-325       3(2-2-5) 
กำรพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Commerce) 
 แนวคิดและหลกัการของพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ รูปแบบ
และโครงสร้างการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรการการรักษาความปลอดภัย ซอฟต์แวร์ 
ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์เครือข่ายท่ีใชส้ าหรับพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Concepts and principles of electronic commerce; 
electronic transaction models and structures; electronic money 
transfer; security issues; software, hardware and facilities for 
electronic commerce; related laws 
 
871-326       3(2-2-5) 
กำรโปรแกรมเครือข่ำย 
(Network Programming)  
 หลักการการเ รียกใช้กระบวนงานระยะไกลและ
มาตรฐานดีซี อี  หลักการการ เ ขียนโปรแกรมเค รือ ข่ายใน
ระบบปฏิบติัการยูนิกซ์ เช่น ซ็อกเก็ต ฟังก์ชนั การท างานพ้ืนฐาน
ของซ็อกเก็ตส าหรับโปรโตคอลทีซีพีและยูดีพี การรวมสัญญาณ
ข้อมูลเข้า-ออก การแปลงช่ือและท่ีอยู่ พ้ืนฐาน หลักการเขียน
โปรแกรมเครือข่ายของภาษาจาวา เช่น การเรียกใชว้ธีิการระยะไกล 
การเรียกใชว้นิซอ้กในระบบไมโครซอฟต ์
 Principles of remote procedure call and DCE standard; 
principles of network programming on Unix system: socket; 
socket's functions for TCP and UDP protocols; in and out data 
integration; name and address translation; principles of Java 
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language for network programming: remote procedure call, 
Microsoft Winsock call 
 
871-327       3(3-0-6) 
กำรบัญชีเพ่ือกำรจัดกำร 
(Managerial Accounting) 
 หลักการบญัชี การใช้บัญชีเพื่อการจัดการ ต้นทุนและ
การวิเคราะห์ การงบประมาณ การตั้ งราคาสินคา้และบริการ งบ
กระแสเงินสดการวเิคราะห์และการตดัสินใจเลือกโครงการลงทุน 
 Principles of accounting; management accounting; 
capital investment and analysis; budgeting; product and service 
pricing; statement of cash flows; investment project analysis and 
investment decision-making 
 
871-328                                                                    3(2-2-5) 
คอมพวิเตอร์แอนิเมชัน  
(Computer Animation) 
 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันเบ้ืองต้น ซอฟต์แวร์ส าหรับ
แอนิเมชนั อินเตอร์โพเลชันและเทคนิคพ้ืนฐานส าหรับแอนิเมชัน 
การสร้างแอนิเมชนัแบบโครงร่างและหลกัการทางฟิสิกส์ 
 Introduction to computer animation; computer animation 
softwares; interpolation and basic techniques;  skeletal and physics-
based animation 
 
871-329       3(2-2-5) 
ระบบนิพนธ์บทเรียน   
(Authoring System) 
 ความหมายและลักษณะการท างานของระบบนิพนธ์
บทเรียน การออกแบบและการพฒันาระบบนิพนธ์บทเรียน โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมสมยั 
 Description and functionalities of authoring system; 
design and development authoring system using contemporary 
application 
 
871-410       2(2-0-4) 
โครงงำนรำยบุคคล 2 
(Independent Project II)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 871-314  โครงงานรายบุคคล 1 
 การพัฒนาหัวข้อท่ีน าเสนออย่างละเอียดและลงมือ
ปฏิบัติจริงภายใต้การแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา น าเสนอผล
การศึกษาเป็นลายลกัษณ์  
 Prerequisite: 871-314 Independent Project  
 Development of approved proposal under supervision; 
final project presentation and written report required 
 
871-411       3(3-0-6) 
ควำมมั่นคงของระบบคอมพวิเตอร์และกำรส่ือสำรข้อมูล 
(Computer System and Data Communication Security) 

 ระบบความมั่นคงของระบบปฏิบั ติ ก าร  ระบบ
แฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล การเข้ารหัส การวิเคราะห์รหัส 
มาตรฐานและเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูล ข้อตกลงในการส่ือสาร  
การประยุกต์ใช้รหัสในการจดัการระบบรหัสสาธารณะ ลายเซ็น
แบบดิจิตอล  
 Operating system security; file system security; 
database security; encryption; cryptanalysis; encryption 
technique; communication protocols; application of public key 
encryption; digital signature 
 
871-412                                                          ไม่นับหน่วยกติ 
กำรฝึกงำน 
(Field Work) 
 การฝึกการท างานในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไม่น้อย
กวา่ 1 ภาคการศึกษา  
 Work training in relevant organization for a full 
semester 
 
871-420       3(2-2-5) 
กำรโปรแกรมเกม  
(Game Programming) 
 ประวติัเกม กระบวนการพฒันาเกม หลกัการออกแบบ
เกม การโปรแกรมเกมดว้ยภาษาระดบัสูง การโปรแกรมเกม 2 และ 
3 มิติ  การใส่พ้ืนผวิ การสร้างฉากภูมิประเทศ 
 History of games; game development process; 
principles of game design; game programming with high level 
language ; 2D and 3D game programming; textures; terrain 
  
871-421      3(2-2-5) 
กำรท ำเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) 
 กระบวนการจัดหา  วิ เคราะห์  จัด เก็บและการใช้
สารสนเทศท่ีมุ่งเน้นความตอ้งการของผูใ้ช้สารสนเทศ หลกัการ
การขุดค้นข้อมูล คลังข้อมูลและเทคโนโลยีส าหรับการขุดค้น
ข้อมูล การเตรียมข้อมูล ภาษาทางด้านการขุดค้นข้อมูลและ
สถาปัตยกรรมของระบบ คุณลกัษณะเฉพาะและการเปรียบเทียบ
ขอ้มูล การรวบรวมขอ้มูล การจดัประเภทและการท านาย กฎเกณฑ์
ของการขุดค้นข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การกรอง
ขอ้มูล การใชง้านของการขดุคน้ขอ้มูล 
 Processes of acquisition, analysis, storage and utilization 
of user-oriented information; principles of data digging; data 
warehouse and data digging technology; data preparing; data 
digging language and application system architecture; data specific 
characteristic, data comparison, data compiling; classification and 
prediction; data digging rules; marketing data analysis; data 
filtering; application of data digging 
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871-422       3(2-2-5) 
กำรประมวลผลภำพ 
(Image Processing) 
 หลกัการพ้ืนฐานการประมวลผลภาพดิจิทลั การประมวลผล
ภาพแบบจุด  การประมวลผลแบบบริเวณจุด การแปลงภาพ การ
ปรับปรุงภาพ การฟ้ืนคืนภาพ การบีบอดัภาพ การแบ่งอาณาเขตภาพ 
 Fundamentals of digital image processing; point 
processing; neighborhood processing; image transformation, 
enhancement, restoration, compression and segmentation 
 
871-423       3(2-2-5) 
กำรโปรแกรมกรำฟิก 
(Graphics Programming) 
 หลกัการโปรแกรมกราฟิก 2 และ 3 มิติ การโปรแกรม
กราฟิกด้วยกราฟิกเอพีไอ รูปทรงพ้ืนฐานทางเรขาคณิต การ
เปล่ียนแปลงรูปทรงกราฟิก การก าหนด สี พ้ืนผวิและแสง เส้นโคง้
และพ้ืนผวิ กราฟิกแบบโตต้อบ 
 Principles of two and three dimension graphics 
programming; graphics programming with graphics API; 
geometric primitives; geometric transformations; color, materials, 
and lighting; curve and surfaces, interactive graphics 
 
871-424       3(3-0-6) 
กำรบริหำรโครงกำร 
(Project Management) 
 หลกัการวางแผนและการพฒันาโครงการ  การจดัการ
ทรัพยากรและการบริหารโครงการ บทบาทและหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารโครงการ การพฒันาทีมงาน การควบคุมและการประเมิน
โครงการ 
 Principles of project planning and development; resources 
management and project administration; roles and functions of 
project executives; team development; project control and 
assessment 
 
871-425     6(0-36-0) 
สหกจิศึกษำ 
(Cooperative Education) 
 การปฏิบติังานจริงทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ณ สถานประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาสหกิจศึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ 
การรายงาน/การน าเสนอ ผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา  
 Practice work experience in information and 
communication  Technology, under supervision of co-operative 
education advisor and employers; reports and presentation 
 
872-100  3(3-0-6) 
วิทยาการส่ือสาร 
Communication Sciences 

แนวคิดการส่ือสารและการส่ือสารเชิงบูรณาการ  ภูมิ
ทศัน์การส่ือสารและเทคโนโลยีการส่ือสารสมยัใหม่ ความสาคญั
ของขอ้มูลข่าวสารและสารสนเทศประเภทและรูปแบบการส่ือสาร 
ความคิดสร้างสรรค์ในงานส่ือสารท่ีสัมพนัธ์กับการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบของการส่ือสารต่อบุคคลและ
สังคม การฝึกทกัษะการส่ือสารเชิงบูรณาการ 

Concepts of communication and integrated 
communication; landscape of communication and new 
communication technologies; importance of news and 
information; types and forms of communication; creativity in 
communication related to economic and social changes; impacts 
of communication on individuals and society; integrated 
communication skills training 

 
872-200  3(3-0-6) 
การจัดการความรู้และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 
Knowledge Management and Critical Thinking Skills 

หลกัการ กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการความรู้ 
การแลกเปล่ียนความรู้และชุมชนนกัปฏิบติั กระบวนการส่ือสารใน
ท่ีสาธารณะ หลกัการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ แนวทางการ
พฒันาความคิดเชิงวพิากษ ์กระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์
และสังคม เคร่ืองมือและเทคโนโลยเีพื่อการส่ือสารและการจดัการ 
ความรู้ 

Principles, processes and strategies of knowledge 
management; knowledge sharing and communities of practice; 
public communication process; principles and processes of 
critical thinking; guideline for developing critical thinking; 
scientific and social problem solving processes; tools and 
technologies for communication and knowledge management 

 
873-111             3(2-2-5) 
การเขียนภาพร่างเพ่ือการออกแบบ 
Drawing for Design 
ทฤษฎี หลกัการ วิธีการ และปฏิบติัการเขียนภาพร่าง การถ่ายทอด
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะรูปร่างและรูปทรงการวาด
โครงสร้างและน ้ าหนักลายเส้น การก าหนดความเขม้ของแสง เงา 
และระยะของวตัถุจากรูปทรงเรขาคณิตสู่รูปทรงท่ีมีความซับซ้อน
เพื่อประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบ 
Theories, principles, method and practice of drawing and 
shading; drawing shapes and forms inspired by nature and 
environment; structure drawing and line weight; determining 
light geometric with complex shapes to apply for a design 
 
873-112                                                                       3(2-2-5) 
องค์ประกอบศิลป์และทฤษฎีสี 
Art Composition and Colors Theory 
หลักการ ทฤษฎีด้านองค์ประกอบศิลป์และสี ความสมดุลและ
ความสัมพนัธ์ของรูปร่างวตัถุ รูปทรงในพ้ืนท่ีว่าง พ้ืนผิว การสร้าง
แนวคิดและการน าเสนอในบริบทของการออกแบบ 
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Principles, theories of art composition and colors; balance and 
relationship between object forms and shapes in space and 
surface; conceptualization and presentation in the context of 
design 
 
873-113 3(2-2-5) 

  คอมพวิเตอร์กราฟิก  
Computer graphics 
หลกัการความแตกต่างของภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ ภาพกราฟิกแบบ 
เวกเตอร์ และบิตแมป ประเภทและคุณลักษณะการสร้างและ
ตกแต่งภาพกราฟิก ฝึกปฏิบัติออกแบบและผลิตผลงานโดยใช้
โปรแกรมประยกุตท์างดา้นการออกแบบกราฟิกขั้นพ้ืนฐาน 
Principles of 2D graphic differences; Vector and Bitmap 
graphics; types and characteristics of creating and decoration 
graphics; practice of design and production using  basic graphic 
design applications 
 
873-211 2(2-0-4) 

  การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบส่ือ  
Creative Thinking for Media Design 
หลกัการ ความคิดสร้างสรรค ์การสร้างความคิดและแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบส่ือ ก าหนดแนวความคิด และการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาสร้างสรรค์ในการออกแบบ พฒันาแนวความคิดริเร่ิม
และจินตนาการในเชิงสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบท่ีมีความโดด
เด่นและเป็นเอกลกัษณ์ 
Principles, creative thinking, creating ideas and inspiration in 
media design, conceptual and applying local wisdom for creating 
designs; development of creative initiative and imagination for 
distinctive and unique designs 
 
873-212 1(1-0-2) 
ประวัติศาสตร์การออกแบบ  
Design History 
ประวติัความเป็นมา ทฤษฎี และหลกัการเบ้ืองตน้ของการออกแบบ
กราฟิก ภาพยนตร์ และแอนิเมชนั ยุคของศิลปะและประวติัศาสตร์
โลกท่ีส่งผลต่อการออกแบบ 
History, theories and basic principles of graphic design, movies 
and animation; the era of art and world history affecting designs 
 
873-213 3(2-2-5) 
การออกแบบกราฟิก 1  
Graphic Design I 
ความหมาย วิวฒันาการของตัวอักษรโรมันและไทย ประเภท 
รูปแบบของการพฒันาตวัอกัษร ทกัษะการสร้างตวัอกัษรประดิษฐ ์
การออกแบบตัวอักษร การจัดวางและเลือกใช้ตัวอักษรในการ
ออกแบบส่ือต่างๆ ความชดัเจนในการส่ือความหมายเพ่ือใชใ้นงาน
ออกแบบอยา่งสร้างสรรค ์
Definition, evolution of Thai and Roman letterforms, types of 
letterforms development, calligraphy skills, letterforms design, 

typography and selection of letterforms in different media 
designs; explicit meaning for creative design works 
 
873-214 3(2-2-5) 
ภาพยนตร์ 
Movies 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการสร้างส่ือภาพยนตร์ หลักการและ
กระบวนการผลิตภาพยนตร์ การหยิบยกประเด็นสังคมและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ขั้นตอนการเตรียมงานก่อนการถ่ายท า ขั้นตอน
การถ่ายท า ขั้นตอนหลงัการถ่ายท า และการใชโ้ปรแกรมประยุกต์
ส าหรับการผลิตส่ือภาพยนตร์ 
Introduction to movie making; principles and movie making 
process, social issues and local culture raised, pre-production, 
production and post-production processes; using applications for 
movie production 
 
873-215 3(2-2-5) 
การเล่าเร่ืองและการส่ือสารด้วยภาพ  
Storytelling and Visual Communication 
ทฤษฎีการส่ือสารและการเล่าเร่ือง เพ่ือการออกแบบเบ้ืองต้น 
ความหมายความส าคญั หลกัการส่ือสาร วิวฒันาการ องคป์ระกอบ 
วตัถุประสงค ์ประเภท การผลิตภาพเพื่อการส่ือสาร การสร้างภาพ 
สี องค์ประกอบ ภาพถ่าย และสารสนเทศกราฟิก ความสัมพนัธ์
ระหว่างแนวคิดและเน้ือหาและแบบจ าลองการส่ือสาร การ
วเิคราะห์กระบวนการเล่าเร่ืองจากภูมิปัญญาและอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
เพ่ือส่ือสารในรูปแบบต่าง ๆ และอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีผลต่อ
สังคม การประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบ 
Communication theories, storytelling for preliminary design, 
definition, importance, principles, the evolution of 
communication, elements, objectives, types production of images 
for communication, creating color images, composition, photos 
and information graphic; relationship between content concepts 
and communication models; analysis of storytelling, local 
wisdom and identity for communication in different forms; effect 
of communication on society, application of communication in 
design 
 
873-216 3(2-2-5) 
การจัดการธุรกจิการออกแบบ  
Design Business Management 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ หลักการและกระบวนการจัดการ
ธุรกิจการออกแบบ ประเภทของธุรกิจการออกแบบ ความรู้พ้ืนฐาน
และหน้าท่ีทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การตลาด โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของธุรกิจการออกแบบ  การสับเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
วางแผนทรัพยากรขององค์การและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
กฎหมายธุรกิจอิเลก็ทรอนิกส์ จรรยาบรรณทางธุรกิจการออกแบบ 
Introduction to business; principles and processes of design 
business management; types of design businesses; knowledge and 
business function; economics; marketing; structure of design 
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businesses; electronic data switching; organizations resource 
planning and customer relationship management; electronic 
business law; design business ethics 
 
873-217 3(2-2-5) 
การออกแบบกราฟิก 2  
Graphics II 
การเลือกใช้ภาพ สร้างภาพ การจัดหน้าประเภทส่ือส่ิงพิมพ ์
กระบวนการผลิตงานพิมพ์ สามารถออกแบบผลิตส่ิงพิมพ์และ
ส่ิงพิมพดิ์จิทลัจากโปรแกรมประยกุตท์างดา้นการออกแบบกราฟิก
ขั้นสูง การออกแบบกราฟิกเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการส่ือสาร
และการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือดิจิทลั 
Selection of images, image creation, layout of print media; print 
production process, to be able to design print and digital 
publications with advanced graphic design applications, graphic 
design for communication and public relations purposes in the 
form of print and digital media 
 
873-218 3(2-2-5) 
การออกแบบมีเดยีเชิงโต้ตอบ  
Interactive Multimedia Design 
หลักการและองค์ประกอบของมัลติมีเดียการใช้เคร่ืองมือและ
โปรแกรมประยุกต์ส าหรับการผลิตมลัติมีเดียเชิงปฏิสัมพนัธ์การ
ออกแบบมัล ติ มี เ ดีย  บนหน้าจอ ท่ี มีขนาดหลากหลายการ
ประยกุตใ์ชน้วตักรรมมลัติมีเดียในงานออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ 
Principles and elements of multimedia; application of tools and 
program for interactive multimedia production; multimedia 
design on various screen sizes; application of multimedia 
innovation in design and creation works 
 
873-219 3(2-2-5) 
แอนิเมชัน 2 มิต ิ
2D Animation 
หลกัการและทฤษฎีเก่ียวกบัแอนิเมชนั พฒันาการและกระบวนการ
สร้างงานแอนิเมชันในรูปแบบ 2 มิติ การออกแบบตวัละคร ฉาก 
การจดัองคป์ระกอบภาพ เสียงส าหรับงานแอนิเมชนั การแอนิเมท 
และเทคนิคพิเศษส าหรับงานแอนิเมชนั 
Principles and theories of animation; development and process of 
creating 2D animation; character design, scene, composition, 
sounds for animation, animated and special techniques in 
animation works 
 
873-221 3(2-2-5) 
เขียนแบบเพ่ือการออกแบบ  
Sketching for Design 
หลกัการเขียนแบบและสัดส่วนของวตัถุส่ิงของ โดยเน้นทศันมิติ 
ความถูกต้องของ โครงส ร้าง  รูปทรง ระยะ แสงและ เงา  
โดยสามารถเลือกใช ้อุปกรณ์อยา่งเหมาะสม 

Principles of sketching and proportion objects emphasizing on 
accuracy of perspective structure, shapes, distance, lighting and 
shadow, to be able to select proper tools 
 
873-222 3(2-2-5) 
การเขียนภาพประกอบ  
Illustration 
หลักการและทฤษฎีแสง เงา  สีและบรรยากาศในการเขียน
ภาพประกอบ การวิเคราะห์เน้ือหาและการพฒันาเร่ือง การสร้าง
ภาพประกอบดว้ยเทคนิคทาง คอมพิวเตอร์และเทคนิคพิเศษต่างๆ 
Principles and theories of light, shadow, colors and atmosphere in 
illustration; content analysis and story development; creating 
illustrations by using computer graphics and decorative 
techniques 
 
873-223    3(2-2-5) 
การจัดตัวอกัษรขั้นสูง  
Advanced Typography 
รูปแบบตวัอกัษรไทยและตวัอกัษรโรมนัต่างๆ การออกแบบและ
การจัดตัวอักษรโดยค า นึง ถึ งบริบทการน าไปใช้  รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัอกัษรท่ีใชใ้นการออกแบบจดัตวัอกัษรใน
พ้ืนท่ีต่างๆ โปรแกรมประยกุตเ์พ่ือการออกแบบตวัอกัษร 
Thai and Roman letterforms; typography and design in context of 
use; relationship between their use in typographic design in 
different areas; application for typography 
 
873-224     3(2-2-5) 
การ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง 
Cartoon and Comics 
ความเป็นมาของการ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง หลกัการเขียนภาพและ
การพฒันาเน้ือหาการ์ตูน แนวคิด การออกแบบ การวาดภาพและ
การน าเสนอการ์ตูนและการ์ตูนเร่ือง 
History of cartoon and comics; principles of drawing and content 
development; concept, design, drawing and presentation of 
cartoon and comics 
 
873-225     3(2-2-5) 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์  
Package Design 
ทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับสากล 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดแสดง ผูใ้ช ้
และการตลาด การศึกษาบริบทของการผลิตท่ีมีอยู่และเทคโนโลยี
เขา้มาใหม่ เพ่ือการพฒันาไปสู่กระบวนการออกแบบบรรจุภณัฑท่ี์
ไดม้าตรฐานอุตสาหกรรม 
Theories and practice of international package design, 
relationship between products, packaging, product display, users 
and market; studying the context of current production and new 
production technology to develop packaging design process to 
meet industry standards 
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873-226     3(2-2-5) 
การออกแบบเพ่ือชุมชน   
Design for Community 
ความหมายของการออกแบบเพื่อสังคม หลกัการและทฤษฎีการ
เก็บข้อมูล การลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือการศึกษาปัญหา การพฒันาการ
ออกแบบเ พ่ือแก้ปัญหา ท่ี มีอยู่ ใน ชุมชน  หน้ า ท่ีและความ
รับผดิชอบของนกัออกแบบต่อสังคม 
Definition of social design; principles and theories of data 
collection; fieldwork to study problems, design development to 
solve problems in communities; duties and responsibilities of 
designer to society 
 
873-227     3(2-2-5) 
การเขียนบทภาพยนตร์และบทภาพ 
Script Writing and Storyboarding 
องค์ประกอบ กระบวนการ ค าศัพท์เฉพาะทาง และรูปแบบท่ี
เหมาะสมของ การเขียนบท การออกแบบตวัละครและการเขียนบท
ภาพ การวางโครงเร่ืองกระบวนการน าเสนอในขั้นก่อนการผลิต 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวความคิดเชิงสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ กบัการ
เขียนบท การออกแบบบุคลิกตวัละคร และการเขียนบทภาพ 
Elements, process, terminology and proper format for script 
writing; character design and storyboarding, plot, pre-production 
process, relationship between basic creative concepts and script 
writing, character design and story boarding 
 
873-311 3(2-2-5) 
การออกแบบกราฟิก 3  
Graphics Design III 
การประยกุตง์านกราฟิกกบัการท าแคมเปญส่ือสารเพ่ือการโฆษณา 
การใช้ส่ือดิจิทลัเพื่อการโฆษณา การวิเคราะห์รูปแบบของสินคา้ 
การตลาด ก าหนดแนวทางในการออกแบบให้เหมาะสมกับส่ือ
ประเภทต่างๆ ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด 
Application of graphics for advertising campaigns; use of digital 
media in advertising; product analysis, market, guidelines to 
design proper media under specified conditions 
 
873-312 3(3-0-6) 
สัมมนาในงานนวัตกรรมการออกแบบส่ือ  
Seminar in Media Design Innovation 
แนวความคิดดา้นงานออกแบบ ตลอดจนส ารวจความเคล่ือนไหว
ของงานออกแบบต่างๆ ในปัจจุบัน ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์
ทอ้งถ่ิน รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมในงานออกแบบส่ือ การ
เขียนโครงการสัมมนาเพื่อการด าเนินการจัดการสัมมนาเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ ผลงานออกแบบ หรือ
ประเด็นปัญหาท่ีส่งผลต่องานออกแบบ เพ่ือให้เกิดมุมมอง และ
แนวคิดท่ีหลากหลาย 
Concepts of design; survey of current situation of media design 
works; local wisdom and identity; laws and ethics in media 
design; writing seminar project to conduct a seminar, exchange 

opinions, criticize design works, and issues affecting design to 
extend views and various concepts 
 
873-313 3(2-2-5) 
การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ  
3D Computer Modeling 
แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีเก่ียวกบัสร้างโมเดลและการจ าลองภาพ 
3 มิติดว้ยโปรแกรมประยกุต ์3 มิติ หลกัการข้ึนโมเดลจ าลองการใส่
ลาย พ้ืนผิว การจัดแสง การเรนเดอร์ การสแกน และการพิมพ ์ 
3 มิติ เพื่อใชใ้นงานออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ 
Basic concepts and theories of 3D computer modeling and 
simulation used 3D applications; principles of pattern model, 
surface, lighting and rendering, 3D scaning and printing in media 
design and creation 
 
873-314 2(2-0-4) 
วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบส่ือ  
Media Design Research Methodology 
แนวคิด ทฤษฎี หลกัการวิจยั ศึกษาประเด็นดา้นงานออกแบบส่ือ
กราฟิก มลัติมีเดีย ส่ือออฟไลน์ ส่ือออนไลน์  รวมทั้ งภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์ทอ้งถ่ิน ก าหนดปัญหาการวิจยั เคร่ืองมือการวิจัย
และการทดสอบ ตลอดจนสถิติท่ีใช้ในการวิจยั การเขียนรายงาน 
ส าหรับงานวจิยัทางการออกแบบและการน าเสนอ 
Concepts, theories and principles of research; study of graphic, 
multimedia, online and offline media, local wisdom and identity; 
defining research questions; research instruments and testing; 
statistics in research; report writing for research in design and 
presentation 
 
873-315 4(1-6-5) 
การออกแบบสร้างสรรค์และการผลติส่ือ  
Media Design and Production 
การบูรณาการความรู้และทกัษะการออกแบบและการผลิตส่ือทั้ง
ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือมัลติมีเดีย และส่ือออนไลน์ การวางแผน การ
บริหารจัดการ การผลิต และการน าเสนอ จริยธรรมในการ
ออกแบบและสร้างสรรคส่ื์อ 
Integration of knowledge, design skills and production of print , 
multimedia and online media; planning, management, production 
and presentation; ethics in media design and creation 
 
873-316   ไม่นับหน่วยกติ 
เตรียมสหกจิศึกษา 1                          (2 คาบ/สัปดาห์) 
Preparation for Cooperative Education I 
แนวคิด ความส าคัญและรูปแบบสหกิจศึกษา หลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อน
ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมาย
สมคัรงาน การสัมภาษณ์งาน การพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความรู้
พ้ืนฐานและทกัษะการท างานในองคก์าร 
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ไม่มีหน่วยกิต การ มีส่วนร่วมอย่างน้อย  80% การวัดและ
ประเมินผลใชสั้ญลกัษณ์ S และ U 
Concepts, importance and forms of cooperative education; rules 
and process of cooperative education; preparation for working 
such as selection of a suitable workplace, application letter and 
resume writing, job interview techniques, personality 
development and effective communication in Thai and English, 
basic knowledge and competency for organization 
No credits earned, 80% attendance required. Measurement and 
evaluation using S and U 
 
873-321     3(2-2-5) 
แอนิเมชัน 3 มิติ  
3D Animation 
เทคนิคและกระบวนการสร้างแอนิเมชัน 3 มิติ การข้ึนโมเดลตัว
ละครและฉาก การก าหนดอารมณ์ การใส่กระดูกก าหนดท่าทาง
การเคล่ือนไหวการจดัแสง การประมวลผลภาพโดยใชโ้ปรแกรม
ประยกุตส์ าหรับการสร้างส่ือ 3 มิติ 
Techniques and process of creating 3D animation; character 
modeling and scene; mood setting; bone implants to determine 
gestures; lighting; image processing, application for 3D 
animation 
 
873-322     3(2-2-5) 
การออกแบบนิทรรศการ  
Display and Exhibition Design 
ทฤษฎีและการออกแบบ การจดันิทรรศการประเภทต่างๆ การจดั
แสดงสินคา้ การก าหนดรูปแบบแผนผงับริเวณ ต าแหน่ง ทิศทาง 
ฯลฯ ปฏิบติัการออกแบบ การจัดและตกแต่งนิทรรศการ การจัด
แสงในงานนิทรรศการ 
Theories and design, various types of exhibition design, product 
display, area setting, positioning, directions, and etc.; design 
practice, exhibition arrangement and decoration, lighting in 
exhibitions 
 
 
873-323     3(2-2-5) 
การออกแบบภาพกราฟิกเคล่ือนไหว  
Motion Graphics 
ทฤษฎีการสร้างสารสนเทศกราฟิก การออกแบบสารสนเทศเชิง
สร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล หลักการและเทคโนโลยีของ
ภาพเคล่ือนไหว การทดลองการส่ือสารด้วยภาพเคล่ือนไหวใน
ระบบดิจิทลั 
Theory of information graphic, creative information design in 
digital forms; principles and technology of motion pictures; 
experiment of motion pictures as a communication medium in 
digital system 
 
 

873-324     3(2-2-5) 
การถ่ายภาพและการจัดแสง  
Photography and Lighting 
การจัดแสงถ่ายภาพในสตูดิโอ การถ่ายภาพเชิงทดลอง การ
วิเคราะห์สัญศาสตร์ในภาพถ่าย การใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ใน
กระบวนการผลิตภาพถ่ายสร้างสรรค ์
Studio lighting; experimental photography; semiotics in 
photography; application of computer techniques in creative 
photo productions 
 
873-325     3(2-2-5) 
วิชวลเอฟเฟ็กต์  
Visual Effect 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับการสร้างวิชวลเอฟเฟ็ก เทคนิคและการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการสร้างงานวิชวลเอฟเฟ็กตใ์นงาน
ส่ือดิจิตอล และภาพยนตร์ 
Introduction to visual effect creation; techniques and application 
of devices to create visual effects in digital media and movies 
 
873-326     3(2-2-5) 
การออกแบบร่วมสมัย  
Contemporary Design 
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และลกัษณะการออกแบบร่วมสมยั การ
เลือกใชว้สัดุ เทคโนโลยี และวิธีการผลิตท่ีเช่ือมโยงกบับริบทของ
สังคมไทย การบูรณาการอตัลกัษณ์ของสังคมไทยในการออกแบบ
และการสร้างสรรคส่ื์อ 
Principles, concepts, theories and characteristics of contemporary 
design; selection of materials, technology and production 
methods in Thai social context; integration of social identities to 
media design and creation 
 
873-327     3(2-2-5) 
การออกแบบกราฟิกส่ิงแวดล้อม  
Environmental Graphic Design 
การประยุกต์การออกแบบกราฟิกส าหรับพ้ืนท่ีสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก การใชอ้งคป์ระกอบการออกแบบกราฟิก การ
ก าหนดต าแหน่งและทิศทาง การตกแต่ง การใช้วสัดุ และระบบ
ป้ายสัญลกัษณ์ การจดัวางตวัอกัษรการใช้ภาพถ่าย ภาพประกอบ 
ในพ้ืนท่ีต่างๆ 
Application of graphic design for interior and exterior 
environment; application of graphic elements; positioning and 
directions; decoration; material used and signage systems; 
typography; photos, illustration according to area environment 
 
873-411 6(0-18-0) 
ศิลปนิพนธ์  
Thesis 
ศึกษา ประเด็นด้านงานออกแบบ ความเคล่ือนไหวของงาน
ออกแบบต่างๆ ในปัจจุบนั รวมทั้งภูมิปัญญาและอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
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น าเสนอหัวข้อนวตักรรมการออกแบบส่ือท่ีนักศึกษาสนใจและ
พฒันาผลงานภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและน าเสนอ
ผลการศึกษาหรือผลงาน 
A study on design issues, design trends, local wisdom and 
identity; presentation topic on media design innovation and 
developing a piece of work under academic supervision, and 
presentation 
 
873-412 ไม่นับหน่วยกติ 
เตรียมสหกจิศึกษา 2      (2 คาบ/สัปดาห์) 
Preparation for Cooperative Education II 
การเตรียมความพร้อมทั้งในดา้นความรู้และทกัษะทางวิชาชีพใน
สายงานดา้นการออกแบบ   จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แนวทางการ
จดัท าและน าเสนอโครงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 
ไม่มีหน่วยกิต การ มีส่วนร่วมอย่างน้อย  80% การวัดและ
ประเมินผลใชสั้ญลกัษณ์ S และ U 
Preparation of knowledge and professional skills in design; 
professional ethics; project proposal and performance report; job 
performance evaluation 
No credits earned, 80% attendance required. Measurement and 
evaluation using S and U 
 
873-413 2(2-0-4) 
ภาษาองักฤษส าหรับงานออกแบบส่ือและน าเสนอ  
English for Media Design and Presentation 
ภาษาองักฤษในงานออกแบบส่ือ ค าศพัทพ้ื์นฐานในงานออกแบบ
และสร้างสรรคส่ื์อ การฟังเพื่อจบัใจความส าคญั การพูดเพื่อแสดง
ความคิดเห็น และบทสนทนาในวิชาชีพดา้นการออกแบบ ทกัษะ
การสืบคน้ขอ้มูลเพ่ือใช้เป็นแหล่งทรัพยากร และอ้างอิงทางการ
ออกแบบ 
English for media design, vocabularies in media design and 
creation; listening for main ideas; speaking to express opinions 
and conversation in media design profession; data searching 
skills as design resources and references 
 
 

873-414 6(0-36-0) 
สหกจิศึกษา  
Cooperative Education 
การปฏิบติังานเต็มเวลาในลกัษณะพนักงานชัว่คราวในหน่วยงาน
ของรัฐสถานประกอบการเอกชน หรือชุมชน ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 
Full-time job training as a temporary employee in government, 
private sectors or communities for a semester 
 
873-421     3(2-2-5) 
ภูมิปัญญาและศิลปะพ้ืนถิ่นเพ่ือการออกแบบ  
Wisdom and Local Art for Design 
แนวความคิดและภูมิปัญญาท้องถ่ิน การเลือกวสัดุ กรรมวิธีการ
ผลิต เอกลกัษณ์ทางการออกแบบ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการออกแบบและ
การส่ือสาร การประยุกตใ์ชค้วามรู้ของชุมชนในการออกแบบส่ือ
ประเภทต่างๆ 
Notion of wisdom and local wisdom; selection of materials, 
manufacturing process; identity design affecting communication 
and design; application of community knowledge in different 
media design 
 
873-422     3(2-2-5) 
การออกแบบมัลติมีเดยีเชิงโต้ตอบขั้นสูง 
Advanced Interactive Multimedia Design 
หลักการแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการออกแบบมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์  การวิเคราะห์และ
ออกแบบประสบการณ์ของมลัติมีเดียปฏิสัมพนัธ์ตามความตอ้งการ
ของผูใ้ช ้และการพฒันาส่ือมลัติมีเดียเชิงปฏิสัมพนัธ์ขั้นสูง 
Principles, concepts and theories of interactive multimedia design 
using creative thinking; analysis and experience design of 
interactive multimedia according to user needs, and development 
of advanced interactive multimedia 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 
   
รำยวชิำแกน 
910-101                                                                         3(3-0-6) 
ประวตัศิำสตร์ศิลปะ 
(History  of  Art) 
 ประวติัศาสตร์และปรัชญาในการสร้างงานศิลปะบริสุทธ์ิ 
และศิลปะประยกุต ์ รูปแบบศิลปกรรมตะวนัตกและตะวนัออก 
เนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสดงออกทางศิลปะกบัพ้ืนฐาน
ทางวฒันธรรม 
 History and concepts of creation in fine art and 
applied art; works of art in the West and Eastern emphasis on 
artistic expression and foundation of culture 
 
910-202                                                                         3(1-4-4)  
คอมพวิเตอร์ส ำหรับงำนศิลปะ 
(Computer  for  Art) 
 โครงสร้างของโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใชปั้จจุบนั การ
เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์ภายนอกและระบบอ่ืน     ฝึกใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป เพื่อสร้างงานกราฟิก 

Structure of popular computer graphic programs; links 
with peripheral devices and other systems; practice in using 
package programs 
 
910-203                                           3(3-0-6) 
ศิลปวจิกัษณ์                  
(Art  Appreciation) 
 ลกัษณะและความส าคญัของศิลปกรรม  มุ่งเนน้ความ
ซาบซ้ึงและความส านึกในคุณค่าของงานศิลปกรรมทั้งในอดีต
และปัจจุบนั  ความส าคญัของศิลปกรรมในวฒันธรรมตะวนัตก
และตะวนัออก  การแสดงออกและอิทธิพลของศิลปะต่อการ
ด ารงชีวติ 
 
 

  Scope and significance of art; emphasis on 
appreciation and perception of value in works of art from 
past to present times; achievement of art in western and 
eastern cultures; artistic expressions and their impacts on 
ways of life 
      
910-304                                                                3(3-0-6) 
กำรบริหำรจดักำรทำงด้ำนศิลปกรรม 
(Principles of Fine Arts Management) 
 การวางแผน บริหารบุคลากร การเงินและพสัดุ 
จดัหาทุนสนับสนุน ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและการตลาด 
เพื่อบริหารจดัการทางดา้นศิลปกรรม รวมทั้งกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภท
ต่างๆ เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า และ
สญัญาอนุญาตใหใ้ชสิ้ทธ์ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 Planning; personnel administration; finance and 
supplies; fund supply; target group specification and 
marketing for fine arts management; laws related to 
intellectual property protection such as patent, copyright, 
trademark and license 
 
910-405                                                                  2(2-0-4) 
ภำษำองักฤษส ำหรับงำนศิลปะ 
(English for Art Purposes) 
 ทกัษะภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ การฟัง พดู อ่าน และ
เขียน โดยเฉพาะเ ก่ียวกับงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ  
แนะน าตนเอง อธิบายผลงานสร้างสรรคด์า้นศิลปกรรม 
 beginner course in English listening, speaking, 
reading and writing, focuses on technical terms frequently 
used in different fields of arts, introduce themselves, 
explain about creative art works  
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แขนงวชิำทศันศิลป์ : วชิำบังคบั       
911-101                                                                         2(1-2-3) 
วำดเส้น 
(Drawing I)  
 ความส าคญัของการวาดเสน้  การเขียนภาพหุ่นน่ิง คน 
ทิวทัศน์  และงานสถาปัตยกรรมด้วยวิธีการวาดเส้น รูปร่าง 
รูปทรง แสงเงา ลกัษณะผิว ขนาดและทศันียภาพ 

Significance of line drawing in still life, human 
figure, scenery and architecture; with particular attention to 
form, shape, value, tone, texture, proportion and perspective 

 
911-102                                                                         2(1-2-3) 
องค์ประกอบศิลป์  1 
(Art composition I)  
 ทฤษฎีเบ้ืองตน้ขององค์ประกอบในงานศิลปะ  เช่น จุด 
เส้น  ระนาบ  รูปร่าง  ความสมดุล การกินระวางพ้ืนท่ีความสัมพนัธ์
ของขนาดและพ้ืนท่ี ปฏิบติัการตามหลกัการทฤษฎีในลกัษณะ
งานแบบ 2 มิติ 

Theoretical introduction to art composition that 
including point, line, plane, form, balance, space layout its 
relation to dimension; work-shop in two dimensions  

 
911-103                                                                         2(1-2-3) 
วำดเส้น  2 
(Drawing  II)  
รำยวชิำบังคบัก่อน : 911-101  วำดเส้น  1 
Prerequisite: 911-101 Drawing I  

การถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติดว้ยเทคนิควิธีการ
และวสัดุต่างๆ ในการเขียนภาพ ฝึกการแสดงออกให้สัมพนัธ์
กบัเทคนิคและผสมกับความคิดในการจดัองค์ประกอบ  เน้น
ปฏิบติัการเลือกใชว้สัดุให้เหมาะสมกบัเทคนิควิธี  การฝึกวาด
ภาพนอกสถานท่ี 

Transfer of form in the nature with various 
techniques and materials in drawing; practice in integration of 
techniques and concept of composition; emphasis on selection 
of materials and appropriate techniques; practice of drawing 
in field situations 

 
911-104                                                                  2(1-2-3) 
องค์ประกอบศิลป์  2 
(Art composition II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-102 องคป์ระกอบศิลป์ 1 
Prerequisite: 911-102 Art Composition I            
 ทฤษฎีของหลกัองค์ประกอบในงานศิลปะ  เน้น
การศึกษา ทดลองและปฏิบัติ ตามหัวเร่ืองท่ีก าหนดและ
ตามความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล   ในลักษณะงาน
แบบ  2 มิติ 
 Theory and principles of art composition; 
emphasis on searching, exploring and practice in given 
topics related to individual creativity in two dimensions 

 
911-205                                                                  3(1-4-4) 
วำดเส้น  3 
(Drawing III)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-103 วาดเสน้ 2  
Prerequisite: 911-103 Drawing II 
           ปฏิบติังานวาดเส้น การถ่ายทอดรูปทรงจากธรรมชาติดว้ย
เทคนิควิธีการ และวสัดุต่าง ๆ   การถ่ายทอดจินตนาการตาม
หัวข้อเ ร่ืองท่ีก าหนดให้ด้วยเทคนิควิธีการและวัสดุท่ี
เหมาะสมกับการแสดงออกส่วนบุคคล   เน้น   การ
แสดงออกให้สัมพนัธ์กับเทคนิควิธี การฝึกวาดภาพนอก
สถานท่ี 
 Practice of drawing; transfer of form in the 
nature with various techniques and materials; representation 
of imagination in given topics with techniques and 
materials appropriate to individual expression; emphasis 
on expression in relation to technique; practical drawing 
in field situations 
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911-206                                                                  3(1-4-4) 
องค์ประกอบศิลป์  3 
(Art  Composition  III)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-104 องคป์ระกอบศิลป์ 2  
Prerequisite: 911-104 Art Composition II 
            ทฤษฎีของหลกัองคป์ระกอบในงานศิลปะ เน้นปฏิบติั
เก่ียวกบัการประสานกนัขององคป์ระกอบศิลป์และเอกภาพของ
ความคิด  การแสดงออกและรูปทรง   การแก้ปัญหาเก่ียวกับ
แนวคิดการแสดงออกและเทคนิคของงานในลกัษณะแบบ 3 
มิติ  

Theory and principles of art composition; emphasis 
on practice of harmony and unity of concept, expression and 
form; solution of problems related to concept, expression and 
technique in three dimensions 

 
911-207                                                                         2(1-2-3) 
จติรกรรม  1 
(Painting  I)  
 ทฤษฎีและปฏิบติัการถ่ายทอดรูปทรงเหมือนจริง เนน้
การประสานสัมพันธ์กันของเส้น สี น ้ าหนัก แสงเงา และ
ลักษณะผิวจากแบบหุ่นน่ิง  คน   และทิวทัศน์   ด้วยเทคนิค
จิตรกรรมสีน ้ า  ฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี 

Theory and practice of form transfer in water color 
technique; emphasis on harmony of line, color, value, tone 
and texture of still life, human figure and landscape; practice 
in field situations 

 
911-208                                                                         2(1-2-3) 
ประตมิำกรรม  1 
(Sculpture  I)  
 ทฤษฎีและการปฏิบัติประติมากรรมขั้ นพ้ืนฐาน 
เทคนิควธีิการป้ันในลกัษณะนูนต ่า นูนสูง และลอยตวัจากแบบ
ท่ีก าหนดใหด้ว้ยวสัดุตามความเหมาะสม 

Theory and practice of basic molding; techniques in 
bas relief, high relief and round relief from model with 
appropriate materials 

 
 
911-209                                                                  2(1-2-3) 
ภำพพมิพ์  1 
(Print  Making  I)  
 ทฤษฎี  เทคนิคและกระบวนการพิมพข์ั้นพ้ืนฐาน
จากแม่พิมพนู์น  แม่พิมพผ์า้  แม่พิมพร่์องลึกและแม่พิมพ์
พ้ืนฐาน   ปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์เ บ้ืองต้นจากแม่พิมพ์
กระดาษและแม่พิมพติ์ดปะ 

Theory, technique and basic printing process in 
relief, screen, intaglio and basic printing; practice of 
techniques in paper and silk printing 

 
911-210                                                                  3(1-4-4) 
จติรกรรม  2 
(Painting  II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  : 911-207 จิตรกรรม 1  
Prerequisite: 911-207 Painting I   
 ทฤษฎีและปฏิบัติทางจิตรกรรม  เน้นการถ่ายทอดความ
เหมือนจริงจากหุ่นน่ิง  คนและทิวทศัน์นอกสถานท่ีฝึกการถ่ายทอด
จากแบบการวิเคราะห์รูปทรงและการถ่ายทอดตามอารมณ์
ความรู้สึกส่วนตนดว้ยเทคนิคจิตรกรรมสีฝุ่ น 
 Theory and practice of form transfer in tempera 
painting technique; emphasis on exact reproduction of 
still life, human figure and scenery; practice in form 
analysis, transfer of model and artist's emotion 

 
911-211                                                                  3(1-4-4) 
ประตมิำกรรม  2 
(Sculpture  II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  :  911-208 ประติมากรรม 1 
Prerequisite: 911-208 Sculpture I 
            ทฤษฎีและปฏิบติัทางประติมากรรม เนน้การป้ัน
แบบเหมือนจริงจากแบบท่ีก าหนดให้  การวิเคราะห์
รูปทรงและโครงสร้าง ฝึกการถ่ายทอดตามอารมณ์
ความรู้สึก ดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม 
 Theory and practice of sculpture; emphasis on 
realistic molding from given models; analysis of form 
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and construction; practice in expressing emotion with 
appropriate materials 

 
911-212                                                                  3(1-4-4) 
ภำพพมิพ์  2 
(Print  Making  II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  : 911-209 ภาพพิมพ ์1 
Prerequisite: 911-209 Graphic Art I 
 การค้นควา้ทดลอง  ฝึกปฏิบัติเทคนิคการพิมพ์จาก
แม่พิมพผ์า้และแม่พิมพนู์น  เนน้แนวคิดสร้างสรรค ์ 

Exploration and practice of techniques in screen and 
relief printing; emphasis on creativity 

 
911-213                                                                         2(2-0-4) 
วฒันธรรมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 
(Cultures in Southern Border Provinces)  

ภู มิหลัง สภาพแวดล้อมและสภาพสังคม   รูปแบบ
วฒันธรรม  ศาสนา  พิธีกรรม อาชีพ  การตั้งถ่ินฐาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและคติความเช่ือในทอ้งถ่ินจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

Cultural background; physical environment and social 
condition; cultures types; religion; ritualism; occupation; 
settlement; tradition and belief in southern border provinces
  
911-319                                                                         3(1-4-4) 
จติรกรรม  3 
(Painting  III)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  :  911-210 จิตรกรรม 2 
Prerequisite : 911-210 Painting II             
 การถ่ายทอดจากแบบทั้ งท่ีเป็นวตัถุและส่ิงมีชีวิต เน้น
เทคนิคการถ่ายทอดตามระเบียบกฎเกณฑ ์ ของธรรมชาติและการ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อแบบท่ีก าหนดให ้ 
 Transfer  of  models  both  animate and inanimate; 
emphasis  on  transfer  techniques  in accordance  with the law 
of  nature  and  transfer of  artist' s emotion  in  relation  to  a 
given  model 

 
 
 

911-320                                                                  3(1-4-4) 
ประตมิำกรรม  3 
(Sculpture III)  
รายวิชาบงัคบัก่อน  :  911- 211 ประติมากรรม 2 
Prerequisite :  911-211 Sculpture II            
 การสร้างรูปทรง ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปทรงกับ
พ้ืนท่ีว่ าง  การพัฒนารูปทรงไปสู่แนวเหมือนจริง  ก่ึ ง
นามธรรม   หรือนามธรรม  การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับ
รูปทรง  เทคนิคและวสัดุต่างๆ ทางประติมากรรม ฝึกปฏิบติั
ดว้ยวสัดุท่ีเหมาะสม  
 Creation of form ; relation between  form  and 
space; development  of  form toward  realism, semi 
abstract  or abstract; analysis  of  problems  related  to 
form, technique and  materials  in  molding; 
practice  with appropriate materials 
 
911-321                                                                  3(1-4-4) 
ภำพพมิพ์  3 
(Print Making III)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  : 911-212   ภาพพิมพ ์2 
Prerequisite : 911-212 graphic Art II             
 การค้นควา้ทดลองและฝึกฝนปฏิบัติเทคนิคการ
พิมพจ์ากแม่พิมพร่์องลึกและแม่พิมพพ้ื์นราบ   เน้นแนวคิด
สร้างสรรค ์
 Exploration and practice of techniques in intaglio 
and lithography printing; emphasis on creativity 
 
911-322                                                                 2(1-2-3) 
หลกัและระเบียบวธีิวจิยัทำงด้ำนทศันศิลป์  
(Research Methodology in Visual Art) 

ความหมาย หลกัและระเบียบวธีิวจิยัทัว่ไป การเลือก
หัวขอ้วิจัย การก าหนดปัญหาและความส าคัญของการวิจัย 
การคน้ควา้เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง การออกแบบวิจยั 
การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์และการเขียนรายงานการวจิยั 

Meaning, principle of research methodology, 
selection of topic, research problem and significance of 
research, literature review, research design, data 
collection, analysis and report 
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911-323                                                                  3(1-4-4) 
จติรกรรม  4 
(Painting IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-319   จิตรกรรม 3 
Prerequisite : 911-319 Painting III             
 การคน้ควา้ทดลองและฝึกฝนปฏิบัติจิตรกรรมไม่จ ากัด
เทคนิค การถ่ายทอดจากแบบท่ีก าหนดให้ และก าหนดข้ึนเอง  เนน้
การถ่ายทอดตามความคิด  อารมณ์  ความรู้สึกและจินตนาการท่ี
แสดงเอกลกัษณ์ไทยภาคใต ้

Exploration and practice of painting with 
unspecified techniques; transfer of models both given and 
personal; emphasis  on  transfer of  concept, emotion, sentiment and 
imagery characterizing Southern Thailand 

 
911-324                                                                         3(1-4-4) 
ประตมิำกรรม  4 
(Sculpture IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-320 ประติมากรรม 3  
Prerequisite : 911-320 Sculpture III 
 การคน้ควา้ทดลองและฝึกฝนปฏิบติังานประติมากรรมไม่
จ ากดัเทคนิค เน้นถ่ายทอดตามอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ
ส่วนบุคคลท่ีแสดงเอกลกัษณ์ไทยภาคใต ้
 Exploration and practice of molding with unspecified 
 techniques; emphasis on  transfer of the artist's emotion, 
sentiment  and  imagery  characterizing Southern  Thailand 
 
911-325                                                                  3(1-4-4) 
ภำพพมิพ์  4 
(Print Making IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  : 911-321 ภาพพิมพ ์  3  
Prerequisite : 911-321  Print Making III 
            การคน้ควา้ทดลองและฝึกฝนปฏิบติังานภาพพิมพโ์ดยไม่
จ ากดัเทคนิค  เนน้การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการท่ี
แสดงเอกลกัษณ์ไทยภาคใต ้       
 Exploration and practice of graphic art with 
unspecified techniques; emphasis on transfer of emotion, 
sentiment and imagery characterizing  Southern  Thailand 
 

911-326                                                                  3(1-4-4) 
ศิลปกรรมจงัหวดัชำยแดนภำคใต้   
(Art in  Southern Border  Provinces)  

การสร้างสรรคศิ์ลปกรรม อิทธิพลท่ีมีผลต่อแนวคิด
และกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปกรรมบริเวณจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ศิลปกรรมในจังหวดัปัตตานี  ยะลา  
นราธิวาส  สงขลา  สตูล  และจงัหวดัใกลเ้คียง 

Creation of art; factors influencing concept and 
creation in southern border provinces; visual art in 
Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla, Satun and adjacent 
areas 
 
911-441                                                                  3(2-2-5) 
กำรเขียนรำยงำนผลกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
ทำงด้ำนทศันศิลป์  
(Art Academic Writing in Visual Art) 

หลกัการและความส าคญัของการรายงานผลการ
สร้างงานศิลปะ องคป์ระกอบ ขั้นตอนและรายละเอียดของ
การเขียนรายงานผล ปฏิบติัการเขียนรายงาน 

Principles and importance of making a job arts 
report, element, the step and the detail of report writing; 
practice in writing a report 
 
911-442                                                                  2(2-0-4) 
สุนทรียศำสตร์ 
(Aesthetics)  
 ความหมายและลกัษณะของประสบการณ์ทาง
สุนทรียภาพ  คุณสมบติัของความงาม ทฤษฎีศิลปะและ
ทฤษฎีของนกัปรัชญาท่ีส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อศิลปะและ
ปรัชญาศิลปะตะวนัตกและตะวนัออก 
 Meaning and scope of esthetical experience ; 
composition of beauty; art and theory of influential 
thinkers  in  philosophy  of  art  of  western and eastern 
world 
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911-443                                                                  4(1-6-5) 
โครงงำนทศันศิลป์ 
(Terminal Art Project)  
 โครงงานศึกษาคน้ควา้  และการสร้างสรรคง์านทศันศิลป์
รายบุคคล การน าเสนอกระบวนการสร้างสรรค ์รายงานการคน้ควา้  
 Individual research project and creation of artistic 
works; project presentation and creative works 
 
911-444                                                                  2(2-0-4) 
สัมมนำทศันศิลป์ 
(Seminar in Visual Art)  
 การสัมมนาปัญหา ในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และ
ศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ   ท่ีเก่ียวขอ้งการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางใน
การแกปั้ญหาและพฒันาการสร้างสรรคท์ศันศิลป์  
 Seminar in problems of creation of visual art and 
other related artistic expressions; analysis of problems and 
their eventual solution in view of developing creativity 
 
911-445                                                                       6(0-12-6) 
ศิลปนพินธ์ทศันศิลป์ 
(Visual Art Project)  
 โครงการศิลปนิพนธ์สาขาทัศนศิลป์   ตามหัวข้อและ
จุดมุ่งหมายท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ          
ศิลปนิพนธ์  ประกอบด้วยชุดผลงานทัศนศิลป์ และเอกสารศึกษา
คน้ควา้กระบวนการสร้างสรรค์  รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อ
สาธารณชน 
  Topic and purposes of a visual art project with 
approval of the committee; presentation of a package of 
creative works and a documented paper and public exhibition 
  
แขนงวชิำทศันศิลป์ : วชิำเอกเลือก 
911-214                                                                         2(2-0-4) 
ศิลปยุคบรรพกำล 
(Primitive Art)  
 ความหมายของศิลปยคุบรรพกาล  ศิลปะและวฒันธรรม
ยุคบรรพกาลในแถบต่างๆ ของโลก  ศิลปะแอฟริกัน  ศิลปะ
อเมริกากลาง  และศิลปะของชนชาติต่างๆในบริเวณหมู่เกาะใน

มห า ส มุ ท ร แ ป ซิ ฟิ ก ต อ น ใ ต้ เ น้ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
รูปแบบ  เทคนิคและกระบวนการสร้างสรรค ์
 Scope of primitive art; art and culture of 
primitive people in the world; Premitive art in Africa, 
Central America and the islands of southern Pacific 
Ocean; emphasis on analysis of form, technique and 
process of creation 
 
911-215                                                               2(2-0-4) 
วจิติรศิลป์ไทย 
(Thai Fine  Art)  

ภูมิหลัง  ลักษณะและความสัมพันธ์ของจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม  นาฏกรรมและคีต
กรรม  ขนบและรูปแบบประเพณีนิยมของการสร้างสรรค์
สุนทรียภาพและคุณค่าของงานวจิิตรศิลป์  เนน้วิจิตรศิลป์ไทย
ในภาคใต ้
 Background; characteristics and interrelationship of 
painting, sculpture, architecture, literature, drama, and music; 
tradition and style of creation; aesthetic taste and value; 
emphasis on fine art in southern Thailand 
  
911-216                                                                 2(1-2-3) 
กำยวภิำค 1 
(Anatomy I)  
 โครงสร้างกระดูกของมนุษย์และสัตว์   สัดส่วน 
ลักษณะการเคล่ือนไหว และจุดศูนย์ถ่วง การฝึกปฏิบัติ         
การเขียนภาพเปรียบเทียบโครงสร้างของเพศชาย เพศหญิง 
เด็ก  คนชราและสตัว ์

Skeleton of man and animal; proportion, movement 
and center of gravity; practice in drawing comparative 
anatomical structure of human male, female, child, the 
elderly and animal 
 
911-217                                                                 2(1-2-3) 
ทศันศิลป์ไทยประเพณ ี
(Thai Traditional Visual Art)  
 ขนบของงานทัศนศิลป์ไทยเก่ียวกับจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และจุลศิลป์ของแต่ละ
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ภูมิภาค  เนน้ทศันศิลป์ไทยภาคใต ้ การฝึกปฏิบติันอกสถานท่ี 
 Tradition of Thai visual art in painting, sculpture, 
architecture and minor art of each region, especially in the south; 
practice in field situations 
 
911-218                                                                 2(2-0-4) 
ศิลปกรรมประเทศอำเซียน 
(ASEAN Art)  
 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ปรัชญาในการสร้างงานศิลปกรรม รูปแบบ วสัดุ  เทคนิควธีิการ
และกระบวนการสร้างสรรค์ อิทธิพลของศิลปะตะวนัตก และ
ตะวนัออก และเอกลกัษณ์ทางศิลปกรรม 
 Creation of art in the ASEAN; its philosophy, style, 
material, technique and process; influences from the West and the 
East and local identity 
 
911-327                                                                         2(1-2-3) 
ทฤษฏีสีในงำนศิลปะ 
(Theory of Color in Art)  

หลกัพ้ืนฐานทฤษฎีสี  การใชสี้ชนิดต่าง ๆ   ฝึกปฏิบติัการ
ใชสี้จากแบบอยา่งท่ีปรากฏในธรรมชาติ และวตัถุส่ิงของ วเิคราะห์
การใชสี้ในงานศิลปะท่ีส าคญั และอิทธิพลของสีในงานศิลปะ 
 Fundamentals of color theory; use of colors; practice in 
coloring from the nature  and artifacts; analysis of color and its 
impact on important works of art 

 
911-328                                                                         2(1-2-3) 
กำยวภิำค  2 
(Anatomy II)  
รายวชิาบงัคบัก่อน  :  911-216 กายวภิาค 1  
Prerequisite : 911-216 Anatomy I 
 ความสัมพนัธ์และระบบการท างานของกลา้มเน้ือ เน้น
กลา้มเน้ือท่ีอยู่ชิดผิวหนังท่ีปรากฏชดัเจนในรูปทรง และปริมาตร
ของมนุษยแ์ละสัตว ์ ฝึกปฏิบติัการเขียนเปรียบเทียบกลา้มเน้ือเพศ
ชาย  เพศหญิง เด็ก คนชราและสตัว ์
           Interrelation and function of muscles; emphasis on muscles 
in man and animal,  whose form and volume are clearly visible; 

practice in drawing human male, female, child, the 
elderly and animal, comparing their respective muscles 
 
911-329                                                                  2(1-2-3) 
วำดเส้น  4 
(Drawing IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-205 วาดเสน้ 3  
Prerequisite: 911-205 Drawing III 
 ปฏิบติัการวาดเสน้โดยไม่จ ากดัเทคนิควิธีการเพ่ือหา
แนวทางในการสร้าง  รูปทรงต่างๆ จากธรรมชาติ และจาก
จินตนาการให้สัมพนัธ์กับการแสดงออก เน้นการวิเคราะห์
ปัญหาระหวา่งความคิด  รูปแบบและเทคนิค วธีิการวาดเสน้ 
 Practice in drawing with unspecified techniques 
in creating variety of natural and imaginative forms, in 
harmony with the artist’s expression; emphasis on 
problems of concept, style and techniques 
 
911-330                                                                 3(1-4-4) 
องค์ประกอบศิลป์  4 
(Art Composition IV)  
รายวชิาบงัคบัก่อน : 911-206 องคป์ระกอบศิลป์ 3 
Prerequisite : 911-206 Art Composition III 

ปฏิบัติการสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์โดย
อิสระตามความคิดและจินตนาการส่วนบุคคล  เน้นความ
ประสานขององค์ประกอบศิลป์  และ เอกภาพของ
ความคิด การแกปั้ญหาเก่ียวกบัแนวคิดการแสดงออกและ
เทคนิคของงานทศันศิลป์ดว้ยวธีิการขององคป์ระกอบศิลป์ 
 Practice in creating free composition in 
accordance with the artist’s concept and imagination: 
emphasis on harmony of composition and  unity of 
concepts; solution of problems related  to expression and 
technique by means of art composition 
 
911-331                                                                 2(1-2-3) 
จติรกรรมภำพเหมือน 
(Portrait Painting)  
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 จิตรกรรมภาพเหมือนจากแบบคน  โครงสร้างทาง
กายภาพ การแสดงออกทางอารมณ์ ท่าทางและบุคลิกลกัษณะ
ดว้ยเทคนิควธีิการทางจิตรกรรม 

Portraiture of human model; anatomical structure; 
expression of emotion; posture and personality, in the light of 
painting techniques 

 
911-332                                                                 2(1-2-3) 
จติรกรรมภำพทวิทศัน์ 
(Landscape Painting)  
 ทศันียวทิยาของรูปทรงและสีจากทิวทศัน์ใน
ธรรมชาติ เนน้ความเขา้ใจในธรรมชาติของสภาพ
ทิวทศัน ์แวดลอ้ม  การประสานของเสน้   น ้าหนกัและสีดว้ย
เทคนิควธีิการทางจิตรกรรม 

Perspective of form and color in natural landscape; 
emphasis on understanding of nature and its environmental 
scenery in harmonizing line, value and color with painting 
techniques 
 
911-333                                                                         2(1-2-3) 
ประตมิำกรรมรูปเหมือน 
(Portrait  Sculpture)  
 การป้ันรูปเหมือน  เนน้ทกัษะจากแบบคน  โครงสร้าง
ทางกายภาพ  การแสดงออกทางอารมณ์  ท่าทางและ
บุคลิกลกัษณะดว้ยเทคนิควธีิการทางประติมากรรม 

Molding of portrait; emphasis on skills in portraiture of 
human model; anatomical structure; expression of emotion; 
posture and personality, in the light of molding techniques 

 
911-334                                                                         2(1-2-3) 
เทคนิคกำรท ำแม่พมิพ์และกำรหล่อ 
(Moulding  and  Casting)  

เทคนิคและกระบวนการท าแม่พิมพ์ทุบ แม่พิมพ์ช้ิน 
แม่พิมพก์าวและ กระบวนการหล่อขั้นพ้ืนฐาน 

Technique and process of pound, sheet and stick 
molding; fundamentals of casting 

 
 

911-335                                                                         2(1-
2-3) 
เทคนิคกำรแกะสลกัไม้และหิน 
(Wood and Stone Carving)  

ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของไม้และหิน  ท่ี
น ามาใชใ้นงาน ประติมากรรม  เทคนิค การแกะสลกัไมแ้ละหิน
อ่อน ฝึกปฏิบัติงานประติมากรรมด้วยเคร่ืองมือตามความ
เหมาะสม 

Natural quality of wood and stone used in 
sculpture; techniques of wood and marble carving; 
practice with appropriate tools 

 
911-336                                                                  2(1-2-3) 
ภำพพมิพ์จำกแม่พมิพ์ผ้ำ 
(Screen Printing)  

การแสดงออกของคุณลกัษณะเฉพาะในงาน
ภาพพิมพ์และเทคนิค วิธีการในการพิมพ์จากแม่พิมพ์
ผา้  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเทคนิคกบัการแสดงออก 

Specific expression; techniques and their 
relation in screen printing 
 
911-337                                                                  2(1-2-3) 
ภำพพมิพ์จำกแม่พมิพ์นูน 
(Relief Printing)  

การแสดงออกของคุณลกัษณะเฉพาะในงานภาพพิมพ์
และเทคนิควิธีการ  ในการพิมพ์จากแม่พิมพ์นูน  ด้วยแม่พิมพ์
กระดาษ  แม่พิมพย์าง การพิมพด์ว้ยมือ และเคร่ืองพิมพ ์ เน้น
ความประสานระหวา่งเทคนิคกบัการแสดงออก 

Specific expression; various relief printing techniques: 
paper, rubber, free handed, mechanicprintmaking; emphasis 
on harmony of expression and techniques 

 
911-338                                                                  2(1-2-3) 
กำรวเิครำะห์งำนศิลปะ 
(Analyzing Works of Art)  
 หลกัเกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลงานศิลปะ  ทฤษฎีใน
การวิ เคราะห์โครงสร้ างในงานศิลปะ   รูปแบบของ
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ผลงาน  การแสดงออก รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์และเทคนิคท่ีใชใ้น
งานศิลปะ 

Principles of analysis of works of art; theory of 
analysis relevant to creation of art,its structure, style, 
expression, materials and techniques 

 
911-339                                                                  2(1-2-3) 
ศิลปะร่วมสมยัในประเทศไทย 
(Contemporary Art in Thailand)  
 ววิฒันาการของศิลปกรรมร่วมสมยั  วเิคราะห์ปัญหาในงาน
ศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย  เน้นเน้ือหาท่ีสัมพันธ์กับ
ปรัชญาความคิด และกระบวนการสร้างสรรคใ์นยคุปัจจุบนั 

Development of contemporary art; analysis of problems 
related to contemporary art in Thailand; emphasis on 
modern process of creativity in relation to the history of 
thoughts 
 
911-340                                                                  2(2-0-4) 
ศิลปะพืน้บ้ำนไทย 
(Thai Folk Art)  
 ประวติัความเป็นมา  คติความเช่ือและการสร้างงาน
ศิลปะพ้ืนบา้นของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ รูปแบบ วสัดุ เทคนิค
วิธีการ ขนบธรรมเนียมประเพณี คุณค่าทางการใชส้อย คุณค่า
ทางความงามและความเป็นเอกลกัษณ์ในแต่ละท้องถ่ิน  เน้น
ศิลปะพ้ืนบา้นภาคใตข้องไทย 
 Historical development of folkways and belief in creation of folk 
art of  different  regions in Thailand; style, material, technique, 
tradition, functional and aesthetic values that characterize each 
region; emphasis on the south 
 
911-446                                                                  2(1-2-3) 
ศิลปะกบัส่ิงแวดล้อม 
(Art and Environment)  
 ความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับส่ิ งแวดล้อมเชิ ง
กายภาพ  ทดลองปฏิบัติ สร้างสรรค์งานศิลปกรรม    ด้วยเทคนิค
วิธีการทางศิลปะ เนน้การใชว้สัดุอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกบัการ
แสดงออกทางศิลปะสภาพแวดลอ้ม 

Relationship between art and physical 
environment; explorative practice in visual creation using 
art methodology;   
emphasis  on materials that accommodate artistic 
expressions and the environment 

 
911-447                                                                        2(1-
2-3) 
ศิลป์วจิำรณ์ 
(Art Criticism)  
 ความหมาย หลักการ และทฤษฎีการวิจารณ์
ศิลปะ วธีิการและขั้นตอนการวจิารณ์งานศิลปะเชิงวิชาการ 
แนวทางและแง่มุมท่ีส าคญัของการวิจารณ์ เพื่อประเมิน
คุณค่าผลงานศิลปะ 
 Scope, principles and theory of art criticism; 
measures taken in academic judgments of the art works; 
art appraisal: means and end 
 
911-448                                                                  2(1-2-3) 
พุทธศิลป์ในประเทศไทย 
(Buddhist Art in Thailand)  
 รูปแบบของพทุธศิลป์ในประเทศไทย  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  คตินิยมปรัชญาและความหมาย    ของการสร้างสรรค์
ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 
โดยเฉพาะพทุธศิลป์ทางภาคใตข้องไทย 
 Style of Buddhist art in Thailand; tradition, 
folkways philosophy and scope in creation painting, 
sculpture, and architecture; especially in the south 
 
911-449                                                                  2(1-2-3) 
สัญลกัษณ์ในงำนศิลปะไทย 
(Symbolism in Thai Art)  
 ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของจิตรกรรมไทยโบราณ 
ศาสนศิลป์และสัญลกัษณ์ในงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
จิตรกรรม  และศิลปกรรมโดยทัว่ไป  เนน้งานศิลปกรรมในพทุธ
ศตวรรษท่ี  19-24 
 Symbols and their meaning in ancient Thai 
painting; religion art and symbol in architecture, 



330 

 

sculpture, painting and other works of art in general; emphasis 
on art between the 19th and 24th centuries of the Buddhist era 

 Symbols and their meaning in ancient Thai painting; religion art and symbol in architecture, sculpture, painting and other works of art in general; emphasis on art between the 19th and 24th centuries of the Buddhist era 
911-450                                                                 2(1-2-3) 
ภำพพมิพ์จำกแม่พมิพ์ร่องลกึ 
(Intaglio Printing)  

การแสดงออกของคุณลกัษณะเฉพาะในงานภาพพิมพ ์
 และเทคนิควิธีการในการพิมพจ์ากแม่พิมพร่์องลึกจากแม่พิมพร่์อง
ลึก ความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคนิคกบัการแสดงออก 
 Specific expression; techniques and their relation in 
intaglio printing 

 Specific expression; techniques and their relation in intaglio printing 
911-451                                                                         2(1-2-3) 
ภำพพมิพ์จำกแม่พมิพ์พื้นรำบ 
(Lithography)  
 การแสดงออกของคุณลักษณะเฉพาะ ในงานภาพ
พิมพแ์ละเทคนิควิธีการ ในการพิมพจ์ากแม่พิมพพ้ื์นราบ เน้น
ความประสานระหวา่งการแสดงออกกบัเทคนิควธีิการ 
 Specific expression; techniques in lithography; 
emphasis on harmony of expression   and techniques 
 
911-452                                                                         2(1-2-3) 
ภำพพมิพ์โดยกระบวนกำรภำพถ่ำย 
(Photomechanical Process)  
การแสดงออกของคุณลักษณะเฉพาะในงานภาพพิมพ์ด้วย
กระบวนการ ภาพถ่าย เทคนิค   การสร้างแม่พิมพแ์ละการพิมพ ์
เน้นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างการแสดงออกกับเทคนิค
วธีิการ 
 Specific expression; photo techniques of making 
molds and printing in graphic art; emphasis on relation 
between expression and techniques Specific expression; 
techniques in lithography; emphasis on harmony of 
expression and techniques 
 
 
 
 
 

911-453                                                                  2(1-2-3) 
ประวตัศิำสตร์ศิลปะภำคใต้ของไทย 
(History of Thai Southern Art)  
 ประวติัศาสตร์รัฐและอาณาจักรบริเวณภาคใต้
ของไทย อิทธิพลอารยธรรมของชนต่างชาติในงาน
ศิลปะ   วิ เคราะห์งานจิตรกรรม   ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรมและศิลปะพ้ืนบา้น 
 History of states and township in southern 
Thailand; foreign impact on works of art; analysis of 
painting, sculpture, architecture and fine art 
 
911-454                                                                6(0-0-36) 
สหกจิศึกษำ 
(Co-operative Education : Visual Art)  
 การปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านทัศนศิลป์กับ
สถานประกอบการหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน  
โดยปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงาน  เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ืองหรือ 1 ภาคการศึกษา 
ภายใตก้ารให้ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบและมี
ผลการประเมินการปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้นๆ 
 An internship program in visual arts in 
governmental sectors, private companies or enterprises as 
a temporary employee of the organization for at least 16 
weeks or 1 semester, under supervision of advisors and 
evaluation by the organization 
 
แขนงวชิำออกแบบประยุกต์ศิลป์ : วชิำเอกบังคบั 
913-101                                            2(1-2-3) 
วำดเส้นประยุกต์ศิลป์ 1  
(Drawing for Applied Art I)  
 หลกัการและวิธีวาดภาพลายเส้น และแรเงาจาก
หุ่นวตัถุต่างๆ ทั้ งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน  
การให้น ้ าหนัก  ความเขม้แสง-เงา ลกัษณะผิว ระยะใกล้
ไกล  แสดงลกัษณะเฉพาะหรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีไดจ้าก
ส่ิงนั้นๆ ไดใ้กลเ้คียงกบัสภาพท่ีเป็นจริง 
 Principles and methods of drawing; shading 
techniques for natural and man-made models: highlights, 
depth of light and shadow, texture, distance; expression 
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of Convey particular characteristics or feelings of the models 
 
913-102                                                                  2(1-2-3) 
องค์ประกอบศิลป์ส ำหรับประยุกต์ศิลป์ 1 
(Art Composition for Applied Art I) 
 การศึกษาธรรมชาติ และปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นบ่อ
เกิดของทฤษฎีทางสุนทรียภาพ และมีความส าคัญต่อการ
ออกแบบ ทัศนธาตุ  ลักษณะของทัศนธาตุ  ทฤษฎีทาง
สุนทรียภาพท่ีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการ
ออกแบบสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
 Study of nature and phenomenon which are the 
origin of aesthetic theory and which are important to creative 
design; the visual elements and their characteristics of visual 
elements; aesthetic theory in nature; practice in creative 
designing 
 
913-103                                                                  2(1-2-3) 
วำดเส้นประยุกต์ศิลป์ 2 
 (Drawing for Applied Art II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-101 วาดเสน้ประยกุตศิ์ลป์ 1  
Prerequisite : 913-101 Drawing for Applied Art I 
 หลกัการและวธีิการวาดภาพคน ตลอดจนทศันียภาพ
ของสถานท่ีจริงต่างๆ  ฝึกการแสดงออกใหส้มัพนัธ์กนัระหวา่ง
เทคนิคและความคิดในการจดัองคป์ระกอบ การแสดงลกัษณะเฉพาะ
หรืออารมณ์ความรู้สึกท่ีไดจ้ากแบบ (มีการศึกษานอกสถานท่ี) 
 Principles and methods of portrait and landscape 
drawing; practice in different technical skills and express 
ideas in composition; on-site practice 
 
913-104                                             2(1-2-3) 
องค์ประกอบศิลป์ส ำหรับประยุกต์ศิลป์ 2 
(Art Composition for Applied Art II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-102 องคป์ระกอบศิลป์ส าหรับ
ประยกุตศิ์ลป์ 1  
Prerequisite : 913-102 Art Composition for Applied Art I 
 ทฤษฎีการออกแบบ ปฏิบติัการออกแบบผลงานทั้ง 2 
มิติ และ 3 มิติ การน าเอาทฤษฎีไปใช้ในการออกแบบ ฝึก

ปฏิบติัการออกแบบให้สอดคลอ้งกบัแนวคิด แนวเร่ือง ท่ี
ก าหนดให ้
 Design theory; two and three dimensional 
design practice; theoretical application for designing; 
practice in creative designing emphasis on the concept 
and given subjects 
 
913-105                                                                  2(1-2-3) 
กำรเขียนแบบเบ้ืองต้น 
(Basic Graphics) 
 การฝึกปฏิบัติเ ก่ียวกับการเขียนแบบเทคนิค
เบ้ืองตน้  โดยให้เขา้ใจในเร่ืองการเขียนแบบ รูปแบบและ
การต่อเน่ืองของแบบในแต่ละรูป  แต่ละดา้น โดยการสร้าง
งานในลกัษณะ2มิติ 
    Practice on two  and  three  dimensional  
sketching  techniques: patterns  and  connection  between  
each  facet  of  different  kind  of  forms  and  shapes 
 
913-206                                                                  2(1-2-3) 
จติรกรรมประยุกต์ 1 
(Applied Painting I) 
 ทฤษฎีจิตรกรรม ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัการวาดภาพ 
การสร้างงานศิลปะประยุกต์ การใช้สีน ้ า การใช้อุปกรณ์
ระบายสีและวสัดุระบายสีประเภทต่าง ๆ  
 Theory of painting; painting practice; creating 
applied art works; use of  watercolor, different painting 
equipment and materials 
 
913-207                                                                  2(1-2-3) 
ประตมิำกรรมประยุกต์ 1 
(Applied Sculpture I) 
 ทฤษฎีประติมากรรม ฝึกปฏิบัติเ ก่ียวกับการ
ออกแบบประติมากรรมประยุกต์ ด้วยเทคนิคการป้ัน 
ประ เภทนูนต ่ า  นูน สู งและลอยตัว  ก ารสร้ า ง ง าน
ประติมากรรมประยกุต ์
 Theory of sculpture; design practice in applied 
sculpture: bas-relief, high relief and round relief; creating 
applied sculpture 
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913-208                                                                  2(1-2-3) 
ภำพพมิพ์ประยุกต์ 1 
(Applied Print Making I) 
 ทฤษฎีภาพพิมพ์ ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างงานภาพ
พิมพป์ระยกุตด์ว้ยกระบวนการทางภาพพิมพเ์บ้ืองตน้ตามเน้ือหาท่ี
ก าหนด 
 Theory of printmaking; practice in creating works 
through basic printmaking process 
 
913-209                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบผลติภณัฑ์ 
(Product Design) 
 ประวติัความเป็นมา ทฤษฎี หลักเบ้ืองต้นทางการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ การสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภณัฑ์
ส าหรับผูบ้ริโภค โดยค านึงถึงปัจจยัพ้ืนฐานในการออกแบบ ไดแ้ก่ 
ประโยชน์ใชส้อย ความสวยงาม  ขนาดสดัส่วนท่ีเหมาะสมในการ
ใชง้าน การใชว้สัดุ และเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินภาคใต ้
 Background, theory, basic principles of product 
design; basic factors including utility, beauty, proportion, 
material and identity of southern locality 
 
913-210                                                                  3(1-4-4) 
ศิลปะไทยประเพณีประยุกต์ 
(Thai Traditional in Applied Art) 
 ประวติัความเป็นมาของศิลปะไทย ฝึกปฏิบัติการ
สร้างงานแบบไทยประเพณี ไทยร่วมสมัย ลวดลายไทย 
ลวดลายท้องถ่ินมาลายู ภาพคน สัตว์ และส่ิงประกอบอ่ืน ๆ 
ตามเน้ือหาท่ีก าหนด 
 History of Thai art; practice in creating traditional 
and contemporary Thai style work, traditional Thai and local 
Malayan patterns and ornamental designs; pictures of human 
figures, animals and other elements according to given topics 
 
913-211                                                                2(1-2-3) 
คอมพวิเตอร์เพ่ือกำรออกแบบประยุกต์ศิลป์ 1 
(Computer for Design of Applied Art I) 

 หลักการ  ทฤษฎีและป ฏิบั ติ การออกแบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบ้ืองตน้ การใชโ้ปรแกรมและอุปกรณ์
ต่อพว่งในการพฒันากราฟิกดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 Principles, theories and practice in graphic 
computer design; use of computer programs and 
peripheral devices in graphic development 
 
913-212                                                                  3(1-4-4) 
จติกรรมประยุกต์ 2 
(Applied Painting II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-206 จิตกรรมประยกุต ์1 
 ปฏิบติังานออกแบบจิตรกรรมดว้ยเทคนิค สีน ้ ามนั
และสีอะคริลิค ตามเน้ือหาท่ีก าหนดให ้โดยใชรู้ปแบบเหมือน
จริงหรือก่ึงเหมือนจริง เนน้ความคิดสร้างสรรค ์
 Prerequisite : 913-206 Applied Painting I 
 Painting techniques with watercolor, oil color 
and acrylic color, using realistic or semi-realistic styles 
emphasis on creativity 
 
913-213                                                                  3(1-4-4) 
ประตมิำกรรมประยุกต์ 2 
(Applied Sculpture II) 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 913-207 ประติมากรรมประยกุต ์1 
Prerequisite : 913-207 Applied Sculpture I 
 ปฏิบัติงานออกแบบประติมากรรมประยุกต์
ประเภทนูนต ่ า นูนสูงและลอยตัว ด้วยวสัดุตามความ
เหมาะสมและน าไปใช ้โดยศึกษาจากแบบหุ่นน่ิง แบบคน
และแบบจินตนาการ การเน้นการคล่ีคลายแบบ ความ
เหมือนจริงไปสู่แบบก่ึงเหมือนจริงและแบบนามธรรม 
 Practice in designing applied sculptures: bas 
relief, high relief and round relief, experiment on 
different kind of materials; study of still life, human 
figure  and imaginative model; emphasized on developing 
realistic patterns to semi-realistic and abstract ones 
 
913-214                                                                  3(1-4-4) 
ภำพพมิพ์ประยุกต์ 2 
(Applied Print Making II) 
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 รายวิชาบงัคบัก่อน : 913-208 ภาพพิมพป์ระยกุต ์1 
 ปฏิบัติงานภาพพิมพ์ประยุกต์ด้วยเทคนิคแม่พิมพ ์
แม่พิมพแ์กะไม ้ตะแกรงผา้ไหมและแม่พิมพโ์ลหะตามเน้ือหาท่ี
ก าหนดให้ ฝึกถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกส่วนตนดว้ยเทคนิค
ภาพพิมพ ์
 Prerequisite : 913-208 Applied Print Making I 
 Practice in applied printmaking using woodcut print, 
silk screen and etching techniques to express personal idea 
and emotion 
 
913-323                                                                  3(1-4-4) 
คอมพวิเตอร์เพ่ือกำรออกแบบประยุกต์ศิลป์ 2  
(Computer for Design of Applied Art II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-211 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ประยกุตศิ์ลป์ 1 
Prerequisite : 913-211 Computer for Design of Applied Art I 
 การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส าเร็จรูปใน
งานศิลปะประยุกต์ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบ
ส่ิงพิมพ์ การออกแบบผลิตภณัฑ์และการน าเสนอผลงานดว้ย
คอมพิวเตอร์ 
 Use of computer graphic programs in applied art; 
alphabet design, printing design, product design and 
presentation via computer 
  
913-324                                                                  3(1-4-4) 
จติรกรรมประยุกต์ 3  
(Applied Painting III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-212 จิตรกรรมประยกุต ์2 Prerequisite : 
913-212 Applied Painting II 
 การออกแบบจิตรกรรมประยกุตเ์ชิงสร้างสรรคด์ว้ยเทคนิค
อิสระโดยเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคใต้ การน า
เทคโนโลยีและเลือกใช้วสัดุศิลปะได้อย่างเหมาะสมกับการ
ออกแบบเพ่ือการประดบัตกแต่งสถานท่ี 
 Use of free-style techniques to create applied paintings; 
emphasis on integrating  the wisdom of southern locality, 
technological application and material selection appropriate 
for the usage of the products and interior decoration 
 

913-325                                                                  3(1-4-4) 
ภำพพมิพ์ประยุกต์ 3 
(Applied Print Making III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-214 ภาพพิมพป์ระยกุต ์2 
Prerequisite : 913-214 Applied Print Making II 
 การออกแบบภาพพิมพ์ประยุกต์เชิงสร้างสรรค์ด้วย
เทคนิคอิสระ โดยเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถ่ินภาคใต ้
การน าเทคโนโลยีและเลือกใชว้สัดุไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัการ
ออกแบบเพื่อประโยชน์ใชส้อยหรือเพื่อการประดบัตกแต่ง
สถานท่ี   
 Use of free-style techniques to create applied 
printmaking works; emphasis on integrating  the wisdom 
of southern locality, technological application and 
material selection appropriate for the usage of the 
products and interior decoration 
 
913-326                                                                 3(1-4-4) 
กำรออกแบบส่ิงทอ 
(Textile Design) 
 ประวติัของการถกัทอ รูปแบบ ลกัษณะเด่น วสัดุ
ท่ีน ามาใช ้ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดข้ึน เทคนิคและกรรมวธีิในการ
ถกัทอ การฝึกปฏิบติังานออกแบบและสร้างสรรค์งานส่ิง
ทอ 2   มิติและ 3 มิติ จากวสัดุท่ีหลากหลาย เนน้ความงาม
ทางศิลปะ ประโยชน์ใช้สอยเ พ่ือการตกแต่ ง  และ
เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินภาคใต ้ 
 The history of textile, its patterns, characteristics, 
materials, the factors of its origin and development, its 
technique and methods in knitting, embroidering, and 
dyeing; design of textile patterns for two dimensional 
products, using free-style technique and various 
materials; emphasis on artistic values and characters of 
southern locality   
  
913-327                                                                 3(2-2-5) 
หลกัและระเบียบวธีิวจิยัทำงออกแบบประยุกต์ศิลป์                          
(Research Methodology for Design Applied Art) 

ความหมาย หลกัและระเบียบวธีิวจิยัทัว่ไป การเลือก
หวัขอ้วจิยัทางออกแบบประยกุตศิ์ลป์ การก าหนดปัญหาและ
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ความส าคญัของการวจิยั การคน้ควา้เอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
การออกแบบวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการเขียน
รายงานการวจิยัทางออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 

Meaning, principle of research methodology, selection of 
topic for Design Applied Art, research problem and significance 
of research, literature review, research design, data collection, 
analysis and report for Design Applied Art 
 
913-328                                                                  3(1-4-4) 
คอมพวิเตอร์เพ่ือกำรออกแบบประยุกต์ศิลป์ 3 
(Computer for Design of Applied Art III) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 913-323 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
ประยกุตศิ์ลป์ 2 
Prerequisite : 913-323 Computer for Design of Applied Art II 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูง ฝึกการ
สร้างภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ และ 3 มิติบนเว็บไซต์ ประยุกต์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกไปใช้ในการออกแบบงาน
ศิลปะประยกุตต์่าง ๆ 
 Advanced computer graphic programs; creating two 
and three dimensional animation on website; application of 
computer graphic program for designing various kinds of 
applied art 
 
913-329                                                                  3(1-4-4) 
ประตมิำกรรมประยุกต์ 3 
(Applied Sculpture III) 
รายวิชาบงัคบัก่อน : 913-213 ประติมากรรมประยกุต ์2 
Prerequisite : 913-213 Applied Sculpture II 
 การออกแบบประติมากรรมประยุกต์เชิงสร้างสรรค์
ดว้ยเทคนิคอิสระ โดยเนน้การบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ินภาคใต ้
การน าเทคโนโลยีและเลือกใชว้สัดุได้อย่างเหมาะสมกับการ
ออกแบบเพ่ือประโยชน์ใช้สอยหรือเพ่ือการประดับตกแต่ง
สถานท่ี 

Use of free-style techniques to create applied 
sculptures; emphasis on integrating  the wisdom of southern 
locality, technological application and material selection 
appropriate for the usage of the products and interior 
decoration 

 
913-330                                                                  3(1-4-4)  
ศิลปะเคร่ืองเคลือบดนิเผำ 
(Ceramic Art) 
 ประวัติความเป็นมา  ความหมาย  ขอบข่าย  
ว ัตถุ ดิบท่ีใช้ในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา  ฝึกหัด การ
ออกแบบงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 Background, definition, scope; materials for 
ceramic products; practice in ceramic design for 
industrial use 
  
913-331                                                                  4(1-6-5) 
โครงงำนออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
(Terminal Design Applied Art Project) 
 โครงงานศึกษา ค้นคว้าและการสร้างสรรค์งาน
ออกแบบประยุกต์ศิลป์รายบุคคล การน าเสนอกระบวนการ
สร้างสรรค ์รายงานการคน้ควา้ 

Individual project, research and applied art 
creation; presentation; report 
913-442                                                                  2(2-0-4) 
สัมมนำออกแบบประยุกต์ศิลป์ 
(Seminar in Applied Art Design) 
 การสัมมนาปัญหาในการสร้างสรรค์ง าน
ออกแบบประยุกต์ศิลป์และศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  การวเิคราะห์ปัญหา แนวทางการแกปั้ญหาและ
พฒันาการสร้างสรรคศิ์ลปะประยกุต ์ตามความเคล่ือนไหว
ของสงัคมโดยใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
 Seminar on problems in creating applied art and 
other related artistic works; problem analysis; methods of 
problem solving and developing of applied art creativity 
in accordance with social movement and environmental 
relevance 
 
913-443                                                                6(0-12-6) 
ศิลปนพินธ์ออกแบบประยุกต์ศิลป์                                                    
(Applied Art Design thesis) 
 **เง่ือนไข  ตอ้งสอบผา่นในรายวชิาบงัคบัเอกท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร (ยกเวน้รายวชิา 913-444 สหกิจ



335 

 

ศึกษา : ออกแบบประยกุตศิ์ลป์ ซ่ึงจะเรียนในชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียน
ท่ี 2) 
 โครงงานศิลปนิพนธ์ สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ตาม
หัวข้อและจุดมุ่งหมายท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการพิจารณา
หัวขอ้ศิลปนิพนธ์ ประกอบด้วยชุดผลงานออกแบบประยุกต์
ศิลป์และเอกสารศึกษาคน้ควา้กระบวนการสร้างสรรค ์รวมถึง
การจดัแสดงผลงานต่อสาธารณชน 
 **Prerequisite: Students should pass all the major 
course required subjects. 
 Design Applied art project with the approval of the 
committee; the project including applied art works, research 
document, as well as public exhibition 
 
913-444                                                     6(0-36-0) 
สหกจิศึกษำ : ออกแบบประยุกต์ศิลป์                                                      
(Co-operative Education : Design Applied Art) 
 การฝึกงานทางวชิาชีพดา้นออกแบบประยกุตศิ์ลป์กบั
สถานประกอบการหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดย
ปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาคการศึกษาภายใตก้ารให้
ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ และมีผลการประเมินการ
ปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้นๆ 
 An internship program in Design Applied arts in 
governmental sectors, private companies or enterprises as a 
temporary employee of the organization for at least 16 weeks 
or 1 semester, under supervision of advisors and evaluation by 
the organization 
 
แขนงวชิำออกแบบประยุกต์ศิลป์ : วชิำเอกเลือก 
913-215                                                                  3(1-4-4) 
ทฤษฎสีีในงำนประยุกต์ศิลป์  
(Theory of Color in Applied Art) 
 หลกัพ้ืนฐานทฤษฎีสี การใช้สีชนิดต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติและ
วเิคราะห์การใชสี้ในงานออกแบบศิลปะประยกุต ์
 Principles of color theory; use of different types of 
colors; practice and analysis of color usage in applied art 
creation 
 

913-216                                                                 3(1-4-4) 
วำดเส้นประยุกต์ศิลป์ 3 
(Drawing For Applied Art III) 
รายวิชาบังคบัก่อน : 913-103 วาดเส้นประยุกต์ศิลป์ 2 
Prerequisite : 913-103 Drawing For Applied Art II 
 รูปแบบ  เน้ือหา  การแสดงออกของงานวาดเส้น  
ฝึกปฏิบัติถ่ายทอดด้วยเทคนิค  วิธีการ  วสัดุต่างๆ  เพ่ือ
คน้หาแนวทางการแสดงออกตามหัวขอ้ท่ีก าหนดให้  และ
การน าเสนอแนวความคิด  เน้ือหาของผลงาน 
 Styles, content, and expression of different 
types of drawing work, student practice various kinds of 
drawing technique, methods, and materials to find their 
own styles of self-expression and conveying their ideas 
according to assigned topics 
 
913-217                                                                  3(1-4-4) 
กำรเขียนภำพประกอบและกำร์ตูน  
(Illustration and Cartoon) 
 ทฤษฎีการเขียนภาพประกอบและการ์ตูน เทคนิค
การเขียนภาพประกอบและการ์ตูนประเภทต่าง ๆ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนภาพการ์ตูนในลักษณะเหมือนจริงและ
จินตนาการประกอบเร่ือง 
 Theory of illustration and cartoon; techniques of 
various types of illustration and cartoon; practice in 
producing realistic and imaginary cartoon pictures in 
story illustration 
 
913-218                                                                  3(1-4-4) 
ศิลปะและภำพถ่ำย 
(Art and Photograghy) 
 ประวติัศาสตร์ภาพถ่าย ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพให้มี
คุณภาพเชิงวจิิตรศิลป์และพาณิชยศิ์ลป์ เทคนิคการถ่ายภาพ 
วเิคราะห์ วจิารณ์ภาพถ่ายประเภทต่างๆ 
 History of photography; practice in artistical 
and commercial photography; photographic techniques; 
analysis and criticism of different types of photographs 
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913-219                                                                        3(2-2-5) 
ศิลปหัตถกรรมพืน้บ้ำนประยุกต์ 
(Applied Folk Crafts) 
 ความรู้  ความเขา้ใจในงานศิลปหตัถกรรมพ้ืนบา้น
และการประยกุตเ์พื่อการใชส้อยตามความตอ้งการของสงัคม  
และฝึกปฏิบติังานศิลปหตัถกรรมภาคใต ้
 Knowledge, understanding and application of folk craft for 
social need; practice in southern crafts creation 
 
913-332                                                                  2(1-2-3) 
กำรออกแบบศิลปะฉลุหนัง 
(Traditional Thai Shadow Play Figure Design) 
 ศิลปกรรมฉลุหนัง การตอกฉลุ การระบายสี การ
ออกแบบและการประยกุตใ์ชง้านหนงัเพื่อประโยชน์ใชส้อยใน
การประดบัตกแต่งภายในอาคาร สินคา้ท่ีระลึกและหัตถศิลป์
ฉลุหนงัโดยเนน้เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
 Art of leather fretting, coloring, designing and 
application of leather work for interior decorative usage and 
souvenir with local identity expression 
 
913-333                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบบำตกิ  
(Batik Design) 
 ทฤษฎีการสร้างงานบาติก กรรมวิธีสร้างงานบาติกใน
แบบต่าง ๆ  เนน้ประโยชน์ใชส้อยเพ่ือประดบัตกแต่งและเป็นของ
ท่ีระลึกโดยเนน้เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 
 Theory of batik creation; different methods and processes in 
batik work; emphasis on decorative usage and souvenir with 
local identity expression 
 
913-334                                                                  2(1-2-3) 
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
(Package Design) 
 โครงสร้างและหน้าท่ีของบรรจุภณัฑ์ ลกัษณะบรรจุ
ภณัฑท่ี์ดี การจดัองคป์ระกอบศิลป์บนบรรจุภณัฑ์ การวางแผน
การออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ ขอ้มูลองค์ประกอบและ
ตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์  การออกแบบโครงสร้าง 
กระบวนการและเคร่ืองมือในการออกแบบบรรจุภณัฑ ์

 Structure and function of product package, features 
of good package, composition arrangement, packaging 
development planning, information and symbols on the 
package, and the process and method of packaging design 
 
913-335                                                                  2(1-2-3)  
กำรออกแบบซิลค์สกรีน 
(Silk Screen Design) 
 ทฤษฎีการสร้างงานออกแบบซิลค์สกรีน ฝึก
ปฎิบัติเทคนิคการท าซิลค์สกรีนทุกประเภทโดยเน้น
ประโยชน์ใชส้อย หรือเพ่ือประดบัตกแต่ง 
 Theory of silk screen work; practice in silk screen with 
different techniques for utilization or decorative purpose 
 
913-336                                                                  2(2-0-4) 
วฒันธรรมท้องถิ่นภำคใต้ 
(Southern Local Cultures) 
 ภูมิหลงั สภาพแวดลอ้มและสภาพสังคม รูปแบบ
วัฒนธรรม ศาสนา พิ ธีกรรม อาชีพ การตั้ ง ถ่ินฐาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและคติความเช่ือในท้องถ่ิน
ภาคใต ้
 Background; circumstances and social 
conditions; cultural forms; religions; rites and rituals; 
occupations; settlement; traditions and beliefs in southern 
locality 
 
913-337                                                                  2(2-0-4)  
กำรสร้ำงตรำสินค้ำ กำรตลำดและกำรจดักำร 
(Branding, Marketing and Management) 
 กระบวนการสร้างตราสินคา้ให้มีความโดดเด่น การ
แสดงเอกลกัษณ์รวมถึงการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้ให้เป็น
ท่ีตอ้งการของตลาด แผนการตลาดและการจดัการ 
 Create outstanding trademarks and how to build 
brand image to meet market demand; brand marketing 
and management 
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913-338                                                                 3(1-4-4) 
กำรโฆษณำ 
(Advertising) 
 แนวคิด  ขั้นตอน  รูปแบบของการโฆษณาประเภท
ต่างๆ ปฏิบติัเทคนิค การสร้างงานโฆษณาประเภทต่างๆ 
 Concepts, steps and processes, and different types of 
advertising; practice in creating various types of 
advertisements 
 
913-339                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบส่ิงประดบั 
(Accessory Design) 
 ออกแบบอุปกรณ์ประกอบเพ่ือการประดบัตกแต่ง 
เพ่ิมความงาม ประโยชน์ใชส้อย เพ่ิมคุณค่าแก่ผลิตภณัฑช์นิด
ต่าง ๆ 
 Designing accessories for decorative usage; 
emphasis on elevating beauty, value and the usage of the 
product 
 
913-340                                                                  3(1-4-4) 
กำรเขียนสีน ำ้เบ้ืองต้น  
(Basic Watercolor Painting) 
 หลกัการพ้ืนฐานของการเขียนภาพจิตรกรรมสีน ้ า  
จากหุ่นวตัถุต่างๆท่ีก าหนดให ้ ทั้งท่ีเป็นธรรมชาติและท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน  เนน้ความเขา้ใจในหลกัการจดัองคป์ระกอบ  การใชสี้  
การแสดงอารมณ์ความรู้สึก  ความงาม  เพ่ือการประดบัตกแตง่   
 Basic principles and techniques of watercolor 
painting with various kinds of still life objects; emphasin on 
the understanding of aesthetics, composition, color theory and 
emotional expression 
 
913-341                                                                  2(1-2-3)  
ศิลปะกำรจดัดอกไม้ 
(Art of Flower Arrangement ) 
 หลกัพ้ืนฐานการจดัดอกไมใ้นแบบต่าง ๆ ออกแบบ
การจดัดอกไมเ้ชิงสร้างสรรค ์โดยเนน้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน 

 Basic flower arrangement techniques; designing 
creative flower arrangement; emphasis on using materials 
of local identity 
 
913-445                                                                        2(1-2-3) 
กำรออกแบบผ้ำมดัย้อม 
(Design of Tie-Dyeing) 
 ปฏิบติังานศิลปกรรมผา้เชิงหัตถศิลป์ดว้ยเทคนิค
การมดัยอ้ม  การแตม้สี  การระบายสีดว้ยสีธรรมชาติ  และ
สีสงัเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อผลิตเป็นของใชแ้ละของ
ท่ีระลึกโดยเนน้เอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
 Practice in techniques of tie-dyeing, tinting, and 
coloring with natural and synthetic dyes for production of 
products and souvenirs with local identity expression 
 
913-446                                                                  2(1-2-3) 
กำรออกแบบนิทรรศกำร 
(Exhibition Design) 
 ประวติั วิวฒันาการของนิทรรศการประเภทต่าง  ๆ
หลักการออกแบบนิทรรศการ โดยเน้นเลขศิลป์  ของ
นิทรรศการ ออกแบบส่ิงพิมพ ์สูจิบตัร ใบปิดโฆษณาของ
นิทรรศการ 
 History and evolution of different types of 
exhibitions; principles of exhibition design; emphasis on 
exhibition graphics, designs of printed matter, exhibition 
catalogue  and leaflet 
 
913-447                                                                  2(1-2-3) 
กำรเขียนภำพดอกไม้  
(Flower Painting) 
 จิตรกรรมภาพดอกไมจ้ากแบบและดอกไมจ้ริงท่ี
ก าหนด ตามหลกัการจดัองค์ประกอบ การใชสี้ การแสดง
ความรู้สึก ความงาม ดว้ยเทคนิคต่างๆ ทางจิตรกรรม 
 Painting flower using model and still life 
according to color theory and composition principles; 
expression of the beauty and personal emotions using 
painting techniques 
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913-448                                                                  2(1-2-3) 
กำรออกแบบของขวญัและของทีร่ะลกึ 
(Gift and Souvenir Design) 
 ประวัติความเป็นมาของของขวัญ  ของท่ีระลึก  
พฤติกรรมผูบ้ริโภค  ลักษณะรูปแบบการผลิตเน้นความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอย เพื่อประดับ
ตกแต่งและของท่ีระลึก 
 Background of gift and souvenir; consumer 
behaviors; production processes  emphasis on creativity and 
the usage of the products 
 
913-449                                               2(1-2-3) 
ศิลปกรรมไม้ 
(Wood Craft) 
 ศิลปกรรมไม ้เชิงหัตถกรรมศิลป์ดว้ยเทคนิคการตดัต่อ 
การกลึง การแกะสลกั การฉลุ ตามเน้ือหา วตัถุประสงค์ท่ีก าหนด 
โดยเนน้หนา้ท่ีใชส้อยเพ่ือประดบัตกแต่งและของท่ีระลึก 
 Wood Craft, lathing, fretting and carving techniques; 
emphasis on applying the techniques to souvenir production 
and decorative usage 
 
913-450                                                                  2(1-2-3) 
ศิลปกรรมผ้ำ  
(Fabric Art)  
 การปฏิบติังานศิลปกรรมผา้เชิงหัตถศิลป์ ดว้ยเทคนิค
การเย็บ การปัก การระบายสี การย ้อมสีตามเน้ือหาและ
วตัถุประสงค ์โดยเนน้หนา้ท่ีใชส้อยเพ่ือการประดบัตกแต่งและ
ของท่ีระลึก 
 Handicraft of fabric art including cloth sewing, 
embroidering, coloring and dyeing techniques; emphasis on 
applying the techniques to souvenir production and decorative 
usage 
 
913-451                                                                  2(1-2-3) 
ศิลปกรรมกระดำษ 
(Paper Art) 
 การปฏิบติังานศิลปกรรมกระดาษเชิงหัตถศิลป์ดว้ย
เทคนิคการข้ึนรูปด้วยกระดาษปิดปะ เทคนิคการตัด ฉลุ

กระดาษตามเน้ือหาและวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยเน้น
หนา้ท่ีใชส้อยเพ่ือการประดบัตกแต่งและของท่ีระลึก 
 Practice in paper mache, paper cutting and paper 
stencils; emphasis on applying the techniques to souvenir 
productions and decorative usage 
 
913-452                                                                  3(1-4-4) 
กำรแต่งหน้ำ  
(Make-up design) 
 การฝึกทกัษะแกไ้ขรูปทรงใบหนา้ ขั้นตอนและ
วธีิการแต่งหนา้ในรูปแบบต่างๆ โดยใชห้ลกัทฤษฎีทาง
ศิลปะ และความคิดสร้างสรรคจิ์นตนาการ  โดยเนน้ใหเ้กิด
ทกัษะการน าไปใช ้
              Make-up  techniques; design  and  creation on  
skill  development  and  its application   
 
913-453                                                                  2(1-2-3) 
ภำพล้อเลยีน    
(Caricature) 
 การเขียนภาพการ์ตูนล้อเลียน  โดยค านึงถึง
จุดเด่น  บุคลิกท่าทาง  เทคนิคการสร้างภาพแบบคล่ีคลาย  
แบบจินตนาการ  แสดงออกใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ส่ือท่ีน าเสนอในลกัษณะต่างๆ 

Principles of cartooning and caricature, human 
character and expression; simplify drawing, imaginative 
drawing, and appropriate expression with different kinds 
of media and presentation 
  
913-454                                                                  2(2-0-4) 
หลกักำรเบ้ืองต้นกำรจดักำรศิลปะประยุกต์ 
(Basic Principles of Applied Art Management) 

ขอบเขต ความหมาย ววิฒันาการ รูปแบบเน้ือหา 
บทบาททางสงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม วสิยัทศัน์ 
พนัธกิจ ทรัพยากร การลงทุน การวจิยัสร้างสรรค์
และพฒัน  

Basic principles of applied art management; its 
framework, meaning, evolution, format and content, 
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social and cultural role, economic role, vision, obligation, 
resources, investment, research and development 
 
913-455                                                                  2(2-0-4) 
กำรจดักำรกำรตลำดเพ่ือธุรกจิศิลปะประยุกต์ 
(Market Management for Applied Art Business) 
 ความหมาย ความส าคัญของการตลาดเพ่ือธุรกิจ
ศิลปะประยุกต์  แนว คิด  ทฤษ ฎีในการบ ริหารจัดการ
ศิลปะประยุกต์ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจศิลปะประยุกต ์
ความคาดหวังผู ้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของการตลาดเพ่ือธุรกิจศิลปะประยุกต์ การ
จดัการราคาส าหรับธุรกิจศิลปะประยุกต์ การจัดการช่องทาง
การตลาดในธุรกิจศิลปะประยกุต ์กลยทุธ์การส่งเสริมการตลาด
ในธุรกิจศิลปะประยกุต ์
 Meanings and significance of marketing management 
for applied art business; applied art management concept and 
theory; customer behaviour in applied art business; consumer 
expectation; market segmentation; defining target group for 
applied art business; price management for applied art 
business; marketing channel management for applied art 
business; and strategic marketing in applied art business 
   
913-456                                                                 3(1-4-4) 
วำดเส้นภำพคนเหมือน 
(Portrait Drawing)    (Portrait Drawing) 
 หลกัการวาดเสน้ส าหรับการเขียนภาพคนเหมือน โดย
เน้นการวาดสัดส่วนใบหน้าคนตามหลักกายวิภาคได้อย่าง
ถูกตอ้ง   รวมทั้งเรียนรู้หลกัการลงน ้ าหนกัแสงเงาเพ่ือสร้างมิติ
และอารมณ์ความรู้สึกของใบหนา้ดว้ยอุปกรณ์ส าหรับการวาด
เสน้  อาทิ ดินสอ สีไม ้ถ่าน ผงคาร์บอน เป็นตน้ 
 Fundamentals of portrait drawing; anatomy and 
proportion of human face; lighting and shading which help to 
create their portrait drawings’ dimensions and emotions using 
various drawing tools such as pencil, color pencil, charcoal, 
and carbon powder 
 
 
 

913-457                                                                  3(1-4-4) 
วำดเส้นภำพทวิทศัน์  
(Landscape Drawing) 
 หลกัการวาดเส้นส าหรับการเขียนภาพทิวทศัน์ใน
มุมมองรูปแบบต่างๆตามหลักทัศนียวิทยารวมทั้ งเรียนรู้
หลกัการลงน ้ าหนกัแสงเงาเพ่ือสร้างมิติ ระยะใกลไ้กลของ
ส่ิงแวดลอ้มในภาพดว้ยอุปกรณ์ส าหรับการวาดเส้น  อาทิ 
ดินสอ สีไม ้ถ่าน ผงคาร์บอน เป็นตน้ 
 Fundamentals of landscape drawing, 
perspective, lighting and shading to create dimensions of 
space and distance; practice in various drawing tools such 
as pencil, color pencil, charcoal, and carbon powder 
 
913-458                                                                  3(1-4-4) 
กำรคดัลอกผลงำนศิลปะ 
 (Art Reproduction) 
 รู ป แ บ บ ง า น ศิ ล ป ะ ด้ า น ทั ศ น ศิ ล ป์ แ ล ะ
ศิลปะประยุกต์ผ่านการคัดลอกผลงานของศิลปินในยุค
สมัยต่างๆของตะวนัตกตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   โดย
เรียนรู้การคดัลอกผลงานดว้ยเทคนิคและวสัดุท่ีใกลเ้คียง
กบัตน้ฉบบัเดิมมากท่ีสุด อาทิ การใชเ้ทคนิคสีน ้ ามนั  การ
ใชเ้ทคนิคสีอะครีลิค เป็นตน้ 
 Different styles of both fine and applied art 
through reproducing art works of different European eras 
from the past to the present; reproduction techniques with 
tools and materials which are as close to the original 
works as possible such as oil and acrylic painting 
techniques  
 
แขนงวชิำออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกำย :  
วชิำเอกบังคบั 
914-101                                                                 2(1-2-3) 
กำรออกแบบลำยผ้ำ 1 
(Textile Design I) 
 รูปแบบลายผา้ทั้งผา้พิมพแ์ละผา้ทอ  ผา้พ้ืนเมือง 
เรียนรู้หลกัการออกแบบลายผา้เบ้ืองตน้  ศึกษาทัศนธาตุ  
ลกัษณะของทัศนธาตุ  ทฤษฎีการออกแบบ  องค์ประกอบ



340 

 

ศิลป์และการใชสี้  พร้อมทั้งฝึกปฏิบติัการออกแบบผลงาน  2 มิติ 
 Various textile patterns of woven and printed fabric; 
including regional textiles; principles of basic pattern design, 
visual elements, and design theory; art composition and the 
uses of colors, application of knowledge to practical work of 
pattern designing 
 
914-102                                                                 2(1-2-3) 
วำดเส้นเพ่ือกำรออกแบบ 
(Basic Drawing for Fashion Design) 
 หลกัการ  วธีิการวาดภาพร่าง  ลานเสน้  ตลอดจนการ
ลงน าหนกัแสงเงา  จากวตัถุรอบๆ ตวั และสามารถคล่ีคลายเป็น
ลายเสน้ท่ีใชใ้นงานออกแบบได ้
 Principles and practice drawing techniques such as 
sketching, contouring, and shading, using surrounding objects 
as subject matter; application of skill and methods practiced in 
their design works 
 
914-103                                                                2(1-2-3) 
กำรออกแบบลำยผ้ำ 2 
(Textile Design II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-101 การออกแบบลายผา้ 1  
Pre-requisite: 914-101 Textile Design I 
 รูปแบบ ประวติัลายผา้พ้ืนเมือง การต่อลาย  การทอ  
การประยุกต์  การต่อผา้  การประดิษฐ์ลายผา้แบบต่างๆ เพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานประกอบการตัด เย็บ   ฝึกปฏิบัติงาน
สร้างสรรคใ์ห้เกิดลวดลายตามแนวความคิดในการออกแบบท่ี
ยงัคงกล่ินอายของพ้ืนท่ีภาคใตต้อนล่าง 
 Native textile design history; textile patterns, pattern 
creation, weaving techniques, patchwork, and other textile 
design procedures; creating textile patterns according to their 
design concepts and extend them to dressmaking which 
maintain the essence and character of the Deep South 
 
914-104                                                                2(1-2-3) 
วำดเส้นสร้ำงสรรค์ในงำนแฟช่ัน 
(Creative Drawing in Fashion) 

 หลกัการวธีิการ  วาดเสน้ในลกัษณะคน้ควา้  
ทดลองเทคนิคหรือ กรรมวธีิการแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
การก าหนดภาพร่างคน  ประกอบฉาก  และเคร่ืองแต่งกาย  
ดว้ยลายเสน้ท่ีมีความเป็นเฉพาะตวั 
 Principles and methods of experimental drawing 
and diverse techniques of creative expression; drawing their 
unique human figure and clothing with individual self-
expression 
 
914-205                                                                  2(2-0-4) 
ศิลปวฒันธรรมและหัตถกรรมพืน้ถิ่นมลำยู 
(Culture and Crafts of the Thai-Malay) 
 ศิลปวฒัธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศาสนา  
พิธีกรรม  งานหตัถกรรมประเภทต่างๆ  รวมถึงภูมิปัญญา
ชาวบา้น  คติความเช่ือทอ้งถ่ินมลายภูาคใต ้(มีศึกษานอก
สถานท่ี) 
 Arts and culture, custom and tradition, religion 
and rituals, crafts and local wisdom, and vernacular 
principles and beliefs of Southern Thai-Malay people. 
(Field trips included) 
 
914-206                                                                  3(1-4-4) 
กำรถ่ำยภำพเบ้ืองต้น 
(Basic Photography) 
 หลกัการและปฏิบติัการขั้นพ้ืนฐานในการ
ถ่ายภาพ  หลกัการจดัภาพ  การใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ในการ
ถ่ายภาพการจดัแสงเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึกต่าง ลกัษณะการ
เลือกความหมายต่างๆ ของภาพถ่าย 
 Basic operating principles of photography, 
picture composition, tools and apparatus, light settings, 
emotional conveyance, and how to interpret meanings 
hidden in pictures 
 
914-207                                                                  2(1-2-3) 
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 1 
(Fashion Design I) 
 ววิฒันาการ  และแนวทางการออกแบบเคร่ืองแตง่
กาย  การเลือกใชว้สัดุเพื่อใชใ้นการออกแบบ  หลกัการ
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ออกแบบขั้นพ้ืนฐาน  และปฏิบติังานออกแบบ  ตลอดจนการ
น าเสนอผลงาน 
 Evolution and development of costume design, its 
basic principles and material selection; practical design works 
and present their achievement 
 
914-208                                                                  3(1-4-4) 
กำรสร้ำงแพทเทร์ิน 1 
(Pattern Making I) 
 โครงสร้างของเคร่ืองแต่งกาย  และทดลองสร้างแบบ
เพื่อการตดัเยบ็ไดจ้ริง 
 Structures and making actual sewing patterns 
 
914-209                                                                2(2-0-4) 
ประวตักิำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 
(Fashion Design History) 
 ประวติัความเป็นมา  ความเช่ือต่างๆ ของการต่างกาย  
ววิฒันการของวสัดุ  จากอดีตถึงปัจจุบนั  และรูปแบบเคร่ืองต่าง
กายทั้งในสงัคม  ตะวนัตก  ตะวนัออก  สงัคมไทยพทุธและ
มุสลิม 
 History and background of costume, beliefs and 
custom of clothing, and material development from the past to 
the present; different styles of Western and Eastern clothing 
along with Buddhist-Thai and Muslim-Thai clothing 
 
914-210                                                                   3(1-4-4) 
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 2 
(Fashion  Design II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-207 การออกแบบเคร่ือง 
แต่งกาย 1  
Pre-requisite: 914-207 Fashion Design I 
 โครงสร้างสรีระ  สร้างสรรคแ์นวทางการออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายตามยคุสมยั  และตามความนิยมรวมทั้งการ
น าเสนอแนวทางเฉพาะบุคคลในการออกแบบ 
 Human physical structure, creating modern and 
trendy outfits with unique individual character 
 
 

914-211                                                                  2(1-2-3) 
วสัดุในงำนออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 
(Materials for Fashion Design) 
 ความหลากหลายของวสัดุ  คุณสมบติัการ
น าไปใช ้ การแปรรูปในลกัษณะต่างๆ การใหสี้  การสร้าง
รูปทรง  ลกัษณะของผา้  เสน้ใย  คุณลกัษณะพิเศษดา้น
ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 
 Diversity of materials and their properties, 
different methods of material processing, coloring, 
creating shapes, nature of fabrics, textile fibers, and other 
special features which are useful in fashion design 
 
914-212                                                                  3(1-4-4) 
คอมพวิเตอร์เพ่ือกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 
(Computer-aided programs for Fashion Design) 
 หลกัการทฤษฎีและปฏิบติัการออกแบบเคร่ือง
แต่งกายดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เรียนรู้อุปกรณ์หลกั
และองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์กราฟฟิค  ทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์เพื่อการสร้างสรรค ์
 Principles, theory, and practice on computer 
programs used in fashion design; learning about 
equipment and elements of computer graphic programs, 
both hardware and software, for creative work 
 
914-213                                                                  3(1-4-4) 
เทคนิคกำรตดัเยบ็ 1  
(Sewing Technique I) 
 ระบบการตดัเยบ็แบบต่างๆ พฒันาการท างานของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือในการตดัเยบ็  และการประยกุตใ์ช้
เคร่ืองมือเพื่อผลิตผลงานออกแบบ 
 Clothing construction techniques and develop 
sewing skills and the use of sewing equipment and apply 
the skills to create fashion design works 
 
914-323                                                                  4(1-6-5) 
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 3 
(Fashion Design III) 
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รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-210 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 2 
Pre-requisite: 914-210 Fashion Design II 
 ออกแบบเคร่ืองแตง่กาย  โดยคน้ควา้ขอ้มูลวเิคราะห์
การออกแบบ  ก าหนดคอลเลคชัน่ในงานออกแบบเคร่ืองแต่ง
กาย  โครงสีท่ีใช ้ รูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ความนิยม
การแต่งกายและองคป์ระกอบในการออกแบบ 
 Designing costume by researching information and 
analyzing designing outfits; setting design collections, color 
schemes and format that go along with the latest fashion trends 
and design elements 
 
914-324                                                                  2(2-0-4) 
กำรสร้ำงตรำสินค้ำและกำรตลำด 
(Branding and Marketing) 
 กระบวนการสร้างตราสินคา้ ใหมี้ความโดดเด่น  มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดและศึกษา
กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้  การวางแผนการตลาด
ทั้งในและนอกประเทศ  
 Branding process aimed at creating distinguished and 
outstanding brand while meeting the market demands; brand 
image building and marketing strategy plans for both domestic 
market and global business markets 
 
914-325                                                                  3(1-4-4) 
กำรสร้ำงแพทเทร์ิน  2 
(Pattern Making II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-208 การสร้างแพทเทิร์น  1  
Pre-requisite: 914-208 Pattern Making I 
 โครงสร้างของเคร่ืองแต่งกายตามความคิดสร้างสรรค ์ 
และสามารถสร้างแบบเพื่อการตดัเยบ็ท่ีมีความซบัซอ้น  และ
การสร้างแบบเพื่องานอุตสาหกรรม 
 Clothing structures to create complicated sewing 
patterns and patterns for manufacturing 
 
914-326                                                                  3(1-4-4) 
เทคนิคกำรตดัเยบ็ 2 
(Sewing Technique II) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-213 เทคนิคการตดัเยบ็ 1  

Pre-requisite: 914-213 Sewing Technique I 
 สร้างสรรคผ์ลงานออกแบบ  ศึกษาเทคนิควธีิ
ต่างๆ ในการใชอุ้ปกรณ์ตดัเยบ็อยา่งมีประสิทธิภาพ  
รวดเร็ว  และปลอดภยั  ข้ึนตอนการเลือกแบบ ฝึกฝน
เทคนิคการตดัเยบ็ท่ีหลากลาย  และประยกุตใ์ชโ้ดยการท า
ตวัอยา่งจริง 
  More various technical skills in using different 
kinds of sewing equipment effectively; selecting the right 
techniques and patterns; and applicationthe skills to create 
fashion outfits 
 
914-327                                                                 3(2-2-5) 
หลกัและระเบียบวธีิวจิยักำรออกแบบแฟช่ันและ 
เคร่ืองแต่งกำย  
(Research Methodology for Fashion and Costume 
Design) 
 ความหมาย หลกัและระเบียบวธีิวจิยัทัว่ไป การเลือก
หวัขอ้วจิยัทางออกแบบประยกุตศิ์ลป์ การก าหนดปัญหาและ
ความส าคัญของการวิจัย การค้นควา้เอกสารและข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้ง การออกแบบวิจยั การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์และ
การเขียนรายงานการวจิยัทางออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 

Meaning, principle of research methodology, 
selection of topic for Fashion and Costume Design, research 
problem and significance of research, literature review, 
research design, data collection, analysis and report for 
Design Applied Art 
 
914-328                                                                  4(1-6-5) 
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย 4 
(Fashion Design IV) 
รายวชิาบงัคบัก่อน : 914-323 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 3 
Pre-requisite: 914-323 Fashion Design III 
 ปฏิบติังานออกแบบเคร่ืองแตง่กายขั้นสูง  โดย
ค านึงถึงองคป์ระกอบในงานออกแบบทั้งหมด  น าความรู้
จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  สามารถแสดงอตัลกัษณ์เฉพาะตวั  
ผสมผสานกบัแนวโนม้แฟชัน่ในปัจจุบนั 
 Advance practical design works which 
considered all-inclusive design elements; emphasis on 
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application of local wisdom with the latest fashion trends to 
express individual identity 
 
914-329                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบส่ิงประดบัในงำนแฟช่ัน 
(Accessory Design in Fashion) 
 ปฏิบติังานออกแบบส่ิงประดบั  ประกอบงานเคร่ือง
แต่งกาย  โดยออกแบบใหป้ระสานกลมกลืน  อยา่งมีเอกลกัษณ์
ของเคา้โครงเคร่ืองแต่งกาย  และบุคลิกของสรีระ  ตลอดจน
เลือกใชว้สัดุท่ีเหมาะสมในการออกแบบ 
 Practical works in accessory design according to 
various styles of costume; choosing appropriate materials for 
their accessory design works for the achievement of 
harmonization between accessories and different styles and 
characters of the costume 
 
914-330                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยลกัษณะไทยมุสลมิ 
(Fashion Design in Thai Muslim Style) 
 ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวฒันธรรมการแต่งกายไทย
มุสลิม  จากอดีตกบัปัจจุบนั  และฝึกปฏิบติังานออกแบบเคร่ือง
แต่งกายไทยมุสลิม น ามาประยกุต ์ และน าเสนอในงาน
ออกแบบ 
 Custom, tradition, and culture of Thai-Muslim 
costume that leads to practical fashion design works which 
express Thai-Muslim identity 
 
914-331                                                                  3(1-4-4) 
โครงงำนออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกำย  
(Fashion and Costume Design Terminal Project) 
 โครงงานศึกษา  คน้ควา้และการสร้างสรรค ์ เรียบเรียง  
วเิคราะห์ขอ้มูล  ศึกษาปัญหาและแกปั้ญหาตาม
กระบวนการวจิยั  เสนอแบบร่างโครงการเพ่ือใชป้ระกอบการ
ท าศิลปนิพนธ์ต่อไป 
 Project study to explore, collect, and analyze 
information; using research methodology, investigating design 
works’ problems and find possible solutions leading to the 
formulation of thesis topic and structure 

 
914-440                                                                  2(1-2-3) 
สัมมนำออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกำย  
(Seminar in Fashion and Costume Design) 
 สมัมนาเร่ืองการออกแบบแฟชัน่  เพ่ือการ
แลกเปล่ียนทศันะและความรู้ซ่ึงกนัและกนั  ตลอดจนศึกษา  
วเิคราะห์ผลงาน  แนวโนม้การออกแบบเคร่ืองแตง่กาย  
ตลอดจนการแกปั้ญหาทั้งดา้นประโยชน์ใชส้อยและ
สุนทรียภาพเชิงศิลปะ 
 Analytical study which encourages participants 
to discuss, critic, and exchange views in design works, 
fashion trends, and utility and aesthetic problem solving 
 
914-441                                                                  2(1-2-3) 
กำรน ำเสนอผลงำนและแฟช่ันโชว์ 
(Presentation and Fashion Show) 
 เทคนิควธีิการต่างๆ  ในการแสดงแฟชัน่โชว ์ให้
สอดคลอ้งกบัแนวความคิดสร้างสรรคแ์ละโดดเด่นมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  รวมถึงกระบวนการขั้นตอน  และ
องคป์ระกอบต่างๆ ในการจดัแฟชัน่โชว ์
 Process and procedure of fashion show production; 
applying the knowledge and techniques, skills and 
methods practiced that go along with students’ creative 
concept to express their outstanding characteristics 
 
914-442                                                              6(0-12-6) 
ศิลปนพินธ์ออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกำย  
 (Fashion and Costume Design Thesis) 
 **เง่ือนไข  ตอ้งสอบผา่นในรายวชิาบงัคบัเอกท่ี
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตร (ยกเวน้รายวชิา 914-443 สหกิจ
ศึกษา : ออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกาย ซ่ึงจะเรียนใน
ชั้นปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2) 
 น าเสนอหวัขอ้ทางดา้นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ศิลปนิพนธ์  
และปฏิบติังานออกแบบทั้งกระบวนการโดยน าเอาความรู้  
และทักษะทั้ งหมดสร้างสรรค์ผบงานให้มีความโดดเด่น
สามารถแสดงลกัษณะเฉพาะตวั  และน าเสนอผลงานชุด
ผลงานอยา่งเป็นระบบ 
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      **Prerequisite: Students should pass all the major 
course required subjects. 
 Submitting their fashion design thesis topics to the 
thesis committees for approval; designing, creating and 
developing a unique fashion collection and systematically 
presenting the achievements 
  
914-443                                                               6(0-36-0) 
สหกจิศึกษำ : ออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกำย 
(Co-operative Education : Design Applied Art) 
 การฝึกงานทางวชิาชีพดา้นออกแบบประยกุตศิ์ลป์กบั
สถานประกอบการหน่วยงาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดย
ปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาคการศึกษาภายใตก้ารให้
ค  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์รับผิดชอบ และมีผลการประเมินการ
ปฏิบติังานโดยหน่วยงานนั้นๆ   (Co-operative Education : Fashion and Costume Design)    การฝึกงานทางวชิาชีพดา้นการออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกายกบัสถานประกอบการหน่วยงาน ราชการ รัฐวสิาหกิจ เอกชน โดยปฏิบติังานเสมือนเป็นบุคลากรในหน่วยงานเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ต่อเน่ือง หรือ 1 ภาค 
 An internship program in Fashion and Costume 
Design in governmental sectors, private companies or 
enterprises as a temporary employee of the organization for at 
least 16 weeks or 1 semester, under supervision of advisors 
and evaluation by the organization 
  
แขนงวชิำออกแบบแฟช่ันและเคร่ืองแต่งกำย : วชิำเอกเลือก 
914-214                                                                  2(1-2-3) 
ภำพประกอบในงำนแฟช่ัน 
(Fashion Illustration) 
 ทฤษฎีและปฏิบติัการสร้างภาพประกอบในงานแฟชัน่  
สร้างแนวทางการน าเสนอภาพในงานแฟชัน่  ลกัษณะต่างๆ เพ่ือ
สร้างลกัษณะเฉพาะในงานออกแบบ  โดยสามารถน าเทคนิค
วธีิการต่างๆ มาใชใ้นการสร้างงานภาพประกอบ 
 Theory and practice in fashion illustration; generate 
various kind of visual presentations in fashion to create unique 
design by applying knowledge and techniques to fashion 
illustration works 
 
914-215                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบแฟช่ันแนวทดลอง 
(Experimental Fashion Design) 

 คน้ควา้  ทดลองวสัดุใหม่ๆ ในการออกแบบ
เคร่ืองแต่งกาย  มุ่งเนน้ความคิดสร้างสรรค ์ จินตนาการใน
การออกแบบไม่มุ่งเนน้การน าไปใชไ้ดจ้ริง 
 Imagination and creativity, exploring and 
experimenting new materials for fashion design 
 
914-216                                                                  2(1-2-3) 
กำรพฒันำบุคลกิภำพ 
(Personality Development) 
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีดีในท่ีสาธารณะ  รู้
หนา้ท่ี  ความรับผิดชอบ  มีทศันคติและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์ เรียนรู้การปรับตวั  ในสภาวการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการมีบุคลิกภาพท่ีดี
ของนกัออกแบบ 
 Develop personality especially in front of the 
public; self-discipline, attitude improvement, desirable 
behavior, and appropriate self-adaptation to different 
situations for preparation of good personality fashion 
designers 
 
914-217                                                                  2(2-0-4) 
แฟช่ันร่วมสมยั 
(Contemporary Fashion) 
 ลกัษณะของเส้ือผา้ชั้นสูง  ตั้งแต่ยคุเร่ิมตน้จนถึง
ปัจจุบนั  จ าแนกองคป์ระกอบหลกัท่ีมีอิทธิพลต่องาน
แฟชัน่  วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งเคร่ืองแต่งกายและ
รูปแบบศิลปะในแต่ละทศวรรษ  อนัมีอิทธิพลต่อแฟชัน่
ร่วมสมยั 
 Features of haute couture, or high fashion, and 
its history; analyzing of  important factors which affect 
the design, its relation to the forms of art of each era, and 
its influence to contemporary fashion 
 
914-218                                                                  2(1-2-3) 
กำรออกแบบมดัย้อมในงำนแฟช่ัน 
(Tie-dyeing Design for Fashion) 
 การปฏิบติังานศิลปกรรมผา้เชิงหตัถศิลป์ดว้ย
เทคนิคการมดัยอ้ม  ดว้ยสีธรรมชาติ  และสีสงัเคราะห์ใน
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รูปแบบต่างๆ  เพ่ือสร้างงานออกแบบใหมี้ลกัษณะโดดเด่นและ
รักษาภูมิปัญญา  เอกลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน 

Creating textile art with tie-dyeing techniques using 
natural and synthetic colors to obtain outstanding tie-dyeing 
works which conserve local wisdom and vernacular identity 

 
914-219                                                                  2(1-2-3) 
กำรออกแบบส่ิงประดบัจำกดอกไม้ 
(Flower Accessory Design) 
 การจดัดอกไมใ้นเชิงสร้างสรรค ์ ออกแบบการจดั
ดอกไมมุ่้งเนน้น าไปใชร่้วมกบังานออกแบบ  เคร่ืองแตง่กายโดย
มุ่งเนน้วสัดุอุปกรณ์ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน  และสอดคลอ้ง
กบัเคร่ืองแต่งกาย 
 Creative flower arrangement and the making of 
artificial flowers using natural and local materials; emphasis 
on designing flower accessories which harmonized with 
costume 
 
914-220                                                                  3(1-4-4) 
กำรถักทอ  
(Weaving) 
 เทคนิค วธีิการ อุปกรณ์ การใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่ายเพ่ือ
ผลิตงานทอ ฝึกปฏิบติัเพื่อใหไ้ดผ้ลงานออกแบบตามความคิด
สร้างสรรค ์
 Basic methods and techniques of weaving and the 
uses of weaving tools and equipment, pracetice in creating 
distinctive textile works 
 
914-221                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบจติรกรรมในงำนแฟช่ัน 
(Painting Design in Fashion) 
 การปฏิบติังานจิตรกรรมดว้ยสีและเทคนิค วธีิการ
ต่างๆ โดยมุ่งเนน้งานจิตรกรรม ตกแต่งเพ่ือสร้างลกัษณะเฉพาะ
ในผลงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดบั 
 Practice painting techniques and color applying, focusing 
on painting for decorative purpose to create distinctive fashion and 
accessory design works 
 

914-222                                                                  3(1-4-4) 
กำรแต่งหน้ำในงำนแฟช่ัน 
(Makeup for Fashion) 
 การปฏิบติั การแต่งหนา้ขั้นพ้ืนฐาน การแต่งหนา้
ในงานแฟชัน่ โดยมุ่งเนน้เน้ือหาใหส้อดคลอ้งไปกบัผลงาน
ออกแบบเคร่ืองแตง่กาย โดยการแสดงออกในเร่ืองของสี 
องคป์ระกอบในการแต่งหนา้เพ่ือส่งเสริมความโดดเด่นใน
การออกแบบและการน าเสนอผลงาน 
 Basic makeup techniques and makeup 
techniques for fashion presentation emphasis on color and 
styles of makeup that suit to students’ fashion collections 
to strengthen their design and presentation 
 
914-332                                                                  3(1-4-4) 
กำรถ่ำยภำพในงำนแฟช่ัน 
(Photography in Fashion) 
 การปฏิบติังานถ่ายภาพแฟชัน่ในลกัษณะต่างๆ 
โครงการศึกษาองคป์ระกอบของภาพถ่ายแบบแฟชัน่ ทั้งใน
และนอกสถานท่ี  เพ่ือเนน้ลกัษณะเด่นของเคร่ืองแต่งกาย  
และเคร่ืองประดบัต่างๆ สร้างบุคลิกเฉพาะตวัในงาน
ถ่ายภาพ 
 Pracetics in fashion photography both in photo 
studio and various sites; emphasis on remarkably 
presentation of the features of outfits and accessories in 
photograph 
 
914-333                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบเส้ือผ้ำส ำหรับกำรแสดง  
(Costume Design for Performing Art) 
 การปฏิบติังานออกแบบเคร่ืองแตง่กายส าหรับ
การแสดง  เส้ือผา้ส าหรับละคร  ทั้งละครเวทีและการแสดง
ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ  โดยศึกษาลกัษณะเส้ือผา้ท่ีส่งเสริม
บุคลิกภาพของตวัละคร  และสอดคลอ้งกบัเส้ือผา้ของเร่ือง 
 Practice in designing costume for theatre and 
other performing arts; the costume should support every 
actor’s character and go along with all the costume of the 
theatre 
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914-334                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบเคร่ืองประดบั 
(Jewelry Design) 
 ออกแบบเคร่ืองประดบัตกแต่ง  และอญัมณีเบ้ืองตน้  
สดัส่วนของเคร่ืองประดบั  คุณสมบติัและขอ้จ ากดัต่างๆ  สร้าง
งานออกแบบเคร่ืองประดบัใหส้มัพนัธ์กบัเคร่ืองแต่งกายใน
โอกาสต่างๆ งานออกแบบสร้างสรรค ์ เคร่ืองประดบัดว้ยวสัดุ
ต่างๆ กนั  ปฏิบติังานออกแบบภาพร่าง 
 Basic principles of jewelry design, proportion of 
jewelry, and also properties and restrictions using different 
kinds of materials; designing jewelry which related to various 
styles of costume and occasion 
 
914-335                                                                  2(1-2-3) 
กำรประชำสัมพนัธ์งำนแฟช่ัน 
(Fashion Promotion) 
 รูปแบบ  ขั้นตอน  วธีิการ  ประชาสมัพนัธ์  งานแฟชัน่
ทั้งตวัแบบประชาสมัพนัธ์  และการสร้างความเขา้ใจใน
ทรัพยากร และองคป์ระกอบท่ีหลากหลาย  การสร้างสรรคแ์ละ
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ 
 Acquire all the technical and theoretical concepts; 
creating a communication campaign through publication, media, 
and various ways of fashion promotions 
 
914-336                                                                  3(1-4-4) 
กำรออกแบบซิลสกรีนในงำนแฟช่ัน 
(Silkscreen  in  Fashion) 
 การปฏิบติังานภาพพิมพด์ว้ยเทคนิค  silkscreen 
(แม่พิมพต์ะแกรงไหม) ดว้ยวธีิพิมพนู์นและพิมพผ์ิวเรียบ  เพื่อ
มุ่งเนน้สร้างงานออกแบบท่ีมีลกัษณะโดดเด่น  เฉพาะตวั 
 Practice of silkscreen printing process of relief and 
flat color techniques to create notable design works 
 
914-337                                                                  3(1-4-4)      
กำรออกแบบบำตกิในงำนแฟช่ัน 
(Batik Design in Fashion) 
 การปฏิบติัการสร้างงานศิลปกรรมผา้  เชิงหตัถศิลป์  
ดว้ยกรรมวธีิสร้างงานบาติกในแบบต่างๆ ดว้ยสีธรรมชาติ  และ

สีสงัเคราะห์  เพ่ือสร้างงานออกแบบใหมี้ลกัษณะโดดเด่น  
และรักษาภูมิปัญญา เอกลกัษณะเฉพาะทอ้งถ่ิน 
 Creating textile art with various batik techniques 
using natural and synthetic colors to oftain outstanding 
batik works which conserve local wisdom and vernacular 
identity 
 
914-338                                                                  2(2-0-4) 
ภำษำองักฤษเพ่ือนกัออกแบบเคร่ืองแต่งกำย  
(English for Fashion Designers) 
 นิยามศพัทภ์าษาองักฤษและเน้ือหาทางเทคนิคใน
สาขาวชิาการออกแบบแฟชัน่และเคร่ืองแต่งกายเพ่ือ
น าไปใชป้ระโยชนใ์นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลต่อไป 
 English technical terms and terminology of 
fashion design and clothing for advance research and 
study 
 
914-339                                                                   2(1-2-3)  
กำรออกแบบดนตรีในงำนแฟช่ันโชว์  
(Sound Design and Music for Fashion Show) 
   บทบาทและหนา้ท่ีของดนตรีท่ีมีต่อวงการแฟชัน่ 
ท่วงท านองและจงัหวะดนตรีท่ีส่งผลต่อการสร้างรสนิยม
ต่ออารมณ์และความรู้สึก กระแสทางดนตรีท่ีมีต่อวงการ
แฟชัน่ในยคุปัจจุบนั การเลือกใชด้นตรีใหเ้หมาะสมกบัการ
เดินแฟชัน่และการประชาสมัพนัธ์สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Roles and functions of sound and music in 
fashion industry; understanding will understand how tune 
and rhythm affect taste, emotion, and feeling of 
audiences; mainstream music which influences modern 
fashion, selecting a proper sound and music for runway 
and product promotion 
 

 





 

 

348 
 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 

คณะรัฐศำสตร์
 
196-101      3(3-0-6) 
ชีวิตกำรเมืองและควำมเป็นพลเมือง  
(Political Life and Citizenship) 
 ความเป็นพลเมืองกับการด าเนินชีวิตในระบบการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจดัการชีวติ 
 Citizenship and ways of life in political economic and 
social system; life management 
 
196-102      3(3-0-6) 
รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น  
(Introduction to Political Science) 
 รัฐศาสตร์ในฐานะสังคมศาสตร์ แนวคิดทางรัฐศาสตร์ 
รัฐ การเมือง อุดมการณ์ทางการเมือง ระบบรัฐบาล สถาบันทาง
การเมือง กลุ่มอิทธิพล และ ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 
 Political science as the social sciences; 
conceptualizations in political science, concepts about state, 
politics, political ideology, governmental systems, political 
institutions, influence groups, and other social movement 
 
196-201                                                              3(3-0-6) 
ภำษำองักฤษส ำหรับกำรศึกษำรัฐศำสตร์  
(English for Political Science Study) 
 ศัพท์และส ำนวนภำษำอังกฤษท่ีใช้ในสำขำรัฐศำสตร์  
กำรเขียน กำรฟัง และกำรอ่ำนบทควำม ทำงรัฐศำสตร์ท่ีคดัสรร 
 Technical term and definition use in Political Science; 
writing; listening and strengthen reading in selected political 
science articles 
 
196-202                                                              3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบักฎหมาย 
(Introduction to Law) 
 ท่ีมาและบ่อเกิดของกฎหมาย วิวฒันาการของระบบ
กฎหมายท่ีส าคญัของโลกประวติัศาสตร์ กฎหมายไทย ความหมาย 
ประเภทกฎหมาย และการบงัคบัใชก้ฎหมายของไทย 
 Origin of laws; evolution of world’s significant legal 
systems; history of  laws in Thailand; definitions, classification 
and enforcement of Thai law 
 
 

 
196-203                                                              3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 
(Introduction to Public Administration) 
 แนวคิด ทฤษฎี ขอบเขตและพฒันาการของการบริหาร
รัฐกิจ ปัจจยัท่ีมีผล ทั้งในดา้นอุดมการณ์และนโยบายดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม การน านโยบาย แผน และโครงการไปปฏิบติั 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลงัสาธารณะ การจดัการ
และการบริหารระบบราชการไทย 
 Concepts, theories, and development of public 
administration; factors affecting administration and public 
policies; implementation of policies and plan and project; 
personnel administration; public financial administration and 
management of Thai bureaucracy 
 
196-204                                                              3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
(Introduction to International Relations) 
 แนวคิดและแนวการศึกษาส าคัญด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เน้นวิวฒันาการความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ
ตั้ งแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงระบบ 
Concert of Europe ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศก่อนและ
หลงัสงครามโลก ยคุสงครามเยน็ และหลงัยคุสงครามเยน็ 
 Major concepts and approaches in international 
relations, emphasis on evolutions of international relations from 
the origin of modern state system until present; Concert of 
Europe; international relations system during pre and post World 
War, Cold War period, and post Cold War period 
 
196-205                                                              3(3-0-6) 
ทฤษฎีและปรัชญาการเมือง 
(Political Theory and Philosophy) 
 ทฤษฎีและปรัชญาของนักคิดทางการเมืองส านักคิด
ต่างๆ ทั้งตะวนัตกและตะวนัออก 
 Western and Eastern political theories and philosophies 
in different schools and contexts 
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196-206                                                              3(3-0-6) 
การเมืองการปกครองไทย 
(Thai Politics and Government) 
 วิวฒันาการ การเมือง การปกครองไทย โครงสร้างและ
ความสัมพันธ์เชิงอ  านาจในสังคม วาทกรรมและพลวัตรทาง
การเมืองในสังคมไทย 
 Evolution of Thai politics and government; power 
structure and relationship in Thai societies; political discourses 
and dynamics in Thai society 
 
196-207                                                              3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 
(Introduction to Economics) 
 หลกัทัว่ไป แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค และ
จุลภาคในดา้นผลิตกรรม บริโภคกรรม วิภาคกรรม และปริวรรต
กรรม รวมทั้ งการเงิน การธนาคาร การคลังโดยสังเขป รายได้
ประชาชาติ การออมและการลงทุนของรัฐและเอกชน พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้น
เศรษฐกิจของประเทศไทย 
 General principles, concepts and theories of 
macroeconomics and microeconomics in relations to production, 
consumption, distribution, circulation; monetary, banking, and 
financial matters; national income, saving and investment of both 
public and private organizations; consumer behavior, problems, 
approaches to solution and economic development, particularly, 
in Thailand 
 
196-208                                                              3(3-0-6) 
ชนช้ันน ำ โครงสร้ำงอ ำนำจทำงเศรษฐกจิ สังคม กำรเมืองไทย 
(Elite, Power Structure in Economy Society and Politics of 
Thailand) 
 แนวคิดเร่ืองชนชั้ นน ำ โครงสร้ำงอ ำนำจ ผู ้น ำ และ
อ ำนำจทำงกำรเมือง กำรวิเครำะห์ โครงสร้ำง และ พฒันำกำรของ
ควำมสัมพนัธ์ทำงอ ำนำจในสังคมไทยและชำยแดนใต ้
 Concept of elites, power structures, leaderships, and 
political power; analyses of power structures and development of 
relationships of powers in Thailand and Southern border 
provinces 
 
196-209                                                              3(3-0-6) 
รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 
(Constitution and Political Institutions) 
 หลกัการ แนวคิด ท่ีมาของรัฐธรรมนูญ ทฤษฎีเก่ียวกับ
อ านาจอธิปไตย แนวคิดเก่ียวกับรัฐธรรมนูญนิยม กฎหมาย
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบสถาบันการเมืองตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ ความสัมพนัธ์ระหว่างสถาบนัการเมืองกับสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

 Basic concepts, origins of constitutional law; theories of 
sovereign power, constitutionalism, comparative constitutions, 
constitutional political institutions; relationships between political 
institutions and individual rights and liberty 
 
196-210                                                              3(3-0-6) 
รัฐและสังคม 
(State and Society) 
 แนวความคิดและทฤษฎีว่าด้วยรัฐและสังคม การ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์และพฒันาการความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐและ
สังคมในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
 Concepts and theories of state and society; analyses of 
state-society relationships, emphasizing political, economic, 
socio-cultural dimensions 
 
196-211                                                              3(3-0-6) 
การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Politics and Government in Southeast Asia) 
 ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ โครงสร้างทางการเมืองการ
ปกครอง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ 
 Historical contexts; political, governmental, socio-
cultural and economic structures of Southeast Asian countries  
 
196-212                                                              3(3-0-6) 
การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย 
(Thai Local Politics and Government) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายรัฐธรรมนูญกับ การ
กระจายอ านาจ และการปกครองท้องถ่ินของไทย โครงสร้าง 
อ  านาจหน้าท่ี และพฒันาการการปกครองทอ้งถ่ินไทย กรณีศึกษา
และงานวจิยัเก่ียวกบัการปกครองทอ้งถ่ินของประเทศไทย 
 Relationships between Thai Constitutions, 
decentralization and Thai local governments; structure; authority 
and development of Thai local governments; case studies and 
related research 
 
196-213                                                              3(3-0-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกบัระเบียบปฏิบัติราชการของไทย 
(Introduction to Thai Bureaucratic Procedures) 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการจดัการสาธารณะ การวางแผน
กลยุทธ์ และการปฏิรูประบบการราชการของไทย ระเบียบปฏิบติั
ราชการดา้นการเงินและพสัดุ การบริหารงานบุคคล และดา้นการ
วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการภาคสนามในหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานอ่ืนๆ 
 General knowledge of public management, strategic 
management and Thai bureaucratic reform; bureaucratic 
procedures concerning; budgetary procurement processes; human 
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resource management and public policy analysis and planning; 
field work in public and other organizations 
 
196-214                                                              3(3-0-6) 
ทฤษฎีองค์การสาธารณะและธรรมาภิบาล 
(Public Organization Theories and Good Governance) 
 ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับองค์การและ
การจดัการในองคก์ารสาธารณะ หลกัธรรมาภิบาลในการจดัการ 
 Theories and concepts of public organizations and 
good governance 
 
196-215                                                              3(3-0-6) 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(Civil and Commercial Codes)  
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์บ้ืองตน้ในส่วนของ
บรรพ 1 ว่าด้วยบุคคล บรรพ 5 ครอบครัว และบรรพ 6 ว่าด้วย
มรดก 
 Civil and commercial codes pertaining to individual 
(Book I), family book (V) and heritage book (VI) 
 
196-216                                                              3(3-0-6) 
ประมวลกฎหมายอาญา 
(Criminal Code) 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะและสาระส าคัญของ
ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะความผิดและการบังคับใช้
กฎหมายน้ี  
 Historical evolution, characteristics and critical issues 
in the criminal code; the nature of law offense and enforcement of 
criminal code 
 
196-217                                                              3(3-0-6) 
สิทธิมนุษยชนศึกษา 
(Human Rights Studies) 
 ปรัชญา แนวคิด ค านิยาม กฎหมายระหว่างประเทศ 
สนธิสัญญา และจารีตประเพณีระหว่างประเทศในกรอบของสิทธิ
มนุษยชน 
 Philosophy; concept; definitions; international law, 
treaty and international customary law of human rights 
 
196-218                                                              3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์การเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(Local Political History in Southern Border Provinces) 
 ภูมิรัฐศาสตร์ ประวติัศาสตร์การเมืองท้องถ่ินจังหวดั
ชายแดนภาคใต ้
 Geo-politics; local political history in Southern border 
provinces 
 
 

196-219                                                              3(3-0-6) 
อสิลามกบัการเมือง    
(Islam and Politics) 
 แบบแผนการด าเนินชีวติในทศันะอิสลามท่ีมีอิทธิพลต่อ
ชีวติความเป็นอยู ่และโครงสร้างของสังคมมุสลิม แนวคิดวา่ดว้ยรัฐ 
การปกครอง  บทบาทและ คุณค่าของผู ้ปกครอง  รูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและพลเมือง การมีส่วนร่วมในทาง
การเมือง 
 Muslim ways of living and social structure based on 
Islamic principles; concepts of state and government; role and 
value of rulers; relationship between state and citizens; political 
participation 
 
196-220                                                              3(3-0-6) 
การเมืองระหว่างประเทศ  
(International Politics) 
 ความสัมพันธ์และนโยบายระหว่างประเทศ ความ
ร่วมมือและความขัดแยง้ระหว่างประเทศในเวทีการเมืองโลก 
บทบาทและอิทธิพลของชาติมหาอ านาจ บทบาทขององค์การ
ระหวา่งประเทศ บทบาทของตวัแสดงใหม่ๆ และบทบาทของกลุ่ม
ประเทศดอ้ยพฒันานบัแต่สงครามเยน็จนกระทัง่ปัจจุบนั 
 Foreign relations and policies of world politics; 
cooperation and conflict between states; roles and Influences of 
great powers, international organizations, Non state actors, and 
less developing countries since cold war 
 
196-221                                                              3(3-0-6) 
องค์การระหว่างประเทศ   
(International Organizations) 
 พัฒนาการ หลักการ โครงสร้าง และบทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศ ทางด้านการเมืองการทหาร เศรษฐกิจ 
และสังคม องค์การระหว่างประเทศในฐานะตวัแสดงส าคญั และ
ในฐานะเคร่ืองมือของรัฐ บทบาทขององคก์ารระหว่างประเทศใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและส่งเสริม
สันติภาพและความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 Development, principles, structure and roles of 
international organizations  in the areas of military, economy and  
society; international organizations as main actor and as state 
instrument; its role in international conflict resolution, peace 
process  and  international cooperation 
 
196-222                                                              3(3-0-6) 
อาเซียนในการเมืองโลก   
(ASEAN in International Politics) 
 การเมืองและนโยบายต่างประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียน  ความร่วมมือ วิสัยทศัน์ บทบาทของอาเซียนในการเมือง
โลก 
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 Foreign policy and politics among ASEAN countries; 
cooperation; vision; the roles of ASEAN in world politics 
 
196-223                                                              3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์มหภาค  
(Macroeconomies) 
 วิวฒันาการของแนวคิดเศรษฐศาสตร์มหภาคส านักต่างๆ 
ทฤษฎีการก าหนดอุปสงค์ รวมและอุปทานรวม ความสัมพันธ์
ระหว่างตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดแรงงานและภาค
ต่างประเทศท่ีมีผลต่อรายได้ประชาชาติ  การจ้างงาน การ
เจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การควบคุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ นโยบายการเงิน การคลงั กบัการเจริญเติบโต และความ
มีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
 Evolution of macroeconomic concepts; theories of 
demand and supply; relationship between product market, capital 
market, labour market and international sector influence on 
national income, employment, growth and economic stability; 
economic activity control, financial and monetary policies and 
growth and stability of economic system   
 
196-224                                                              3(3-0-6) 
รัฐ ประชาสังคม และนโยบายสาธารณะ  
(State, Civil Society and Public Policy) 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการศึกษานโยบายสาธารณะ 
กระบวนการของนโยบาย บทบาทของตวัแสดงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบันโยบายสาธารณะ ผลกระทบต่อนโยบายสาธารณะท่ีเกิดจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแสดงภาครัฐกบัตวัแสดงอ่ืนๆ ความหมาย
ของประชาสังคม ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวกับรัฐ และแนวโน้มของ
นโยบายสาธารณะในปัจจุบนั 
 Basic concepts of studying public policy; public policy 
process; roles of actors involved in public policy process; state 
and non-state actor relationships and its impact on public policy; 
definition of civil society; state theories and trends of public 
policy at  present 
 
196-301                                                              3(3-0-6) 
การเมืองและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งชายแดนภาคใต้  
(Politics and Conflicts Resolution in Southern Border 
Provinces of Thailand) 
 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการการแก้ไขปัญหาความ
ขดัแยง้ และกระบวนการสันติภาพ เรียนรู้ประวตัศาสตร์ สังคม
ชายแดนใต ้และววิฒันาการการต่อสู้ทางการเมืองและนโยบายการ
แกไ้ขปัญหาของรัฐบาลไทยต่อพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต ้
 Concepts, theories and principles of conflict resolution 
and peace process, history, social and development of political 
movement and Thai government policies to solve the problem in 
three southern border provinces of Thailand 
 

196-302                                                              3(3-0-6) 
ระเบียบวิธีวิจัยทำงรัฐศำสตร์  
(Political Science Research Methodology) 
 วิธีกำรและเทคนิคในกำรวิจัยทำงรัฐศำสตร์ในเชิง
คุณภำพและปริมำณ 
 Methodology and techniques for qualitative and 
quantitative research in political science 
 
196-303                                                              3(3-0-6) 
กฎหมายปกครอง 
(Administrative Law) 
 แนวความคิด เ ก่ี ยวกับกฎหมายปกครอง  บริการ
สาธารณะ การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ และรัฐกบัประชาชน 
 Concepts of administrative law, public services; 
arrangements of bureaucratic organizations and procedures; 
relationships between state agencies and the people 
 
196-304                                                              3(3-0-6) 
การเมืองเปรียบเทียบ 
(Comparative Politics) 
 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีต่างๆ ในการศึกษาเก่ียวกับ
การเมืองเปรียบเทียบและปรากฏการณ์ทางการเมืองและการ
ปกครองในโลกปัจจุบนั 
 Concepts, theories, and approaches in comparative 
politics; political and governmental phenomena in contemporary 
world 
 
196-305                                                              3(3-0-6) 
การเมืองภาคประชาชน    
(People’s Political Movements) 
 แนวคิด ทฤษฎีและพัฒนาการของขบวนการภาค
ประชาชนและขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม การเปล่ียนแปลง
ทางการเมืองท่ีเกิดจากขบวนการทางสังคมในรูปแบบต่างๆ 
 Concepts, theories and development of movements in 
people sectors; political changes as a consequence of different 
kinds of people’s movements 
196-306                                                              3(1-4-4) 
การวิจัยเกีย่วกบัการเมืองการปกครอง  
(Research on Politics and Government) 
 วิจัยเ ก่ียวกับการเมืองการปกครองโดยใช้แนวทาง
การศึกษาทางรัฐศาสตร์ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Research on politics and government by using a 
political approach under the supervisor 
 
196-307                                                              3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์การเมือง  
(Political Economy) 
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจ และการเมือง แนวคิด 
ทฤษฎี และการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง พฒันาการ
เศรษฐกิจการเมืองไทย 
 Relationships between economic and political system; 
concepts, theories, approaches in political economy; Thailand’s 
political and economic development 
 
196-308                                                              3(3-0-6) 
กฎหมายลกัษณะพยาน  
(Law of Evidence) 
 หลกักฎหมายวา่ดว้ยพยานหลกัฐาน ทั้งท่ีเป็นหลกัทัว่ไป
ของกฎหมายลกัษณะพยานและท่ีบญัญติัตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 Principles of law of evidence including its general 
aspects and those defined on civil and criminal procedural codes 
 
196-309                                                              3(3-0-6) 
กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา  
(Law of Criminal Procedure) 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 Principles of criminal procedure law paralleled with 
the criminal code 
 
196-310                                                              3(3-0-6) 
การทูตและการเจรจาระหว่างประเทศ  
(Diplomacy and International Negotiation) 
 แน ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี  แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ด้ า น ก า ร ทู ต 
กระบวนการการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศ และทักษะการ
แก้ไขปัญหาความขัดแยง้ วิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จและความ
ลม้เหลว โดยยกกรณีศึกษาการเจรจาระหว่างประเทศในรูปแบบ
ต่างๆ 
 Concepts, theories and strategies of diplomacy, 
international negotiation process and conflict resolution, analysis 
of success and failure factors on case studies  of international 
negotiation 
 
196-311                                                              3(3-0-6) 
การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ  
(Comparative Local Government) 
 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีต่างๆ ในการศึกษาเก่ียวกับการ
ปกครองทอ้งถ่ินเปรียบเทียบและปรากฏการณ์ทางการเมืองและ
การปกครองทอ้งถ่ินในโลกปัจจุบนั 
 Concepts, theories, and approaches in Comparative 
Local Government; political and Local governmental phenomena 
in contemporary world 
 
 

196-312                                                              3(3-0-6) 
การเมืองกบัการพฒันา  
(Politics of Development) 
 ทฤษฎีท่ีขดัแยง้กนัเก่ียวกบัการพฒันา และการประยุกต์
ทฤษฎีกบับทบาทของรัฐและกระบวนการทางการเมือง กรณีศึกษา
การเมืองการพฒันาในบางประเทศ 
 Contending theories of development and their 
applications through the roles of the states and political processes; 
case studies of development in some countries 
 
196-313                                                              3(3-0-6) 
การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง  
(Politics and Government in the Middle East) 
 ภูมิหลงัทางประวติัศาสตร์ โครงสร้างทางการเมืองการ
ปกครอง และพลงัเคล่ือนไหวทางการเมืองภายในและต่างประเทศ
ของกลุ่มประเทศตะวนัออกกลางในปัจจุบนั 
 Historical context; political and governmental 
structures and driving force of political movements in the Middle 
East countries 
 
196-314                                                              3(3-0-6) 
การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียกลาง  
(Politics and Government of  Central Asia   Countries) 
 วิวฒันาการของแนวความคิดทางการเมือง สถาบนัทาง
การเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มประเทศเอเชียกลาง
 Evolution of political concepts, political institutions 
and political behaviors of Central Asia countries 
 
196-315                                                              3(3-0-6) 
การเมืองการปกครองในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ 
(Politics and Government of South Asia Countries) 
 วิวฒันาการของแนวความคิดทางการเมือง  สถาบนัทาง
การเมือง  และพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มประเทศเอเชียใต ้
 Evolution of political concepts, political institutions 
and political behaviors of South Asia Countries 
 
196-316                                                              3(3-0-6) 
การเมืองในยุโรป  
(European Politics)  
 พฒันาการประชาธิปไตยในยุโรป การเมืองในระบบ
เหนือชาติ ววิฒันาการของระบบเหนือชาติในยโุรป องคก์รท่ีส าคญั
ของสหภาพยุโรป กฎหมายของสหภาพยุโรป กลุ่มการเมือง 
ลกัษณะทางสังคมจิตวทิยาของกลุ่มประเทศยโุรป 
 Progress of democracy in Europe;  supra-national 
politics; progress of supra-national system in Europe; various 
important organization in European Union; European Union law; 
political groups; socio-psychology in Europe 
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196-317                                                              3(3-0-6) 
การเมืองและการส่ือสารทางการเมือง  
(Politics and Political Communication)  
 การส่ือสารระหวา่งตวัแสดง และองคก์รทางการเมืองกบั
สาธารณชน บทบาทของการส่ือสารและส่ือมวลชนในทาง
การเมือง การรณรงค์ทางการเมืองและการเลือกตั้ง กระบวนการ
นโยบายและการพัฒนา การแสดงความคิดเห็นสาธารณะ การ
ส ารวจ รูปแบบ องค์กร โครงสร้าง และกระบวนการของการ
ส่ื อสา รทา งกา ร เ มื อ ง  ความ สัมพัน ธ์ ของการ ส่ื อส ารกับ
ประชาธิปไตย ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างวาทกรรมทางการเมือง การ
ส่ือสารและส่ือมวลชน การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาส าคญัของการ
ส่ือสารกบัการเมือง 
 Communication among political actors and institutions, 
and the public;  roles of communication and media in politics; 
election and political campaign, development and public policy 
process, public opinion; exploration of types, organizations, 
structure, and process of political communication; relationship of 
political communication and democracy; interaction among 
political discourse, communication and mass media; analysis of 
important problems and issues in communication and politics 
 
196-318                                                              3(3-0-6) 
ความมั่นคงของมนุษย์ 
(Human Security) 
 แนวคิดและข้อโต้แยง้เก่ียวกับความมั่นคงของมนุษย ์
กระบวนการเปล่ียนแปลง ผลกระทบ ประเด็นปัญหาด้านสิทธิ
มนุษยชน ความมัน่คงของมนุษย ์และความเช่ือมโยงของประเด็น
ปัญหา ในบริบทการเมืองระดบัโลก และในระดบัทอ้งถ่ิน  
 Concepts and arguments about human security; change 
process and its impacts; issues of human rights, human security 
and their relations to international and local contexts 
 
196-319                                                             3(3-0-6) 
จิตวิทยาการเมือง 
(Political Psychology) 
 แนวคิดและแนววิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออก 
ปฏิสัมพนัธ์ทางการเมืองของปัจเจกบุคคล กลุ่มคนในมิติต่างๆ 
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และการ
แสดงออกทางการเมืองของปัจเจกบุคคล 
 Concepts and analytical approaches of the individual and 
groups political behaviors, interaction and manifestation in 
different dimensions; influences of political systems, economy, 
society to the individual’s cognitive processes and political 
expression 
 
196-320                                                             3(3-0-6) 
นโยบายต่างประเทศของจีน 
(Chinese Foreign Policy) 

 ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนด
นโยบายต่างประเทศจีน ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัประเทศต่างๆ
ในเอ เชียและประเทศมหาอ านาจ ผลกระทบของนโยบาย
ต่างประเทศจีนต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงต่อเอเชียปัจจุบนั 
 Internal and external factors shaping foreign policy of 
China ; China’s relations with other countries in Asia and major 
powers; impact of foreign policy of China on current economic 
and security in Asia 
 
196-321                                                             3(3-0-6) 
ภูมิรัฐศาสตร์ 
(Geopolitics) 
 แนวคิดและทฤษฎีทางภูมิรัฐศาสตร์ อิทธิพลของภูมิ
รัฐศาสตร์ ต่อ เศรษฐกิจ ประชากร การ เมือง  และนโยบาย
ต่างประเทศของรัฐ 
 Ideas and theories of geopolitics; influence of 
geopolitics on economy, demography, politics and foreign policy 
of a state 
 
196-322                                                             3(3-0-6) 
ระบอบประชาธิปไตยในยุคโลกาภิวัตน์ 
(Democratic Regime in Globalization) 
 แนวคิด ทฤษฎี ประชาธิปไตย รัฐและการเมืองการ
ปกครองตามอุดมการณ์ประชาธิปไตย ความรับผิดชอบของรัฐต่อ
ประชาธิปไตย สิทธิ หน้าท่ี เสรีภาพของพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 Democratic concepts and theories; state and politics, 
ideologically democratic governments, state’s accountability to 
democracy, rights, duties, and liberty of people in democratic 
government 
 
196-323                                                             3(3-0-6) 
การเมืองเร่ืองชาติพนัธ์ุ 
(Politics of Ethnicity) 
 ความเช่ือมโยงระหว่างการเมืองของรัฐและอัตลักษณ์
ของชาติพนัธ์ุ การแข่งขนัทางอตัลกัษณ์ภายในกลุ่มและระหว่าง
กลุ่มชาตพนัธ์ุ นโยบายการเมืองของรัฐท่ีส่งผลกระทบต่อกลุ่มชาติ
พนัธ์ุต่างๆ 
 Relation between politics and ethnic identity; 
competition of identity in and between ethnic groups; affection of 
politic policy on identity groups 
 
196-324                                                             3(3-0-6) 
การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
(Research on Problems of Local Government in Southern 
Border Provinces) 
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 วิจัย เ ก่ียวกับการปกครองท้อง ถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ในด้านการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการพฒันาภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา
ทางวชิาการ 
 Research on local government in southern border 
provinces regarding decentralization, participation of citizens and 
development under the supervisor 
 
196-325                                                              3(3-0-6) 
การเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มประชาชาติมุสลมิ  
(International Politics in Muslim Nations) 
 แนวคิด  ป รัชญาการ เ มือ งระหว่ า งประ เทศของ
ประชาชาติมุสลิม ความร่วมมือและความขัดแย้งภายในกลุ่ม
ประชาชาติมุสลิม ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างประชาชาติมุสลิมกับกลุ่ม
ประชากรท่ีมิใช่มุสลิม 
 Concepts and philosophies of international politics in 
Muslim nations; cooperations and conflicts in Muslim nations; 
interaction between Muslim and non-Muslim nations 
 
196-326                                                              3(3-0-6) 
ทฤษฎีการกระจายอ านาจและการเมืองการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ 
(Decentralization Theory and Comparative Local 
Government) 
 ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดเ ก่ียวกับการปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และการกระจายอ านาจ รูปแบบการส่วนปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินของประเทศต่างๆ 
 Philosophy, theories, and concepts of decentralization 
and local government; models of local government in various 
countries 
 
196-327                                                              3(3-0-6) 
นโยบายการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
(Natural Resource Management and Environmental Policy) 
 แนวคิด งานวิจัยและตัวแบบนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในประเทศต่างๆ กระบวนการก าหนด
นโยบายและพัฒนาการนโยบายทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบของนโยบายต่อสังคม และแนวโน้มพฒันาการนโยบาย
ดงักล่าวในประเทศไทย  
 Concepts, models and research in natural resource 
management and environment policies in different countries; 
process of policy making and development of natural resource 
and environment policies; social impact of policies; policy 
development trends in Thailand 
 
196-328                                                              3(3-0-6) 
นโยบายและการบริหารการคลงัและงบประมาณ 
(Policy and Management of Public Finance and Budgeting) 

 ทฤษฏีการคลังสาธารณะ ระบบและนโยบายการคลัง 
การจดัการดา้นรายรับ การจดัการดา้นภาษีอากรและหน้ีสาธารณะ
ของประเทศ การจดัการดา้นรายจ่าย งบประมาณ ความส าคญัและ
บทบาทของงบประมาณ กระบวนการ วงจรและระบบงบประมาณ 
ปัญหาทา งการคลังและงบประมาณและผลกระทบของ
สภาพแวดลอ้มทางการเมืองและสังคมท่ีมีผลต่อการบริหารการ
คลงัและงบประมาณของประเทศ  
 Theories of public finance, financial system and 
policies; management of revenue, tax, public debts, expenditure 
and budgeting; significance, role, budgeting process, system and 
cycle; financial and budgeting problems; impacts of social and 
political environment on financial and budgeting management  
 
196-329                                                              3(3-0-6) 
กฎหมายระหว่างประเทศ 
(International Law) 
 ประวติั แหล่งท่ีมาของกฎหมายระหว่างประเทศ การ
รับรองรัฐและรัฐบาล สิทธิและหน้าท่ีของรัฐ เขตแดน สิทธิพิเศษ
และการคุ้มครองทางการทูต การส่งผูร้้ายข้ามแดน สนธิสัญญา 
ขอ้ตกลง การอนุญาโตตุลาการและการตดัสินขอ้พิพาท กฎหมาย
มนุษยธรรมระหวา่งประเทศและกฎหมายวา่ดว้ยการต่อตา้นการก่อ
การร้าย  
 Historical background and sources of international law; 
state and  government recognition; rights and obligation of state 
territories; borders, diplomatic privilege;  extradition; treaty; 
agreement; arbitration and adjudicationof disputes; international 
humanitarian law and law against terrorism 
 
196-330                                                              3(1-4-4) 
การวิจัยเกีย่วกบัสังคมชายแดนและกจิการระหว่างประเทศ  
(Research on Borderland and International Affairs) 
 วิจยัเก่ียวกับสังคมชายแดนและกิจการระหว่างประเทศ
ในมิติท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจัดการ
ชายแดน และปัญหาพรมแดน ภายใต้การแนะน าของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางวชิาการ 
 Research on borderland and international affairs; 
border management and problems under the supervisor  
 
196-331                                                              3(3-0-6) 
นโยบายต่างประเทศของไทย 
(Thai Foreign Policy) 
 พ้ืนฐานนโยบายต่างประเทศของไทย  ความต่อเน่ือง
และความเปล่ียนแปลงของโลกทัศน์ของผูน้ าไทย นโยบายของ
ไทยต่อประเทศมหาอ านาจ และภูมิภาค กระบวนการก าหนด
นโยบายต่างประเทศของไทย 
 Basic of Thai foreign policy; continuity and change in 
Thai leader’s perspective; Thai foreign policy towards major 
countries and regions; process of Thai foreign policy 



 

 

355 
 

196-332                                                              3(3-0-6) 
แนวคิดและทฤษฎีทางความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  
(Theory of International Relations) 
 แนวคิดและทฤษฏีเ ก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศทั้งคลาสสิคและร่วมสมยั  
 Classic and contemporary concepts of theory of 
international relations 
 
196-333                                                              3(3-0-6) 
ประวัติศาสตร์การทูต  
(Diplomatic History) 
 ประวติัความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศในโลกตะวนัตก 
ตะวนัออกและโลกมุสลิม นับตั้งแต่การประชุมท่ีกรุงเวียนนาในปี 
ค.ศ.1815 จนถึงสงครามโลกคร้ังท่ีสอง เหตุการณ์และการตกลง
ทางการทูตคร้ังส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อระบบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ  
 History of international relations in Western, Eastern 
and Muslim worlds since the Vienna Convention in 1815 up to 
the World War II; impacts of major events and diplomatic 
agreements on international relations systems 
 
196-334                                                              3(3-0-6) 
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ 
(International Political Economy) 
 แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่าง
ประเทศ การประยุกต์ใช้ทั้ งในระดับโลก และภูมิภาค รวมถึง
ผลกระทบของเศรษฐกิจในกระแสการเมืองโลก 
 Concepts and theory of international political 
economy; the flows of production, distribution, and consumption 
across national borders; roles of government and international 
financial institutions that affect the world economy 
 
196-335                                                              3(3-0-6) 
ความสัมพนัธ์ของไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Thai Relations  with  Neighbouring Countries) 
 ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ความ
เปล่ียนแปลงและความต่อเน่ืองของไทยต่อประเทศเพ่ือนบา้น 
 Relations, Trends, strategy of cooperation; continuity 
and change of Thai relations with neighbouring countries 
 
196-336                                                              3(3-0-6) 
จีนในโลกสมัยใหม่ 
(China in the Modern World) 
 ประวติัศาสตร์ทางการเมืองของจีนท่ีส่งผลต่อการเมือง
ในปัจจุบัน บทบาทจีนในการเมืองระหว่างประเทศในโลก
สมยัใหม่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้ตะวนัออกกลาง และยโุรป ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัไทย 

 Impact of Chinese political history on current politics; 
Chinese role in international politics; Chinese’s relationships with 
Southeast Asian, Middle East and European regions; Chinese’s 
relationships with Thai 
 
196-337                                                              3(3-0-6) 
ตุรกใีนโลกสมัยใหม่ 
(Turkey in the Modern World) 
 พ้ื น ฐ านคว าม เ ป็นมาท า งประ วัติ ศ า สต ร์ ตั้ ง แ ต่
ประวติัศาสตร์ก่อนสมยัเติร์ก จนถึงประวติัศาสตร์สมยัใหม่ ศาสนา
และการเมือง ตุรกีในการเมืองระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างตุรกีกับภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ตะวนัออกกลาง 
และยโุรป ตุรกีในประวติัศาสตร์ไทย ความสัมพนัธ์ระหวา่งตุรกีกบั
ไทย 
 Historical background since the early history of the 
Turks until modern history; religion and politics; Turkey in 
international politics; Turkey’s relationships with Southeast 
Asian, Middle East and European regions; Turkey in Thai 
history; Turkey’s relationships with Thai 
 
196-338                                                              3(3-0-6) 
นโยบายต่างประเทศของชาติมหาอ านาจ 
(Foreign Policies of Major Powers)  
 ปัจจัยในการก าหนดนโยบายต่างประเทศของชาติ
มหาอ านาจ ผลกระทบต่อการเมืองระหว่างประเทศในบริบทของ
ปัจจยัภายในและภายนอก 
 Factors determining foreign policies of major powers; 
impact on international politics (internal and external factors)  
 
196-339                                                              3(3-0-6) 
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชีย 
(U.S. Foreign Policies towards Asia)    
 องค์ประกอบพ้ืนฐาน คุณลักษณะเฉพาะ และการ
เปล่ียนแปลงของนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา การด าเนิน
นโยบายต่างประเทศต่อภูมิภาคเอเชีย บทบาทและผลกระทบของ
นโยบาย ตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึงปัจจุบนั 
 Roles and significance of the Asian region in world 
politics from the U.S. perspective; American foreign policies of 
and relations with Asia; impacts of its policies after World War 
II; contemporary issues 
 
196-340                                                              3(3-0-6) 
นโยบายและการบริหารจัดการชายแดน 
(Borders Policy and Administration)    
 แนวคิดและการบริหารจดัการพ้ืนท่ีชายแดน การสร้าง
ตวัตน อตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินและพ้ืนท่ีสาธารณะในสังคมทบัซ้อนทาง
วฒันธรรม ปัญหาพ้ืนท่ีชายแดนของไทย 
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 Concepts and administrative organization of borders; 
local identity and public areas in multicultural society; border 
problems in Thailand 
 
196-341                                                              3(3-0-6) 
แนวคิดการก่อการร้ายในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ  
(Concepts of Terrorism in International Relations)       
 แนวคิดเก่ียวกบัการก่อการร้ายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานการณ์และระบบระหวา่งประเทศ  
 Concepts of terrorism from the past until present and 
their impacts on international system and circumstance 
 
196-342                                                              3(3-0-6) 
แนวคิดและทฤษฎีสันติภาพและความขัดแย้ง 
(Principles of Peace and Conflict) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสันติศึกษาความขดัแยง้ และ
ความรุนแรง มิติต่างๆ ของความขัดแยง้ กระบวนการวิเคราะห์
สาเหตุและเง่ือนไขของความขดัแยง้ ยุทธศาสตร์สันติวิธี เคร่ืองมือ
ในการวิ เคราะห์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิ ธี 
แนวทาง/วธีิการท่ีไดม้าซ่ึงสันติภาพท่ียัง่ยนื 
 Thoughts and theories of peace studies and violence 
and various aspects of conflict, approaches of analyzing causes 
and conditions of conflict, peace strategies and tools for the 
analysis and resolution by peace approach and non-violence 
means for sustainable peace 
 
196-343                                                              3(3-0-6) 
พธีิการทางการทูต 
(Diplomatic Protocol) 
 หลกัปฏิบติั มารยาททางการทูต ความเขา้ใจและความ
เคารพในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง รูปแบบ งานพิธีการ รัฐพิธี เอกสิทธ์ิ 
ความคุม้กนั ล  าดบัอาวโุส 
 Protocol and etiquette of diplomacy; respect and 
understanding of different cultures; state protocol and diplomatic 
procedures; diplomatic status and privilege; diplomatic espousal; 
diplomatic rank 
 
196-344                                                              3(1-4-4) 
การปฏิบัติการวิจัยในนโยบายสาธารณะ  
(Research on Public Policy Studies) 
 งานวจิยัเก่ียวกบัการวเิคราะห์นโยบายสาธารณะหรือการ
บริหารรัฐกิจ ภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Research on analysis of public policies or public 
administration under the supervisor 
 
196-345                                                              3(3-0-6) 
การวิเคราะห์และประเมินนโยบายสาธารณะ 
(Analysis and Assessment of Public Policy) 

 วเิคราะห์และวจิยันโยบายสาธารณะและผลกระทบ เน้น
การออกแบบการวิจัยและวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ การศึกษากลุ่ม กรณีศึกษา การออกแบบวิจยัส ารวจละการ
วิจัยเชิงคุณภาพด้านนโยบาย การแปลผลและตีความข้อมูลด้วย
ความรู้ทางสังคมศาสตร์ และการเปล่ียนแปลงประเด็นนโยบายให้
เป็นประเดน็วจิยั 
 Analytical research of public policies and their impact 
assessment; emphasis on research design and data collection; 
qualitative research ; group study; case study; survey design; 
qualitative research on politics; data interpretation based on social 
science; developing several topics from policy issues  
 
196-346                                                              3(3-0-6) 
นโยบายและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
(Public Human Resource Planning and Policy Making) 
 ปรัชญา แนวคิด หลกัการ การวางแผนและนโยบายของ
การบริหารทรัพยากรมนุษยก์ระบวนการและเทคนิค การก าหนด
งานและต าแหน่ง ปัญหาดา้นการบริหาร ผลกระทบปัจจยัแวดลอ้ม 
 Philosophy, concepts, and principles of planning and 
policy making concerning human resource management; 
processes and techniques; assignment of jobs and positions; 
management problems and impacts 
 
196-347                                                              3(3-0-6) 
การบริหารรัฐกจิเปรียบเทียบ 
(Comparative Public Administration) 
 แนวคิดและทฤษฎีของการพฒันาและการบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบ ปัจจยัแวดลอ้มและผลกระทบ บทบาททั้งภาครัฐและ
เอกชน ปัญหา เน้นศึกษาการบริหารการพฒันาในประเทศไทย
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ 
 Concepts and theories of development and comparative 
public administration: influential factors, impact and roles of both 
government and private sectors and problems; comparative study 
of development administration in Thailand and those in foreign 
countries 
 
196-348                                                              3(3-0-6) 
ตัวแบบนโยบายสาธารณะในรัฐและสังคมมุสลมิ 
(Public Policy Models in Muslim States) 
 แนวคิดเร่ืองรัฐและสังคมอิสลาม พ้ืนฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมในการก าหนดและด าเนินนโยบาย กระบวนการทาง
สถาบนัและมาตรการทางสังคมของอิสลาม กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
ตัวแบบ ลักษณะพิเศษ ข้อดีและข้อด้อย เปรียบเทียบประเด็น
เหล่าน้ีในประเทศมุสลิมกับประเทศท่ีมิใช่มุสลิม กรณีศึกษา
นโยบายรัฐและกฎหมายอิสลาม 
 Concepts of Islamic state and society; morals and 
ethics in policy making; Islamic institutional process and social 
measures; comparative case study of models, traits, strengths and 
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weaknesses found in Muslim countries and non-Muslim 
countries; case study of public policies and Islamic law 
 
196-349                                                              3(3-0-6) 
นโยบายและการบริหารแรงงาน 
(Labour Policy and Administration) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับก าลังแรงงาน 
บทบาทของแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพและปัญหา 
หลกัการและแนวทางก าหนดนโยบายดา้นแรงงาน บทบาทของ
นโยบายรัฐบาลในด้านการบริหารแรงงาน ทั้งในแง่การก าหนด
ค่าจา้งขั้นต ่า การคุม้ครองแรงงาน การแรงงานสัมพนัธ์ การจดัหา
งานและการพฒันาฝีมือแรงงาน การให้หลักประกันสังคมและ
บทบาทของศาลแรงงาน เน้นปัญหานโยบายแรงงานในประเทศ
ไทย 
 Relationship between population and labour force; role 
of labour in economic development;labour conditions and 
problems; principles and approaches to labour policy making; 
state policy in labour administration: minimum wage, labour 
protection; labourrelations, recruitment and skill development; 
social insurance; problems of labour policy in Thailand 
 
196-350                                                              3(3-0-6) 
นโยบายเศรษฐกจิเกีย่วกบัภาคใต้ 
(Economic Policy in the South) 
 นโยบายเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับภาคใต้เช่นข้าว ยางพารา 
ประมง ปาล์มการค้าชายแดนและโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
IMT-GT เป็นตน้ 
 Economic policies in the South regarding rice, rubber; 
palm, fishery and border trading; structure of IMT-GT special 
economic zone 
 
196-351                                                              3(3-0-6) 
นโยบายเศรษฐกจิแบบอสิลาม 
(Economic Policy in Islam) 
 แนวคิดพ้ืนฐานในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจตาม
หลกัอิสลาม กระบวนการในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจแบบ
อิสลาม การศึกษากรณีการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบอิสลาม การ
เปรียบเทียบนโยบายเศรษฐกิจอิสลามในประเทศมุสลิม และ
แนวทางในการน าหลกัเศรษฐศาสตร์อิสลามมาใชใ้นประเทศไทย 
 Basic concepts, process and case study of Islamic 
economic policy making; comparison of economic policies in 
Muslim countries; approach for application of  Islamic economics 
in Thailand 
 
196-352                                                              3(3-0-6) 
นโยบายสาธารณะในอเมริกาเหนือ  
(Public Policy in North America) 

 นโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวกบัการพฒันาสังคม สวสัดิการ
และเศรษฐกิจของประเทศในอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะนโยบายดา้น
สวัสดิการสังคม ประกันสังคม การค้าและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ 
 Public policies on social welfare and economic 
development in North America, particularly social welfare and 
social insurance policies; international trade and economy 
 
196-353                                                              3(3-0-6) 
สันติภาพและการศึกษาความขัดแย้ง  
(Peace and Conflict Studies) 
 แนวคิดเก่ียวกับสันติภาพและความขัดแย้งของนัก
ปรัชญาส าคัญในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้ งตะวนัตกและตะวนัออก 
ศึกษากรณีตวัอยา่งของการสร้างสันติภาพ 
 Peace and violence concepts from Eastern and Western 
philosophers; case studies of outbreak of peace-keeping operation 
 
196-401                                                              6(0-36-0) 
สหกจิศึกษาทางรัฐศาสตร์  
(Cooperative Education in Political Science) 
 การปฏิบติังานเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในลกัษณะ
พนกังานชัว่คราว 
 Full-time job training as a temporary employee in 
government sectors, private sectors, or international organizations 
for a semester 
 
196-402                                                              3(3-0-6) 
สัมมนำปัญหำกำรเมืองไทย  
(Seminar on Politics of Thailand) 
 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองไทย ด้วยทฤษฎีทาง
รัฐศาสตร์ 

Seminars on Thai political issues by applying political 
theories 
 
196-403                                                              3(3-0-6) 
การจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม 
(Managing in a Multicultural Society) 
 ปัญหาการจดัการในสังคมยุคใหม่ท่ีมีความหลากหลาย
วัฒนธรรม ปัญหาการส่ือสารระหว่างผู ้ก  าหนดนโยบายและ
ข้าราชการต่อชุมชนท่ีหลากหลายวฒันธรรม แนวคิดในการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีท่ีมีลักษณะพิเศษทางชาติพนัธ์ุ 
ศาสนาและประเพณี กรอบความคิดในการเข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่ า งห รือข้ามวัฒนธรรม  อิท ธิพลของวัฒนธรรม ต่อ
กระบวนการส่ือสารในการเมืองและการบริหาร นโยบายในการ
แกปั้ญหา เช่น นโยบายการศึกษา นโยบายสมานฉันท ์นโยบายทวิ
ภาษา การให้สิทธิพิเศษต่อคนกลุ่มน้อย และสวสัดิการสังคม
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 Management and communication problems in modern 
society with cultural diversity; policy implementation in areas 
with unique ethnics, religion, and tradition; conceptual 
framework for understanding intercultural or cross-cultural 
interaction; cultural impacts on political and administrative 
communication; problem-solving policies such as educational 
policy, reconciliation policy, bilingual policy, social welfare and 
privilege policy for minority 
 
196-404                                                              3(3-0-6) 
การศึกษาในหัวข้อพเิศษ  
(Study on Selected Issues) 
 การศึกษาทางรัฐศาสตร์ท่ีมีความน่าสนใจ 
 Study on interesting issues in political science 
 
196-405                                                              3(3-0-6) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กบันโยบาย
สาธารณะ 
(Information Technology and Geographic Information 
System in Public Policies) 
 พฒันาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานขอ้มูล
และการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใชใ้นการบริหาร
และการวิเคราะห์นโยบาย ทั้งองค์การภาครัฐและภาคเอกชน การ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในนโยบายสาธารณะ 
 Information technology development; database system; 
application for policy analysis and administration of both public 
and private organizations; the use of Geographic Information in 
public policy 
 
196-406                                                              3(3-0-6) 
สัมมนาประเด็นการปกครองท้องถิ่น และวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
(Seminar on Issues of Local Government and Cultures in 
Southern Border Provinces) 
 สัมมนาประเด็นและปรากฏการณ์ทางการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมในจังหวัดชายแดน
ภาคใตข้องไทย 
 Seminars on political, economic, social, and cultural 
issues in southern border provinces of Thailand 
 
196-407                                                              3(3-0-6) 
ความสัมพนัธ์ของไทยกบัโลกมุสลมิ 
(Thai Relations  with  Muslim Countries) 
 ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ความ
เปล่ียนแปลงและความต่อเน่ืองของไทยต่อประเทศมุสลิม 
 Relations, Trends, strategy of cooperation; continuity 
and change of Thai relations with Muslim countries 
 

196-408                                                              3(3-0-6) 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกีย่วกบัจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(National Security Policy on Southern Border Provinces) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัญหาความมัน่คงแห่งชาติ 
ตวัแบบและองคป์ระกอบนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ วิวฒันาการ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติกับปัญหาชายแดนภาคใต้ ปัญหา
นโยบายความมัน่คงแห่งชาติเก่ียวกบัภาคใต ้ของไทย 
 Concepts and theories of national security problems; 
factors and patterns; evolution of national security policies 
concerning problems in Southern border provinces; problems of 
national security policies in the South of Thailand 
 
196-409                                                              3(3-0-6) 
สัมมนาประเดน็การเมืองระหว่างประเทศ 
(Seminar on the Issues of International Politics) 
 สัมมนาประเด็นการเมืองระหว่างประเทศในดา้นความ
ขดัแยง้ และความร่วมมือ 
 Seminars on international political issues regarding 
conflict and Cooperation 
 
196-410                                                              3(3-0-6) 
สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ 
(Seminar on Public Policy Problems) 
 สัมมนาปัญหานโยบายสาธารณะ  ในด้านสังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจชุมชน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีย ัง่ยืน 
การกระจายอ านาจการปกครองและความมัน่คง 
 Seminars on public policy issues regarding society, 
culture, economy, sustainable resource management, security, 
and decentralization 
 
196-411                                                              3(3-0-6) 
การวางแผน การบริหารและการประเมินผลโครงการ  
(Project Planning, Management and Evaluation) 
 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและวงจรการบริหาร
โครงการตั้งแต่การวิเคราะห์ จดัองคก์าร การก าหนดอ านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของผู ้ด  าเนินการ การวางแผน การปฏิบัติ การ
ควบคุมและติดตามผล แนวความคิดเก่ียวกับการประเมินผล และ
การป้อนกลับของข้อมูล หลักการ วิธีการ และกระบวนการ
ประเมินผลโครงการ 
 Concepts of project planning and its management cycle: 
project analysis, organizing, delegating authority, planning, 
operation and follow-up, evaluation and feedback; project 
assessment: concepts, methods and system 
 
196-412                                                              3(3-0-6) 
เตรียมสหกจิศึกษา 
(Preparation of Cooperative Education) 
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 การเตรียมตวัเพ่ือการฝึกงานในสถานประกอบการ เร่ิม
ตั้งแต่การเลือกสถานประกอบ การท่ีเหมาะสม การเขียนจดหมาย
สมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพ 
มารยาทสังคม จริยธรรมวชิาชีพ ทกัษะพ้ืนฐานส าหรับผูป้ฏิบติังาน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล อธิบายและสรุปผล
การศึกษา โดยสามารถเขียนและน าเสนอผลงานได ้ตลอดจนเรียนรู้
วฒันธรรมองคก์ร 
 Student preparation on both theoretical skill for 
working in the private sector; contact and selection of suitable 
workplace, preparation for job recruitment, resume writing and 
job interview techniques, personality development and good 
social manner training, professional ethics, basic competency for 
organization, data collection and analysis, interpretation, 
discussion, and summary, report writing and presentation, 
involved workplace regulations 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

 

คณะพยำบำลศำสตร์ วทิยำเขตปัตตำนี 
ภำควชิำ/สำขำวชิำ - 

   
725-112                                                                  3(2-3-5)            
จุลชีววทิยำและปรสิต 
(Microbiology and Parasitology)  
 ความรู้พ้ืนฐานทางอิมมูโนวิทยา จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา กระบวนการสร้างภูมิคุม้กนั ปฏิกิริยาตอบสนอง
ของร่างกายต่อเช้ือโรค ชีววิทยาพ้ืนฐานของสัตว ์เช้ือจุลินทรีย์
และปรสิต โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลลจุ์ลินทรีย ์ จุลชีพและ
ปรสิตท่ีท าใหเ้กิดโรคในประเทศไทย การป้องกนั ควบคุมและ
การท าลายเช้ือโรค การเก็บตวัอยา่งส่งตรวจ ฝึกปฏิบติัการยอ้ม
สีเช้ือต่างๆ การเพาะเช้ือจุลชีพและการทดสอบความไวของยา
ต่อจุลชีพ การวนิิจฉยัจุลชีพชนิดต่างๆ 
              Introduction to immunology, microbiology and 
parasitology; immunization process and immunological 
reaction against pathogens; basic animal biology; microbes 
and parasites, structure and function of microbial and 
parasitological cell; microorganisms and parasites induces 
diseases in Thailand; pathogen prevention, control and 
disinfection; collection of specimen; laboratory practices in 
microbiological staining, culturing, sensitivity testing; 
diagnosis of microbes and parasites 
 
725-113                                                                 3(3-0-6) 
ชีวเคมคีลนิิก(Clinical Biochemistry) 
 ชีววิทยาพ้ืนฐาน ความรู้ทั่วไปของชีวเคมีคลินิก 
โครงสร้าง องคป์ระกอบ หนา้ท่ี และเมแทบอลิซึมของสารคาร์
โบไฮเดรท ไลปิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก น ้ าและอิเล็กโทรไลท ์
สารประกอบอ่ืนๆ ของร่างกายท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ การ
เปล่ียนแปลงทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนในร่างกายมนุษย์ภายใต้
เง่ือนไขทางพยาธิวทิยา 
            Fundamental biology; basic concepts of clinical 
biochemistry, structure, components, functions and 

metabolism of carbohydrates, lipids, proteins, nucleic 
acids, water and electrolytes, other organic compounds, 
biochemical changes in the human body under 
pathological conditions 
 
725-115                                                                  2(2-2-5)          
กำยวภิำคศำสตร์ 1 
(Anatomy I)  
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักายวิภาคศาสตร์ มหกาย
วิภาคและจุลกายวิภาค โครงสร้างและหน้าท่ีของเน้ือเยื่อ
และเมมเบรน กายวิภาคศาสตร์ระบบกระดูก ระบบ
กลา้มเน้ือ ระบบประสาทและระบบไหลเวียน ปฏิบติัการ
ดา้นกายวภิาคศาสตร์ 
            Introduction of human anatomy; gross and 
microscopic anatomy; structure and function of tissues 
and membrane, skeletal system, muscular system, 
nervous system and circulatory system; anatomical 
laboratory 
 
725-116                                                                 2(2-2-5) 
กำยวภิำคศำสตร์ 2  
(Anatomy II)                        

กายวิภาคศาสตร์ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร 
ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุและระบบต่อมไร้ท่อ
และปฏิบติัการดา้นกายวภิาคศาสตร์ 
              Human anatomy of respiratory system, digestive 
system, urinary system, reproductive system and 
endocrine system; anatomical laboratory 

 

 



362 

 

725-117                                                                 2(2-2-5) 
สรีรวทิยำ 1 
(Physiology I)  
 ความรู้พ้ืนฐานทางสรีรวิทยา หน้าท่ีและกลไกการ
ท างานของเซล ,และระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ได้แก่ 
เน้ือเยื่อและเมมเบรน ระบบกระดูก ระบบกลา้มเน้ือ ระบบ
ประสาทและระบบไหลเวียนเลือดในภาวะปกติและมีพยาธิ
สภาพ ปฏิบติัการทางสรีรวทิยา 
             Introduction of physiology; function and mechanism 
of cells and human body system including tissues and 
membrane, skeletal system, muscular system, nervous system 
and circulatory system in normal and pathological condition; 
physiological laboratory 
 
725-118                                                                  2(2-2-5) 
สรีรวทิยำ 2  
(Physiology II)  
 หนา้ท่ีและกลไกการท างานของร่างกายมนุษย ์ระบบ
หายใจ ระบบยอ่ยอาหาร ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุ
และระบบต่อมไร้ท่อในภาวะปกติและมีพยาธิสภาพ ปฏิบติัการ
ดา้นสรีรวทิยา 
              Function and mechanism of human body system 
including in respiratory system, digestive system, urinary 
system, reproductive system in normal and pathological 
condition; physiological laboratory               
 
725-211                                                                 3(3-0-6) 
เภสัชวทิยำ 
(Basic Pharmacology)  
 ความรู้เบ้ืองตน้ทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ เภสัช
พลศาสตร์ ยาท่ีมีผลต่อระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอด
เลือด ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปัสสาวะ ยาตา้นจุลชีพและปรสิต เคมีบ าบดั และ
พิษวิทยา วิธีการบริหารยา ภาวะแทรกซ้อนและขอ้ควรระวงั
ของยาประเภทต่างๆ และการใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
             Introduction of pharmacolotherapeutics; 
phamacokenetics; pamacodynamics; drugs affecting on 
nervous system, cardiovascular system, endocrine system and 

autacoids, digestive system and urinary system; 
antimicrobial and anti-parasitic drugs; chemo therapy; 
toxicology; drug administration; complication and 
contraindication; rationale drug use   
993-111                                                                  2(2-0-4)      
จติวทิยำพฒันำกำร 
(Developmental Psychology)           

มโนทัศน์ ทฤษฎีและหลักการพฒันาการของ
มนุษย ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคม จริยธรรมและสติปัญญาของมนุษย์ พัฒนาการ
มนุษยต์ั้งแต่ระยะครรภ์ถึงวยัสูงอายุ ภาวะวิกฤตท่ีเกิดจาก
พฒันาการและแนวทางการส่งเสริมพฒันาการแต่ละช่วงวยั 
             Concepts, theories and principles of human 
development; factors affecting physical, psychological, 
social, moral and cognitive development; human 
development from the embryonic stage through aging 
stage; developmental crisis and promoting of human 
development for all age groups 
 

993-211                                                          3(3-0-6) 
พยำธิสรีรวทิยำ 
(Pathophysiology)  
 มโนทศัน์ของของการเปล่ียนแปลงร่างกายระบบ
ต่างๆ  กลไกปฏิกิริยาตอบสนองและการปรับตัวของ
ร่างกายในภาวะท่ีมีพยาธิสภาพ การประเมินและการตรวจ
วนิิจฉยัทางคลินิกในการคน้หาพยาธิสภาพ 
              Concepts of changes of body system; response 
and adaptive mechanism during pathological condition; 
clinical assessment and diagnosis for pathological 
investigation 
 
993-212                                                          2(2-0-4) 
โภชนำกำรและโภชนบ ำบัด 
(Nutrition and Nutritional Therapy)                    
   ความส าคัญของอาหารและโภชนาการต่อ
สุขภาพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อภาวะโภชนาการ หลกัการบริโภค
อาหารตามโภชนบญัญติั คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร 
โภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการส าหรับบุคคล
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ทุกช่วงวยั แนวคิดและหลกัการของโภชนาการบ าบัด โภชน
บ าบดัส าหรับบุคคลในภาวะเจ็บป่วย โภชนาการกบัวฒันธรรม
ของผูใ้ช้บริการ เช่น อาหารมงัสวิรัติ อาหารเจ อาหารชีวจิต 
อาหารฮาลาล และอาหาโคเชอร์ เป็นตน้ 
             Significant of food and nutrition on  health; factors 
affecting nutritional status; healthy food  consumption; 
nutritional composition; nutrition for normal people from 
birth to aging stage; nutrition and nutritional assessment of all 
age groups; concepts and principles of nutritional therapy; 
nutrition and culture such as vegetarian, vagan, 
biomacrobiotic, halal and kosher food    
 

993-214                                                                 2(2-0-4)  
หลกัวทิยำกำรระบำด 
(Principles of Epidemiology)  
 หลกัการของวิทยาการระบาด ธรรมชาติการเกิดโรค 
การแพร่กระจายโรคในชุมชน เคร่ืองช้ีวดัสภาวะอนามยัของ
ชุมชน การศึกษาทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวงัโรค การ
สอบสวนทางวทิยาการระบาด การป้องกนัและควบคุมโรค การ
น าวทิยาการระบาดและชีวสถิติมาใชใ้นการพยาบาล 
              Principles of epidemiology; nature of disease; 
distribution of diseases; community health indicators; 
epidemiological studies; epidemiological surveillance and 
investigation; disease prevention and control; application of 
epidemiology and biostatistics in nursing practice 
 
2. หมวดวชิำชีพ 
993-121                                                                  2(2-0-4) 
มโนทศัน์และทฤษฎกีำรพยำบำล 
(Concepts and Theories of Nursing) 
 วิว ัฒนาการวิชาชีพการพยาบาล แนวคิดพ้ืนฐาน
ทางการพยาบาล คน ส่ิงแวดลอ้ม ภาวะสุขภาพและการพยาบาล 
ทฤษฎีการพยาบาล ความสัมพันธ์ระหว่างการพยาบาลกับ
ระบบบริการสาธารณสุข แนวคิดการพยาบาลองค์รวม การ
พยาบาลขา้มวฒันธรรม การพยาบาลดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์
แนวคิดเก่ียวกบัปลอดภยัของผูป่้วย องคก์รวชิาชีพและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 
 Evolution of the nursing profession; fundamental 
concepts of nursing, human, health, environment and nursing; 

nursing theories, relationship between nursing and public 
health services, concepts of holistic nursing, transcultural 
nursing and humanized nursing, concepts of patient 
safety, nursing and health organizations        
 
993-122                                                                  3(2-3-5) 
หลกักระบวนกำรพยำบำล 
(Principles of Nursing Process) 
 แบบแผนสุขภาพและหลักการกระบวนการ
พยาบาล ได้แก่ การประเมินสภาพ การวินิจฉัยทางการ
พยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบติัการพยาบาล
และการประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการ
พยาบาลและการประยุกตใ์ชก้ระบวนการพยาบาลในการ
ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
             Functional health patterns; principles of the 
nursing process which including nursing assessments; 
nursing diagnosis, nursing care plan,  nursing 
implementation and nursing evaluation; nursing 
documentation; application of the nursing process in 
transcultural nursing practice with concerning of client 
safety 
 
993-123                                                             3(2-3-5) 
เทคนิคกำรพยำบำล 
(Nursing Techniques) 
 มโนทัศน์การปฏิบัติการพยาบาล หลกัการและ
วิธีการปฏิบัติการพยาบาลเบ้ืองต้น ความปลอดภัยของ
ผูใ้ช้บริการ การควบคุมและป้องกันการติดเช้ือ การจัด
ส่ิงแวดล้อม การตอบสนองความตอ้งการด้านความสุข
สบายและสุขวิทยาส่วนบุคคล การประเมินสัญญาณชีพ
และการช่วยเหลือเบ้ืองตน้  การจดัท่า การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
การออกก าลังกาย การดูแลเร่ืองอาหารและน ้ า การดูแล
เร่ืองการขบัถ่าย การดูแลแผล การพยาบาลตามแผนการ
รักษาและการสนับสนุนการรักษา การรับและจ าหน่าย
ผูป่้วย   
 Principles of nursing practice and nursing care; 
basic nursing procedures; client safety; infectious 
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prevention and control; environmental management; hygiene 
care; assessment of vital signs and basic nursing care; 
positioning and transferring; physical exercises; food and 
fluid care; elimination care; wound care; performing and 
supporting of medical treatment; admission and discharge of 
patients 
 
993-124                                                                  2(1-2-3) 
กำรบริบำลด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์ 
(Humanized Health Care)          

หลกัการบริบาลดว้ยหัวใจความเป็นมนุษย ์หลกัการ
ส่ือสาร สุนทรียสนทนาในชีวิตประจ าวนัและการประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล การส่ือสารข้ามวฒันธรรม การพฒันา
บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ การให้บริการสุขภาพท่ีเป็นเลิศ ฝึก
ปฏิบติัการสุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในสถานบริการ
สุขภาพ 
              Principles of humanized health care,  
communication; dialogue in daily-life and nursing profession; 
cross-cultural communication; development of professional 
personality; excellent health care services; Demonstrate of 
nursing dialogue and humanized health care service in a 
selective health care institution 

 

993-125                                                                  2(1-3-3)     
กำรพยำบำลข้ำมวฒันธรรม 
(Transcultural Nursing)              
  แนวคิดและทฤษฎีการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม 
อิทธิพลของวฒันธรรมต่อพฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพ 
ระบบการดูแลสุขภาพเชิงวชิาชีพและเชิงวฒันธรรม สมรรถนะ
พยาบาลข้ามวฒันธรรม การส่ือสารข้ามวฒันธรรม การใช้
กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมแก่
ผูใ้ชบ้ริการทุกช่วงวยั การตดัสินใจเชิงวฒันธรรม ฝึกปฏิบติัเพ่ือ
พฒันาทกัษะการพยาบาลขา้มวฒันธรรมในชุมชนท่ีเลือกสรร  
             Concepts and theories of transcultural nursing; effects 
of culture on health behaviors and health status; professional 
and folk health care systems; transcultural nursing 
competencies; cross cultural communication; application of 
nursing process in trans-cultural nursing practice for all age 

groups; cultural decision making; field work study for 
improvement of transcultural nursing skills in a selective 
village 
 
993-221                                                                         2(2-
0-4)       กฎหมำยและจริยศำสตร์ส ำหรับพยำบำล 
(Laws and Ethics for Nurses)  
 หลักกฎหมายทั่วไป  พระราชบัญญัติและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ 
หลักจริยธรรมทางการพยาบาล คุณค่าและความเช่ือ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผูใ้ชบ้ริการ ประเด็นปัญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับวิชาชีพการ
พยาบาลกับความเช่ือทางวฒันธรรมและความปลอดภัย
ของผู ้ใช้บริการ ความขัดแย้งทางจริยธรรมและการ
ตดัสินใจเชิงจริยธรรม 
            Principles of law; essential acts and laws for 
public health; Nursing Professional and Midwifery Acts; 
ethical theories; nursing ethics; values and beliefs; code 
of nursing ethics; patient’s rights; legal, ethical and 
cultural issues in nursing practice and client safety; 
ethical dilemma and ethical decision-making               
 
993-222                                                             2(2-0-4) 
กำรพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ  
(Health Promotion Nursing) 
 ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ นโยบายสาธารณะ
ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ กฎบัตรออตาวา 
แนวคิดตลาดเชิงสังคม แนวคิดระยะการเปล่ียนแปลง การ
สร้างเสริมพลังอ านาจ การสอนสุขศึกษาและการให้
ค  าปรึกษาทางสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชน การ
สร้างเสริมสุขภาพบุคคลทุกช่วงวยั ประเด็นส าคญัในการ
สร้างเสริมสุขภาพได้แก่ อาหารและโภชนาการ การ
เคล่ือนไหวร่างกายและการออกก าลงักาย ความเครียดและ
การจดัการ พฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพท่ีพบบ่อย ประเด็น
กฎหมาย จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
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             Theories of health promotion; public health policies 
for health promotion; Ottawa Charter; concept of social 
marketing; concept of stage of changes; empowerment; health 
education and counseling for individuals, families, and 
communities; health promotion for all age groups; common 
issues in health promotion including diet and nutrition, 
physical activities and exercise, stress and stress management 
and risky health behaviors; related legal, ethical and cultural 
issues 
 
993-223                                                                 2(2-0-4) 
กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1  
(Adult  Nursing  I) 
 หลกัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่
ท่ีอยูใ่นภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรังท่ีมีปัญหาไม่ซบัซอ้น 
หรือมีปัญหาซบัซอ้นแต่ไม่อยูใ่นภาวะวกิฤติ ผูใ้ชบ้ริการทางนรี
เวช เนน้การดูแลรักษา ฟ้ืนฟสูภาพโดยค านึงการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
และความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of transcultural nursing for illy adult clients 
in acute and chronic illness with uncomplicated or 
complicated health condition without crisis; emphasis on 
nursing treatment, rehabilitation and concerning of family 
participation; related legal, ethical, cultural issues and client 
safety 
 
993-225                                                                  2(2-0-4) 
กำรพยำบำลผู้สูงอำยุ 
(Geriatric Nursing)                     

หลกัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมผูใ้ช้บริการสูงอาย ุ
ทฤษฎีความสูงอายุ กระบวนการเปล่ียนแปลงของการสูงอาย ุ
การประเมินภาวะสุขภาพผู ้สูงอายุ การพยาบาลตามปัญหา
สุขภาพผูสู้งอายท่ีุพบบ่อยโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของผูดู้แล 
การใชย้าอยา่งสมเหตุผลและการป้องกนัภาวะเส่ียงในผูสู้งอาย ุ
ประเด็นกฎหมาย จริยธรรมวฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of transcultural nursing of aging clients; 
aging theories; aging process; health assessment of aging; 

nursing care of common health problems among elders 
which concerning of caregivers’ participation; rational 
drug administration and risky prevention; related legal, 
ethical cultural issues and client safety 

 

993-321                                                                  2(2-0-4) 
กำรพยำบำลมำรดำและทำรกแรกเกดิ 
(Maternal and Newborn Nursing) 
รำยวชิำบังคบัร่วม: 993-325 กำรผดุงครรภ์ 1 
Co-requisite: 993-325 Midwifery I 
 หลักการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมผู ้ใช้บริการ
มารดา ทารกแรกเกิดและครอบครัว ระบบบริการสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพส าหรับมารดาทารก แนวคิด
เก่ียวกบัอนามยัเจริญพนัธ์ุ ปัญหาอนามยัเจริญพนัธ์ุและการ
ช่วยเหลือสตรีวยัเจริญพนัธ์ุและครอบครัว ภาวะมีบุตรยาก
และหลักการให้ค  าปรึกษา การวางแผนครอบครัว การ
ปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและพฒันาการของทารกในครรภ์
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมสตรี
ระยะตั้ งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอดท่ีปกติและ
เบ่ียงเบนเลก็นอ้ย หลกัการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีสุขภาพ
ดีและเบ่ียงเบนเล็กน้อย ประเด็นจริยธรรม กฎหมาย 
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
 Principless of transculral nursing for mothers, 
newborns and their families; maternal and newborn 
health services; health scheme for mothers and newborns; 
concepts of reproductive health; major reproductive 
health problems and assistance for reproductive women 
and their families; infertility and counseling; family 
planning; fertilization; fetal growth and development and 
factors influencing fetal growth and development; 
transcultural nursing care for women and their families 
with normal and mild health deviation during pregnancy, 
labor and delivery, and  postpartum period; nursing care 
of healthy and mild health deviation newborns; legal, 
ethical and cultural issues related to maternal and 
newborn nursing and client safety 
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993-323                                                              2(2-0-4) 
กำรพยำบำลเดก็และวยัรุ่น  
(Pediatric and Adolescent Nursing) 
 หลกัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมผูใ้ชบ้ริการเด็กและ
วยัรุ่นในภาวะปกติ เบ่ียงเบนเลก็นอ้ย เจ็บป่วยเฉียบพลนั เร้ือรัง 
และวิกฤต เน้นการดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกนัการ
กลบัเป็นซ ้ า การสร้างเสริมสุขภาพ และค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม ว ัฒนธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of transcultural nursing for children and 
adolescents in normal health status, mild health deviation, 
children with acute, chronic and criticial illness; emphasizing 
on nursing treatment, rehabilitation, prevention of relapsing, 
health promotion and concerning of family participation; 
related legal, ethical, cultural issues and client safety               
 
993-324                                                                  2(2-0-4) 
กำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2  
(Adult  Nursing II) 
 หลกัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่
ท่ีอยู่ในภาวะวิกฤต ฉุกเฉิน ระยะท้ายและใกล้ตาย การใช้
เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละการรักษาเฉพาะโดยค านึงถึงการ
มีส่วนร่วมของครอบครัว ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม 
วฒันธรรมท่ีเก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of transcultural nursing for ill adults during 
critical; emergency condition; end of life and dying phase; 
applying medical technology and special treatment in nursing 
practice with concerning of family participation; related legal, 
ethical, cultural issues and client safety 
 
993-226                                                                 2(1-2-3) 
กำรพยำบำลสำธำรณภัย 
(Disaster Nursing)              
 มโนทัศน์และชนิดของสาธารณภัย การจัดระบบ
บริการสุขภาพ หลกัการพยาบาลสาธารณภยัในระยะก่อนเกิด
เหตุ ระยะเกิดเหตุ และหลงัเกิดเหตุ การกูชี้พในสถานการณ์สา
ธารณภยั หลกัการพยาบาลสาธาณภยัจากธรรมชาติ สาธารณภยั
จากน ้ ามือมนุษย์และความขัดแยง้ การช่วยเหลือทางจิตใจ

เบ้ืองต้น การฟ้ืนฟูด้านจิตใจผู ้ประสบเหตุสาธารณภัย
รายบุคคล ครอบครัวและชุมชน นิติเวช ประเด็นกฎหมาย
อ่ืนๆ จ ริยธรรมและวัฒนธรรมท่ี เ ก่ียวข้อง  การฝึก
ปฏิบัติการช่วย เห ลือผู ้ประสบ      สาธารณภัยใน
สถานการณ์จ าลองหรือในสถานบริการสุขภาพหรือชุมชน  
            Concepts and types of disasters; management of 
health service; nursing care during pre-disaster, 
emergency situation and rehabilitation phase; 
cardiopulmonary resuscitation during rescue phase; 
nursing care for individuals, families and communities 
who faced with natural, man-made disaster and armed 
conflicts; psychological first aids and rehabilitation; 
forensic medicine; other related legal, ethical and cultural 
issues; practicum of disaster nursing with simulation or in 
health institutions or communities 
 
993-325                                                             2(2-0-4) 
กำรผดุงครรภ์ 1  
(Midwifery I)       
รายวชิาบังคบัร่วม: 993-321 การพยาบาลมารดาและทารกแรก
เกดิ 
Co-requisite: 993-321 Maternal and Newborn Nursing 

หลกัการผดุงครรภ์ ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการ
คลอด  การประเมินสภาวะทารกในครรภ ์การใชย้าทางสูติ
กรรมในระยะคลอด การท าคลอดปกติ  การพยาบาลขา้ม
วฒันธรรมผูใ้ช้บริการในระยะคลอด เน้นการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ 
ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องและ
ความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Principles of midwifery; introduction of 
childbirth, fetal health assessment; drugs administration 
during labor; normal birth assisting; transcultural nursing 
for midwifery clients in normal labor, emphasis on health 
promotion, prevention, nursing treatment and 
rehabilitation, related legal, ethical, cultural issues and 
client safety 
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993-326                                                                2(1-2-3)       
กำรวจิยัและพฒันำนวตักรรมสุขภำพ 
(Nursing Research and Development of Health 
Innovation)               
 ห ลั ก ก า ร วิ จั ย ท า ง ก า ร พ ย า บ า ล เ บ้ื อ ง ต้ น 
กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล ระเบียบวิธีวิจยั สถิติเบ้ืองตน้ 
การวิเคราะห์และประเมินรายงานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน การพฒันา
นวตักรรม การพฒันางานประจ าสู่การวิจยั ฝึกปฏิบติัการวิจัย
ขั้นพ้ืนฐานหรือพฒันานวตักรรมสุขภาพตามประเด็นเลือกสรร  
             Principles of basic nursing research; process of 
nursing research; research methodology; Basic statistic; basic 
analysis and evaluation of nursing research; development of 
innovation; development of rountine nursing practice to 
nursing research (R2R); conducting of basic nursing research 
or development of health innovation   
 
993-322                                                                  2(2-0-4) 
กำรพยำบำลสุขภำพจติและจติเวช 
(Mental Health and Psychiatric Nursing) 
 ทฤษฎีและหลักกา รพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
ผูใ้ชบ้ริการสุขภาพจิตและจิตเวช การสร้างสมัพนัธภาพเพื่อการ
บ าบดั และการใชต้นเองเพื่อการบ าบดั การพยาบาลผูใ้ชบ้ริการ
ท่ีมีภาวะเส่ียงทางสุขภาพจิต ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต
และจิตเวช การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพจิต 
การบ าบดัเบ้ืองตน้ การดูแลรักษาอยา่งต่อเน่ือง การฟ้ืนฟูสภาพ
จิต และการส่งต่อ ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม วฒันธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
            Theories and principles of transcultural nursing for 
mental and psychiatric clients; therapeutic relationship; 
therapeutic used of self; nursing care of risky clients of mental 
health problems; nursing care of mental health disturbance 
and psychiatric clients; nursing process in mental health and 
psychiatry; mental health prevention and promotion; basic 
mental health therapy; continuing care; rehabilitation and 
referring; legal, related ethical, cultural issues and client 
safety               
 

993-328                                                               2(2-0-4) 
กำรผดุงครรภ์ 2  
(Midwifery II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  
993-321 กำรพยำบำลมำรดำและทำรกแรกเกดิ,  
993-325 กำรผดุงครรภ์ 1 
Co-requisite:   
993-321 Maternal and Newborn Nursing, 
993-325 Midwifery I  
 หลักการผดุงครรภ์ บทบาทของพยาบาลผดุง
ครรภ์ตามพระราชบญัญติัการพยาบาลและการผดุงครรภ ์
หลักการพยาบาลข้ามวฒันธรรมผู ้ใช้บริการมารดาท่ีมี
ภาวะเส่ียงและภาวะแทรกซ้อนในระยะตั้งครรภ์ คลอด 
และหลงัคลอด หลักการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีท่ีมี
ความผิดปกติและภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพ ประเด็น
กฎหมาย จริยธรรม ว ัฒนธรรมท่ีเ ก่ียวข้องและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
             Principles of midwifery; roles of midwifery 
nurses according to Nursing Act; principles of 
transcultural nursing for mothers with high risk and 
having complication during pregnancy, labor and 
postpartum period; principles of transcultural nursing 
care for newborns with abnormal and having health 
complication; related legal, ethical, cultural issues and 
client safety 
 
993-421                                                          2(2-0-4) 
กำรดูแลรักษำโรคเบ้ืองต้น 
(Basic Medical Care) 
 หลักการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาโรค
เบ้ืองต้นท่ีพบบ่อยในผูใ้ช้บริการทุกวยั การสร้างเสริม
ภูมิคุม้กนัโรค แนวทางการดูแลผูใ้ชบ้ริการในภาวะฉุกเฉิน 
อุบัติเหตุ และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น หลักการท า
หตัถการและการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผลตามขอบเขตของ
พระราชบญัญติัวิชาชีพและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัการ
ส่งต่อผูใ้ชบ้ริการให้ไดรั้บการรักษาท่ีเหมาะสม ประเด็น
กฎหมาย จริยธรรม ว ัฒนธรรมท่ีเ ก่ียวข้องและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
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             Principles of basic disease diagnosis and medical 
treatment for all age group clients; immunization; primary 
nursing care of clients in emergency, trauma, first aids in 
normal situation and disaster period; principles of basic 
medical procedure; rational drug use under the Nursing 
Professional Acts and related laws; principles of client 
referring for further management; related legal, ethical, 
cultural issues and client safety 
 
993-422                                                                 2(2-0-4) 
กำรพยำบำลอนำมยัชุมชน 
(Community Health Nursing)          

หลกัการสาธารณสุข นวตักรรมสาธารณสุข นโยบาย
และแผนพฒันาสาธารณสุขของประเทศ แนวคิดการพยาบาล
อนามยัชุมชน การเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ กระบวนการและ
แนวทางการด าเนินงานการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัย
โรงเรียน อาชีวอนามยั และอนามยัส่ิงแวดลอ้ม ภายใตค้วาม
หลากหลายทางวฒันธรรม การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน การจัดการสุขภาพชุมชนใน
สถานการณ์สาธารณภยั ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม วฒันธรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
             Principles of public health; public health innovation; 
national public health policies and developmental plans; 
concepts of community health nursing; promoting of healthy 
community; process and operation of public health nursing, 
school health, occupational health, environmental health in 
cultural diversity; promoting of participation of individuals, 
families and communities; community health management in 
disaster period; related legal, ethical, cultural issues and client 
safety 

 

993-329                                                                2(1-2-3)        
กำรบริหำรกำรพยำบำล 
(Nursing Administration)               
 หลกัการบริหารการพยาบาล หลกัการบริหารดว้ยหัว
ใจความเป็นมนุษย ์ทกัษะการบริหารงานบุคคลและองคก์ร การ
วางแผน การจดัองค์กร ภาวะผูน้ าทางการพยาบาล การท างาน
เป็นทีม การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล การบริหารความ
ปลอดภัยของผูใ้ช้บริการ การบริหารความเส่ียง การส่ือสาร

ความเส่ียง เศรษฐศาสตร์สุขภาพ สารสนเทศทางการ
พยาบาล สมัมนาประเด็นและแนวโนม้ทางวชิาชีพ             
            Principles of nursing administration; humanized 
administration; personnel and organizational 
management; planning; organizing; leadership in nursing; 
team working; quality development in nursing practice; 
administration of client safety; risk management; risk 
communication; health economy; nursing informatics; 
seminar of nursing profession issues 
 
993-291                                                              3(0-9-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลขั้นพื้นฐำน 
(Fundamental Nursing Care Practicum) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-122 หลกักระบวนกำรพยำบำล  
                                993-123 เทคนิคกำรพยำบำล 
Pre-requisite: 993-122 Principles of Nursing Process 
                         993-123 Nursing Techniques 
 ปฏิบติัการพยาบาลพ้ืนฐานโดยใชก้ระบวนการ
พยาบาล แนวคิดแบบแผนสุขภาพและทกัษะการพยาบาล
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสนองตอบความตอ้งการดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณของผูใ้ชบ้ริการเป็นรายบุคคล โดย
ค านึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการและความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ       
         Practicum of fundamental nursing using 
nursing process, the functional health pattern framework 
and basic technical nursing skills; basic nursing 
responding to physical, psychological, social and spiritual 
needs of individual clients with concerning of laws and 
professional code of ethics, client’s culture and client 
safety 
 
993-292                                                       1(0-3-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลสร้ำงเสริมสุขภำพ 
(Health Promotion Nursing) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-122 หลกักระบวนกำรพยำบำล 
                                993-123 เทคนิคกำรพยำบำล 
                                993-222 กำรพยำบำลสร้ำงเสริม
สุขภำพ 
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Pre-requisite: 993-122  Principles of Nursing Process  
                         993-123  Nursing Techniques 
                         993-222  Health Promotion Nursing   
 ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวฒันธรรมเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพโดยใชก้ระบวนการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพ
บุคคล ครอบครัวและชุมชน การประยุกตใ์ชท้ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อพฒันาศกัยภาพการดูแลตนเอง
ของบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยค านึงถึงกฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ว ัฒนธรรมและความปลอดภัยของ
ผูใ้ชบ้ริการ 
            Practicum of transcultural nursing using of nursing 
process, performing of health assessing for individual, 
families and communities; applying of theories in health 
promotion enhancing self-care of individuals, families and 
communities with concerning of laws, code of ethics, client’s 
culture and client safety 
 
993-391                                                                4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลผู้ใหญ่ 1  
(Adult Nursing Practicum I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  
993-223 กำรพยำบำลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1 
993-291 ปฏิบตักิำรพยำบำลขั้นพืน้ฐำน 
Pre-requisite:  
993-223 Adult Nursing I  
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum 
 ป ฏิ บั ติ ก า ร พ ย าบ า ล ข้ า ม วัฒ น ธ ร ร ม โ ด ย ใ ช้
กระบวนการพยาบาลแก่ผูใ้ช้บริการวยัผู ้ใหญ่ท่ีอยู่ในภาวะ
เจ็บป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรัง ท่ีมีปัญหาไม่ซบัซอ้นและซบัซอ้น
แต่ไม่อยูใ่นภาวะวกิฤต ผูใ้ชบ้ริการ นรีเวช เนน้บทบาทดา้นการ
ดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทย ์เทคนิค
การพยาบาลทัว่ไปและเฉพาะอย่างท่ีจ าเป็น ฝึกทกัษะการวาง
แผนการจ าหน่ายผูใ้ช้บริการเพ่ือการดูแลอย่างต่อเน่ือง โดย
ค านึงถึงกฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชีพ วฒันธรรมและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
 Practicum of transcultural nursing by applying 
nursing process for adult clients with acute, chronic, 

complicated and non-complicated illness without crisis; 
emphasizing on nursing treatment and rehabilitation with 
concerning of families’ participation; applying of medical 
technologies, general and specific nursing techniques in 
nursing practice; perfoeming of discharge planning for 
continuing care with concerning of professional laws and 
code of nursing ethics, client’s culture and safety 
 
993-392                                                           2(0-6-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลผู้สูงอำยุ  
(Geriatric Nursing Practicum)    
รายวชิาบังคบัก่อน:  
993-225 การพยาบาลผู้สูงอายุ 
993-291 ปฏิบตักิารพยาบาลขั้นพืน้ฐาน   

Pre-requisite:  
993-225 Geriatric Nursing 
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum  

                
ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม โดยใช้

กระบวนการพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการวยัสูงอายใุนภาวะปกติ 
เจ็บป่วยเฉียบพลนัและเร้ือรัง เน้นบทบาทด้านการดูแล
รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสร้างเสริมสุขภาพ โดย
ค า นึง ถึ งการมี ส่วนร่วมของผู ้ดู แลภายใต้กฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมผู ้ใช้บริการและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 

Practicum of transcultural nursing by applying 
nursing process for elderly clients with normal health 
condition, acute and chronic illness, emphasizing on 
nursing treatment, rehabilitation and health promotion 
with concerning of families’ participation under 
professional laws, code of nursing ethics, client’s culture 
and safety 

 
993-393                                                                  3(0-9-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลผู้ใหญ่ 2 
(Adult Nursing Practicum II) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-324 กำรพยำบำลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 2 
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                                993-391 ปฏบิัตกิำรพยำบำลผู้ป่วยผู้ใหญ่ 1      
Pre-requisite: 993-324 Adult Nursing 2  
                         993-391 Adult Nursing Practicum I    
 ป ฏิบั ติ ก า รพย าบ าลข้ า ม วัฒนธร รม  โ ด ย ใ ช้
กระบวนการพยาบาลแก่ผูใ้ชบ้ริการวยัผูใ้หญ่ท่ีมีปัญหาซบัซอ้น 
ฉุกเฉิน หรือภาวะวกิฤต ผูใ้ชบ้ริการระยะทา้ยของชีวิตและใกล้
ตาย โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวภายใตก้ฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ว ัฒนธรรมและความปลอดภัยของ
ผูใ้ชบ้ริการ การฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยเ์พื่อ
ช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการในภาวะเร่งด่วน วกิฤติและฉุกเฉิน 
            Practicum of transcultural nursing care for ill adults 
with complicated, emergent or critical health condition;  
clients during end stage of life and dying stage by applying 
nursing process with concerning of families’ parcipation 
under professional laws, code of nursing ethics and client’s 
culture and safety; practicum of performing medical 
technologies in urgent, critical and emergent health condition 
 
993-394                                                                  3(0-9-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลมำรดำทำรกแรกเกดิและผดุงครรภ์  1 
(Maternal, Newborn and Midwifery Nursing Practicum I) 
รำยวชิำบังคบัก่อน:  
993-291 ปฏิบตักิำรพยำบำลขั้นพืน้ฐำน 
993-321 กำรพยำบำลมำรดำและทำรกแรกเกดิ 
993-325 กำรผดุงครรภ์ 1 
Pre-requisite:  
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum 
993-321 Maternal and Newborn Nursing 
993-325 Midwifery I 
 ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวฒันธรรม แก่สตรีระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลงัคลอด การช่วยคลอดในภาวะ
ปกติและการปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีปกติและมี
สุขภาพเบ่ียงเบนเล็กน้อย การวางแผนครอบครัว เน้นการใช้
กระบวนการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกนั การ
ดูแลรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพ โดยค านึงถึงกฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ว ัฒนธรรมและความปลอดภัยของ
ผูใ้ชบ้ริการ            

 Practicum of transcultural nursing for women 
during pregnancy, labor and postpartum periods, assisting 
delivery in normal or mild health deviation clients; 
nursing care for normal and mild health deviation 
newborns by applying nursing process with emphasizing 
on health promotion, prevention, treatment and 
rehabilitation under of professional laws, code of nursing 
ethics, client’s culture and safety 
 
993-395                                                            4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลเดก็และวยัรุ่น 
(Pediatric and Adolescent Nursing Practicum) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-291 ปฏบิัตกิำรพยำบำลขั้น
พื้นฐำน 
                                993-323 กำรพยำบำลเดก็และวยัรุ่น 
Pre-requisite:  
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum 
993-323 Pediatric and Adolescent Nursing 
 ปฏิบติัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมแก่ผูใ้ชบ้ริการ
เด็กแรกเกิดถึงวยัรุ่นท่ีอยู่ในภาวะปกติ เบ่ียงเบนเล็กน้อย 
เจ็บป่วยเฉียบพลนั เร้ือรังและวิกฤตโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดูแลรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การ
ป้องกันการกลับเป็นซ ้ าและการสร้างเสริมสุขภาพและ
ค า นึ ง ถึ ง การ มี ส่ วน ร่วมของครอบค รัว  กฎหมาย 
จรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมและความปลอดภยัของ
ผูใ้ชบ้ริการ 

Practicum of transcultural nursing for children 
through adolescents with normal and mild health 
deviation, acute, chronic and critical illness; applying 
nursing process for nursing treatment, rehabilitation, 
prevention of disease relapsing, and health promotion 
with concerning of families’ participation, professional 
laws, code of nursing ethics and clients’ culture and 
safety 

 
993-396                                                                3(0-9-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลสุขภำพจติและจติเวช                                            
(Mental Health and Psychiatric Nursing Practicum) 
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รำยวชิำบังคบัก่อน:  
993-291 ปฏิบตักิำรพยำบำลขั้นพืน้ฐำน 
993-322 กำรพยำบำลสุขภำพจติและจติเวช 
Pre-requisite:  
993-291 Fundamental Nursing Care Practicum 
993-322 Mental Health and Psychiatric Nursing 
 ปฏิบติัการพยาบาลขา้มวฒันธรรม แก่ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ภาวะเส่ียงดา้นสุขภาพจิต มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยใช้
กระบวนการพยาบาล ทักษะการสร้างสัมพนัธภาพเพื่อการ
บ าบัด การใช้ตนเองเพ่ือการบ าบัด และบ าบัดเบ้ืองต้นแก่
ผูใ้ชบ้ริการรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน เนน้บทบาทการสร้าง
เสริมสุขภาพจิต ป้องกนัโรค การบ าบดัเบ้ืองตน้ การดูแลรักษา
อย่างต่อเน่ือง การฟ้ืนฟูสภาพจิต และการส่งต่อ โดยค านึงถึง
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพวฒันธรรมและความปลอดภยั
ผูใ้ชบ้ริการ 
Practicum of transcultural nursing practice for clients with 
high risk of mental health disturbance, clients with mental 
health disturbance; psychiatric clients by applying nursing 
process, therapeutic relationship skills, therapeutic use of self, 
basic nursing therapy for individuals, families and 
communities focusing on mental health promotion, 
prevention, nursing treatment, continuing care, rehabilitation 
and referring with concerning of  professional laws, code of 
nursing ethics client’s culture and safety 
 
993-491                                                              4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลมำรดำ ทำรกแรกเกดิและกำรผดุงครรภ์ 2                   
(Maternal, Newborn and Midwifery Nursing Practicum II)   
รายวชิาบงัคบัก่อน:  
993-328 การผดุงครรภ ์2 
993-394 ปฏิบติัการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิดและ 

ผดุงครรภ ์1 

Pre-requisite:  
993-328 Midwifery II 
993-394 Maternal, Newborn and Midwifery Nursing  
               Practicum I 
 ปฏิบติัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมแก่ผูใ้ชบ้ริการในระยะ
ตั้ งครรภ์  คลอดและหลังคลอด ท่ี มีภาวะปกติ  ผิ ดปกติและ

ภาวะแทรกซอ้น การช่วยคลอด และการช่วยแพทยใ์นการท าสูติ
ศาสตร์หัตถการ การพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีผิดปกติและมี
ภาวะแทรกซ้อน โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกนั การดูแลรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพภายใต้
กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ วฒันธรรมและความปลอดภยั
ของผูใ้ชบ้ริการ 
             Practicum of transcultural nursing for maternal clients 
during pregnancy, labor, and postpartum period with normal, 
abnormal health condition and health complication; birth 
assisting; assisting obstetricians for obsteric procedures; 
transcultural nursing for newborns with abnormal health 
condition and health complication by applying nursing process 
for health promotion, prevention, curing and rehabilitation 
with concerning of laws, professional code of nursing ethics, 
client’s culture and safety 
 
993-492                                                          4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลอนำมยัชุมชนและกำรดูแลรักษำโรค
เบ้ืองต้น                 
(Community Health Nursing and Basic Medical Care 
Practicum) 
รำยวชิำบังคบัก่อน: 993-421 กำรดูแลรักษำโรคเบ้ืองต้น 
                                993-422 กำรพยำบำลอนำมยัชุมชน   
Pre-requisite: 993-421 Basic Medical Care 
                        993-422 Community Health Nursing         
 ปฏิบติัการพยาบาลขา้มวฒันธรรมเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการดูแล
สุขภาพในสถานบริการ สุขภาพและชุมชนโดยใช้
กระบวนการพยาบาลอนามยัชุมชน ปฏิบติัการดูแลรักษา
เบ้ืองตน้ ซ่ึงประกอบด้วยการวินิจฉัยโรค การรักษาโรค
เบ้ืองต้นในภาวะฉุกเฉิน อุบัติเหตุและการส่งต่อ โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
กฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ ว ัฒนธรรมและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
             Practicum of transcultural nursing for 
strengthening of individuals, families and communities in 
self care of health by applying community health nursing 
process; practicum of basic medical care including 
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disease diagnosis, basic treatment for acute and trauma 
clients; referring with concerning of participation of 
individuals, families and communities, laws, professional 
code of nursing ethics, client’s culture and safety 
 
993-493                                                                4(0-12-0) 
ปฏิบัตกิำรพยำบำลฝึกหัด 
(Nursing Internship) 
 ปฏิบัติการพยาบาลข้ามวฒันธรรมตามมาตรฐาน
วชิาชีพการพยาบาลภายใตก้ารนิเทศของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะ
สาขาในสถานพยาบาลท่ีเลือกสรร 
             Practicum of transcultural nursing according to 
professional nursing standard under supervision of registered 
nurses in a selective health institute 
 
993-494                                                                 2(0-6-0) 
ปฏิบัตกิำรบริหำรกำรพยำบำล                                                         
(Nursing Administration Practicum) 
 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลในคลินิกในฐานะ
หัวหน้าและสมาชิกทีมการพยาบาล โดยค านึงถึงมาตรฐาน
วิชาชีพ ภายใตก้ฎหมายและจรรยาวิชาชีพ ปฏิบติัการบริหาร
โครงการ 
           Practice of nursing administration in clinic as a team 
leader and member in nursing team based on professional 
standard, related laws and professional ethics; practice of 
project management 
 
หมวดวชิำเลือกเสรี 
993-531                                                                  2(1-2-3) 
กำรบริกำรสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำรมุสลมิ                                                
(Health Care Service for Muslim Clients)                
 แนวคิดสุขภาพ การเจ็บป่วย การตาย หลกัการดูแล
สุขภาพแก่ผูใ้ชบ้ริการมุสลิม วฒันธรรมและมารยาททางสังคม
ของมุสลิมจากภูมิภาคต่ างๆ  การส่ือสาร เ ชิงวิชา ชีพกับ
ผูใ้ชบ้ริการมุสลิม การจดัระบบบริการสุขภาพท่ีฮาลาล แนวคิด
ธุรกิจสุขภาพ ฮาลาลและการฝึกประสบการณ์บริการสุขภาพแก่
ผูใ้ชบ้ริการมุสลิม 

            Concepts of health, illness, death and health care 
for muslim clients; culture and social etiquette of 
muslims from various regions, professional 
communication with muslim clients, halal health care 
service; halal health business; practicum of health care 
service for muslim clients from various regions       
 
993-532                                                                2(1-2-3) 
กำรบริกำรสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำรกลุ่มประเทศอำเซียน                               
(Health Care Service for ASEAN Clients)       
  

วิ ถี ชีวิต  ว ัฒนธรรมและมารยาทสังคมชาว
อาเซียนจากประเทศต่างๆ พฤติกรรมสุขภาพ การดูแล
สุขภาพเชิงวฒันธรรม การประกันสุขภาพ และการฝึก
ประสบการณ์ให้บริการสุขภาพแก่ผูใ้ช้จากกลุ่มประเทศ
อาเซียน  
            Lifestyses, culture and social etiquette of ASEAN 
people from various coutries; health behaviors; folk 
health care practice; health insurance; practicum of health 
care services for clients from ASEAN countries  
 
993-533                                                                2(1-2-3) 
กำรบริกำรสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำรกลุ่มประเทศตะวนัตก                              
(Health Care Service for Western Clients)              
 วิ ถี ชี วิ ต  ว ัฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ม า ร ย า ท สั ง ค ม
ชาวตะวนัตกจากประเทศต่างๆ พฤติกรรมสุขภาพ การดูแล
สุขภาพเชิงว ัฒนธรรม การประกันสุขภาพ และฝึก
ประสบการณ์การบริการสุขภาพแก่ผูใ้ชจ้ากกลุ่มประเทศ
ตะวนัตก 
             Lifestyses, culture and social etiquette of western 
people from various countries; health behaviors; folk 
health care practice; health insurance; practicum of health 
care services for clients from various western countries 
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993-534                                                              2(1-2-3) 
กำรบริกำรสุขภำพแก่ผู้ใช้บริกำรชำวจนี ญี่ปุ่ น และเกำหล ี                        
(Health Care Service for Chinese, Japanese and Korian 
Clients) 
 วิถีชีวิต วฒันธรรมและมารยาทสังคมชาวจีน ญ่ีปุ่น 
และเกาหลี พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพเชิงวฒันธรรม 
การประกนัสุขภาพ และฝึกประสบการณ์การบริการสุขภาพแก่
ผูใ้ชจ้ากกลุ่มประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี 
             Lifestyses, culture and social etiquette of Chineses, 
Japaneses and Korians; health behaviors; folk health care 
practice; health insurance; practicum of health care services 
for clients from China, Japan and Koria               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

993-535                                                          2(1-2-3)            
กำรจดักำรภัยพบิัตแิละกำรช่วยเหลือทำงมนุษยธรรม                               
(Disaster Management and Humanitarian Relief)
  
 แนวคิดการจัดการภยัพิบัติ การดูแลตนเองจาก
ภยนัตรายในสถานการณ์ภยัพิบติั การเตรียมความพร้อม
และการวางแผนการรับภยัพิบติั การฟ้ืนฟ ูภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขของประชาชนท่ีได้รับภัยพิบัติ การให้การ
ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการฝึกปฏิบัติงานการ
ช่วยเหลือดา้นมนุษยธรรมในหน่วยงานท่ีเลือกสรร 
             Overview of disaster management; self care from 
health hazard during disaster; disaster preparedness and 
planning; disaster recovery; public health emergency in 
large population; fundamental of humanitarian assistance; 
practicum of humanitarian relief in selective sectors 
 

 

 

 

 




	2563-PN-EP
	2563-exp-ptn-full
	2563-PN-EP



