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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
1.1 ภาษาไทย
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111 Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อความ
ขยายความ และการสั งเคราะห์ ความคิดเพื่ อการสื่อสาร ฝึกปฏิบั ติการใช้ภ าษาเพื่อสื่อ สารในสถานการณ์ต่า ง ๆ ด้ว ย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
3(2-2-5)
SWU 112 Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้
โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121 English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน และคําศัพท์ในชีวิตประจําวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
พึ่งพาตน นําภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122 English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง
พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน
สนับสนุนให้นําภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123 English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนําความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและในการศึกษา เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124 English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาน เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการนําเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นําความสามารถทางภาษาและการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้สําหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
136

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2557

มศว 131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131 French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรูท้ ี่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
เรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132 French for Communication II
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที่ หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อ และกระบวนการเรียนรู้ ที่
หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
มศว 133 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133 German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 134 ภาษาเยอรมันเพื่อการสือ่ สาร 2
3(2-2-5)
SWU 134 German for Communication II
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
มศว 135 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135 Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 136 Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้าน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึน้
มศว 137 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 137 Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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มศว 138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 138 Japanese for Communication II
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพือ่ การสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละทักษะ
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณ์ทหี่ ลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญีป่ ุ่นในระดับทีส่ ูงขึ้น
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141 Information Literacy Skills
ศึ ก ษาความสํ า คั ญ ของระบบและกระบวนการสื่ อ สาร พั ฒ นาทั ก ษะในการสื บ ค้ น และอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล การใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มศว 142 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
SWU 142 Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้
เข้าใจถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสันติสุขอย่างยั่งยืน
มศว 143 พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143 Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และความ
ไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสําคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการ
จัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว การ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อ
การดําเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน
มศว 144 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
SWU 144 Mathematics in Daily Life
ศึ ก ษาคณิ ต ศาสตร์ กั บ การใช้ เ หตุ ผ ล ความรู้ ท างสถิ ติ คณิ ต ศาสตร์ สํ า หรั บ ผู้ บ ริ โ ภค คณิ ต ศาสตร์ กั บ ศิ ล ปะ
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดํารงชีวิตใน
สังคม
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 145 Wellness and Health Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการ
สร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถี
ชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม
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มศว 341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของธรรมชาติ พลังงาน และจิต
3(2-2-5)
SWU 341 Physical Sciences Law of nature Energy and Spirit
ศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่เป็นความจริงของธรรมชาติ เช่น ทฤษฎีของกาลิเลโอ กฏของนิวตัน ทฤษฎี
ของไอน์สไตน์ ทฤษฎีสสาร-พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟิสิกส์ควอนตั้ม ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์ นําไปสู่ความเข้าใจ
เรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต
3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์
3.1 วิชาบังคับ
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
SWU 151 General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และคุ ณ ค่ า ของวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ทั้ ง ทางด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ การพัฒนาจิตใจ การ
พัฒนาเชาน์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ
มศว 251 มนุษย์กับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251 Man and Society
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่ง ให้ผู้เ รีย นมีค วามเข้า ใจใน
พฤติกรรมของมนุษย์ และนํา ความรู้มาพัฒ นาตนเองให้รู้เ ท่าทันสังคม มีความรับ ผิด ชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสํานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาททีพ่ ึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252 Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการดํารงชีวิต ศึกษา
สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับ
บริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย
3.2 วิชาเลือก
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351 Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งใน
โลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคม
โลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352 Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มี
อุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
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มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริม ให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ผู้อื่น และบริบทที่เกี่ยวข้อง ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ
3(2-2-5)
SWU 354 Man and Peace
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพและการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติธรรม
จากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ ที่
เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
มศว 355 พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355 Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัย
และสันติสุข
มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
SWU 356 Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิด
พลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดําเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและอุดมการณ์
มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357 Art and Creativity
ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะ
นานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
และสื่อที่หลากหลาย
มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358 Music and Human Spirit
ศึก ษาและแสวงหาประสบการณ์ ทางด้า นดนตรี ที่ก ว้ างและหลากหลาย ดนตรี จ ากอดี ตและร่ ว มสมั ยดนตรี
ตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ด้วยสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 361 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
3(2-2-5)
SWU 361 History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนาจากกระบวนการคิด
ของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ประวัติศาสตร์การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม
มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม
3(2-2-5)
SWU 362 Man and Civilization
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการ
แพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก
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มศว 363 มนุษย์กับการเมือง
3(2-2-5)
SWU 363 Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กรที่ใช้อํานาจการปกครอง
การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐโดยเน้นระบบ
การเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SWU 364 Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อ
การดํารงชีวิตประจําวัน
มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365 Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะผู้นํา
การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข
มศว 366 จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366 Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทางสังคมที่ทําให้เกิด
พฤติ กรรมและสภาวะทางจิ ตของมนุ ษ ย์ โครงสร้า งทางสัง คม กระบวนการต่า งๆทางสั ง คม เจตคติ การรั บ รู้ท างสั ง คม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
มศว 367 กฎหมายทั่วไป
3(2-2-5)
SWU 367 Legal Studies
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของกฎหมาย ลั ก ษณะของกฎหมาย ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกฎหมายกั บ ศี ล ธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ประเภท ลําดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายสําคัญที่จําเป็นต้องรู้ในการดําเนินชีวิต โดย
เน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย
มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
SWU 371 Creativity Innovation and Technology
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจ
ชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย
มศว 372 ภูมิปัญญาท้องถิน่
3(2-2-5)
SWU 372 Local Wisdom
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนา
ด้ว ยการกระทํา และปฏิ สัม พัน ธ์ใ นชุม ชน ภู มิ ปัญ ญาในการดํา รงชี วิต ร่ว มกั บ ผู้อื่ น ภูมิ ปั ญญาในการอยู่ร่ วมกั บธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
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มศว 373 ภูมิลกั ษณ์ชมุ ชน
3(2-2-5)
SWU 373 Man and Community
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ และความผสาน
สัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม จริยธรรม
และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 374 สัมมาชีพเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
SWU 374 Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสํานึก และสร้างความตระหนัก
ในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
SWU 375 Good Governance in Community Management
ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการบนความถูกต้อง
และนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อทีห่ ลากหลาย
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 หมวดวิชาแกน
บชบ 111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
ACC 111 Microeconomics
ศึกษาความหมาย ลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การทําหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ
อุปสงค์ อุปทาน และราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การใช้อุปสงค์และอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิตและต้นทุนการผลิต ต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิต
ในระยะยาวมากซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การกําหนด
ราคาผลผลิตในตลาดต่าง ๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกําหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย และผลตอบแทน
บชบ 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3 (3-0-6)
ACC 112 Macroeconomics
ศึกษาแนวคิดว่าด้วยธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ
ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงของรายได้
ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์เงินตราและการ
วิเคราะห์รายได้ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความจําเริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบ การกระจายรายได้ ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน
บชบ 113 หลักการตลาด
3(3-0-6)
ACC 113 Principles of Marketing
ศึกษาความรู้พื้นฐาน ลักษณะและหน้าที่ของการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
บชบ 114 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
ACC 114 Principles of Management
ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆในการจัดการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการจัดการ
รวมทั้งหน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหาร ความรู้ด้านบรรษัทภิบาล ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการ
ควบคุม ตลอดจนพฤติกรรมองค์กร และธุรกิจระหว่างประเทศและโลกาภิวตั น์
บชบ 115 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
ACC 115 Business Finance
บุรพวิชา: สอบผ่าน บชบ 121 การบัญชีชั้นต้น
ศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงิน เป้าหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงิน
ความรู้ตลาดการเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์งบการเงินและการเคลื่อนไหวของเงินทุน การวางแผนและพยากรณ์ทางการ
เงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน การพิจารณาการลงทุน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล รวมทั้งการจัดหา
เงินทุน
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บชบ 211 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
ACC 211 Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ทรัพย์ ทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ นิติ
กรรม สัญญา หนี้ ละเมิด อายุความแห่งสิทธิเรียกร้อง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเอกเทศสัญญาบางลักษณะเป็นการเฉพาะ
และกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลประเภทต่างๆ
บชบ 212 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
ACC 212 Human Resources Management
ศึกษาหลักและหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การวางแผนกําลังคน การจัดการคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นความดีความชอบ ตลอดจนมีสวัสดิการ การสร้างขวัญและ
กําลังใจของคนงาน โดยเน้นระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
บชบ 213 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
3(2-2-5)
ACC 213 Statistics and Business Research Methodology
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสําคัญ และประโยชน์ของทฤษฎีความน่าจะเป็น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สถิติ
และการวิจัยทางธุรกิจ ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอน
การวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือ และ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเตรียม
ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ประเมินผลการวิจัย
บชบ 311 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
ACC 311 Principles of Information Systems
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในองค์กร รูปแบบและ
โครงสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงาน การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
บชบ 312 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
ACC 312 Quantitative Analysis for Decision Making in Business
หลักและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแทบบทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ได้แก่ ตัวแบบโปรแกรมเส้นตรง
ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบ
แถวคอยและตัวแบบการจําลองปัญหา
บชบ 313 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
ACC 313 Business English I
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจ การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และคําศัพท์ทางธุรกิจเบื้องต้น
บชบ 314 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
ACC 314 Business English II
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 313 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ศึกษาโครงสร้าง คําศัพท์ และข้อความที่ใช้ในเอกสารทางด้านธุรกิจ การสนทนา การโต้ตอบ และการสื่อสารทาง
ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
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บชบ 315 การภาษีอากร 1
3(2-2-5)
ACC 315 Taxation I
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และการจัดเก็บภาษีอากรต่าง ๆ ตามประมวลรัษฎากร และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษี
ศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์ และอื่น ๆ
บชบ 411 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
ACC 411 Strategic Management
ความหมาย ความสํ า คั ญ และองค์ ป ระกอบของการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ระดั บ และประเภทของกลยุ ท ธ์
กระบวนการการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กร
บชบ 412 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
ACC 412 Business Ethic
ศึ ก ษาหลั ก การดํ า เนิ น งานทางธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รต่ อ สั ง คม
สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 หมวดวิชาเฉพาะสาขา
1.2.1 วิชาเอกบังคับ
บชบ 121 การบัญชีชนั้ ต้น
3(2-2-5)
ACC 121 Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชีหลักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการ
ซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย
บชบ 122 การบัญชีชนั้ กลาง 1
3(2-2-5)
ACC 122 Intermediate Accounting I
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 121 การบัญชีชั้นต้น
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การ
ตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการ
สินทรัพย์ในงบดุล และการเปิดเผยข้อมูล
บชบ 123 การบัญชีชนั้ กลาง 2
3(2-2-5)
ACC 123 Intermediate Accounting II
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 121 การบัญชีชั้นต้น และสอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สิน ประกอบด้วยการจําแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้
และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบดุล และการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กิจการ การดําเนินงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของห้าง
หุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบดุล การเปิดเผยข้อมูลและงบ
กระแสเงินสด
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บชบ 231 การบัญชีต้นทุน 1
3(2-2-5)
ACC 231 Cost Accounting I
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 121 การบัญชีชั้นต้น
ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน
วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบ
ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และ
ต้นทุนฐานกิจกรรม
บชบ 232 การบัญชีต้นทุน 2
3(2-2-5)
ACC 232 Cost Accounting II
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 231 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่
แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกําไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะห์
ต้นทุน การกําหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บชบ 341 การสอบบัญชี
3(2-2-5)
ACC 341 Auditing
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 123 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิ ด ทั่ว ไป และแม่บ ทของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี กฎหมายและพระราชบัญ ญั ติเ กี่ ยวกั บการสอบบั ญ ชี
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาดการวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการ
สอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยงหลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ
การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการ กระดาษทํา
การของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการ
สอบบัญชี
บชบ 342 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(2-2-5)
ACC 342 Internal Auditing and Internal Control
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 121 การบัญชีชั้นต้น
การกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ
COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ตามแนวคิดของ COSO การประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายใน
กิจกรรมที่สําคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร
บชบ 351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
ACC 351 Accounting Information Systems
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 311 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและสอบผ่านวิชา บชบ 121 การบัญชีชั้นต้น
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทําเอกสารของธุรกิจ หลักการ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของเอกสารและ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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บชบ 361 การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
ACC 361 Taxation II
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 123 การบัญชีชั้นกลาง 2 และสอบผ่านวิชา
บชบ 315 การภาษีอากร 1
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร การ
จัดทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกําไรสุทธิ
ทางภาษีอากร รวมทั้งการจัดทํารายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
บชบ 381 ทักษะอาชีพทางการบัญชี
1(0-3-0)
ACC 381 Training Practicum in the Industry
ปฏิบัติงานทางด้านการบัญชีกับนิติบุคคล เช่น บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ ในภาคเรียนฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 โดยใช้
เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และไม่ต่ํากว่า 300 ชั่วโมง ทั้งนี้ นิสิตจะต้องมีผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
บชบ 421 การบัญชีชนั้ สูง 1
3(2-2-5)
ACC 421 Advanced Accounting I
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ สอบผ่านวิชา บชบ 123 การบัญชีชั้นกลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาด งบการเงินระหว่างกาล การบัญชีสําหรับ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญา
ก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชําระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการบัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้
บชบ 422 การบัญชีชนั้ สูง 2
3(2-2-5)
ACC 422 Advanced Accounting II
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 123 การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การบัญชีสําหรับกิจการร่วมค้า การจัดทํา
งบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ กองทุนและกิจการไม่หวังผลกําไร
บชบ 423 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(2-2-5)
ACC 423 Financial Reporting and Analysis
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 115 การเงินธุรกิจ และ สอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1 และสอบผ่านวิชา
บชบ 123 การบัญชีชั้นกลาง 2
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูล
ทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง
บชบ 471 สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
ACC 471 Seminar in Financial Accounting
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 123 การบัญชีชั้นกลาง 2
ศึกษาและอภิปรายถึงกรณีศึกษาและประเด็นปัจจุบันทางการบัญชี โดยการนํามาตรฐานการบัญชี ข้อมูลและ
เทคนิคใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
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1.2.2 วิชาเอกเลือก
บชบ 321 ทฤษฎีบัญชี
3(2-2-5)
ACC 321 Accounting Theory
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 123 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 231 การบัญชีต้นทุน 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีต้นทุน 2
ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี วิเคราะห์ อภิปราย แนวคิด แม่บททางการบัญชี มาตรฐาน การบัญชีไทยและ
ต่างประเทศ อภิปรายถึงการนําไปประยุกต์ใช้และทางเลือกในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีไทย
บชบ 322 การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(2-2-5)
ACC 322 Accounting for Specific Enterprise
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 121 การบัญชีชั้นต้น
ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ
รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้น ๆ เช่น ธนาคาร สถาบันการเงิน
โรงพยาบาล โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์ มรดกและทรัสตี การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเป็นต้น
บชบ 331 การวางแผนกําไรและควบคุม
3(2-2-5)
ACC 331 Profit Planning and Control
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 123 การบัญชีชั้นกลาง 2
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กร
ประเภทต่างๆ โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์ และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานให้
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหารของกิจการ
บชบ 343 การสอบบัญชีขั้นสูง
3(2-2-5)
ACC 343 Advanced Auditing
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 341 การสอบบัญชี
จริยธรรมวิชาชีพ การใช้หลักการและวิธีการสอบบัญชีในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นด้านปฏิบัติการวางแผนการ
สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย การจัดทํากระดาษทําการเพื่อใช้ในการสอบ
บัญชี การรายงานการสอบบัญชี ปัญหาในการสอบบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ
บชบ 344 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีและสอบบัญชี
3(2-2-5)
ACC 344 Software for Accounting and Auditing
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 311 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ลักษณะทั่ว ไปของโปรแกรมสําเร็จรูป ต่าง ๆ การวิเคราะห์โปรแกรมเพื่ องานทางบัญชี การเลือกและการใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับระบบอื่น ๆ ในองค์กร
บชบ 352 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(2-2-5)
ACC 352 Information System Security and Control
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การสร้างระบบ การควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบ
สารสนเทศ
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บชบ 353 การจัดการฐานข้อมูล
3(2-2-5)
ACC 353 Database Management
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 311 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
แนวคิด โครงสร้างหลัก องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล รวมถึงวิธีการจัดโครงสร้าง วิธีการออกแบบฐาน
แบบจําลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Data Model) และการประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database
Management Systems)
บชบ 424 วิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
ACC 424 Accounting Research and Methodology
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 122 การบัญชีชั้นกลาง 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 123 การบัญชีชั้นกลาง 2
หลักการ และระเบียบวิธีวิจัย การทําวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี
บชบ 431 การบริหารต้นทุน
3(2-2-5)
ACC 431 Cost Management
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 231 การบัญชีต้นทุน 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีต้นทุน 2
แนวคิดต้นทุนในสภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนเป้าหมาย ต้นทุนฐานกิจกรรม
ต้นทุนคุณภาพ ต้นทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ต้นทุนตามทฤษฎีข้อจํากัด การวัดผลการปฏิบัติงาน การวัดผลดุลยภาพ
บชบ 451 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
ACC 451 Accounting Information System Analysis and Design
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิด หลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน
บชบ 472 สัมมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
ACC 472 Seminar in Auditing
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 341 การสอบบัญชี
อภิปราย วิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการสอบบัญชีและปัญหา
ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี แนวทางการแก้ไข โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
บชบ 473 สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
ACC 473 Seminar in Managerial Accounting
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 231 การบัญชีต้นทุน 1 และสอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีต้นทุน 2
อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้ข้อมูลทางการบัญชี
ในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ
ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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บชบ 474 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
ACC 474 Seminar in Accounting Information Systems and Technology
บุรพวิชา: สอบผ่านวิชา บชบ 351 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสารสนทเศทางการบัญชี
โดยใช้ กรณีศึ กษา บทความ และเอกสารต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญ หาพิเ ศษด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการเงิน วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
1. หมวดวิชาแกน
บธบ 111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
BBA 111 Microeconomics
ศึกษาความหมาย ลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การทําหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุป
สงค์ อุปทานและราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การใช้อุปสงค์และอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภค
และอรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิตและต้นทุนการผลิต ต้นทุนระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะ
ยาวมากซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและมลพิษของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การกําหนด
ราคาผลผลิตในตลาดต่างๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได้ การกําหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน
บธบ 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
BBA 112 Macroeconomics
ศึกษาแนวคิดว่าด้วยธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ
ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงของรายได้
ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์เงินตราและการ
วิเคราะห์รายได้ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความจําเริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบ
บธบ 121 หลักการบัญชี
3(3-0-6)
BBA 121 Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดทําบัญชี และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี
หลักการและขั้นตอนในการจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงิน
สําหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย
บธบ 131 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
BBA 131 Business Finance
บุรพวิชา: บช 121 หลักการบัญชี
ศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการการเงิน เป้าหมายและความสําคัญของการจัดการทางการเงิน การ
วิเคราะห์งบการเงินและการเคลื่อนไหวของเงินทุน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน
การพิจารณาการลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล และความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน
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บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
3(3-0-6)
BBA 151 Statistics and Business Research Methodology
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสําคัญ และประโยชน์ของสถิติและการวิจัยทางธุรกิจ ทฤษฎีความน่าจะเป็น
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน จรรยาบรรณของนักวิจัย ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ
ขั้นตอนการวิจั ย การเลื อกปั ญหาการวิ จัย การกํ าหนดจุด มุ่งหมาย การตั้งคํา ถามในการวิจั ย การเลือกรู ปแบบการวิจั ย
เครื่องมือ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนําคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการเตรียมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย ประเมินผลการวิจัย
บธบ 152 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
BBA 152 Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ทรัพย์ ทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ นิติ
กรรม สัญญา หนี้ ละเมิด อายุความแห่งสิทธิเรียกร้อง เอกเทศสัญญา และกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลประเภทต่างๆ
บธบ 222 การภาษีอากร
3(3-0-6)
BBA 222 Taxation
ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากรแสตมป์
ภาษีป้าย ภาษีบํารุงท้องที่ และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี การยกเว้นภาษี และ
ความรับผิดในการเสียภาษี
บธบ 241 หลักการตลาด
3(3-0-6)
BBA 241 Principles of Marketing
ศึกษาความรู้พื้นฐาน ลักษณะและหน้าที่ของการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
บธบ 251 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
BBA 251 Principles of Management
ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆในการจัดการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการจัดการ
หน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหาร ในการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม
บธบ 261 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
BBA 261 Human Resource Management
ศึกษาหลักและหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดการงานบุคคล การวางแผนกําลังคน การจัดการคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นความดีความชอบตลอดจนมีสวัสดิการ การสร้างขวัญและ
กําลังใจของคนงาน และระบบการจัดการแบบมีส่วนร่วม
บธบ 351 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
BBA 351 Business Information Systems
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี เช่น ฮาร์ดแวร์
ซอร์ฟแวร์ ฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล และระบบเครือข่าย การฝึกปฏิบตั ิการใช้ซอร์ฟแวร์สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจ
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บธบ 352 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
BBA 352 Quantitative Analysis for Decision Making in Business
ศึกษาหลัก และทฤษฎีเ กี่ย วกั บตั วแบบโปรแกรมเส้น ตรง ตัว แบบการขนส่ง ตั วแบบการมอบหมายงาน การ
วิเคราะห์ข่ายงาน ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบแถวคอยและตัวแบบการจําลองปัญหาที่เป็นตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
บธบ 371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
BBA 371 Business English I
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจสําหรับ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ตามโครงสร้าง
คําศัพท์ และข้อความทางธุรกิจเบือ้ งต้น ที่ใช้ในเอกสาร การสนทนา การโต้ตอบ และการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
บธบ 372 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
BBA 372 Business English II
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจสําหรับ การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน ตามโครงสร้าง
คําศัพท์ และข้อความทางธุรกิจขั้นกลาง ที่ใช้ในเอกสาร การสนทนา การโต้ตอบ และการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
บธบ 451 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
BBA 451 Production and Operation Management
ศึกษาความหมายและหน้าที่ของการจัดการ การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางแผนผังกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์เลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน รวมถึงการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบจัดซื้อและระบบบํารุงรักษา
บธบ 452 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
BBA 452 Strategic Management
ศึกษาความหมาย ความสํา คัญ และองค์ ประกอบของการจัด การเชิ งกลยุ ทธ์ ระดับและประเภทของกลยุท ธ์
กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
นโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กร
2. หมวดวิชาเอกบังคับและหมวดวิชาเอกเลือก
2.1 วิชาเอกการตลาด
2.1.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
กตล 211 พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
MKT 211 Consumer Behavior
ศึกษาความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยด้านจิตวิทยา สังคมวิทยา ความโน้มเอียงใน
การซื้อ ขั้นตอนและกระบวนการตัดสินใจ การมองเห็นปัญหา การเสาะแสวงหาข้อมูลในการแก้ปัญหาการหาทางเลือก การ
ประเมินค่าทางเลือก การตัดสินใจซื้อ สิทธิของผู้บริโภค และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการดําเนินการตลาด
กตล 221 การสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
MKT 221 Marketing Communication
ศึกษาบทบาทของการสื่อสารในการ ส่งเสริมการตลาด แนวคิดที่ใช้ในการสื่อสารการตลาด เครื่องมือในการสื่อสาร
การตลาด การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขายและการตลาดทางตรง
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กตล 321 การจัดการการขาย
3(3-0-6)
MKT 321 Sales Management
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายขายที่จะจัดการให้นโยบายและกลยุทธ์การขาย
สอดคล้องกับนโยบายการตลาดและนโยบายธุรกิจ การจัดสายงานบริหารของฝ่ายขาย การอบรมพนักงานขาย การสร้างขวัญ
และกําลังใจให้แก่พนักงานขาย การประเมินผลงานและการให้ผลตอบแทนพนักงานขาย การจัดสรรงบประมาณ การแบ่งเขต
และการกําหนดโควต้าการขาย ตลอดจนการใช้พนักงานขายร่วมกับความพยายามขายในด้านอื่น ๆ ทั้งศิลปะการขายและ
เทคนิคการขาย
กตล 351 จริยธรรมธุรกิจการตลาด
3(3-0-6)
MKT 351 Marketing Business Ethics
ศึกษาหลักการดําเนินงานทางธุรกิจการตลาดอย่างมีจริยธรรม หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ การส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมการ สร้างจิตสํานึกทางจริยธรรม
และการส่งเสริมองค์กรให้มีธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนในการประกอบธุรกิจทางด้านการตลาด
กตล 371 การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
MKT 371 Marketing Management
ศึกษากระบวนการจัดการการตลาด การวิเคราะห์ วางแผนจัดการเชิงกลยุทธ์ ดําเนินการ และควบคุมกิจกรรม
ทางการตลาด ในการสร้างคุณค่าเชิงการตลาดและความพึงพอใจสําหรับผู้บริโภค
กตล 381 ทักษะอาชีพทางการตลาด
0(0-0-120)
MKT 381 Training Practicum in the Industry
ปฏิบัติงานกับนิติบุคคลเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ประมวลความรู้ที่ได้จากการฝึกงานภายใต้การกํากับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และไม่ต่ํากว่า 120 ชั่วโมง มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และส่งรายงานหลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว
กตล 421 การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
MKT 421 Direct Marketing
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมาย ขอบเขตและบทบาทของการตลาดทางตรง การตลาดแบบสร้างสัมพันธภาพ
การสร้างฐานข้อมูล การตลาดด้วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือและการกําหนดกลยุทธ์การตลาดทางตรงสําหรับผู้บริโภค
กตล 431 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
MKT 431 International Marketing
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการตลาดระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ การจัดรูปแบบการค้า
ระหว่างประเทศ การหาและการเลือกตลาด การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ช่องทางจําหน่าย การ
ชําระเงิน การขนส่งและพิธีการศุลกากร นโยบายการค้าของแต่ละประเทศ วิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมและองค์การ
การค้าระหว่างประเทศ
กตล 441 การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
MKT 441 Marketing Research
บุรพวิชา: บธบ 151 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของการวิจัยตลาดที่มีต่อองค์การธุรกิจ การออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยตลาด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตลาด ฝึกปฏิบัติการวิจัยตลาดเฉพาะกรณี รวมทั้งการใช้ผลของการวิจัยให้เป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจทางการตลาด
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กตล 461 สัมมนาปัญหาการตลาด
3(2-2-5)
MKT 461 Seminar in Marketing Problems
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด และการจัดโครงการสัมมนา เสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดเฉพาะ
เรื่องต่อที่ประชุมสัมมนา
กตล 471 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
MKT 471 Service Marketing
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของตลาดบริการ ประเภทของธุรกิจบริการ การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด
สําหรับธุรกิจบริการประเภทต่าง ๆ
กตล 472 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง
3(3-0-6)
MKT 472 Small and Medium Enterprises Management
ศึกษาลักษณะและการประกอบธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การวางแผนสําหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาด
กลาง การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังและสิ่งอํานวยความสะดวก การสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและการวิจัยตลาด
การตลาดของธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การบริหารทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง การใช้
คอมพิวเตอร์สําหรับธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง รวมทั้งการจัดการทางการเงินและการบัญชีสําหรับธุรกิจขนาดย่อมและ
ขนาดกลาง
2.1.2 หมวดวิชาเอกเลือก
กตล 222 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3(3-0-6)
MKT 222 Product and Brand Management
ศึกษาประเภท และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การบริหารสายผลิตภัณฑ์ แนวคิดในการจัดการและวิธีการจัดการ
ตราสินค้า รวมถึงแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
กตล 223 การตลาดสือ่ อิเล็คทรอนิกส์
3(3-0-6)
MKT 223 Electronic Marketing
ศึกษาความจําเป็น หลักพื้นฐานและประโยชน์ของการตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์ กระบวนการทางการตลาด โมเดล
ของการทําการตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์ พื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการทําการตลาดอิเล็คทรอนิกส์ และการรักษาความ
ปลอดภัยที่สําคัญ ระบบการชําระเงิน ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จในการทําการตลาดสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์และประเด็นปัญหาต่างๆที่อยู่ในความสนใจ
กตล 271 การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
MKT 271 Tourism and Hotel Marketing
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของการตลาด การท่องเที่ยวและการโรงแรม หน้าที่และสถาบันการตลาด จิตวิทยา
ในการซื้อของผู้บ ริโภค เปรียบเที ยบการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ ยวและการโรงแรมกับสินค้าประเภทอื่น ๆ นโยบาย
การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ช่องทางการจําหน่าย การซื้อและการขาย การกําหนดราคาและเงื่อนไขราคา บทบาทของรัฐบาลที่
มีต่อตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม
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กตล 422 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
MKT 422 Advertising and Public Relations
ศึกษาหน้าที่ ความสําคัญ และบทบาทของตัวแทนบริษัทโฆษณา และแผนกโฆษณาขององค์การ ขั้นตอนในการ
ดําเนินการจัดทําแผนและกลยุทธ์การโฆษณา การวางแผน การเลือกสื่อ การจัดทํางบประมาณ และการประเมินแผนโฆษณา
ศึกษาความสําคัญขอบเขตและบทบาทของการประชาสัมพันธ์ กระบวนการสื่อสาร การกําหนดนโยบาย รูปแบบแผนและกล
ยุทธ์ การเลือกสื่อ และกระบวนการประชาสัมพันธ์สําหรับองค์การธุรกิจ หน่วยงานราชการ และองค์การที่ไม่แสวงหากําไร
กตล 423 กลยุทธ์ราคาและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
MKT 423 Pricing Strategy and Decision
ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคกลยุทธ์การกําหนดราคา วิธีการและวัตถุประสงค์การกําหนดราคา ปัจจัยที่มีอิทธิพลและ
ข้อจํากัดในการกําหนดราคา เครื่องมือในการวิเคราะห์ พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของราคา และการประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
กตล 424 การตลาดโลจิสติกส์
3(3-0-6)
MKT 424 Logistic Marketing
ศึกษาความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของการตลาดโลจิสติกส์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงผู้บริโภค รวมถึงความสําคัญของการตลาดโลจิสติกส์ที่มีต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ
2.2 วิชาเอกการเงิน
2.2.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
กงน 231 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
FIN 231 Financial Institution and Markets
ศึกษาโครงสร้าง และขอบเขตการดําเนินงานของสถาบันการเงิน รวมถึงตลาดการเงินทั้งตลาดเงิน และตลาดทุน
หลักการบริหารสถาบันการเงิน บทบาทของสถาบันการเงิน และตลาดการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงินการคลัง
ของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน ตลอดจนวิวัฒนาการใหม่ๆ ในตลาดเงิน และตลาดทุน
กงน 261 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน
3(2-2-5)
FIN 261 Computer Applications in Finance
ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปที่ใช้ในทางการเงิน โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานทาง
การเงินด้านต่างๆ สําหรับการพยากรณ์ทางการเงิน การวางแผนระบบงานและการควบคุมทางการเงิน ตลอดจนการสร้าง
แบบจําลองทางการเงินต่างๆให้สอดคล้องตามแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการค้นหาข้อมูลทางการเงิน
กงน 281 การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
FIN 281 Managerial Accounting
ศึกษาวิธีการนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการควบคุม การศึกษาพฤติกรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกําไร การจัดทํางบกําไรขาดทุนตามวิธีต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การจัดทํา
งบประมาณ การประเมินผลปฏิบัติงานโดยใช้ต้นทุนมาตรฐานการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
สําหรับการตัดสินใจ การบัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
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กงน 282 การบัญชีชั้นกลางสําหรับนักการเงิน
3(3-0-6)
FIN 282 Intermediate Accounting for Finance
ศึกษาหลักการและการรับรู้รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจําแนกและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ การกําหนดมูลค่า
และวิธีการบัญชีหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตลอดจนการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป
กงน 311 การวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
FIN 311 Financial Statements Analysis
ศึกษาวัตถุประสงค์ และแนวคิดการรายงานทางการเงิน วิธีการวิเคราะห์ และแปลความงบการเงิน ตลอดจนการ
ประเมินสถานะทางการเงินของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวมถึงข้อจํากัดของข้อมูลในงบการเงิน ตลอดจน
แนวทางแก้ไข และการปรับงบการเงินตามการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา
กงน 312 การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
FIN 312 Financial Management
บุรพวิชา: บธบ 131 การเงินธุรกิจ
ศึกษากลยุท ธ์ เทคนิค วิธีก ารจัด การเงิน การควบคุม กําไร ทั้งด้ านการจัดหาและจัดสรรเงิ นทุน การกํ าหนด
โครงสร้างเงินทุนทางการเงิน นโยบายเงินปันผล การประเมินค่ากิจการ การขยายตัวโดยการรวมกิจการและกรณีศึกษา
กงน 321 หลักการลงทุน
3(3-0-6)
FIN 321 Principles of Investment
ศึกษาทางเลือกในการลงทุนประเภทต่างๆ ทฤษฎีหลักการลงทุนพื้นฐาน ทฤษฎีตลาดที่มีประสิทธิภาพ การจัดสรร
เงินลงทุน และทฤษฎีพอร์ตการลงทุน ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ความเสี่ยง และอัตราผลตอบแทนของตราสารแต่
ละประเภท ตลอดจนการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อใช้สําหรับตัดสินใจลงทุน
กงน 391 ทักษะทางอาชีพทางการเงิน
0(0-0-120)
FIN 391 Training Practicum in the Industry
ปฏิบัติงานกับนิติบุคคลเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ประมวลความรู้ที่ได้จากการฝึกงานภายใต้การกํากับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และไม่ต่ํากว่า 120 ชั่วโมง มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และส่งรายงานหลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว
กงน 411 การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
FIN 411 International Finance
ศึกษาดุลการชําระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงินตราต่างประเทศ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน บทบาทของระบบการเงินระหว่างประเทศ และปัญหาทางด้านการเงิน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ปัจจุบัน
กงน 421 การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
FIN 421 Risk Management
ศึกษาวิเคราะห์ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน วิธีการวัดความเสี่ยงทางการเงิน และเครื่องมือทางการเงินเพื่อ
ใช้ในการจัดการความเสี่ยงขององค์กรธุรกิจ
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กงน 471 สัมมนาทางการเงิน
3(2-2-5)
FIN 471 Seminars in Finance
บุรพวิชา: กงน 312 การจัดการทางการเงิน
ศึกษาปัญหา และประเด็นสําคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางการเงินในปัจจุบัน พร้อมทั้งนําความรู้ทางการเงิน ทั้งหมดมา
ประยุกต์ใช้เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหา การศึกษางานวิจัยทางการเงินในด้านต่างๆ ตลอดจนพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งที่
เกี่ยวกับสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน และทฤษฎีการเงิน
กงน 491 จริยธรรมทางธุรกิจสําหรับนักการเงิน
3(3-0-6)
FIN 491 Finance Business Ethics
ศึ ก ษาหลั ก การดํ า เนิ น งานทางธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รต่ อ สั ง คม
สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร หน้าที่และความรับผิดชอบของนักการเงิน ตลอดจนหลักจริยธรรม
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในสาขาการเงิน
2.2.2 หมวดวิชาเอกเลือก
กงน 412 การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
FIN 412 Personal Finance
ศึกษาขั้นตอนในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ความสําคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดทํางบ
การเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การจัดการสินทรัพย์ การวางแผนการลงทุนและการออม การสร้างวินัยทางการเงินให้
ตนเอง รวมไปถึงการวางแผนการเงินหลังเกษียณ การวางแผนมรดก
กงน 413 การวางแผนและควบคุมกําไร
3(3-0-6)
FIN 413 Profit Planning and Control
ศึกษาบทบาทของข้อมูลทางการบัญชีสําหรับการวางแผนและควบคุมกําไร การจัดทํางบประมาณและการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
กงน 414 การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการทางการเงิน
3(2-2-5)
FIN 414 Analysis and Evaluation of Financial Project
บุรพวิชา: กงน 311 การจัดการทางการเงิน
ศึกษาหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ และประเมินโครงการทางการเงิน การนําเครื่องมือทางการเงินต่างๆ งบ
กําไรขาดทุน งบดุลล่วงหน้า และงบการแสดงความเคลื่อนไหวของเงินสดมาใช้ในการประเมินโครงการลงทุนของธุรกิจประเภท
ต่างๆ ตลอดจนนําเทคนิคทางการเงินมาประยุกต์ใช้สําหรับตัดสินใจเลือกโครงการทางการเงิน
กงน 415 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
FIN 415 International Trades and Investments
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุ่ม
ทางการค้า มาตรการการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ และศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการ
ลงทุนระหว่างประเทศ ประโยชน์จากการลงทุนระหว่างประเทศ สินทรัพย์ในตลาดการลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดการลงทุน
ระหว่างประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนระหว่างประเทศและกลยุทธ์การลงทุนระหว่างประเทศ
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กงน 422 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3-0-6)
FIN 422 Securities Analysis
บุรพวิชา: กงน 321 หลักการลงทุน
ศึกษาแหล่งและชนิดข้อมูลที่มีความสําคัญต่อนักลงทุนการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งด้านปัจจัยพื้นฐาน และด้าน
เทคนิค การประเมินมูลค่าตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ รวมถึงทางเลือกในการลงทุนประเภทอื่นๆตลอดจน
กระบวนการคัดเลือกหลักทรัพย์เข้าสู่พอร์ตการลงทุนของนักลงทุน
กงน 423 อนุพันธ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
FIN 423 Financial Derivatives
ศึกษาพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน ประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน บทบาท และหน้าที่ของตลาดอนุพันธ์
กลไกการซื้อขาย การคํานวณราคาอนุพันธ์การเงินประเภทต่างๆ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยง
และการเก็งกําไร ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กงน 431 การเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
FIN 431 Money and Banking
ศึกษาหน้าที่ และความสําคัญของเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และการคลัง บทบาทของธนาคาร
กลางในการควบคุมปริมาณเงิน และเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ลักษณะที่สําคัญ และประเภท
ของตลาดการเงิน ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินอื่นๆ
กงน 432 นโยบายการเงิน การคลัง
3(3-0-6)
FIN 432 Monetary and Fiscal Policy
ศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์ของนโยบายการเงิน ด้านนโยบายอัตราดอกเบี้ย นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
และผลกระทบต่อตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงิน และศึกษาแนวคิด และวัตถุประสงค์ของนโยบายการคลังด้านภาษี
ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐบาล และการบริหารหนี้สาธารณะ และผลกระทบต่อตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงิน
กงน 433 การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
FIN 433 Credit Management
ศึกษาความสําคัญและประเภทของการให้สินเชื่อ นโยบายการพิจารณาการให้สินเชื่อ เทคนิคในการวิเคราะห์
แหล่งข้อมูล และวิธีการด้านข้อมูลในการพิจารณาให้สินเชื่อ การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
นโยบายและการปฏิบัติ การเรียกเก็บหนี้ การควบคุมและติดตามเร่งรัดหนี้
กงน 434 การจัดการธนาคารพาณิชย์
3(3-0-6)
FIN 434 Commercial Bank Management
ศึกษาลักษณะและการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ การจัดสายงาน การวางแผนและกลยุทธ์ทางการบริหาร การจัดการ
สินทรัพย์และหนี้สิน การบริหารสภาพคล่อง การบริหารเงินกองทุน การระดมเงินทุน การจัดโครงสร้างเงินทุน และต้นทุน
เงินทุน
กงน 441 หลักการประกันภัย
3(3-0-6)
FIN 441 Principles of Insurance
ศึกษาทฤษฎี และหลักการปฏิบัติงานของธุรกิจประกันภัย ความสูญเสีย และการเสี่ยงภัย การพิจารณาทางเลือก
ในการรับมือกับการเสี่ยงภัย หลักการประกันภัยประเภทต่างๆ เงื่อนไข และข้อกําหนดต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย การ
บริหารจัดการธุรกิจประกันภัย ตลอดจนการวางแผนเพื่อการทําประกัน
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กงน 451 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
FIN 451 Real Estate Appraisals
ศึกษาวัตถุป ระสงค์และแนวคิ ดของการประเมินราคาอสั งหาริ มทรัพ ย์ ลั กษณะของอสังหาริมทรั พย์ที่ใ ช้เป็ น
หลักประกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินราคาตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กงน 472 การวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
FIN 472 Research in Finance
ศึกษาหลักการ ระเบียบ วิธี และกระบวนการในการดําเนินงานวิจัยทางการเงิน รวมถึงประโยชน์ของงานวิจัยที่มี
ต่อการบริหารจัดการทางการเงิน โดยเลือกประเด็นทางการเงินที่น่าสนใจในปัจจุบันภายใต้คําแนะนํา และควบคุมของอาจารย์
ผู้สอนมาทําการวิจัย จัดทํารายงาน เสนอผลงานวิจัย
2.3 วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
2.3.1 หมวดวิชาเอกบังคับ
ธปท 221 การค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 221 International Trade
ศึกษาทฤษฎีทางการค้า นโยบายการค้า ข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี และพหุภาคี การลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการชําระเงินของประเทศระบบการเงินระหว่างประเทศ และบทบาทขององค์การ
การค้าโลกและสถาบันการเงินระหว่างประเทศต่อการค้าระหว่างประเทศ
ธปท 241 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 241 International Business Environment
ศึกษาลักษณะและผลกระทบของสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ต่อการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
ธปท 242 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
INB 242 Cross-cultural Management
ศึกษาหน้าที่และบทบาทของการจัดการ พฤติกรรมในองค์กร รูปแบบการบริหารงาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาวะผู้ นํา การสื่อสาร การสร้างทีมงาน การจูงใจ และการควบคุมสําหรับธุร กิจระหว่างประเทศที่มีความแตกต่ างด้า น
วัฒนธรรม
ธปท 311 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 311 International Marketing
ศึกษาวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตําแหน่ง
ทางการตลาดในตลาดต่างประเทศ การกําหนดรูปแบบเข้าตลาดต่างประเทศและกลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางการตลาด
ต่างประเทศ ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจําหน่าย และการสื่อสารทางการตลาด
ธปท 321 การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 321 International Finance
ศึกษาลักษณะ บทบาท หน้าที่และความสําคัญของตลาดเงินระหว่างประเทศ ระบบการเงินและแหล่งเงินทุน
ระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
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ธปท 361 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
INB 361 English for International Business Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สําหรับการประชุม การเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ การนําเสนอรายงาน และการเขียนจดหมายทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆสําหรับองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
ธปท 371 ทักษะอาชีพทางธุรกิจระหว่างประเทศ
0(0-0-120)
INB 371 Training Practicum in the Industry
ปฏิบัติงานกับนิติบุคคลเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ประมวลความรู้ที่ได้จากการฝึกงานภายใต้การกํากับดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และไม่ต่ํากว่า 120 ชั่วโมง มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 และส่งรายงานหลังจากฝึกงานเสร็จแล้ว
ธปท 411 พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 411 Consumer Behavior in International Market
ศึกษาความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดและสิ่งแวดล้อมในตลาดต่างประเทศ
ความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภค ในด้านความจําเป็น บุคลิกภาพ การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรม
การซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ทั่วโลก
ธปท 431 การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
INB 431 International Business Research
ศึกษาขั้นตอนการทําวิจัย การกําหนดปัญหา การออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผลการวิจัย สําหรับการตัดสินใจประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
ธปท 441 การจัดการกลยุทธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 441 International Strategic Management
ศึกษาวิธีการกําหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายสําหรับการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมธุรกิจ การวางแผน การกําหนดนโยบายและกลยุทธ์ระดับบริษัท ระดับหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ และระดับ
หน้าที่ต่างๆ และการนํากลยุทธ์และแผนงานไปดําเนินการสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
ธปท 451 สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
INB 451 Seminar in international Business Management
ศึกษาวิเคราะห์ และร่วมอภิปราย ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในประเทศและ
ต่างประเทศในด้านการตลาด การจัดการองค์กร รูปแบบการบริหาร การจัดการเทคโนโลยี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การ
จัดการทางการเงิน และการจัดการการผลิต
ธปท 481 จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 481 International Business Ethics
ศึกษาหลักจริยธรรมและ จรรยาบรรณ หลักการดําเนินงานทางธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม การคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
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2.3.2 หมวดวิชาเอกเลือก
ธปท 412 การพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
3(3-0-6)
INB 412 Electronic Commerce
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการทําธุรกิจระหว่างประเทศผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ในด้านการพัฒนาเครือข่าย การ
รักษาความปลอดภัย การรักษาข้อมูล กฎหมายการใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์สําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ และการใช้ฐานข้อมูล
สําหรับการทําธุรกิจระหว่างประเทศ
ธปท 413 การตลาดบริการระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 413 International Service Marketing
ศึกษาความหมายและลักษณะธุรกิจบริการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมตลาดบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่ง
ส่วนตลาด การกําหนดตลาดเป้าหมาย การวางตําแหน่งทางการตลาด การกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ การกําหนด
เครื่องทางการตลาดบริการ และการบริหารการสร้างผลผลิตสําหรับธุรกิจบริการในตลาดต่างประเทศ
ธปท 442 การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
3(3-0-6)
INB 442 Global Supply Chain Management
ศึกษาความหมาย ความสําคัญและบทบาทของห่วงโซ่อุปทานต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบต่างๆ ของห่วงโซ่
อุปทานระดับโลก การวางแผนการสร้างและการประยุกต์ใช้งานช่องทางการจัดจําหน่ายระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการบริหารความเสี่ยงจากการขนส่งข้าม
ประเทศ
ธปท 443 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 443 Entrepreneurship for International Business
ศึกษารูปแบบการเป็นเจ้าของธุรกิจ จริยธรรมของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมธุรกิจ การวิเคราะห์
คู่แข่ง การวางแผนธุรกิจ การจัดองค์กร การจัดการการผลิตและการตลาด และการควบคุมสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
ธปท 444 การปฏิบัติการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 444 International Business Operation
ศึกษาลักษณะและความสําคัญของการจัดการการผลิต การตัดสินใจด้านการผลิต การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน การวางแผนจัดการความปลอดภัยในโรงงาน การจัดซื้อ การบริหารสินค้าคงคลัง และการขนส่ง
ธปท 445 การจัดการส่งออกและการนําเข้า
3(3-0-6)
INB 445 Export and Import Management
ศึกษา หลักการและการปฏิบัติพื้นฐานในการส่งออกและนําเข้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกําหนดในการ
ส่งออกและนําเข้า การเตรียมเอกสารและการทําสัญญาซื้อขาย วิธีการด้านศุลกากร การตั้งราคา การจัดการชําระเงิน บทบาท
ของสถาบันการเงินต่อการชําระเงิน การประกันภัย และบทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกต่อการจัดการส่งออกและการ
นําเข้า
ธปท 452 สถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 452 Current Issues in International Business
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดในประเทศและต่างประเทศ แนวคิด
และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ การประยุกต์ใช้กับธุรกิจระหว่าง
ประเทศให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน
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ธปท 453 ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิค
3(3-0-6)
INB 453 International Business in ASEAN and Asia-Pacific Countries
ศึก ษารู ป แบบและผลการรวมกลุ่ มเศรษฐกิจ ต่ อการดํ า เนิน ธุ รกิ จ ในกลุ่ม ประเทศอาเซี ย นและเอเชี ย แปซิ ฟิ ค
กฎระเบียบ ข้อบังคับและลักษณะความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ทางธุรกิจ และโอกาสและอุปสรรคในการทําธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย-แปซิฟิค
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ททร 121 หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
TMH 121 Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดทําบัญชี และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี
หลักการและขั้นตอนในการจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงิน
สําหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย ในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
ททร 141 หลักการตลาด
3(3-0-6)
TMH 141 Principles of Marketing
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของทฤษฏีทางการตลาดที่ใช้ในอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะซึ่งได้แก่ สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบกับธุรกิจ การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางการตลาด ตลอดจนการแบ่งส่วนและการวางตําแหน่งทางการ
ตลาด การเรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาด การนําแผนการตลาดไปสู่วิธกี ารปฏิบัติรวมทั้งการกําหนดงบประมาณเพื่อให้แผนการ
ตลาดสัมฤทธิ์ผลและเทคนิคการสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและการตรวจวัดผลสําเร็จทางการตลาดบริการอาคันตุกะ
ททร 151 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ
3(2-2-5)
TMH 151 Introduction to Hospitality Industry
ศึกษาประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมถึงความหมาย ทฤษฎีหลักของอุตสาหกรรมการบริการ
อาคันตุกะ หน้าที่ และกระบวนการเบื้องต้นในการให้บริการรวมถึง องค์ประกอบหลัก ต่างๆของอุตสาหกรรมการบริการ
อาคันตุกะที่มีความสําคัญต่อนักท่องเที่ยว
ททร 152 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
TMH 152 Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ นิติกรรม
สัญญา หนี้ ละเมิด อายุความแห่งสิทธิเรียกร้อง ลักษณะเอกเทศสัญญาที่เป็นการเฉพาะ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านการบริการ
ททร 161 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
TMH 161 Principles of Management
ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆ ในการจัดการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการจัดการ
รวมทั้งหน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหาร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม ในอุตสาหกรรมการ
บริการ
ททร 162 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
TMH 162 Human Resources Management
ศึกษาหลักและหน้าที่สําคัญของการจัดการงานบุคคล การวางแผนกําลังคน การจัดการคัดเลือก การฝึกอบรมและ
พัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นความดีความชอบ ตลอดจนระบบสวัสดิการ การสร้างขวัญและ
กําลังใจของพนักงาน โดยเน้นระบบการมีส่วนร่วม เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมบริการ
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ททร 211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
TMH 211 Microeconomics
ศึกษาความหมาย ลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การทําหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุป
สงค์ อุปทานและราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การใช้อุปสงค์และอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภค
และอรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิตและต้นทุนการผลิต ต้นทุนนะระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะ
ยาวมากซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและมลพิษของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์
ททร 212 เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
TMH 212 Microeconomics
ศึกษาแนวคิดว่าด้วยธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ
ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงของรายได้
ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์เงินตราและการ
วิเคราะห์รายได้ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความจําเริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบ
ททร 231 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
TMH 231 Business Finance
บุรพวิชา: ททร 121 หลักการบัญชีเบื้องต้น
ศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมบริการ เป้าหมายและ
ความสําคัญของการจัดการทางการเงิน ความรู้ตลาดการเงินและตลาดทุน การวิเคราะห์งบการเงินและการเคลื่อนไหวของ
เงินทุน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน การพิจารณาการลงทุน และวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในอุตสาหกรรมบริการ โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล รวมทั้งการจัดหาเงินทุนระยะสั้น และระยะยาว
ททร 251 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
3(2-2-5)
TMH 251 Business Information System
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการบริการ การสํารวจเครื่องมือทาง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อในการขายและส่งเสริมการขาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในระดับของการ
สํารองตั๋วหรือที่นั่ง ระบบปฏิบัติงานในสํานักงาน รวมถึงซอฟแวร์ต่างๆ ที่นํามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจบริการ
ททร 252 จรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
3(3-0-6)
TMH 252 Business Ethics
ศึ ก ษาหลั ก การดํ า เนิ น งานทางธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบขององค์ ก รต่ อ สั ง คม
สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียต่อองค์การ ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
การบริการ
ททร 351 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
TMH 351 Business Statistics Research
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางอุตสาหกรรมการบริการ จรรยาบรรณของ
นักวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล
การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานและการประเมินผลการวิจัย
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1.2 วิชาเฉพาะบังคับ
1.2.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
ททร 171 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH 171 Tourism Management
ศึกษาถึงลักษณะและรูปแบบของธุรกิจการท่องเที่ยว การวิเคราะห์และการวางแผนพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว
วิธีการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วยการตั้งเป้าหมายและนโยบายการดําเนินงาน การพิจารณาเกี่ยวกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของธุรกิจท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจจัดนําเที่ยว การเขียนรายการนําเที่ยว ศึกษาถึงวิธีการติดตามผลและ
ผลการปฏิบัติงานและปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในทางปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหา โดย
ศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง
ททร 172 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(2-2-5)
TMH 172 Tourist Behavior
ศึ ก ษาความต้ อ งการและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วประเภทต่ า งๆ โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ในการจํ า แนก
วัตถุประสงค์ของการเดินทาง วัฒนธรรม และลักษณะประชากรศาสตร์ รวมถึงแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อนํามาเป็น
พื้นฐานในการจัดการการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ททร 271 จิตวิทยาการบริการ
3(2-2-5)
TMH 271 Service Psychology
ศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานของความต้องการของบุคคลและแนวความคิดในเรื่องของ การนําเอาทฤษฎีทางจิตวิทยา
มาประยุกต์ใช้กับความต้องการในการบริการบุคคล รวมทั้งศึกษาถึงหลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพ เทคนิคการจูงใจลูกค้า
เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าไม่พอใจ และเทคนิคการใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการบริการ
ททร 272 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
3(2-2-5)
TMH 272 Tourism Geography of Thai and ASEAN Countries
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ เส้นทางการคมนาคม และการกําเนิดของแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในภูมิภาค การใช้และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ตลอดจนผลกระทบจากการท่องเที่ยว เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการ
ท่องเที่ยว
ททร 273 หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
TMH 273 Tour Guide
ศึก ษาความหมาย บทบาท หน้ า ที่ องค์ ป ระกอบและความรู้ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ย วข้ อ งและจํ า เป็ น ในการปฏิ บั ติ ง าน
ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าของมัคคุเทศก์ โดยให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่
ททร 371 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(2-2-5)
TMH 371 Ecotourism
องค์ความรู้พื้นฐานหลักการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
กระบวนการและขั้นตอนการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ลักษณะและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
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ททร 372 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH 372 Strategic Management in Tourism Business
ศึกษาความหมาย ความสํา คัญ และองค์ ประกอบของการจัด การเชิ งกลยุ ทธ์ ระดับและประเภทของกลยุท ธ์
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการธุรกิจท่องเที่ยว การวางแผนกล
ยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผลผลกลยุทธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กรธุรกิจการท่องเที่ยว
ททร 373 การจัดการภาวะวิกฤตในธุรกิจการท่องเทีย่ ว
3(3-0-6)
TMH 373 Crisis Management in Tourism Business
ศึกษาความหมายและผลกระทบของวิกฤติการณ์ ประเภทของวิกฤตการณ์วิธีการวิเคราะห์และการพยากรณ์
กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมิน การวางแผนเพื่อจัดการวิกฤติการณ์ เครื่องมือและกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรในภาวะวิกฤต รวม
ไปถึงกรณีศึกษาของการวิกฤติการณ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ททร 374 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(3-0-6)
TMH 374 History and Culture for Tourism in ASEAN Countries
ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและกลุ่ม
ประเทศอาเซียนในด้านโลกทัศน์ ค่านิยม ความเชื่อและพฤติกรรม การแลกเปลี่ยนและผสมผสานทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ยุคหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
ททร 471 แนวโน้มการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
TMH 471 Trends in Global Tourism
ศึกษาวิเคราะห์ความหมาย ขอบเขต ความสําคัญ และการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
ระหว่ า งประเทศต่ า งๆ ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ผลกระทบของ ลั ก ษณะและแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง แวดล้ อ ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับโลก ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ และ
ประเด็นเหตุการณ์ปัจจุบันในโลก
1.2.2 กลุ่มวิชาการโรงแรม
ททร 181 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
3(2-2-5)
TMH 181 Hotel Management
ศึกษาความเป็นมาของธุรกิจโรงแรม ความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรมใน
รูปแบบต่างๆ โครงสร้างการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกําหนดหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ในโรงแรม ศึกษา
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงแรม ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการโรงแรม การพัฒนาบุคลากร ศึกษาถึงข้อบกพร่องและแนว
ทางแก้ไขในการดําเนินกิจการโรงแรม
ททร 281 การจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
TMH 281 Housekeeping Management
ศึกษาโครงสร้างแผนกแม่บ้าน การดําเนินงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแม่บ้านตําแหน่งต่างๆ
บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่ดี งานทําความสะอาดห้องพัก และพื้นที่สาธารณะ งานซักรีด งานห้องผ้า และงานอื่นๆ ในแผนก
แม่บ้าน ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของโรงแรม สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน เอกสารและรายงาน
ของแผนกแม่บ้าน การประสานงานของแผนกแม่บ้านกับแผนกอื่น ปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า และแนวทางแก้ไข
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ททร 282 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
TMH 282 Food and Beverage Management
ศึกษาประเภทของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่องดื่ม การวางแผนรายการ
อาหาร การคิดต้นทุน รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคและขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหาร การรับคําสั่งรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม หลักในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การส่งเสริมการขายในภัตตาคาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
แบ่งสายงานรับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมและภัตตาคาร หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ตําแหน่งต่างๆ ของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ททร 381 การจัดการบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
TMH 381 Front of the House Management
ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม หน้าที่และขั้นตอนการทํางานของแผนกบริการส่วนหน้า การ
สํารองที่พัก การลงทะเบียน การต้อนรับ การจัดห้องพักให้แขก การบริการด้านสัมภาระ การให้บริการข้อมูลข่าวสาร วิธีการ
ชําระเงิน การจัดการเรื่องเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ การประสานงานกับแผนกต่างๆ ของโรงแรม มีฝึกงานนอกสถานที่
ททร 382 การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง
3(2-2-5)
TMH 382 Catering Management
พัฒนาการงานจัดเลี้ยง ประเภทและรูปแบบการจัดงาน การออกแบบรายการอาหารและเครื่องดื่ม การคํานวณ
ปริมาณอาหาร การควบคุมความสะอาดและความปลอดภัย การออกแบบตกแต่งสถานที่ และรูปแบบการจัดงาน การขายและ
การรับจอง การจัดการต้นทุน การวางแผนกําลังคน ความสัมพันธ์ของแผนกจัดเลี้ยงกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ททร 383 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
TMH 383 Strategic Management in Hotel Business
ศึกษาความหมาย ความสํา คัญ และองค์ ประกอบของการจัด การเชิ งกลยุ ทธ์ ระดับและประเภทของกลยุท ธ์
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการธุรกิจโรงแรม การวางแผนกล
ยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผลผลกลยุทธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กรธุรกิจการโรงแรม
ททร 384 การตลาดโรงแรมและการขาย
3(3-0-6)
TMH 384 Hotel Marketing and Sales
ศึกษาความสัมพันธ์และลําดับขั้นขององค์กรในการจัดการด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย
ตลอดจนการวางแผนงานและการกําหนดงบประมาณด้านการตลาด
ททร 481 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
TMH 481 Cross Cultural Communication
วิเคราะห์ถึงแนวคิด และพลวัตของการติดต่อสื่อสาร และวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคม ทฤษฎีและวิธีการต่างๆ ในการ
วิเคราะห์ความเกี่ยวเนื่องกันภายในสังคม และกลุ่มของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน กรณีศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการติดต่อสื่อสาร
และการแก้ปัญหาการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้น
ททร 482 การจัดการภาวะวิกฤตในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
TMH 482 Crisis Management in Hotel Business
ศึกษาความหมายและผลกระทบของวิกฤติการณ์ ประเภทของวิกฤตการณ์วิธีการวิเคราะห์และการพยากรณ์
กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมิน การวางแผนเพื่อจัดการวิกฤติการณ์เครื่องมือและกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรในภาวะวิกฤต รวม
ไปถึงกรณีศึกษาของการวิกฤติการณ์ในอุตสาหกรรมโรงแรม ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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ททร 483 สัมมนาการโรงแรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(2-2-5)
TMH 483 Seminar in Hotel Business of ASEAN Countries
การวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรม ศึกษาจากกรณีศึกษา บทความ เอกสาร สิ่งพิมพ์
ต่างๆ โดยพิจารณาถึงปัญหาด้านต่างๆ ในการบริหารโรงแรมทั้งในระดับชาติ และในกลุ่มประเทศอาเซียน นํามาผสมผสาน
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม ตลอดจนอภิปรายประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมโรงแรม แนวโน้มด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรม
1.3 วิชาเฉพาะเลือก
1.3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
1.3.1.1 วิชาการท่องเที่ยว
ททร 274 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3(3-0-6)
TMH 274 Cultural Tourism Management
ศึกษาความหมายของวัฒนธรรม ประเภทของวัฒนธรรม การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในมิติของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเน้นบริบทในเรื่องศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การวางแผนและการกําหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นํามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน
ททร 275 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์
3(3-0-6)
TMH 275 Medical and Health Tourism
ศึกษารูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อการรับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ เช่น
การรับบริการด้านศัลยกรรมหรือทันตกรรม รวมถึงการท่องเที่ยวแบบผสมผสานในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของนักท่องเที่ยว เช่น การออกกําลังกาย นั่งสมาธิ ฝึกโยคะ หรือไทเก๊ก บทบาท
ของธุรกิจเพื่อสุขภาพต่อธุรกิจท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน แนวคิดในการประกอบธุรกิจเพื่อสุขภาพ รูปแบบของธุรกิจเพื่อสุขภาพ
การจัดการการตลาดและการดําเนินธุรกิจเพื่อสุขภาพ การจัดองค์กร การงบประมาณ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
เพื่อสุขภาพ
ททร 375 การท่องเที่ยวความสนใจพิเศษ
3(3-0-6)
TMH 375 Special Interest Tourism
ศึกษาความหมายและคุณลักษณะพิเศษของการจัดการการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
และประสบการณ์ของบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบประหยัด
การท่องเที่ยวชนบท การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวทางเรือ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการด้านการตลาด การ
วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษรวมไปถึงบทบาทที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ททร 376 ธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
TMH 376 Airline Business
ศึกษาความหมายของธุรกิจการบิน ระบบการสํารองที่นั่ง การให้บริการผู้โดยสารทั่วไป ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เข้า-ออกระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจการบิน ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิการบิน
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ททร 472 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH 472 Tourism Planning and Development
ศึกษาความหมายและคุณลักษณะพิเศษของการจัดการการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ
และประสบการณ์ของบุคคลเฉพาะกลุ่ม เช่น การท่องเที่ยวเพื่อการผจญภัย การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวแบบประหยัด
การท่องเที่ยวชนบท การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการท่องเที่ยวทางเรือ โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการด้านการตลาด การ
วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวความสนใจพิเศษรวมไปถึงบทบาทที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
1.3.1.2 วิชาการโรงแรม
ททร 283 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
TMH 283 Integrated Marketing Communication for Hotel Industry
ศึกษาความหมายและทฤษฏีการสื่อสารแบบบูรณาการทางการตลาดสมัยใหม่ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ได้แก่ การ
โฆษณาออนไลน์ การสื่อสารทางการตลาดทางตรง การใช้พนักงานขาย การประชาสัมพันธ์ผ่านรูปแบบการสื่อสารสมัยใหม่
ต่างๆ ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้ ต้องผสมผสานและสร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มตลาดเป้าหมาย และกระบวนการใน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ททร 284 การจัดการบริการต้อนรับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
TMH 284 Green Hospitality Management
ศึกษาแนวคิดและความสําคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออุตสาหกรรมบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะ การจัดการ
มลภาวะเสียง น้ําเสีย ขยะและอื่น ๆ แนวทางการควบคุมการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ผลกระทบของอุตสาหกรรมบริการต่อ
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ปัญหา การอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียว
องค์การที่มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมบริการ
ททร 384 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
TMH 384 Hotel Business Planning and Development
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่นํามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก การวางแผน และการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ การตรวจสอบและประเมินทางเลือกในการขยายธุรกิจ
ททร 385 การจัดการสถานที่พักตากอากาศและสปา
3(3-0-6)
TMH 385 Resort and Spa management
การพัฒนารีสอร์ทและสปาประเภทต่างๆ การจัดโครงสร้างองค์การ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานในแต่
ละแผนก กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการลูกค้าการแก้ปัญหาในการให้บริการ บทบาทของผู้บริหารในด้านการจัดการ
ด้านการตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านการเงิน การบริหารสินค้าคงเหลือ การจัดการด้านคุณภาพการ
ให้บริการ การจัดการข้อมูลลูกค้า จรรยาบรรณในการให้บริการ
ททร 484 การจัดการสโมสรและบาร์
3(2-2-5)
TMH 484 Club and Bar Management
ศึกษาความหมาย บาทบาท ประเภทของสโมสรและบาร์ การบริหาร การดําเนินการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใน
ธุรกิจสโมสรและบาร์ การวิเคราะห์การตลาด การจัดการด้านสมาชิกสัมพันธ์ การจัดการอาหารและเครื่องดื่มในสโมสรและ
บาร์ การวางแผนการผลิตและการบริการ การจัดการด้านพนักงาน การบริหารการเงิน การจัดการเหตุการณ์พิเศษ
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1.3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
1.3.2.1 ภาษาอังกฤษ
อทท 291 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
ETM 291 English for Tourism Business 1
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนภาษา และบทสนทนาที่จําเป็นในการติดต่อสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น
การฝึ ก ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษและความรู้ เ กี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศได้ แ ก่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ซื้อสินค้า ของที่ระลึก การบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนการ
เดินทางและการทํางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อทท 391 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
ETM 391 English for Tourism Business 2
ศึกษาคําศัพท์ สํานวนภาษา และบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผู้เรียนสามารถให้ข้อแนะนําในเรื่องตารางการเดินทาง การเลือกที่พัก สายการบิน การวางแผนการ
เดินทางในต่างประเทศตลอดจนการคมนาคมในการท่องเที่ยว การเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน เป็นต้น เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการทํางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อรร 291 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1
3(2-2-5)
EHM 291 English for Hotel Business 1
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม โดยเน้นทักษะการสื่อสารเบื้องต้นการใช้คําศัพท์ ประโยค
และสํานวน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการในโรงแรม การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงแรม
การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจโรงแรม
อรร 391 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2
3(2-2-5)
EHM 391 English for Hotel Business 2
ศึกษาความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารขั้นกลางที่จําเป็นสําหรับธุรกิจการโรงแรมในสถานการณ์
ที่ซับซ้อนขึ้น การให้คําแนะนําเรื่อ งที่พัก การตอบจดหมาย การบริก ารและการจัดการร้านอาหาร ร้า นขายของที่ระลึ ก
นันทนาการ และธุรกรรมทางการเงิน
1.3.2.2 ภาษาจีน
จทร 391 ภาษาจีนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 1
3(2-2-5)
CTH 391 Chinese for Tourism and Hotel Business I
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาจีนทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นทักษะการสื่อสารเบื้องต้นการใช้
คําศัพท์ ประโยคและสํานวน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
โรงแรม การติดต่อสื่อสารทางทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
จทร 392 ภาษาจีนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2
3(2-2-5)
CTH 392 Chinese for Tourism and Hotel Business II
ศึกษาความรู้ทางภาษาจีน เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารขั้นกลางที่จําเป็นสําหรับ ทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การให้คําแนะนําเรื่องที่พัก การตอบจดหมาย การบริการและการจัดการร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึก นันทนาการ และธุรกรรมทางการเงิน
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จทร 491 ภาษาจีนในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
3(2-2-5)
CTH 491 Chinese for Tourism and Hotel Business III
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาจีนขั้นสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียน ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจอุตสาหกรรมการ
บริการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการทักษะการสื่อสารที่ใช้การนําเสนองาน การประชุมระดมความคิดเห็น การ
อภิปราย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนด้านการตลาดสําหรับทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
1.3.2.3 ภาษาญี่ปุ่น
ญทร 391 ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 1
3(2-2-5)
JTH 391 Japanese for Business Tourism and Hotel I
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นทักษะการสื่อสารเบื้องต้นการใช้
คําศัพท์ ประโยคและสํานวน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
โรงแรม การติดต่อสื่อสารทางทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
ญจร 392 ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2
3(2-2-5)
JTH 392 Japanese for Business Tourism and Hotel II
ศึกษาความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารขั้นกลางที่จําเป็นสําหรับทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การให้คําแนะนําเรื่องที่พัก การตอบจดหมาย การบริการและการจัดการร้านอาหาร ร้านขายของที่
ระลึก นันทนาการ และธุรกรรมทางการเงิน
ญจร 491 ภาษาญี่ปุ่นในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
3(2-2-5)
JTH 491 Japanese for Business Tourism and Hotel III
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจอุตสาหกรรมการ
บริการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการทักษะการสื่อสารที่ใช้การนําเสนองาน การประชุมระดมความคิดเห็น การ
อภิปราย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนด้านการตลาดสําหรับทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
1.3.2.4 ภาษาเกาหลี
กทร 391 ภาษาเกาหลีในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 1
3(2-2-5)
KTH 391 Korean for Business Tourism and Hotel I
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาเกาหลีทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นทักษะการสื่อสารเบื้องต้นการใช้
คําศัพท์ ประโยคและสํานวน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
โรงแรม การติดต่อสื่อสารทางทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
กทร 392 ภาษาเกาหลีในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2
3(2-2-5)
KTH 392 Korean for Business Tourism and Hotel II
ศึกษาความรู้ทางภาษาเกาหลี เพื่อสร้างทักษะการสื่อสารขั้นกลางที่จําเป็นสําหรับทางธุรกิจอุตสาหกรรมการ
บริการ ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การให้คําแนะนําเรื่องที่พัก การตอบจดหมาย การบริการและการจัดการร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึก นันทนาการ และธุรกรรมทางการเงิน
กทร 491 ภาษาเกาหลีในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
3(2-2-5)
KTH 491 Korean for Business Tourism and Hotel III
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาเกาหลีขั้นสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจอุตสาหกรรม
การบริการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการทักษะการสื่อสารที่ใช้การนําเสนองาน การประชุมระดมความคิดเห็น
การอภิปราย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนด้านการตลาดสําหรับทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
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1.3.2.5 ภาษาเวียดนาม
วทร 391 ภาษาเวียดนามในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 1
3(2-2-5)
VTH 391 Vietnamese for Business Tourism and Hotel I
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาเวียดนามทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ โดยเน้นทักษะการสื่อสารเบื้องต้นการ
ใช้คําศัพท์ ประโยคและสํานวน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการ การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
โรงแรม การติดต่อสื่อสารทางทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
วทร 392 ภาษาเวียดนามในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 2
3(2-2-5)
VTH 392 Vietnamese for Business Tourism and Hotel II
ศึกษาความรู้ทางภาษาเวียดนามเพื่อสร้างทักษะการสื่อสารขั้นกลางที่จําเป็นสําหรับทางธุรกิจอุตสาหกรรมการ
บริการ ในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การให้คําแนะนําเรื่องที่พัก การตอบจดหมาย การบริการและการจัดการร้านอาหาร ร้าน
ขายของที่ระลึก นันทนาการ และธุรกรรมทางการเงิน
วทร 491 ภาษาเวียดนามในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม 3
3(2-2-5)
VTH 491 Vietnamese for Business Tourism and Hotel III
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาเวียดนามขั้นสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจอุตสาหกรรม
การบริการ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมไปถึงการทักษะ การสื่อสารที่ใช้ การนําเสนองาน การประชุมระดมความคิดเห็น
การอภิปราย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวางแผนด้านการตลาดสําหรับทางธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ
2. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ททร 473 ทักษะอาชีพทางการท่องเที่ยว
6(0-6-12)
TMH 473 Training Practicum in Tourism
ปฏิบัติงานกับนิติบุคคล บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ สถานประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว จํานวนไม่ต่ํากว่า 400 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ในภาคปลายของชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้
ทางวิชาชีพก่อนการทํางาน มีการประเมินผลการฝึกงาน และมีการนําเสนอรายงานการฝึกงาน
ททร 485 ทักษะอาชีพทางการโรงแรม
6(0-6-12)
TMH 485 Training Practicum in Hotel
ปฏิบัติงานกับนิติบุคคล บริษัทจํากัด รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ สถานประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
โรงแรม ไม่จํานวนไม่ต่ํากว่า 400 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ในภาคปลายของชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้
ทางวิชาชีพก่อนการทํางาน มีการประเมินผลการฝึกงาน และมีการนําเสนอรายงานการฝึกงาน
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
1. วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
1.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านบังคับ
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1
4(4-0-8)
MA 111 Mathematics 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การอินทิเกรดพังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์
คณ 221 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3(3-0-6)
MA 221 Elementary Linear Algebra
ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ ตัวกําหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นเวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิง
เส้น การประยุกต์
หมายเหตุ วิชานี้เน้นมโนมติและเทคนิคการคํานวณ แต่ไม่เน้นการพิสูจน์ จึงไม่อนุญาตสําหรับผูท้ ี่เรียน คณ 323 มาแล้ว
สถ 241 วิธีการทางสถิติ 1
3(3-1-5)
ST 241 Statistical Methods 1
มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวส์ซง การแจกแจงปกติ การแจกแจง
การชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสาหรับค่าเฉลี่ยของประชากร 1 กลุ่ม ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุ่ม สัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม ความแตกต่างของสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม ความแปรปรวนของ
ประชากร 1 กลุ่ม ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ ม วิชานี้เน้นถึ งการประยุกต์ ของวิธี การทางสถิติกั บข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
CP 111 Computer programming
วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
ด้วยภาษาขั้นสูง และการประยุกต์ใช้งาน
1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้านเลือก
คพ 214 การโปรแกรมวิชวลเบสิก
3(2-2-5)
CP 214 Visual Basic Programming
หลักพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ส่วนประกอบและคุณลักษณะการออกแบบสร้างฟอร์มและเมนู
การประมวลผลฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาแบบวิชวลสําหรับการพัฒนาโครงงาน
คพ 241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3(3-0-6)
CP 241 Data Structures and Algorithm
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและการ
ประยุกต์ การเรียงลําดับข้อมูลและการค้นข้อมูล
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คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ
3(2-2-5)
CP 251 Web Programming
หลักการของเวิร์ดไวด์เว็บ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ การออกแบบและการสร้าง
เว็บไซต์
คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟิก
3(2-2-5)
CP 355 Computer Graphics
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เทคนิค วิธีการ เครื่องมือและการประยุกต์
2. หมวดวิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ
ภม 111 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(3-0-6)
GE 111 Geography of Thailand
ศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทยอย่างมีระบบและหลักเกณฑ์ ทีต่ ั้ง ขนาด รูปร่างและพรมแดน โครงสร้างและลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรดิน การใช้ที่ดิน ประชากร ทรัพยากรน้ําและชลประทาน การคมนาคม
ขนส่ง ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ภม 112 ภูมิศาสตร์กายภาพเบื้องต้น
3(3-1-5)
GE 112 Introduction to Physical Geography
ศึกษาสภาวะธรรมชาติของโลกในทวีปต่าง ๆ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ํา และพืชพรรณธรรมชาติ
รวมทั้งหลักเกณฑ์และกระบวนวิธีที่จะอธิบายถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ภม 113 ปรัชญาและแนวคิดทางภูมศิ าสตร์
3(3-0-6)
GE 113 Philosophy and Thought in Geography
วิวัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตร์ ทฤษฎี และปรัชญา จากสมัยคลาสสิกสู่ปัจจุบัน นักภูมิศาสตร์ที่สําคัญและ
อิทธิพลที่มีต่อสาขาวิชา วิธีการค้นคว้าของภูมิศาสตร์ร่วมสมัย
ภม 211 การแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2-5)
GE 211 Map Interpretation
การอ่านแผนที่ การแปลความหมายแผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่เฉพาะเรื่อง การวัดระยะทาง การหาทิศทาง การ
กําหนดตําแหน่ง ระบบพิกัดบนแผนที่ การกําหนดมาตราส่วน การวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ การใช้แผนที่ภูมิประเทศ การ
ปรับปรุงแผนที่
ภม 212 การอ่านสําหรับภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 212 Reading in Geography
หลักการอ่าน การพัฒนาทักษะในการอ่าน การแปล การสรุปใจความสําคัญจากบทความ เอกสารวิชาการ ตํารา
ทางภูมิศาสตร์ และคําศัพท์ทางภูมิศาสตร์
ภม 213 หลักภูมิศาสตร์ภูมิภาค
3(3-0-6)
GE 213 Principles of Regional Geography
ศึกษาภูมิภาคของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะเฉพาะทางกายภาพ เศรษฐกิจ มนุษย์ สังคม การวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
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ภม 214 การแผนที่ I
3(2-2-5)
GE 214 Cartography I
ทฤษฎี และหลั กการเบื้อ งต้น ของการแผนที่ องค์ป ระกอบของแผนที่ เส้ นโครงแผนที่ วิธี การเก็ บข้ อ มูล การ
ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบสัญลักษณ์ การวางนัยทั่วไป ทฤษฎีสี การใช้สีในการออกแบบแผนที่ การ
ประกอบและการสร้างแผนที่
ภม 311 ระเบียบวิธีวิจยั และสถิติสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
GE 311 Research Methodology and Statistics for Geographer
หลักการระเบียบวิธีวิจัย การกําหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย ความสําคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ การรวบรวม
และจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงคุณลักษณะ การตั้งสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การกําหนดและวัดตัวแปร การสร้างแบบ
สํารวจ/แบบสอบถาม/แบบทดสอบ และการเขียนรายงานการวิจัยเชิงภูมิศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางภูมิศาสตร์ในระดับ
ท้องถิ่นและระดับภาค โดยใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในการสร้างและทดสอบแบบจําลองทางภูมิศาสตร์
ภม 312 การรับรู้ระยะไกลจากภาพ I
3(2-2-5)
GE 312 Remote Sensing I
หลักการเบื้องต้นของการสํารวจข้อมูลระยะไกล ทฤษฎีแสง ประเภทและการทํางานของดาวเทียม หลักการแปล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตาและเชิงเลข ประเภทของภาพถ่ายดาวเทียม เทคนิคต่าง ๆ ในการประมวลผลภาพ การใช้
ภาพถ่ายจากดาวเทียมในงานสํารวจทรัพยากรเบื้องต้น
ภม 313 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ I
3(2-2-5)
GE 313 Geographic Information System I
หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทของโครงสร้าง ข้อมูล วิธีการนําเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการแสดงผล ฝึกปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ภม 314 โฟโตแกรมเมตรี I
3(2-2-5)
GE 314 Photogrammetry I
เรขาคณิตของรูปถ่ายทางอากาศ กล้องถ่ายภาพทางอากาศ การวัดความสูงของวัตถุและภูมิประเทศ ความคลาด
เคลือ่ นเนื่องจากความต่างระดับ การกําหนดจุดควบคุม การขยายจุดควบคุม การประมวลผลภาพเชิงเลข การจัดภาพภายใน
และการจัดภาพภายนอก กระบวนการสร้างภาพออโธ การใช้เครื่องมือโฟโตแกรมเมตรีเพื่อทําแผนที่และปรับปรุงแผนที่
ภม 315 การสํารวจสําหรับนักภูมิศาสตร์ I
3(2-2-5)
GE 315 Survey for Geographer I
หลักการสํารวจพื้นระนาบ การวัดระยะทาง และมุม งานวงรอบ การกําหนดจุดควบคุม การทําแผนที่โดยใช้
เครื่องมือสํารวจพื้นฐาน การนําข้อมูลมาจัดการ และการประยุกต์ GPS ทางภูมิศาสตร์
ภม 411 ภาษาอังกฤษขัน้ สูงสําหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 411 Advanced English for Geographer
ฝึกทักษะการฟัง พูดและเขียน การนําเสนอผลงานวิชาการ การสรุปผลงานจากโครงงานการเขียนประวัติตนเอง
การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ
ภม 412 สัมมนาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
3(1-4-4)
GE 412 Seminar in Geography and Geoinformatics
บูรณาการทฤษฎี วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคนิคทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศที่จําเป็นและเหมาะสม เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกงาน
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ภม 413 การฝึกงาน
3(0-8-1)
GE 413 Practicum in Geography
การฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ในภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 480
ชั่วโมง มีระบบการประเมินจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบและสถานที่ฝึกงาน โดยนิสิตมีการนําเสนอผลงาน อภิปรายแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นจากการฝึกงาน
2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.1 หมวดภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)
ภม 221 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
GE 221 Introduction to Geology
ลักษณะโครงสร้างของเปลือกโลก แร่และหินประเภทต่างๆ กระบวนการทางธรณีวิทยา บทบาททางธรณีต่อ
สภาพแวดล้อม ผลกระทบที่มีต่อมนุษย์ ธรณีวิทยาประเทศไทย การปฏิบัติภาคสนาม เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของหิน การแบ่ง
ประเภทหิน และโครงสร้างทางธรณีวิทยา
ภม 321 ภูมิศาสตร์ดินและการเกษตร
3(2-2-5)
GE 321 Soil and Agricultural Geography
การกําเนิดดิน คุณสมบัติ ทางเคมี ฟิสิกส์ การจําแนกดิน การสํารวจดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการเกษตร และ
การจัดการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
ภม 322 ภูมิอากาศวิทยา
3(2-2-5)
GE 322 Climatology
องค์ประกอบของภูมิอากาศ เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยา ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ ระบบการจําแนกเขตภูมิอากาศ
และลักษณะเฉพาะของภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศในปัจจุบัน ศึกษาดูงาน
ในหน่วยงานด้านภูมิอากาศ
ภม 323 ธรณีสัณฐานวิทยา
3(2-2-5)
GE 323 Geomorphology
โครงสร้างทางธรณีสันฐาน ลักษณะภูมิประเทศ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ
ของภูมิประเทศ ทฤษฎีสําหรับอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศ วิเคราะห์ลักษณะธรณีสัณฐานของภูมิประเทศที่
สําคัญ
ภม 324 ภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเลและการจัดการ
3(3-0-6)
GE 324 Coastal Geography and Management
โครงสร้างและลักษณะของชายฝั่ง กระบวนการทางอุทกศาสตร์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง การป้องกัน
ผลกระทบชายฝั่งอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
ภม 421 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
GE 421 Hydrology
อุทกวัฏจักรบนผิวโลก ปริมาณน้ําฝนในลุ่มน้ํา สภาวะของน้ําใต้ดินและน้ําผิวดิน แหล่งน้ําต่างๆ ผลกระทบของน้ํา
ต่อสภาวะแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านอุทกวิทยา
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2.2.2 หมวดภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)
ภม 231 การวางผังเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
GE 231 Introduction to Urban Planning
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผังเมือง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการออกแบบผัง ทั้งด้านกายภาพ
และสภาพแวดล้อม
ภม 232 การวางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน
3(2-2-5)
GE 232 Land Use and Infrastructure Planning
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์การวางแผนด้าน
กายภาพที่ ส นั บ สนุ น การพั ฒ นาเมื อ ง การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ระบบการคมนาคมขนส่ ง
กระบวนการและเทคนิคการวางแผนขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภม 233 ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน
3(3-0-6)
GE 233 Population and Settlement
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของประชากรโลก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายของประชากร การย้ายถิ่น แรงผลักดัน
แรงดึงดูด การขยายตัว กรณีศึกษา
ภม 331 ภูมิศาสตร์เมือง
3(3-0-6)
GE 331 Urban Geography
ที่ตั้งและโครงสร้างของเมือง ทฤษฎีและแบบจําลองกระบวนการกลายเป็นเมือง โครงข่ายการคมนาคม ปัญหา
พื้นฐานของเมือง และการปรับปรุงแก้ไข
ภม 332 สภาพแวดล้อมเมืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
GE 332 Urban Environment and Sustainable Development
หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศเมือง แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา
ภม 333 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
3(3-0-6)
GE 333 Cultural Geography
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับวิวัฒนาการของมนุษย์ อารยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของโลก
ภม 334 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
GE 334 Economic Geography
ภู มิ ศ าสตร์ เ ศรษฐกิ จ โลกเบื้ อ งต้ น พื้ น ฐานระบบเศรษฐกิ จ ทฤษฎี ภ าคเศรษฐกิ จ และที่ ตั้ ง เชิ ง พื้ น ที่
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรและกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รูปแบบการกระจายของกิจกรรมการ
ผลิต จําหน่าย และการบริโภค การขนส่ง และการสื่อสารในระบบเศรษฐกิจ มุมมองทางภูมิศาสตร์ต่อการเจริญเติบโต และการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
ภม 335 การขนส่งและโลจิสติกส์
3(3-0-6)
GE 335 Transportation and Logistics
ระบบการขนส่งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การขนส่งในเมือง ลักษณะ
โครงข่ายการคมนาคมที่มีผลต่อรูปแบบการใช้ที่ดินและรูปร่างของชุมชนเมือง การวางแผนและการบริหารจัดการโลจิสติกส์
เบื้องต้น การขนส่งกับเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม นโยบายและการวางแผนด้านการขนส่ง ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ภม 336 ภูมิศาสตร์ชนบท
3(3-0-6)
GE 36 Rural Geography
สภาพและโครงสร้างชนบท เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนในชนบท ปัญหาพื้นฐานชนบท และการปรับปรุงแก้ไข
ภม 337 ภูมิศาสตร์เมืองทันสมัย
3(3-0-6)
GE 337 Geography of Modern City
หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเกิดเมืองสมัยใหม่ ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของเมือง ผลกระทบ
จากปัจจัยภายในและภายนอกที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคม
ภม 338 ภูมิศาสตร์การแพทย์
3(3-0-6)
GE 338 Medical Geography
ปัจ จัย ทางกายภาพและพฤติ ก รรมศาสตร์ ที่ ก่อ ให้เ กิ ดโรค การใช้เ ทคโนโลยี ภูมิ ส ารสนเทศ ศึ กษาที่ตั้ ง พื้ น ที่
เหมาะสมของการกระจายของสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
ภม 339 ภูมิศาสตร์อาเซียน
3(3-0-6)
GE 339 Geography of Asian Community
ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน แนวทางความ
ร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ
ภม 431 การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวในเมือง
3(2-2-5)
GE 431 Planning and Management for Urban Tourism
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเมือง ทั้งในด้านของโครงสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของเมือง การ
วางแผนการจัดการการท่องเที่ยวในเมือง มีภาคปฏิบัติ
ภม 432 ภูมศิ าสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
GE 432 Geography of Marketing and Manufacturing
การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการตลาดและอุตสาหกรรมของแต่ละ
ภูมิภาค อิทธิพลของที่ตั้งต่อการผลิต การค้าปลีก นโยบายและการวางแผน การจัดการพื้นที่เพื่อการค้าปลีก
ภม 433 ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
GE 433 Geography of Eco-Tourism
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลกระทบ
ทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม เน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย การศึกษา
นอกสถานที่
2.2.3 หมวดภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Geography)
ภม 141 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
3(3-0-6)
GE 141 Natural Resource Environment and Management
ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อม สมดุลของ
ระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ความขัดแย้ง
ระหว่างการจัดการทรัพยากร และการอนุรักษ์ทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหา
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ภม 241 การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
GE 241 Environmental System Analysis and Environmental Impact Assessment
หลักการการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม ความจําเป็นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน สาเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม วิธีการ
มาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระบวนการในการจัดทําเอกสารรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการทําประชาพิจารณ์ กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ
ภม 242 การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GE 242 Environmental Management
ความรู้ พื้ น ฐานของการจั ด การสิ่ง แวดล้ อ ม มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อ ม จริ ยธรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม ลั กษณะเฉพาะของระบบ
สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน หลักการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและกระบวนการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการมี
ส่วนร่วม การส่งเสริมผู้มีส่วนร่วมของชุมชน หลักธรรมาภิบาลในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภม 243 ภูมิสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GE 243 Geoecology
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบนิเวศทางธรรมชาติ ได้แก่ ระบบนิเวศบนบก
ระบบนิเวศแหล่งน้ําจืด ระบบนิเวศทางทะเล คุณลักษณะเฉพาะของนิเวศวิทยา องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและ
หน้าที่ของสิ่งแวดล้อม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
ภม 341 การจัดการลุ่มน้ํา
3(2-2-5)
GE 341 Watershed Management
แนวคิดและขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ํา หลักการในการจัดการลุ่มน้ําตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ํา หลักและวิธีปฏิบัติใน
การจัดการพื้นที่ลมุ่ น้ําเพื่อการอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง
ภม 342 การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา
3(3-0-6)
GE 342 Wetland Ecosystem management
นิยาม ประเภทและความหลากหลายของพื้นที่ ชุ่มน้ํ า คุ ณค่า และความสําคั ญของพื้น ที่ชุ่ม น้ําในประเทศไทย
อนุสัญญาต่างๆ ที่ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ําของโลก ปัญหา การจัดการผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ําและการจัดการพื้นที่ชุ่ม
น้ําแบบยั่งยืน กรณีศึกษา
ภม 343 ภูมิศาสตร์กับพิบัติภัยทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
GE 343 Geography and Natural Disaster
สาเหตุและประเภทของการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ดินถล่ม อุทกภัย คลื่นสึนามิ เป็นต้น
ปัจจัยเชิงพื้นที่ที่มีผลต่อการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ การใช้เครื่องมือวัดระดับความรุนแรงของพิบัติภัยธรรมชาติ การ
วางแผนด้านเทคโนโลยีและสังคมเพื่อเตรียมพร้อมรับผลกระทบจากพิบัติภัยธรรมชาติ กรณีศึกษา
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ภม 344 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
3(3-0-6)
GE 344 Global Climate Change
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศโลกในอดีตและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ การวัดและทํานายผลที่เกิดขึ้น การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยคาร์บอน ภาวะล่อแหลมเปราะบาง การปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มาตรการในการลดผลกระทบ กลไกการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลก
2.3.4 หมวดภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)
ภม 251 โฟโตแกรมเมตรี II
3(2-2-5)
GE 251 Photogrammetry II
หลัก การแปลความหมายจากรูป ถ่า ยทางอากาศ ด้ านภู มิศ าสตร์ กายภาพ ลัก ษณะภู มิป ระเทศ ลั กษณะทาง
ธรณีวิทยา ลักษณะทางธรณีสณ
ั ฐาน และภูมิศาสตร์มนุษย์ เรื่องการใช้ทดี่ ิน การตั้งถิ่นฐาน เพื่อจัดทําแผนที่เฉพาะเรื่อง
ภม 351 การแผนที่ II
3(2-2-5)
GE 351 Cartography II
หลักการและการปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตแผนที่เฉพาะเรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ
เทคนิคการทําแผนที่ การนําเสนอด้วยแผนที่เฉพาะเรื่องแบบต่างๆ การแผนที่คอมพิวเตอร์
ภม 352 การสํารวจสําหรับนักภูมิศาสตร์ II
3(2-2-5)
GE 352 Survey for Geographer II
หลักการสํารวจ และงานรังวัดภูมิประเทศ แนวคิดสัณฐานของโลก งานระดับ ค่าความคลาดเคลื่อนจากงานระดับ
กล้องสํารวจชนิดต่างๆ เทคโนโลยีทันสมัยที่ใช้ในการสํารวจ การทําแผนที่ภูมิประเทศ การประยุกต์ใช้งานสํารวจในทาง
ภูมิศาสตร์
ภม 353 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
3(3-0-6)
GE 353 Spatial Analysis
หลักการและแบบจําลองในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ การแพร่กระจาย กระบวนการและ
โครงสร้างเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ปัจจัยทําเลที่ตั้งทางเลือกต่างๆ มีการฝึกปฏิบัติและการศึกษาพื้นที่
ภม 451 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ II
3(2-2-5)
GE 451 Geographic Information System II
การวิเ คราะห์ ข้ อมู ล เชิง พื้ น ที่อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม การแสดงผลข้ อมู ล เชิง พื้ น ที่ การใช้ แ บบจํ า ลองทางด้ า นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ/หรือเศรษฐสังคม การทําโครงงานโดย
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ภม 452 การรับรู้ระยะไกลจากภาพ II
3(2-2-5)
GE 452 Remote Sensing II
กระบวนการสร้างภาพดิจิตอลขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสายตา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และการ
จําแนกข้อมูลจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเชิงตัวเลข ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในด้านอื่น ๆ
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1. วิชาเอกบังคับ
ปศ 111 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
HI 111 Thai Civilization
ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมไทยด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดีย อารยธรรม
จีน และอารยธรรมตะวันตกที่เป็นพื้นฐานของอารยธรรมไทย
ปศ 201 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา(ประวัติศาสตร์) 1
3(2-2-5)
HI 201 English for Academic Purposes (History) I
ฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสังคมโลก เพื่อเพิ่มพูนศัพท์ และเรียนรู้ความหมาย
และประเด็นหรือแก่นเรื่อง
ปศ 202 ภาษาอังกฤษสําหรับเฉพาะสาขา(ประวัติศาสตร์) 2
3(2-2-5)
HI 202 English for Academic Purposes (History) II
ฝึกการอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นเอกสาร บทความหรือตําราโดยสามารถ
เก็บความและเข้าใจเนื้อหา หรือความสําคัญของงานเขียน
ปศ 203 ความรู้เบื้องต้นสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
HI 203 Introduction to History
ศึกษาความรู้เบื้องต้นที่มีความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ลักษณะของประวัติศาสตร์ ปัญหา ข้อจํากัดและ
ความสัมพันธ์กบั ศาสตร์อื่นๆ รวมทั้งเรียนรู้ทักษะของการเป็นนักประวัติศาสตร์ ทั้งด้านการใช้ วิเคราะห์ และตีความหลักฐาน
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ
ปศ 211 ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 211 Pre-Modern Thai History
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
ปศ 212 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 212 Modern Thai History
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่เริ่มการทําสนธิสัญญา
เบาว์ริงจนถึงสมัยประชาธิปไตย
ปศ 221 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 221 Modern South East Asian History
ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จากสมัยอาณานิคม การเป็นเอกราชของ
ชาติต่างๆ พัฒนาการของแต่ละชาติหลังสมัยอาณานิคม ความขัดแย้งและความร่วมมือในภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์และความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในโลกปัจจุบัน
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ปศ 301 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3(3-0-6)
HI 301 Historiography
ศึกษาประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นกระบวนการที่ความรู้และความเข้าใจเกีย่ วกับอดีตได้รับการผลิตและนําเสนอผ่าน
งานเขียนทางประวัติศาสตร์ทั้งในโลกตะวันตกและไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน โดยเน้นการวิเคราะห์และ
อภิ ป รายเกี่ ย วกับ ปรั ช ญาและวิ ธีวิ ท ยาต่ างๆ ซึ่ งมี อิ ท ธิ พลต่ อ การมองอดีต และการเขี ย นงานทางประวั ติศ าสตร์ รวมทั้ ง
พัฒนาการของการเขียนงานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ปศ 302 การวิจัยประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
HI 302 Research Methods in History
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์และปัญหาในการทํางานวิจัยทางประวัติศาสตร์ ด้วยการทํางานวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์หนึ่งเรื่องตามความสนใจของนิสิต โดยวิเคราะห์พรมแดนความรู้ของเรื่องที่นิสิตสนใจเพื่อนํามาตั้งคําถามการ
วิจัยและเลือกวิธีวิทยา ฝึกฝนการรวบรวมข้อมูล การใช้และวิเคราะห์ตีความหลักฐานประเภทต่างๆ และการนําเสนอผลงาน
การวิจัยทั้งในรูปแบบการเขียนและการนําเสนอหน้าชั้นเรียน
ปศ 303 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(2-2-5)
HI 303 Contemporary World Affairs
วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ความขัดแย้ง และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวคิด
และอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง ศาสนา รวมถึงผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค การเติบโตและปัญหาของ
ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ปศ 331 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 331 Modern East Asian History
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ ของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน
ปศ 341 ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 341 Modern South Asian History
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ ในเอเชียใต้ ตั้งแต่การต่อสู้เพื่อ
เอกราชของอินเดีย การแบ่งแยกเป็นประเทศปากีสถาน และบังคลาเทศ ภูมิหลังและปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ
ศรีลังกา ตลอดจนความสําคัญและบทบาทของเอเชียใต้ในโลกปัจจุบัน
ปศ 351 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19
3(3-0-6)
HI 351 European History since the 19th Century
ศึกษาสภาพของยุโรปตั้งแต่สมัยนโปเลียน การปฏิวัติอุตสาหกรรม ขบวนการเสรีนิยม ชาตินิยม การรวมชาติของ
เยอรมนีและอิตาลี ลัทธิจักรวรรดินิยม ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง
การเกิดและการสิ้นสุดของสงครามเย็น ตลอดจนเหตุการณ์สําคัญที่ตามมา
ปศ 361 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
HI 361 American History
ศึกษาความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่ทําให้ประเทศที่
ก่อ ตั้ ง ใน ค.ศ. 1776 กลายเป็ นมหาอํ า นาจตะวั น ตกในต้ น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 โดยศึ ก ษาทั้ ง เหตุ ก ารณ์ ใ นประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกาในการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา
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ปศ 405 สัมมนาประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
HI 405 Seminar in History
ศึกษาและวิเคราะห์หาเรื่องราวหรือกรณีสําคัญที่เกิดขึ้นใหม่จากการค้นคว้าวิจัย หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ทั้งไทย เอเชีย และตะวันตก เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในหัวข้อนั้นๆ โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
2. วิชาเอกเลือก
2.1 หมวดประวัติศาสตร์ไทย
ปศ 311 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย
3(3-0-6)
HI 311 Contemporary Thai History
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ.2475 จนถึงปัจจุบัน
ปศ 312 อยุธยาศึกษา
3(3-0-6)
HI 312 Ayutthaya Study
ศึกษาองค์ความรู้เกีย่ วกับอาณาจักรอยุธยา ภูมิสถาน พัฒนาการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม
การค้ า และความสั ม พัน ธ์ กับ ต่ างประเทศ ความเจริญ และการล่ม สลาย ตลอดจนอยุ ธยาในฐานะเมื อ งมรดกโลก ความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน และความสําคัญของอยุธยาด้านอื่นๆ ในปัจจุบัน
ปศ 313 ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 – 20
3(3-0-6)
HI 313 Thai Foreign Relations from the 15th to the 20th Centuries
ศึกษาความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศในด้านการทูต การค้า สังคม และการปรับเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมของไทยในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20
ปศ 314 ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
HI 314 History of Thai Politics and Government
ศึกษารูปแบบและแนวคิดทางการเมืองการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ. 2475 โดยพิจารณาความ
ต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางด้ านความคิด และการจั ดการปกครองในสมัยต่ างๆ รวมถึ งการวิ เคราะห์และตีค วาม
เหตุการณ์สําคัญทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา
ปศ 315 ประวัติศาสตร์สังคม และวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
HI 315 Thai Social and Cultural History
ศึกษาระบบชนชั้นและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึง พ.ศ. 2475 วิเคราะห์โครงสร้าง วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาที่สะท้อนความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
ปศ 316 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
HI 316 Economic History of Thailand
ศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึง พ.ศ. 2475 ปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย
ปศ 317 บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
HI 317 Roles of Women in Thai History
ศึกษาแนวความคิดการแบ่งแยกเพศ สิทธิ สถานภาพ และบทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทยทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเรียกร้องสิทธิของสตรี
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ปศ 411 โบราณคดีในประเทศไทย
3(3-0-6)
HI 411 Archaeology in Thailand
ศึกษาความหมายของวิชาโบราณคดี ขอบเขตของการศึกษา การดําเนินงานโบราณคดีในประเทศไทย ประโยชน์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
ปศ 412 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
3(2-2-5)
HI 412 Thai Local History
ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น องค์ความรู้ของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศ
ไทยป และให้นิสิตฝึกวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ปศ 413 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3(2-2-5)
HI 413 Seminar in Thai History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเรื่องราวหรือกรณีสําคัญที่เกิดขึ้นใหม่จากการค้นคว้าวิจัย หรือการเปลี่ยนแปลง
สําคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในอดีต และปัจจุบัน โดยจัด
สัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
ปศ 414 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
HI 414 Art History of Thailand
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของศิ ล ปะในประเทศไทยตั้ ง แต่ ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น โดยเฉพาะด้ า น
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยศึกษาตามลําดับสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในด้านรูปแบบและ
เอกลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ตลอดจนอิทธิพลของศาสนา และรูปแบบของศิลปกรรม
จากภายนอกที่มีต่อศิลปะไทย
2.2 หมวดประวัติศาสตร์เอเชีย
ปศ 231 อารยธรรมตะวันออก
3(3-0-6)
HI 231 Eastern Civilization
ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันออกโดยเฉพาะอารยธรรมจีน และอารยธรรมอินเดีย โดยเน้น
ศึก ษารากฐานของความคิ ด ปรั ชญา ศาสนา ลั ทธิ ค วามเชื่ อ และศิ ล ปะวิ ท ยาการต่ า งๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นแต่ ละยุ ค สมั ย รวมทั้ ง
ความสัมพันธ์และอิทธิพลของอารยธรรมทั้งสองต่อภูมิภาคเอเชีย
ปศ 321 อาเซียน
3(3-0-6)
HI 321 ASEAN
ศึกษากําเนิด การปรับตัวและการดําเนินงานของอาเซียนในยุคสงครามเย็น หลังสงครามเย็น ยุควิกฤติเศรษฐกิจ
รวมทั้งการขยายตัวและความพยายามของอาเซียนในการปรับเปลี่ยนจากองค์กรความมั่นคงไปสู่การบูรณาการทางเศรษฐกิจที่
มีนโยบายเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมและชีวิตประจําวันของประชาชนในประเทศสมาชิก
ปศ 322 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
HI 322 Seminar in Southeast Asian History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์สําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ้ง โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
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ปศ 332 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3(2-2-5)
HI 332 Seminar in East Asian History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์สําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ้ง โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน
ปศ 342 สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียใต้
3(2-2-5)
HI 342 Seminar in South Asian History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์สําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ้งโดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน
ปศ 343 ประวัตศิ าสตร์ตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
HI 343 History of the Middle East
ศึกษาความเป็นมาของดินแดนตะวันออกกลาง เน้นตั้ งแต่กําเนิด ของศาสนาอิสลาม อาณาจักรอิ สลามต่างๆ
อิทธิพลของมหาอํานาจตะวันตก การเกิดประเทศต่างๆ และความสําคัญของภูมิภาคนี้ในปัจจุบัน
ปศ 344 สัมมนาประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3(2-2-5)
HI 344 Seminar in the Middle East History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์สําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ้ง โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน
ปศ 441 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก
3(3-0-6)
HI 441 History of Eastern Art
ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะตะวันออก โดยเน้นศึกษาศิลปะอินเดียและจีน ตามลําดับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ครั้งสําคัญในด้านรูปแบบและเอกลักษณ์เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา อิทธิพลของศิลปะอินเดียที่มี
ต่อศิลปะศรีลังกา พม่า อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม และไทย อิทธิพลของศิลปะจีนที่มีต่อศิลปะญี่ปุ่น และเกาหลี
2.3 หมวดประวัติศาสตร์ตะวันตก
ปศ 251 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
HI 251 Western Civilization
ศึกษากําเนิดและการพัฒนาอารยธรรมตะวันตก ตั้งแต่สมัยกรีก โรมัน ที่มีรากฐานมาจากอารยธรรมโบราณ
ความสําคัญของคริสต์ศาสนาจนถึงการสิ้นสุดยุคกลาง
ปศ 252 ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18
3(3-0-6)
HI 252 European History from the 15th to the 18th Centuries
ศึกษาความสําคัญของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในยุโรปที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดด้านต่าง ๆ การปฏิวัติทาง
วิทยาศาสตร์ การสํารวจทางทะเล การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปศาสนา แนวคิดใหม่ในสมัยภูมิธรรม (Age of
Enlightenment) สาเหตุและผลของการปฏิวัติฝรั่งเศส
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ปศ 352 ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 352 History of Modern Britain
ศึกษาวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของอังกฤษตั้งแต่สมัยราชวงศ์ทิวดอร์จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นพัฒนาการ
ของระบบการเมืองแบบรัฐสภา การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สังคม การสร้างระบบรัฐสวัสดิการ แนวทางสังคมนิยมแบบอังกฤษ
และบทบาทของพรรคแรงงาน
ปศ 353 ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 353 History of Modern Russia
ศึกษาประวัติศาสตร์รัสเซียนับตั้งแต่การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ. 1917 จนถึงปัจจุบันโดยเน้นความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและภูมิปัญญา การจัดตั้งประเทศเครือรัฐเอกราช สถานภาพและบทบาทของสหพันธรัฐรัสเซียใน
ปัจจุบันต่อการเมืองยุโรปและเวทีโลก
ปศ 354 สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป
3(2-2-5)
HI 354 Seminar in European History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์สําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตร์ยุโรปเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆอย่างลึกซึ้ง โดยจัดสัมมนาตามความสนใจร่วมกันระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน
ปศ 451 สหภาพยุโรป
3(3-0-6)
HI 451 European Union
ศึกษาทฤษฎีบูรณาการและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรปด้านเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแต่หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของชาติกับการบูรณาการ การดําเนินนโยบายต่างๆ ความพยายามสร้างอัตลักษณ์
ยุโรป การปรับตัวและความเปลี่ยนแปลงของประเทศสมาชิก รวมทั้งบทบาทของสหภาพยุโรปในระบบเศรษฐกิจและการเมือง
โลก
ปศ 452 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก
3(3-0-6)
HI 452 History of Western Art
ศึกษาวิวัฒนาการของศิลปะตะวันตกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะด้านสถาปัตยกรรม
ประติมากรรม และจิตรกรรม ตามลําดับสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในด้านรูปแบบและเอกลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน
ทางสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญา รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อศิลปะในปัจจุบัน
ปศ 453 ภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ยุโรปร่วมสมัย
3(3-0-6)
HI 453 Films, Museums and Contemporary European History
ศึกษาการตีความและการเข้าใจอดีตของสังคมยุโรปในวงกว้างที่นําเสนอผ่านภาพยนตร์และการจัดพิพิธภัณฑ์ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นสําคัญๆของประวัติศาสตร์ยุโรปในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน เช่น ประวัติศาสตร์ชาติ
สงครามโลก การสังหารหมู่ชาวยิว สงครามเย็น การสิ้นสุดของสงครามเย็น และการบูรณาการยุโรป เพื่อให้เข้าใจพัฒนาการ
ทางความคิดของผู้คนในสังคมยุโรปที่มีต่ออดีตและประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
2.4 หมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
ปศ 401 การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
HI 401 Introduction to Research in Social Sciences
ศึกษาขอบข่ายของวิชาสังคมศาสตร์ เทคนิค วิธีการต่างๆ รวมทั้งสถิตทิ ี่ใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ฝึกออกแบบ
และทําการวิจัยทางสังคมศาสตร์
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ปศ 402 พิพิธภัณฑสถานวิทยา
3(3-0-6)
HI 402 Museology
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง การบริหารงาน การ
จัดการวัตถุพิพิธภัณฑ์ การจัดแสดง การสงวนรักษา การบริการทางการศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์
แนวทางในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ทันสมัยและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ปศ 403 การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
HI 403 Historical Heritage and Cultural Management in Thailand
ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเน้นการจัดการด้านอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย
ปศ 404 การเขียนและผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3(2-2-5)
HI 404 Production of Historical and Cultural Documentaries
ศึ ก ษาและฝึ ก ฝนกระบวนการทํ า งาน การรวบรวม การจั ด การข้ อ มู ล การเขี ย นและผลิ ต สื่ อ สารคดี ท าง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
ปศ 471 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
HI 471 Local History and Tourism
ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นที่สําคัญในแต่ละภูมิภาค สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์
โบราณคดีและวัฒนธรรมทั้งด้านประเพณี คติความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิต
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง
1. วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
สค 112 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 112 Introduction to Sociology
ศึกษาความหมาย ประวัติ ขอบเขต และแนวคิดทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา สาระสําคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและการ
จัดระเบียบทางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กลุ่มและสถาบันทางสังคม การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม
สค 113 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 113 Introduction to Anthropology
ศึกษาความหมาย ประวัติ ขอบเขตและสาขาต่างๆของมานุษยวิทยา ระเบียบวิธีศึกษาทางมานุษยวิทยา คําศัพท์
และแนวคิดทฤษฎีหลักของมานุษยวิทยา ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรม และวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์
สค 114 สังคมไทยในกระแสโลก
3(3-0-6)
SO 114 Thai Society and Global Issues
ศึกษาวิเคราะห์สังคมไทยทั้งองค์รวมและองค์ประกอบย่อย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของไทย การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย สภาพปัญหา และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
สังคมไทยกับประชาคมอาเซียน
สค 115 ภาษาอังกฤษสําหรับการพัฒนา 1
3(2-2-5)
SO 115 English for Development I
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ศัพท์และสํานวนที่ใช้กันแพร่หลายในงานพัฒนา
สค 116 การศึกษาเมือง
3(3-0-6)
SO 116 Urban Studies
ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาเมือง มานุษยวิทยาเมือง และการศึกษาเมืองเชิงสหวิทยาการ
กระบวนการกลายเป็นเมือง ลักษณะของสังคมเมืองด้านนิเวศ การตั้งถิ่นฐาน ประชากร สถาบันทางสังคม องค์การทางสังคม
กลุ่มชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ค่านิยมและแบบแผนวิถีชีวิตของคนเมือง และรูปแบบของเมืองหรือนครอันหลากหลาย
สค 117 ประชากรศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 117 Introduction to Demography
ศึกษาสถานะของประชากรในด้านขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวตามพื้นที่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
สถานะและองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเกิด การตายและการย้ายถิ่น รวมถึงศึกษาความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ในระบบประชากรด้วยกันเองและปรากฏการณ์ระหว่างประชากรกับระบบอื่นๆ
สค 118 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 118 Introduction to Social Psychology
ศึกษาปัจจัยทางกายภาพและทางสังคมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคม
ของมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีเบื้องต้นของจิตวิทยาสังคม
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สค 211 สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
SO 211 Human Rights and Good Governance
ศึกษาวิเคราะห์ปรัชญา แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมในสังคมและการบริหาร
จัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) เงื่อนไข ปัจจัย และมาตรการคุ้มครอง สิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม และ
การแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี
สค 215 ภาษาอังกฤษสําหรับการพัฒนา 2
3(2-2-5)
SO 215 English for Development II
ศึกษาและฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ ฝึกการฟังและจับใจความสาระสําคัญจากบทสนทนา
สารคดี เรื่องสั้น และฝึกสนทนาโต้ตอบ พูดนําเสนอและอภิปรายในประเด็นต่างๆด้านการพัฒนาด้วยภาษาอังกฤษ
สค 311 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SO 311 Research Methods in Social Sciences
ศึกษาหลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัย ขั้นตอนการออกแบบ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตีความ และการเสนอรายงานการวิจัย
สค 312 สถิติสําหรับนักสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SO 312 Statistics for Social Scientists
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานและหลักการสถิติ ฝึกปฏิบัติการสร้างและการใช้สถิติรูปแบบต่างๆที่นิยมใช้ในการศึกษา
วิจัยของนักสังคมศาสตร์ การประยุกต์วิธีการเสนอข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมในรูปแบบต่างๆ และการใช้คอมพิวเตอร์
สค 315 ภาษาอังกฤษสําหรับการพัฒนา 3
3(2-2-5)
SO 315 English for Development III
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านตําราและบทความเชิงวิชาการที่เน้นประเด็น
การพัฒนา ศึกษาโครงสร้างการเขียนประโยค รวมถึงฝึกเขียนบทความ รายงาน และจดหมายตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษ
2. วิชาเอกบังคับ
สค 121 ชุมชนกับสภาวะแวดล้อม
3(2-2-5)
SO 121 Community and Environment
ศึกษาแนวคิดเรื่องระบบนิเวศทั้งเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
สภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาทั้งระดับประเทศและระดับโลก รวมทั้งสภาวะโลกร้อนและภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ บทบาทของชุมชนและองค์กรต่างๆในการเคลื่อนไหวเพื่อจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม
สค 122 ทฤษฎีการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 122 Development Theories
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักทางสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อาทิ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่
การจัดระเบียบทางสังคม การควบคุมทางสังคม ความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลง ความทันสมัย โลกาภิวัตน์ ความยากจน การ
พึ่งพิง มนุษย์นิเวศวิทยา การบริหารการพัฒนา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา สังคมศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาชุมชน และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
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สค 221 การศึกษาชุมชน
3(2-2-5)
SO 221 Community Studies
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของชุมชน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิควิธี
การศึ ก ษาชุ ม ชน การวิ เ คราะห์ ชุ มชนอั น หลากหลายในสั ง คมไทย โดยเฉพาะรู ป แบบการเกิ ด ขึ้ น ของชุม ชน โครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง การปรับตัวและการแก้ปัญหา รวมทั้งการวิเคราะห์ชุมชนหลังภาวะวิกฤต และชุมชนเชิง
อนาคต
สค 222 กระบวนการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
SO 222 Community Development Process
ศึกษาแนวคิด หลักการ และกระบวนการพัฒนาชุมชน ขั้นตอน และเทคนิคทักษะต่างๆที่ใช้ในงานพัฒนาชุมชน
กระบวนการจัดทําแผนแม่บทชุมชน บทบาทขององค์กรต่างๆในการพัฒนาชุมชนไทย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ปัญหาของกระบวนการพัฒนาชุมชน ภายใต้บริบทสังคมไทยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
สค 223 นโยบายสังคมและการวางแผน
3(3-0-6)
SO 223 Social Policy and Planning
ศึกษาหลักการกําหนดนโยบายสังคมและการวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกับบทบาทของหน่วยงานหรือ
สถาบันต่างๆในสังคม กระบวนการขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาในระดับต่างๆ การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลสําเร็จของ
นโยบายและการวางแผน
สค 224 องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม
3(3-0-6)
SO 224 Community Organization and Civil Society Networks
ศึกษาวิเคราะห์องค์กรชุมชนในรูปแบบต่างๆ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้มแข็งและความอ่อนแอขององค์กรชุมชน
แนวคิด องค์ประกอบ และประเภทของประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคม แนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคและการพัฒนา
องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างยั่งยืน
สค 321 ภาวะผู้นําและจริยธรรมเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 321 Leadership and Ethics for Development
ศึกษาความหมายและคุณลักษณะของภาวะผู้นํา ความสําคัญและประเภทของผู้นําเพื่องานพัฒนา จริยธรรมและ
ศาสนธรรมกับการพัฒนา การเสริมสร้างภาวะผู้นํา ค่านิยมและจริยธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
สค 322 การจัดการโครงการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 322 Development Project Management
ศึกษาแนวคิด หลักการ และเทคนิคทักษะการบริหารจัดการโครงการพัฒนา การวิเคราะห์โครงการการกําหนด
โครงการในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งการประเมินผลโครงการพัฒนาต่างๆ
สค 323 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมือง
3(2-2-5)
SO 323 Urban Community Development Strategies
ศึกษาวิเคราะห์การเกิดขึ้นและการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง ปัญหาต่างๆของชุมชนเมือง แนวคิดหลักการ
แนวทาง และรูปแบบของการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนเมือง กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ที่สําคัญของการพัฒนาชุมชนเมือง
อย่างยั่งยืน
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สค 324 เตรียมฝึกงานพัฒนาชุมชนเมือง
3(2-2-5)
SO 324 Urban Community Development Pre-Practicum
ศึ ก ษาดู ง านภาคสนาม ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ฝึ ก อบรมและกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ และ
ความสามารถด้านการสื่อสารที่จําเป็นสําหรับการฝึกงานพัฒนาชุมชนเมือง คุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนา พร้อมเตรียม
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและชุมชนสําหรับการฝึกงานต่อไป
สค 421 ฝึกงานพัฒนาชุมชนเมือง 1
3(0-3-6)
SO 421 Urban Community Development Practicum I
นิสิตเลือกองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเมือง แล้วไปศึกษาดูงานและฝึกงานในองค์กรหรือ
หน่วยงานนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง เพื่อศึกษาโครงสร้าง นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม
ขององค์กร และมีส่วนร่วมในการสื่อสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กร รวมทั้งการเตรียมชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่
จะลงปฏิบัติงานต่อไป แล้วเขียนเป็นรายงานหรือสารนิพนธ์เสนอต่อภาควิชา
สค 422 ฝึกงานพัฒนาชุมชนเมือง 2
6(0-3-15)
SO 422 Urban Community Development Practicum II
นิสิตลงปฏิบัติการในชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้เตรียมในการฝึกงานพัฒนาชุมชน 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
270 ชั่วโมงหรือ 2 เดือน โดยการศึกษาชุมชน การวางแผน และปฏิบัติการพัฒนาชุมชนตามแผนงานหรือโครงการที่นิสิต
ดําเนินการร่วมกับชุมชน แล้วเขียนเป็นรายงานหรือสารนิพนธ์ และสื่อสารผลการฝึกงานต่อสาธารณะ
สค 443 สัมมนาการพัฒนาชุมชนเมือง
3(2-2-5)
SO 443 Seminar on Urban Community Development
ศึกษาวิเคราะห์และสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นปัญ หาต่างๆด้ านการพัฒ นาในรูป แบบของการสัมมนา
โดยเฉพาะประเด็นที่เป็นวาทกรรม หรือกําลังเป็นกระแสสําคัญ อาทิ ความขัดแย้งในสังคม ความเสี่ยงและผลกระทบด้านต่างๆ
ของโครงการพัฒนา ทางเลือกต่างๆของการพัฒนา เป็นต้น
3. วิชาเอกเลือก
สค 141 สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
SO 141 Social Welfare
ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบสวัสดิการตามกลุ่มประเภทลัทธินิยมสวัสดิการและรัฐสวัสดิการ การจัดระบบ
สวัสดิการสังคม รัฐสวัสดิการ สวัสดิการชุมชน สวัสดิการผู้สูงอายุ และสวัสดิการกลุ่มผู้ด้อยโอกาสต่างๆ รวมทั้งการระดมความ
ร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมผ่านระบบสวัสดิการสังคม
สค 151 ความทันสมัยกับวิถีชีวิตแบบเมือง
3(3-0-6)
SO 151 Modernization and Urban Life
วิเคราะห์ความทันสมัยกับวิถีชีวิตของประชากรในเขตเมือง รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ละรุ่น การเปลี่ยนแปลง
ด้านทัศนคติ ค่านิยม และแบบแผนการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนต่างๆในเมือง
สค 152 สลัมและเมืองในประเทศกําลังพัฒนา
3(3-0-6)
SO 152 Slums and Cities in Developing Countries
ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองในประเทศกําลังพัฒนา กระบวนการเป็นเมืองกับการ
เกิดขึ้นของสลัมหรือชุมชนแออัด สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาสลัม ศึกษากรณีตัวอย่างสลัมและเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
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สค 231 สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
SO 231 Industrial Sociology
ศึกษาความหมายของสังคมวิทยาอุตสาหกรรม วิวัฒนาการของการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยและกระบวนการอุตสาหกรรม ระบบการผลิต แรงงาน และการจัดการ ประวัติและปัญหาของ
อุตสาหกรรมไทย
สค 232 การวางผังเมืองและการจัดการที่ดิน
3(3-0-6)
SO 232 City Planning and Land Management
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผังเมืองและการจัดการที่ดิน ผังเมืองกับการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การจัดการที่อยู่อาศัย หลักการ
วางผังเมืองและการจัดการที่ดินกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบผังเมืองด้านกายภาพกับการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
สค 233 กฎหมายเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 233 Laws for Development
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา กฎหมาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน
สค 234 ภูมิศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
3(3-0-6)
SO 234 Geography for Development
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา อาทิ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์เมือง
ภูมิศ าสตร์วัฒ นธรรม มนุษ ย์กับ สิ่งแวดล้ อม การอนุรั กษ์ท รัพยากรธรรมชาติ ภู มิศาสตร์ เศรษฐกิ จ ภู มิศาสตร์ ประชากร
ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมินิเวศ ภัยพิบัติและปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทยกับการพัฒนา
สค 235 วัฒนธรรมกับการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 235 Culture and Development
ศึกษาแนวคิด มานุ ษยวิ ทยาประยุกต์ เพื่อ การพัฒนา การพัฒนาในมิติท างวั ฒนธรรม แนวทางในการส่งเสริ ม
อนุรักษ์ และปรับประยุกต์วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ด้านการพัฒนา ตลอดจนการนําเอาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในงานพัฒนาชุมชน
สค 236 ศาสนากับการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 236 Religion and Development
ศึกษาความหมายและความสําคัญของศาสนา ศาสนาที่สําคัญของคนไทย บทบาทของสถาบันและผู้นําทางศาสนา
ต่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน และการพัฒนารูปแบบต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์คําสอนทางศาสนามาใช้ในกิจกรรม
การพัฒนา
สค 237 รัฐกับการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 237 State and Development
ศึกษาบทบาทของรัฐกับการพัฒนา รัฐบาลกับแผนพัฒนาประเทศ นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงาน
รัฐบาลทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับต่างๆ
ต่อการพัฒนาประเทศ
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สค 241 เพศภาวะกับการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 241 Gender and Development
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสรีระ เพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ ความสัมพันธ์และ
บทบาทหญิงชายในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ปัญหาที่สตรีต้องเผชิญ อาทิ สุขภาพ การเจริญพันธุ์ ความ
รุนแรงต่อสตรี การมีส่วนร่วมทางการเมือง ตลอดจนการถูกเลือกปฏิบัติและการถูกละเมิดสิทธิต่างๆ รวมถึงบทบาทของบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาสตรี
สค 242 เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 242 Community Economy and Development
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับสังคมวัฒนธรรมและการเมือง รูปแบบวิถีการทํากินเลี้ยงชีพของ
ชุมชนท้องถิ่น อาชีพและรายได้รายจ่ายของแต่ละพื้นที่ทํากิน การเกิดขึ้นและการพัฒนาของธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง และ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สค 251 ชาติพันธุ์สัมพันธ์
3(3-0-6)
SO 251 Ethnic Relations
ศึกษาความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ การธํารงชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ความแตกต่างและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ โดยเน้นศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศอาเซียน
สค 316 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3(3-0-6)
SO 316 Development of Person’s and Group’s Competence
ศึกษาจิตวิทยาสังคมของบุคคลและกลุ่ม กระบวนการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม เทคนิคการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ การดําเนินชีวิต และการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
สค 341 ทักษะสําหรับปฏิบัติการทางสังคม
3(2-2-5)
SO 341 Skills for Social Workshop
ศึกษาแนวคิด และรูปแบบของปฏิบัติการทางสังคม ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคทักษะที่จําเป็นและเหมาะสม
สําหรับปฏิบัติการทางสังคมของนักพัฒนา อาทิ การปรับบุคลิกภาพ การพูด การประชาสัมพันธ์ การกล่าวปราศัย การบริหาร
จัดการการฝึกอบรม การจัดเวทีประชุมสัมมนา การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ การดําเนินการประชุม การกระตุ้น การสร้างแรงจูงใจ
แรงบันดาลใจ การสรุปผล การนําเสนอ และอื่นๆ
สค 342 การสื่อสารและสื่อเพื่องานพัฒนา
3(3-0-6)
SO 342 Communication and Medias for Development Work
ศึกษากระบวนการ และองค์ประกอบของการสื่อสาร บทบาทของสื่อในงานพัฒนา กลยุทธการวางแผนและเทคนิค
การสร้างรูปแบบการสื่อสารและสื่อที่ใช้ในงานพัฒนารวมทั้งการวิเคราะห์ผู้รับสารและเนื้อหาให้การเผยแพร่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
สค 343 การวิจัยและพัฒนา
3(2-2-5)
SO 343 Research and Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสําคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในฐานะเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนตั้งแต่
การศึกษาปัญหา การตั้งประเด็นและกรอบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตีความข้อมูล
และการนําผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในชุมชน
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สค 351 ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
SO 351 Social Problems
ศึกษาความหมายของปัญหาสังคม แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการศึกษาปัญหาสังคม การศึกษาและการ
วัดความรุนแรงของปัญหาสังคมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน รวมทั้งแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาสังคม
สค 352 การศึกษากับการพัฒนา
3(3-0-6)
SO 352 Education and Development
ศึกษาแนวคิดด้านการศึกษา โครงสร้าง ประเภท และรูปแบบต่างๆของระบบการศึกษา แนวคิดด้านการศึกษากับ
การพัฒนา การศึกษากับชุมชน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา วิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา
ต่างๆของประเทศไทยในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
สค 403 สัมมนาสังคมวิทยา
3(2-2-5)
SO 403 Seminar on Sociology
ศึกษาวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นปัญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้นในสังคมในมุมมองทาง สังคมวิทยาในรูปแบบของการ
สัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
สค 441 การสาธารณสุขกับการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
SO 441 Public Health and Community Development
ศึกษาแนวคิดการสาธารณสุข การรักษาโรค การส่งเสริมและการบริการสุขภาพ การป้องกันโรคและการจัดการ
การระบาดของโรค การสํารวจปัญหาด้านการสาธารณสุข การบริหารสาธารณสุข ตลอดจนการนําเอางานพัฒนาชุมชนกับงาน
สาธารณสุขมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน
สค 442 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
SO 442 Comparative Community Development
ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนของประเทศต่างๆทั้งที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลว โดยศึกษาถึง
มูลเหตุ ปัจจัย และองค์ประกอบต่างๆของประเทศนั้นๆ ที่ส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลว ตลอดจนเปรียบเทียบ
รูปแบบวิธีการพัฒนาทีห่ ลากหลาย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน
สค 451 การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
SO 451 Independence Study
ศึกษาค้นคว้าประเด็นหรือปัญหาทีเ่ กี่ยวข้องกับสังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือการพัฒนาชุมชนเมือง ในหัวข้อเรื่อง
ที่นิสิตสนใจภายใต้การแนะนําและควบคุมของอาจารย์
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กศ.บ. 5 ปี สาขาวิชาสังคมศึกษา
1. กลุ่มวิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 111 จิตสํานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED 111 Consciousness and Ethics for Teacher Profession
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สําคัญของครู คุณลักษณะของครูที่ดี
จิตสํานึกและคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสํานึกทาง
จริยธรรม บทบาท หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการ
เป็นผู้นําทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งบทบาทของครูในฐานะผู้ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED 201 English Skills for Learning Development
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ ทั้งการ
ฟัง-การพูด-การอ่าน และการเขียน ในการสรุปความ แปลความ ตีความ ขยายความ การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น การ
นําเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิงบูรณา
การในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED 211 Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัชญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่งแบ่ง
ยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต ได้แก่ ยุคก่อนทันสมัย ยุคทันสมัย และยุคหลังทันสมัย
การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัด
การศึกษา และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อกํากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ทั้งในระดับชุมชน สังคมไทย
และสังคมโลก ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการปฏิรูปการศึกษา การเกิดขึ้นของหลักการของ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์
ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อทําให้คนในสังคมได้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
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ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสําหรับครู
3(2-2-5)
ED 241 Human Learning and Psychology for Teachers
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กระบวนการเรี ย นรู้ ข องมนุ ษ ย์ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบเกี่ ย วเนื่ อ งกั น ทั้ ง ทางจิ ต ทางสมอง เน้ น ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้ทาง
จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการแนะแนว ตลอดจนการให้การปรึกษา เกี่ยวกับระบบการพัฒนาสมองและพัฒนาการเรียนรู้
ในระดับวัยต่างๆ ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ทฤษฎี การเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด เชาวน์อารมณ์
บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้คําแนะนํา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คําปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจ
ตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ 281 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
3(2-2-5)
ED 281 Design and Development of Media, Innovation and Information Technology
for Educational Communication
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพัฒนาและการประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒ นาสื่อ การเรี ยนการสอน การวิเคราะห์ปั ญหาที่เ กิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการเรียน
การสอน สํารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านแหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทําโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED 321 Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาปัญหาและ
แนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตร
มาตรฐานสากล หลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษาและ
วิชาเอก ฝึกปฏิบัติการนําหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED 331 Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สามารถบริหาร
จัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ทั้งในด้านกายภาพ และด้านจิตวิทยาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จัดและ
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน การใช้และผลิตสื่อและการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ทสี่ ่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ปฏิบัติการจัดการชั้นเรียนและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังอํานาจในการเรียนรู้
และการพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม โดยเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒนธรรมอันหลากหลายที่ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากแหล่งต่างๆ อย่างเหมาะสม ออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้เรียนโดยสัมพันธ์กับศักยภาพ
สมอง รวมทั้งทฤษฎีทางสติปัญญาของมนุษย์ที่สําคัญการบูรณาการเนื้อในกลุ่มสาระการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้แบบเรียน
ร่วมได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในวิถีชีวิต การทดลองสอนในสถานการณ์จําลอง
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ศษ 332 การศึกษาพิเศษ
3(2-2-5)
ED 332 Special Education
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสําคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคล
ที่มีความพิการซ้อน บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม บุคคลออทิสติก และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ศึกษา
ลักษณะ ความสามารถ และข้อจํากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการเสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น
รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสําหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การจัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับ
หลักสูตร การทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ศษ 391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
ED 391 Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและ
คุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้
ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและ
จัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนนักเรียนเป็น
รายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ 451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED 451 Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย
หลั ก การ กระบวนการ รู ป แบบและเทคนิ ค การวั ด และประเมิ นผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง ในระดั บ ชาติแ ละระดับ ชั้ น เรีย น การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การ
สร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการนําผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
และนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะ
วิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทํารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
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ศษ 461 การบริหารและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
ED 461 Educational Administration and Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการ บทบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดของการเคารพและการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยเน้นการ
พัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา การทํางานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร การประสานประโยชน์ในองค์กร การ
คิดอย่างเป็นระบบ การจัดระบบสารสนเทศและใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการชั้น
เรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก การพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการวางแผนและการประเมิน การบริหารและ
การประกันคุณภาพ การจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การจัดทําโครงงานทางวิชาการ โครงการฝึกอาชีพ และ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม
ศษ 471 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED 471 Educational Research
ศึกษาธรรมชาติ ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานของการวิจัยทางการศึกษา จรรยาบรรณ
นักวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการวิจัย ขั้นตอนการวิจยั การเลือกปัญหาในการวิจัย การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน การออกแบบ การวิจัยทางการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
แปลผลและสรุปผล การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางการศึกษา การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัย รวมทั้งการนําเสนอเค้าโครงการวิจัยทางการศึกษา การปฏิบัติการวิจัยและการนําเสนอ
ผลงานวิจัย
ศษ 491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
ED 491 Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึก
และรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
สังเกตการสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(1-12-5)
ED 591 Education Internship I
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่ การปฏิบัติการสอนและฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็น
เวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของ
โรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
สื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์
นิเทศก์
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ศษ 592 การปฏิบัตกิ ารสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-12-6)
ED 592 Education Internship II
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่ การปฏิบัติการสอนและฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ภายใต้
การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย
เน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์
นิเทศก์
1.2 วิชาชีพครูเลือก
ศษ 212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED 212 Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสําคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกําหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนา
ความมีระเบียบความเป็นผู้นําผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน
และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน
ศษ 301 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED 301 Thai Skills for Learning Development
ศึกษาและพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาและการพัฒนาภาษาไทยที่สัมพันธ์กับการศึกษาค้นคว้า
การอ่าน การคิด การสรุปสาระ การบันทึก การเขียน และการอภิปราย โดยเน้นการศึกษาและพัฒนาผ่านระบบการเรียนรู้บน
ฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู ที่ต้องเรียน พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ความคิด
ศษ 311 จิตสํานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
ED 213 Social and Political Consciousness and Participation
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกทางสังคมและการเมือง การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิ
แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก การสร้างจิตสํานึกต่อการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นําทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึงความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การทําความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ศษ 312 การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
ED 312 Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสังคม
สมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดํารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การรู้เท่า
ทัน และสร้างอํานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความพอเพียงใน
การดํารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนําไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การทําให้ครูเป็นผู้นําในการสร้าง
ความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา
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ศษ 313 งานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
2(1-2-3)
ED 313 Voluntary Work and Youth Activities
ศึกษาขอบข่าย หลักการ โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชนทั้งในและ
ต่างประเทศ บทบาทของการศึกษาในงานอาสาสมัครและกิจกรรมเยาวชน
ศษ 314 การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง
2(1-2-3)
ED 314 Developing Higher Order Thinking Skills
ศึกษาเกี่ยวกับความความคิด ความสําคัญจําเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมินทักษะความคิดระดับสูง
เบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การประเมินผล
ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ศษ 322 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่
2(1-2-3)
ED 322 Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้งสามารถ
ประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของ
หลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน
ศษ 333 การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
ED 333 Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบและตาม
อัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับการ
เรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึกลงมือปฏิบัติงาน
จริงในชุมชน
ศษ 334 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
ED 334 Public Concern-Based Learning
ศึก ษาและวิเ คราะห์ หลั ก การและฐานคิ ด ด้า นความสํา คั ญของส่ว นรวม (สาธารณะ) รวมทั้ งองค์ค วามรู้ แ ละ
ความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ได้แก่ มิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม
คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังในการ
ปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกระบวนการ
คิ ด ด้ ว ยความกล้ า หาญทางจริ ย ธรรม เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ชุ ม ชนและสั ง คมได้ รู้ เ ท่ า ทั น กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยให้มีการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสํานึกสาธารณะในสถานศึกษา/
ชุมชนร่วมด้วย
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ศษ 335 การศึกษาปฐมวัย
2(1-2-3)
ED 335 Early Childhood Education
ศึกษาแนวคิด นโยบาย ความสําคัญ ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการจัดการศึกษาปฐมวัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูปฐมวัย วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรและรูปแบบการจัดการศึกษา
ปฐมวัยทั้งในและต่างประเทศ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย และทักษะการจัดการเรียนรู้บูรณาการทาง
การศึกษาปฐมวัย
ศษ 336 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
ED 336 Learner Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์สําหรับผู้เรียน
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสําคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบ
กิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนําความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ศษ 337 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ED 337 Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสําหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง ครู และ
โรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีสําหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความเข้าใจ ความ
รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศษ 338 การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
ED 338 Secondary Education
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิด และ
แนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศษ 339 หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
ED 339 Principles of Vocational Education
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม ความหมาย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์การจัดอาชีวศึกษาทั้งของไทยและต่างประเทศ ความเป็นมาของการจัดอาชีวศึกษาในประเทศไทย ความสัมพันธ์
ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ ความร่วมมือ
ของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
ศษ 341 การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
ED 341 Guidance for Self-Esteem Development
ศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านจิตวิทยาการแนะแนว เพื่อให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ตลอดจน
เข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้
และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้คําปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถส่งเสริมความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึงการจัดโครงการฝึก
อาชีพเพื่อสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
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ศษ 361 การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
ED 361 Quality Assurance in Education
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประกัน
คุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ศษ 362 การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
ED 362 Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎีที่สําคัญๆ ในการพัฒนาชุมชน สภาพปัญหา
และความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ของไทย บทบาทของบุคลากรทางการศึกษาต่องานพัฒนาชุมชน
ศษ 371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา
2(1-2-3)
ED 371 Introduction to Statistics in Education
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสมกับ
ปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูล
ศษ 381 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
ED 381 Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขอบข่า ย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒ นาผู้เรียนให้มี ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการดํารงชีวิต และ
ประยุกต์ใช้ในการทํางาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทํางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการดํารงชีวิตและ
ครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ
การวางแผนโรงฝึกงานสําหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักการใช้โรงฝึกงานเพื่อการสอนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ฝึกการออกแบบวางผังโรงฝึกงานตามลักษณะการใช้งาน
ศษ 431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้
2(1-2-3)
ED 431 Development of Learning Resources and Learning Networks
ศึกษาแนวคิด สภาพ ปัญหาของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน ประเภท ลักษณะ องค์ประกอบ ของแหล่ง
การเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้ และบทบาทของแหล่งการเรียนรู้ต่อการศึกษาไทย แนวทางการพัฒนาและให้บริการแหล่ง
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
ศษ 452 การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
2(1-2-3)
ED 452 Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสําคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน หลักการ รูปแบบและ
วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตร
และการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการนําผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและการสอน เพื่อให้เข้าใจข้อดี ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
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ศษ453
ED453

เทคโนโลยีเพื่อการวัดผล การประเมิน และการวิจัยทางการศึกษา
2(1-2-3)
Technology for Educational Measurement, Evaluation and Research
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการวัดผล การประเมินและการวิจัยทางการศึกษา เน้นการจัดระบบข้อมูล การ
เตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล สามารถนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ใน การออกแบบและนําเสนอวิธีการทางการวัดผล การประเมิน และการ
วิจัยทางการศึกษา
ศษ 472 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
ED 472 Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้ โดย
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียนจัดทํา
รายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนําเสนอผลงานวิจัย
2. หมวดวิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ
สศ 101 มนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2(2-0-4)
SS 101 Man, Natural Resource and Environment
ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ โครงสร้างประชากรมนุษย์ โครงสร้าง
และหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อม สมดุลของระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างการจัดการทรัพยากร และการอนุรักษ์ทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อม การแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สศ 102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 102 Geography of Thailand for Social studies
ศึกษาภูมิศาสตร์ประเทศไทยอย่างมีระบบและหลักเกณฑ์ ที่ตั้ง ขนาด รูปร่างและพรมแดน โครงสร้างและลักษณะ
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรดิน การใช้ที่ดิน ประชากร ทรัพยากรน้ําและชลประทาน การคมนาคม
ขนส่ง ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
สศ 111 ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา
3(3-0-6)
SS 111 Introduction to Sociology
ศึกษาความหมาย ความเป็นมา นักคิดและทฤษฎีที่สําคัญทางสังคมวิทยาเพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมและสังคม
ของมนุษย์วิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม และประเด็น
ทางสังคมต่างๆ ประกอบด้วย เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ การเคลื่อนไหวทางสังคม โลกาภิวัตน์และสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน
สศ 131 รัฐศาสตร์เบื้องต้นสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 131 Introduction to Political Science for Social Studies
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์กับสั งคม แนวคิดพื้นฐานของรัฐ กับสังคม ความหมายของรัฐ ศาสตร์ วิ วัฒนาการ
ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ สาขาและเนื้อหาในรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับ
ศาสตร์สาขาอื่น รัฐและอํานาจอธิปไตย สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม
ทางเมือง
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สศ 141 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 141 Introduction to Economics for Social Studies
ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปัจจัยกําหนดอุปสงค์
และอุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสําคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การ
คํานวณผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขปความสําคัญของการค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศในดุลการชําระเงิน
สศ 201 หลักภูมิศาสตร์กายภาพสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 201 Introduction to Physical Geography for Social Studies
ศึกษาสภาวะธรรมชาติของโลกในทวีปต่าง ๆ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้ํา และพืชพรรณธรรมชาติ
รวมทั้งหลักเกณฑ์และกระบวนวิธีที่จะอธิบายถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติรู้และเข้าใจปัจจัยธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
สศ 211 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 211 Social and Cultural Change for Social Studies
ศึกษาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์
สาเหตุ รูปแบบ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
แนวโน้มและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมต่างๆ
สศ 221 วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
SS 221 Historical Methodology and Evidence
ศึกษาความหมายและความสําคัญของประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ลักษณะและวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการใช้หลักฐาน การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ เพื่อการศึกษาและ
สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
สศ 222 ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
SS 222 History and Thai Wisdom
ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ใน
ประเด็นสําคัญทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และแหล่งอารยธรรมในประเทศไทย
สศ 231 กฎหมายพื้นฐานสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 231 Fundamental Law for Social Studies
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความหมายของบุคคล นิติบุคคล ลักษณะทั่วไปของสิทธิ
สิทธิของประชาชนในทางกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายครอบครัว
สศ 241 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
SS 241 Thailand and the World Economy
ศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจโลกจากอดีตถึงปัจจุบันผลกระทบของกระแสโลกกาภิวัตน์และวิกฤติโลกต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโดยใช้ดัชนีชี้วัดทาง
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในแต่ละภาค
เศรษฐกิจแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
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สศ 251 พระพุทธศาสนาและศาสนาสากล
3(3-0-3)
SS 251 Buddhism and Universal Religions
ศึกษาประวัติ หลักคําสอนของศาสดา เป้าหมายวิธีสอนของศาสนาต่างๆ การวิเคราะห์หลักธรรมและศาสนพิธี
หลักธรรมสําคัญของศาสนาต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม คริสต์ศาสนา ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาขงจื้อ
องค์ประกอบของพระรัตนตรัย และไตรสิกขา เปรียบเทียบความคล้ายกันและความต่างของหลักธรรม เพื่อให้เข้าใจหลักการ
ของศาสนาต่างๆ ในแง่ปรัชญาอุดมคติ
สศ 261 ภาษาอังกฤษสําหรับครูสังคมศึกษา
3(2-1-6)
SS 261 English for Social Studies Teachers
หลักการเบื้องต้นในการพัฒนาด้านทักษะการอ่านและเขียนทางสังคมศึกษา การศึกษาค้นคว้าบทความ หนังสือ
หรือตําราภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา ประยุกต์ทักษะการอ่านและเขียนเพื่อการนําเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนสังคม
สศ 304 เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์สําหรับสังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS 304 Geographic Tools and Technologies for Social Studies
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลเกี่ยวกับตําแหน่งที่ตั้ง การกระจาย ขอบเขต การอ่านแผนที่
และภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายภูมิประเทศ การวัดระยะทาง การหาทิศทาง การกําหนดตําแหน่ง ระบบพิกัด
การกําหนดมาตราส่วน การวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ จากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทของโครงสร้าง ข้อมูล วิธีการนําเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
และการแสดงผล ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนสังคมศึกษา
สศ 311 ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3(3-0-6)
SS 311 Relationship between Economics, Societies and Politics
ศึกษาความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สามารถอธิบายพลวัตของระบบ
เศรษฐกิจ การปรับตัวของสังคมในยุคโลกกาภิวัตน์ ระบบการเมืองของโลก และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบทั้งสามอย่างในระดับของสังคมไทยกับในระดับสากลได้
สศ 312 พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่
3(3-0-6)
SS 312 Development of Modern Societies
ศึกษาพัฒนาการและลักษณะของสังคมสมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์ ลักษณะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงสถาบันทางสังคมต่างๆ ในสังคมสมัยใหม่ ทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนหรือรูปแบบการใช้ชีวิต
ของผู้คนแต่ละรุ่นในสังคมสมัยใหม่ ปัญหาต่างๆที่เกิดจากผลกระทบของการพัฒนาไปเป็นสังคมสมัยใหม่
สศ 321 อารยธรรมตะวันออกและประวัติศาสตร์เอเชีย
3(3-0-6)
SS 321 Eastern Civilization and Asian History
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก และประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียโดยเน้นประเด็น
สําคัญทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
สศ 322 อารยธรรมตะวันตกและประวัติศาสตร์ยุโรป
3(3-0-6)
SS 322 Western Civilization and European History
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก และบทบาทของประเทศต่างๆ ในยุโรปโดยเน้นประเด็นสําคัญทาง
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นๆ รวมถึงบทบาทของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน
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สศ 341 พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
SS 341 Buddhist Economy and Sufficient Economy
ความสําคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ความเข้าใจมนุษย์
แบบพุทธ การบริโภค การผลิต การกระจายผลผลิตภายใต้บริบทพุทธเศรษฐศาสตร์ และบทบาทภาครัฐ เศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สศ 351 จริยศาสตร์สําหรับสังคมศึกษา
2(2-0-4)
SS 351 Ethics for Social Studies
ปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่สําคัญ เกณฑ์ตัดสิน คุณค่าทางจริยธรรม จริยธรรมทาง
สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
สศ 421 พัฒนาการของสหรัฐอเมริกาและบทบาทในโลกปัจจุบัน
3(3-0-6)
SS 421 Development of the United States and Roles in Contemporary World
ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
การดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคต่างๆ ในโลกปัจจุบัน
สศ 431 พลวัต การเมือง การปกครองไทย
3(3-0-6)
SS 431 Thai Political and Governmental Dynamics
ศึกษาทฤษฎี หลักการทางการเมืองและการปกครองเข้าใจโครงสร้าง อํานาจและสถาบันทางการเมืองของไทย รู้
กระบวนทางการเมือง ความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองการปกครอง ที่มีผลต่อสังคม เข้าใจพัฒนาการทางการเมืองและ
การปกครองของไทย
สศ 461 วิธีสอนวิชาสังคมศึกษา 1
3(3-0-6)
SS 461 Social Studies Teaching I
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา หลักคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ชั้นเรียนและผู้เรียน การออกแบบการ
เรียนการสอน กระบวนการเตรียมการสอน การจัดทําแผนการเรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการฝึก
ปฏิบัติออกแบบการปฏิบัติการวางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนร่วมสมัยและการวัดและ
ประเมินผล
สศ 462 วิธีสอนสังคมศึกษา 2
3(1-2-6)
SS 462 Social Studies Teaching II
ศึ ก ษาหลั ก การบู ร ณาการเทคนิ ค การสอนร่ ว มสมั ย กั บ ศาสตร์ ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์
รัฐศาสตร์และสังคมวิทยาการศึกษาบริบทของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ โดยการออกสํารวจในพื้นที่จริง
รู้จักวิธีคิดวิเคราะห์จากข้อมูลและปรากฎการณ์ที่พบเห็น ฝึกการฝึกปฏิบัติออกแบบการปฏิบัติการวางแผนการสอน การ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนร่วมสมัยและการวัดและประเมินผลและปฏิบัติการการสอนในสถานการณ์จริงหรือ
สถานการณ์สมมติ
สศ 463 สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา
1(1-1-1)
SS 463 Seminar on Instructional Social Studies
สํารวจแหล่งการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายสภาพและปัญหาการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ในปัจจุบันแนวคิดและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนสังคมศึกษาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงวิเคราะห์
และพัฒนาการใช้สื่อทางสังคมศึกษารวมทั้งมีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
สังคมศึกษา
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สศ 471 วิทยาการวิจัยและสถิติทางสังคมศาสตร์
3(2-1-6)
SS 471 Research Methodology and Statistics in Social Sciences
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น และความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ ประเภทของการวิ จั ย ประเด็ น การวิ จั ย ทาง
สังคมศาสตร์ การวิจัยแบบผสมผสาน การศึกษาแหล่งอ้างอิงทางสังคมศาสตร์ การสังเคราะห์สารสนเทศจากผลการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ การดําเนินการวิจัย บทบาทของผู้วิจัยและผู้ถูกวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการเขียนรายงานและบทความวิจัยการประยุกต์ผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์สู่การ
จัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา การบูรณาการศาสตร์ด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์สู่การแก้ปัญหาหรือการจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา
2.2 รายวิชาเอกเลือก
สศ 303 หลักภูมิศาสตร์ภูมิภาคสําหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 303 Principle of Regional Geography for Social Studies
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์บริเวณภูมิภาคของโลกอย่างมีระบบและหลักเกณฑ์ ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศประชากร
ทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์ของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาคของโลกตลอดจนบทบาทของภูมิภาคที่มีต่อโลกปัจจุบัน
สศ 464 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 464 Learning Management in Social Studies
ศึกษาทฤษฎีการจัดการ รู้วิธีการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศึกษา เข้าใจกระบวนทัศน์ในการจัดการองค์ความรู้ด้วย
วิธีบูรณาการ สามารถสร้างหน่วยการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกับท้องถิ่นและชุมชน
สศ 465 กระบวนทัศน์ทางสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 465 Social Studies Paradigms
การบูรณาการความรู้ด้านสังคมศึกษา จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา การ
จัดการชั้นเรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การสื่อสาร การวัดและประเมินผลทางสังคมศึกษา
สศ 466 การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 466 Constructing Measurement and Evaluation Instruments in Social Studies
ธรรมชาติของศาสตร์ด้านสังคมศึกษาธรรมชาติของเครื่องมือวัดผลการศึกษา ลักษณะเครื่องมือวัดที่ดีในการวัดทาง
สังคมศึกษา การออกแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดแบบต่างๆ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความถนัด แบบวัด
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบวัดหรือแบบสอบถามทางจิตวิทยา การวัดภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือวัดประกอบด้วย ความยาก อํานาจจําแนก ความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง การนําเครื่องมือวัดไปใช้ทางสังคมศึกษา
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 วิชาพื้นฐาน
รฐ 101 รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 101 Introduction to Political Science
ศึกษาธรรมชาติของมนุษย์กับสังคม แนวคิดพื้นฐานของรัฐกับสังคม ความหมายของรัฐศาสตร์ วิวัฒนาการและ
ขอบเขตของวิชารัฐศาสตร์ แนวการศึกษาทางรัฐศาสตร์ สาขาและเนื้อหาในรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับ
ศาสตร์สาขาอื่น รัฐและอํานาจอธิปไตย สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรม
ทางเมือง
รฐ 102 ทักษะการอ่านและการเขียนทางวิชาการ
3(2-2-5)
PO 102 Academic Reading and Writing Skills
ศึกษาโครงสร้างการอ้างเหตุผล การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย หลักในการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล ค้นคว้า
งานนิพนธ์ทางรัฐศาสตร์ของนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ
ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมุ่งพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ได้แก่ การอ่านเอาเรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านในเชิงการตีความ และ
ทักษะด้านการเขียน ได้แก่ การเขียนบรรยายความ การเขียนสรุปความ การเขียนในเชิงวิพากษ์ รวมไปถึงการอ้างอิงอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
รฐ 111 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 111 Introduction to International Relations
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย อาณาเขต วิวัฒนาการ และแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการกําหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกําหนดนโยบายต่างประเทศเครื่องมือและแบบแผนในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
และพฤติกรรมระหว่างประเทศ
รฐ 112 ปรัชญาและความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 112 Introduction to Political Philosophy and Thoughts
ศึกษาความหมายและสํ ารวจพรมแดนแห่ งความรู้ท างปรั ชญาและความคิด ทางการเมือ งของกลุ่ม นัก คิด ทาง
การเมืองยุคต่างๆ ตั้งแต่ ยุคคลาสิก ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟู จนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยครอบคลุมอุดมการณ์ทางการเมืองที่
สําคัญๆ เช่น กษัตริย์นิยม สัจจนิยม เสรีนิยม ประโยชน์นิยม สังคมนิยมและคอมมิวนิสต์
รฐ 113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
PO 113 Introduction to Law
ศึกษาลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทกฎหมาย การจัดทํากฎหมายลายลักษณ์อักษร การใช้กฎหมาย การ
ตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย การยกเลิกกฎหมายบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ประเภทสิทธิ การได้สิทธิ การใช้
สิทธิ การสงวนสิทธิ การคุ้มครองสิทธิ การโอนสิทธิ การเสียสิทธิ และการระงับซึ่งสิทธิ
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รฐ 201 จิตวิทยาการเมืองและการบริหาร
3(3-0-6)
PO 201 Political and Administrative Psychology
ศึกษาความหมายและแนวคิดพื้นฐานของจิตวิทยา จิตวิทยาเกี่ยวกับธรรมชาติของบุคคล การเข้าใจและการ
วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ ความหมายและแนวคิดของจิตวิทยาการเมือง ความหมายและแนวคิดของจิตวิทยาการบริหาร
การใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาการเมืองและการบริหาร
รฐ 202 การจัดการความรู้
3(2-2-5)
PO 202 Knowledge Management
ศึกษาความหมายของความรู้และการจัดการความรู้ ประเภทของความรู้ แนวคิดของการจัดการความรู้ พัฒนาการ
ของการจัดการความรู้ กระบวนการของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กร การเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความรู้
การจัดการความรู้กับนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ขององค์กร คอมพิวเตอร์กับการจัดการความรู้ ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้กับการจัดการความรู้
รฐ 211 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 211 Introduction to Public Administration
ศึกษาวิ วัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี และขอบข่ายของรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารภาครั ฐ การบริหารการเมือง
นโยบายสาธารณะ การจัดองค์กรและพฤติกรรมองค์กร แนวคิดเบื้องต้น การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลังและงบประมาณ
สารสนเทศการบริหารและเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่
รฐ 221 ประชาธิปไตยและการพัฒนา
3(3-0-6)
PO 221 Democracy and Development
ศึกษาและสํารวจมโนทัศน์ประชาธิปไตยทั้งในฐานะที่เป็นปรัชญา ความคิด และดมการณ์การเมือง และในฐานะ
ปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์ โดยศึกษาการก่อรูปของแนวคิดและรูปแบบประชาธิปไตยเพื่อเข้าใจเส้นทางพัฒนาการที่
แตกต่างของประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ ผ่านแนวคิดกระแสหลัก และแนวคิดเชิงวิพากษ์ที่มีต่อกระบวนการสําคัญๆ เช่น
กระบวนการทําให้เป็นประชาธิปไตย กระบวนการทําให้เป็นตะวันตก และ กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
รฐ 222 พฤติกรรมทางการเมือง
3(3-0-6)
PO 222 Political Behavior
ศึกษาความเป็นมาของการศึกษาแบบพฤติกรรมในทางรัฐศาสตร์และความแตกต่างระหว่างการศึกษาแบบปรัชญา
การเมือ งกั บ แบบพฤติ ก รรม ปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมทางการเมื อง ความเกี่ ยวข้ อ งระหว่ างการเรี ย นรู้ท างการเมื อ ง
บุคลิกภาพกับพฤติกรรมทางการเมืองโดยจะเน้นเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมในระบบประชาธิปไตยตะวันตกกับประเทศ
ไทยเป็นสําคัญ
รฐ 223 การเมืองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
PO 223 Comparative Politics
ศึกษาขอบข่ายและพัฒนาการของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ ศึกษาสภาพแวดล้อม ความเคลื่อนไหว การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการเมืองของประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มและประเด็นหลักใน
การศึกษาการเมืองเปรียบเทียบ
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รฐ 224 ความเป็นพลเมืองและประชาสังคม
3(2-2-5)
PO 224 Citizenship and Civil Society
ศึกษาความคิดและแนวทางปฏิบัติ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมือง และบรรทัดฐาน ในเรื่องสิทธิพลเมือง
สิทธิทางการเมือง และสิทธิมนุษยชน ที่เป็นที่ยอมรับกันในประชาคมโลก ศึกษาปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคในการ
สร้างความเข้มแข็งของประชาสังคมความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองและประชาสังคม บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการของรัฐ และลงพื้นที่ศึกษาดูงานการเมืองภาคพลเมืองของไทย
รฐ 225 กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
PO 225 Criminal Law I
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายอาญา การกระทําโดย
เจตนา ประมาท ความพยายามกระทําความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิด เหตุยกเว้นความผิด ยกเว้นโทษ ลดโทษ
การกระทําผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทําผิดอีก อายุความ โทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัย
รฐ 226 ระบอบรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
PO 226 Constitutionalism and Comparative Constitution
ศึกษาการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ พัฒนาการของระบอบรัฐธรรมนูญ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ
ของกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายสกุลโรมาโน-เยอรมันนิค สกุลคอมมอนลอว์ และศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน
รฐ 231 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
PO 231 Human Resource Administration
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล การสรรหาและ
การคัดเลือกบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง การวิเคราะห์โครงสร้างอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง การกําหนดค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินเดือน และสวัสดิการ การเลื่อนตําแหน่งและการโยกย้าย การวางแผนกําลังคน การฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน กฎหมายแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาไกล่เกลี่ย การบริหารงาน
รักษาความปลอดภัย การบริหารบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
รฐ 232 การบริหารงานคลัง
3(3-0-6)
PO 232 Financial Administration
ศึกษาความหมายความแตกต่างของการบริหารงานคลัง และการบริหารการเงิน ระบบเศรษฐกิจ และหน้าที่ของ
รัฐบาล รายได้ประชาชาติและวิธีการวัด การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ องค์กรทางการคลัง เครื่องมือการกําหนดนโยบาย
การคลังและนโยบายการเงิน การบริหารงบประมาณแผ่นดิน รายได้รัฐบาลและการภาษีอากร รายจ่ายและหนี้สาธารณะ การ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบริหารงานคลัง
รฐ 233 พฤติกรรมการบริหาร
3(2-2-5)
PO 233 Administrative Behavior
ศึกษาวิวัฒนาการของการศึกษาพฤติกรรมการบริหารองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรม
ศาสตร์ ประเภทผู้ นํา และการบริ หาร การวิเ คราะห์ ปัญ หาพฤติ กรรมทั้ งในระดับ บุ ค คล และองค์ การ ทฤษฎี การปรั บ
พฤติกรรมสําหรับการบริหาร เทคนิคการบริหารการพัฒนาองค์การ การสร้างแรงจูงใจ การสร้างทีมงาน การเจรจาต่อรอง
ปัญหาความขัดแย้งและการแก้ไข โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสือ่ ที่หลากหลาย
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รฐ 241 ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
PO 241 Theories in International Politics
ศึ กษาถึ งทฤษฎี ต่ าง ๆ ที่ สํ าคั ญในทางการเมื องระหว่ างประเทศเพื่ อใช้ ในการวิ เคราะห์ สถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ นใน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
รฐ 242 องค์การระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
PO 242 International Organizations
ศึกษาแนวความคิด ความเป็นมาขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งพฤติกรรมและบทบาทที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ระหว่างประเทศ
รฐ 243 กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
PO 243 International Law
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย
ภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลระหว่างประเทศ รัฐ อาณาเขตของ รัฐ สิทธิและความรับผิดชอบของรัฐ ความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐต่อรัฐ และรัฐต่อเอกชน
รฐ 244 นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3-0-6)
PO 244 Thai Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกําหนดและดําเนินนโยบายและ
ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รฐ 245 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 245 Southeast Asia and World Politics
ศึกษานโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกําหนดและ
ดําเนินนโยบาย และปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของประเทศเหล่านี้ ที่มีผลต่อการเมือง
ระหว่างประเทศ
รฐ 246 เอเชียตะวันออกกับการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 246 East Asia and World Politics
ศึกษานโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออก โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวน การกําหนดและ
ดําเนินนโยบาย และปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของประเทศเหล่านี้ที่มีผลต่อการเมือง
ระหว่างประเทศ
รฐ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร์ 1
3(2-2-5)
PO 301 English for Political Science 1
ศึ ก ษาและทบทวนให้ เ ข้ า ใจโครงสร้ า งทางไวยากรณ์ ค วบคู่ ไ ปกั บ ศึ ก ษาและฝึ ก ฝนการใช้ ศั พ ท์ แ ละสํ า นวน
ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์จากสื่อการสอน ตลอดจนการฝึกหัดการใช้ศัพท์และสํานวนเหล่านั้นในการอ่าน การเขียน การ
พูด และการฟัง
รฐ 311 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
PO 311 Research Methodology in Political Science
ศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ วิธีการและลักษณะความรู้เชิงวิทยาศาสตร์รัฐศาสตร์กับความรู้เชิงวิทยาศาสตร์
การกําหนดและการนิยามปัญหาทางวิจัยทางรัฐศาสตร์การออกแบบและประเภทของการวิจัยทางรัฐศาสตร์ การเก็บรวมรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและการประเมินรายงานการวิจัย
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รฐ 312 การบริหารความเสี่ยง
3(3-0-6)
PO 312 Risk Management
ศึกษาความหมายของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง ทําไมต้องบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง บทบาทของรัฐใน
การบริหารความเสี่ยง
รฐ 321 วิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
PO 321 Method in Political Inquiry
ศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้แบบต่างๆ ที่รัฐศาสตร์รับมาเป็นเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะห์ เข้าถึงปรัชญา และ
ปรากฏการณ์ทางสังคม-การเมือง บนฐานจารีตที่ไม่แยกขาดระหว่างปรัชญาการเมืองกับรัฐศาสตร์ ทั้งนี้ครอบคลุมวิธีการ
แสวงหาความรู้ในเชิงปฏิฐานนิยม เชิงตีความ และเชิงวิพากษ์โดยเริ่มจากวิธีการหาความรู้ของสํานักประจักษ์นิยม แนว
วิเคราะห์ภาษา สํานักปรากฏการณ์วิทยา ศาสตร์แห่งการตีความ ทฤษฎีมาร์กซิสต์ ทฤษฎีวิพากษ์ และสํานักหลังโครงสร้าง
นิยม
รฐ 322 ความคิดทางการเมืองตะวันตก
3(3-0-6)
PO 322 Western Political Thoughts
ศึกษาและสํารวจพรมแดนแห่งความรู้ทางปรัชญาและความคิดทางการเมืองตะวันตกผ่านตัวบท (text) สําคัญของนัก
ปรัชญาการเมือง เช่น Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Hegel
รฐ 323 ความคิดทางการเมืองตะวันออก
3(3-0-6)
PO 323 Eastern Political Thoughts
ศึกษาพัฒนาการปรัชญาและความคิดทางการเมืองของอารยธรรมตะวันออก 2 สายหลักคือจีน และอินเดียเช่น
ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเต๋า ลัทธิฮินดู และศึกษาถึงความคิดทางการเมืองไทยที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดทางการเมืองตะวันออกทั้ง 2
สาย
รฐ 324 กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
PO 324 Administrative Law
ศึกษาลักษณะของกฎหมายปกครอง ปรัชญา รากฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายปกครองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกฎหมายมหาชน อีกทั้งศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายสกุลโรมาโน-เยอรมันนิค สกุล
คอมมอนลอว์ และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายปกครองว่าด้วย
โครงสร้างของฝ่ายปกครอง การใช้และควบคุมการใช้อํานาจของฝ่ายปกครอง โดยศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
รฐ 325 การเมืองการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
3(2-2-5)
PO 325 Comparative Local Politics and Governments
ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิด หลักการ เป้าหมาย ในการดําเนินการปกครองท้องถิ่นตลอดจน โครงสร้าง การจัดการ
องค์กร และอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น และพัฒนาการการเมืองการ
ปกครองท้องถิ่นในประเทศต่างๆ และวิจัยเชิงสํารวจการบริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
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รฐ 326 กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
PO 326 Criminal Law II
ศึกษาความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความ
สงบสุขของประชาชนและการค้า ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการทําให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิด
เกี่ยวกับชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จนถึงความผิดลหุโทษ
รฐ 327 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
PO 327 Political Party and Election
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม การจัดตั้ง และการทํากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ทฤษฎีการเลือกตั้ง
และระบบการเลือกตั้งของประเทศต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กําลังเกิดขึ้นใน
ประเทศนั้นๆ
รฐ 331 องค์การและการบริหาร
3(3-0-6)
PO 331 Organization and Administration
ศึกษาทฤษฎีองค์การของสํานักต่างๆ การออกแบบและจัดรูปองค์การ การควบคุม กระบวนการวิเคราะห์องค์การ
เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์องค์การ การกําหนดหน้าที่และการแบ่งส่วนงาน การวิเคราะห์ขั้นตอนและสายทางเดิน
ของงาน บทบาทหน้าที่ของนักบริหาร การกําหนดวัตถุประสงค์การบริหาร การวางแผนการบริหารการจัดองค์การ การ
มอบหมายงาน การอํานวยการ การติดตามและการควบคุมงาน วัฒนธรรมองค์การ การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงองค์การ
กลยุทธ์และเทคนิคการบริหาร
รฐ 332 ระบบสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน
3(2-2-5)
PO 332 Information System and Computer Usage for Administration
ศึกษาความหมายความสําคั ญของระบบสารสนเทศการบริ หาร ความสั มพันธ์ ระหว่าง โครงสร้ างองค์กร ระบบ
สารสนเทศ และการใช้ คอมพิ วเตอร์ ในการสร้ างระบบสารสนเทศ ประเภทและองค์ ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบ
สถาปัตยกรรมและกลไกการทํางานของคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ ปฏิบัติการ
สร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
รฐ 333 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2-2-5)
PO 333 Human Resource Development
ศึกษาความหมายความสําคัญการฝึกอบรมและพัฒนา องค์กรฝึกอบรมและพัฒนา การวิเคราะห์ความจําเป็น การ
พัฒนาหลักสูตร การวางแผนและเขียนโครงการฝึกอบรมและพัฒนา เทคนิคและเกมส์ การจัดทําสื่อ การบริหารโครงการ
ฝึกอบรมและพัฒนา การกํากับและการประเมินผลโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
รฐ 334 การตัดสินใจและการกําหนดนโยบาย
3(3-0-6)
PO 334 Decision and Policy Making
ศึกษาการกําหนดความต้องการขององค์กร การวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการกําหนดปัญหา การวิเคราะห์และ
กําหนดทางเลือก การตัดสินใจเลือกทางเลือก เทคนิคการตัดสินใจ กระบวนการกําหนดนโยบาย
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รฐ 335 การบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3(3-0-6)
PO 335 Administration of Salary, Compensation and Welfare
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ การวิเคราะห์งานและการจัดทําคําบรรยายลักษณะ
งาน การประเมินค่างาน การจําแนกตําแหน่ง การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนและระบบค่าตอบแทนสวัสดิการ
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
รฐ 336 การบริหารการพัฒนา
3(3–0-6)
PO 336 Development Administration
ศึกษาความหมายของการพัฒนาและการบริหารการพัฒนา แนวคิดของการพัฒนาและการบริหารการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงกับการบริหารการพัฒนาของประเทศกําลังพัฒนา การวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อการบริหารการพัฒนา การ
เปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบบริหารในประเทศต่างๆ บทบาทของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
รฐ 337 เทคโนโลยีการบริหารสมัยใหม่
3(2-2-5)
PO 337 Modern Administrative Technology
ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ ระบบและองค์ประกอบของเทคโนโลยีการจัดการ
สมัยใหม่ ระบบและองค์ประกอบของเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่ เทคโนโลยีการพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการสมัยใหม่ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการอนาคต ผลของเทคโนโลยีที่มีการจัดโครงสร้างกิจการและองค์กรบริหาร
สมัยใหม่ เทคโนโลยีสํานักงานอัตโนมัติสมัยใหม่ เทคโนโลยีการบริหารทรัพยากรองค์กรสมัยใหม่ เทคโนโลยีการบริหาร
พฤติกรรมองค์กรสมัยใหม่ เทคโนโลยีการติดตาม ควบคุม วัด และประเมินผล การบริหารสมัยใหม่
รฐ 338 การบริหารโครงการ
3(2-2-5)
PO 338 Project Administration
ศึกษาแนวคิดของการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ การออกแบบโครงการ การจัดองค์กรของ
โครงการ เทคนิ ค ที่ใ ช้ใ นการบริ หารโครงการ การจัด สรรทรั พ ยากรในการทํ างาน การนํา โครงการไปปฏิ บั ติ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบริหารโครงการ การเขียนโครงการ กรณีศึกษาการบริหารโครงการในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
รฐ 341 เอเชียใต้กับการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 341 South Asia and World Politics
ศึกษานโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกําหนดและดําเนิน
นโยบาย และปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของประเทศเหล่านี้ที่มีผลต่อการเมืองระหว่าง
ประเทศ
รฐ 342 บทบาทของมหาอํานาจในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 342 Role of Major Powers in World Politics
ศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของมหาอํานาจ การมุ่งขยายอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารใน
ภูมิภาคต่างๆของโลก
รฐ 343 นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
PO 343 United States Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกําหนดและดําเนิน
นโยบายและปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของสหรัฐอเมริกาต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ
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รฐ 344 นโยบายต่างประเทศของจีน
3(3-0-6)
PO 344 Chinese Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีน โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกําหนดนโยบายและปัจจัยต่างๆที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของจีนต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รฐ 345 นโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น
3(3-0-6)
PO 345 Japanese Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของญี่ปุ่น โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกําหนดนโยบายและปัจจัยต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของญี่ปุ่นต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รฐ 346 สหภาพยุโรปกับการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 346 European Union and World Politics
ศึกษาถึงวิวัฒนาการการรวมกลุ่มทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และการเมือง การก่อตั้ง การดําเนินการ และบทบาทของ
สหภาพยุโรปในการเมืองโลก
รฐ 347 กลุ่มประเทศตะวันออกกลางกับการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 347 Middle East and World Politics
ศึกษานโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวน การกําหนดและ
ดําเนินนโยบาย และปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของประเทศเหล่านี้ ที่มีผลต่อ
การเมืองระหว่างประเทศ
รฐ 348 อาเซียนกับการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 348 ASEAN and World Politics
ศึกษาถึงประวัติการก่อตั้ง และพัฒนาการของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยนําทฤษฎีการรวมกลุ่มระหว่างประเทศ แนวคิดว่าด้วยภูมิภาคนิยมมาอธิบาย ศึกษาความร่วมมือของ
อาเซียนภายในกลุ่มประเทศอาเซียน และนอกภูมิภาค ในประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และบทบาทของอาเซียนในการเมืองโลก บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน รวมถึงศึกษากฎบัตรอาเซียนที่ได้มี
การปรับปรุงการดําเนินการและโครงสร้างองค์กรของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รฐ 401 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐศาสตร์ 2
3(2-2-5)
PO 401 English for Political Science 2
ศึกษาและวิเคราะห์งานเขียนทางรัฐศาสตร์เพื่อทําความเข้าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการสื่อความ ทั้งในเรื่อง
การอ่าน การเขียน การย่อความ การเรียงความตลอดจนการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ
รฐ 411 โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 441 Globalization and World Politics
ศึกษาถึงกระบวนการโลกาภิวัตน์ โดยจะพิจารณาถึง แนวคิด ความหมาย กระบวนการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อการเมือง
โลก รวมถึงกระแสการต่อต้านและข้อโต้แย้งของกระบวนการโลกาภิวัตน์
รฐ 421 ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่และทางเลือก
3(3-0-6)
PO 421 Modern Political Theory and Alternatives
ศึกษาทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ตามอิทธิพลความรู้แบบวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดว่าอยู่ในจารีตทฤษฎีกระแสหลัก พร้อมทั้ง
ศึกษาทฤษฎีอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการวิเคราะห์แนววิทยาศาสตร์ เช่น ทฤษฎีและการวิเคราะห์แนวสตรีนิยม การวิเคราะห์
วาทกรรม และทฤษฎีแนววิพากษ์ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นปัญหาหลักๆของชีวิตทางการเมืองและขยายสู่
ความเข้าใจการเมืองร่วมสมัยที่ท้าทายบรรดาฐานรากของการศึกษารัฐศาสตร์ การเมือง การปกครองกระแสหลัก
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รฐ 422 การสื่อสารทางการเมือง
3(2-2-5)
PO 422 Political Communication
ศึกษาถึงบทบาทของการสื่อสารในระบบการเมืองการปกครอง การใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารเพื่อให้เกิดผล
ทางการเมือง ขอบเขตและมาตรการใช้สื่อทางการเมือง จริยธรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสื่อทางการเมือง เป็นต้น เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทางการเมือง และสํารวจเทคนิควิธีการใช้สื่อในการสื่อสารทางการเมือง
รฐ 423 ความขัดแย้งทางการเมืองและการแก้ไขความขัดแย้ง
3(2-2-5)
PO 423 Political Conflict and Conflict Resolution
ศึกษาลักษณะ ประเภทและมูลเหตุความขัดแย้งที่นําไปสู่ความรุนแรงทางการเมือง ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยการใช้ความไม่รุนแรงเป็นหลัก และการสํารวจการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย
รฐ 424 ระบบการเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
PO 424 Thai Political System
ศึกษาถึง โครงสร้างอํานาจ และสถาบันทางการเมืองไทย กระบวนการทางการเมืองความคิดและพฤติกรรม
ทางการเมืองไทย ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย
รฐ 425 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(2-2-5)
PO 425 Seminar: Issues in Local Politics and Government
สัมมนาประเด็นปัญหาการปกครองท้องถิ่นของไทย เพื่อประมวลความรู้และวิเคราะห์การเมืองการปกครองท้องถิ่น
ของไทย
รฐ 426 สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองไทย
3(2-2-5)
PO 426 Seminar: Thai Political Issues
สัมมนาประเด็นปัญหาทางการเมืองของไทย เพื่อประมวลความรู้และวิเคราะห์ระบบการเมืองการปกครองไทย
รฐ 431 การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ
3(3-0-6)
PO 431 Project Analysis and Evaluation
ศึกษาแนวคิดต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์
การตลาด การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางสังคม การจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์โครงการ แนวคิดการประเมินผลโครงการ ตัวแบบการประเมินผลโครงการ การจัดทํารายงานการ
ประเมินผล การประเมินโครงการลงทุนในต่างประเทศ กรณีศึกษาการวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ
รฐ 432 การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
PO 432 Strategic Administration
ศึกษาความหมายความสําคัญของกลยุทธ์การบริหาร ระบบและองค์ประกอบของกลยุทธ์ ประเภทและรูปแบบ การ
พัฒนาและกระบวนบริหารกลยุทธ์ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารด้วยกลยุทธ์ การนํา
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ การปรับแต่งและการประเมินผลกลยุทธ์
รฐ 433 การบริหารท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
PO 433 Local Administration for Development
ศึกษาโครงสร้าง ระบบ และกลไกองค์กรปกครองท้องถิ่น บทบาทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีการ
พัฒ นาท้อ งถิ่ น การเสริม สร้ างขีด ความสามารถการแข่ง ขัน และการบริห าร การจัด ทํา ยุท ธศาสตร์ นโยบาย แผน และ
งบประมาณท้องถิ่น การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น การติดตามและประเมินผล
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รฐ 434 การพัฒนาคุณภาพและตัวชี้วัดในการบริหาร
3(3-0-6)
PO 434 Quality and indicator Development in Administration
ศึกษาแนวคิดของมาตรฐานและข้อกําหนดคุณภาพ ระบบและกระบวนการสร้างคุณภาพในการบริหาร เครื่องมือในระบบ
บริหารคุณภาพ การพัฒนาและสร้างตัวชี้วัด การนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ การขอการรับรองและการประกันระบบคุณภาพ
การบริหาร การวัด ตรวจสอบ และ ประเมินระบบคุณภาพ
รฐ 435 นโยบายกับการนําไปปฏิบัติ
3(3–0-6)
PO 435 Policy and Implementation
ศึกษาความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดของการนํานโยบายไปปฏิบัติ กระบวนการของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติ การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ประเทศต่างๆ
รฐ 436 นโยบายและการบริหารแรงงานสัมพันธ์
3(3-0-6)
PO 436 Labor Relations Policy and Administration
ศึกษานโยบายแรงงานสัมพันธ์ หลักและกลไกการแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน องค์กรนายจ้างและลูกจ้าง
บทบาทของรัฐที่มีต่อองค์กรนายจ้างและลูกจ้าง สภาพการจ้างและข้อตกลงการจ้าง การคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม การ
สร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การเจรจาต่อรองร่วม การจัดการความขัดแย้งและระงับข้อพิพาท ศาลแรงงานและการ
ดําเนินคดี
รฐ 437 นโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
PO 437 Public Policy
ศึกษาถึงลักษณะและสาระสําคัญของนโยบายสาธารณะ ประเภท แนวความคิดและวิธีในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ รวมถึงศึกษาบทบาทและอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะ
รฐ 438 สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
PO 438 Seminar in Current Issues of Public Administration Problems
ศึก ษาขอบข่ า ยของรัฐ ประศาสนศาสตร์ คั ด เลื อ กและกํา หนดประเด็ น การสัม มนา แบ่ง กลุ่ม ระดมความคิ ด
วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่สัมมนา
รฐ 441 สิทธิมนุษยชนในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 441 Human Rights in World Politics
ศึกษาถึงหลักการพื้นฐาน แนวคิด และพัฒนาการเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งต่อมาได้มีการทําให้แนวคิดและหลักการสิทธิ
มนุษยชนเป็นมาตรฐานสากลซึ่งประเทศทั่วโลกยอมรับรอง และศึกษาถึงเครื่องมือในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศอันได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
รฐ 442 ความมั่นคงในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 442 Security in World Politics
ศึก ษาถึง แนวคิ ด และปั ญหาเกี่ย วกั บความมั่ นคงและภั ยคุ กคามระหว่ างประเทศพัฒ นาการแนวคิด เกี่ ยวกั บ
การศึกษาด้านความมั่นคงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และศึกษาถึงกรอบปัญหาความมั่นคงที่เปลี่ยนไปอันทําให้เกิดปัญหาความ
มั่นคงใหม่ อันเป็นปัญหาเกี่ยวกับคน รัฐ และสังคมรวมทั้งสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมาก
กว่าเดิม
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รฐ 443 การก่อการร้ายระหว่างประเทศในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 443 International Terrorism in World Politics
ศึกษาความหมายของการก่ อการร้า ยระหว่า งประเทศ กลุ่ ม ขบวนการ องค์กรก่อการร้ ายสากลที่มีอิ ทธิพ ล
รูปแบบของการก่อการร้าย พัฒนาการความรุนแรงของปัญหาการก่อการร้ายระหว่างประเทศและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับ
โลก ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายขององค์การในระดับภูมิภาคและระดับโลก
รฐ 444 การอ่านวรรณกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
PO 444 Reading in International Relations
ศึกษาและวิเคราะห์วรรณกรรมในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้คําศัพท์เฉพาะทาง เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน
การสื่อความ โดยเฉพาะการอ่านตํารา และอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษ
รฐ 445 สัมมนาประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
PO 445 Seminar in Current Issues of International Relations
สัมมนาประเด็นปัญหาที่หยิบยกขึ้นมาพิจารณา เพื่อศึกษาอย่างเป็นระบบ และค้นคว้าอย่างลึกซึ้งถึงรายละเอียด
ตลอดจนหาข้อมูลมาประมวลวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และถูกต้องแล้วนําเสนอเป็นรายงานในการเรียนด้วย
รฐ 451 การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
PO 451 Practicum
กําหนดให้นิสิตฝึกงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์กับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ ภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์นิเทศที่ได้รับการแต่งตั้งจากภาควิชารัฐศาสตร์ การประเมินผลการฝึกงานจะ
กระทําโดยภาควิชารัฐศาสตร์และหน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาโทประวัติศาสตร์
ดูคําอธิบายรายวิชาโทประวัติศาสตร์ได้ในคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาโทมัคคุเทศก์
มค 211 ความรู้พื้นฐานสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3(3-0-6)
TG 211 General Knowledge for Tourist Guides I
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่ องเที่ยว และนโยบายการส่งเสริม การท่องเที่ยวของรัฐ บทบาท หน้า ที่
มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ วิธีปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว มนุษยสัมพันธ์ จิตวิทยาการบริการ
และการพูดในที่ชุมชน
มค 221 ความรู้ด้านศิลปกรรมไทย
2(2-0-4)
TG 221 Thai Arts
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับศิลปกรรมไทยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านทัศนศิลป์ วรรณคดีไทย นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และ
หัตถกรรมไทย ทั้งในด้านสุนทรียศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มค 231 การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
3(3-0-6)
TG 231 Tourism Resources Conservation and Ecotourism
ศึกษาภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย หลักการและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญของไทย มีการศึกษานอกสถานที่
มค 311 ความรู้พื้นฐานสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3(3-0-6)
TG 311 General Knowledge for Tourist Guides II
ศึกษาเรื่องการให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกั บกฎหมายทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกั บ
มัคคุเทศก์ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน พิธีการเข้า – ออกราชอาณาจักร ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับโรงแรม การบริการสายการบิน นันทนาการ กีฬาและการละเล่นไทย มีการศึกษานอกสถานที่
มค 321 ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
TG 321 Thai History, Society and Culture
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย เทศกาลและงานประเพณีไทย อาหารไทย ผลไม้และขนมไทย มรดกทางภูมิปัญญาไทย
สังคมไทย และพุทธศาสนาในประเทศไทย
มค 322 การศึกษาวัดและโบราณสถานสําหรับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TG 322 Study of Temples and Historical Sites for Tourism
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนพระบรมมหาราชวังและวัดสําคัญในกรุงเทพ มี
การศึกษานอกสถานที่
มค 341 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
2(2-0-4)
TG 341 English Language for Tourism I
ศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อกับนักท่องเที่ยว การบริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนการนําชมสถานที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
มค 441 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
2(2-0-4)
TG 441 English Language for Tourism I
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นเครื่องมือการสื่อสารในการท่องเที่ยว และการนําเที่ยว โดยเน้นการฟัง และ
การพูด มีการศึกษานอกสถานที่
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คําอธิบายรายวิชา
วิชาโทสังคมวิทยา
1. วิชาโทบังคับ
สค 211 สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 211 Introduction to Sociology
ศึกษาความหมาย ประวัติ ขอบเขต และแนวคิดทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา สาระสําคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและการ
จัดระเบียบทางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กลุ่มและสถาบันทางสังคม รวมถึงการแบ่งช่วงชั้นทางสังคม
2. วิชาโทเลือก
สค 221 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 221 Introduction to Anthropology
ศึกษาความหมาย ประวัติ ขอบเขตและสาขาต่างๆของมานุษยวิทยา ระเบียบวิธีศึกษาทางมานุษยวิทยา คําศัพท์
และแนวคิดทฤษฎีหลักของมานุษยวิทยา ศึกษาวิเคราะห์วัฒนธรรมและวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์
สค 222 สังคมวิทยาเมือง
3(3-0-6)
SO 222 Urban Sociology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาเมือง และการศึกษาเมืองเชิงสหวิทยาการ กระบวนการกลายเป็น
เมือง ลักษณะของสังคมเมืองในมิติต่างๆ และรูปแบบของเมืองอันหลากหลาย
สค 231 ปัญหาสังคม
3(3-0-6)
SO 231 Social Problems
ศึกษาความหมายของปัญหาสังคม แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการศึกษาปัญหาสังคม การศึกษาและการ
วัดความรุนแรงของปัญหาสังคม รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม
สค 232 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
SO 232 Social Psychology
ศึกษาปัจจัยทางกายภาพและทางสังคมที่ทําให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคม
ของมนุษย์ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์
สค 321 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
SO 321 Cultural Anthropology
ศึกษากําเนิดและวิวัฒนาการของวัฒนธรรมมนุษย์ รวมถึงแนวคิดวัฒนธรรมในเชิงมานุษยวิทยาวัฒนธรรมร่วมสมัย
สค 322 สังคมวิทยาการเมือง
3(3-0-6)
SO 322 Political Sociology
ศึกษาความหมายและขอบเขตของสังคมวิทยาการเมือง วิวัฒนาการเกี่ยวกับสังคมวิทยาการเมือง สถาบันการเมือง
และการปกครองในระบบสังคมที่แตกต่างกัน อํานาจทางการเมืองการเคลื่อนไหวทางการเมือง และพฤติกรรมในการเลือกตั้ง
สค 331 ประเพณีและศาสนาของไทย
3(3-0-6)
SO 331 Thai Traditions and Religions
ศึกษาประเพณีเกี่ยวกับชีวิตตามแบบวัฒนธรรมไทย รวมถึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีและศาสนาของ
ไทย
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สค 332 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
SO 332 Social and Cultural Change
ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เงื่อนไขทางวัฒนธรรม และปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
วัฒนธรรม แนวโน้มทิศทางของการเปลี่ยนแปลง การยอมรับและการต่อต้านสิ่งใหม่
สค 333 ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
SO 333 Research Methods in Social Sciences
ศึกษาหลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติกระบวนการวิจัย ขั้นตอนการออกแบบ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ตีความ และการเสนอรายงานการวิจัย
สค 421 สัมมนาสังคมวิทยา
3(2-2-5)
SO 421 Seminar on Sociology
ศึกษาวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นปัญหาที่สําคัญที่เกิดขึ้นในสังคมในมุมมองทางสังคมวิทยาในรูปแบบของการ
สัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
สค 422 อ่านสังคมวิทยา
3(2-2-5)
SO 422 Reading in Sociology
ศึกษาหนังสือทางด้านสังคมวิทยาด้วยการอ่าน คิดวิเคราะห์ ทํารายงาน และอภิปรายร่วมกัน
สค 431 สื่อสารมวลชนและประชามติ
3(3-0-6)
SO 431 Mass Communication and Public Opinion
ศึกษาลักษณะสําคัญของระบบสื่อสารมวลชนและประชามติ ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อสารมวลชนและประชามติ
การเกิด การเปลี่ยนแปลงของประชามติ รวมทั้งการสํารวจประชามติ
สค 432 สวัสดิการสังคม
3(3-0-6)
SO 432 Social Welfare
ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบสวัสดิการสังคมต่างๆ รวมทั้งการระดมความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคส่วน
ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมผ่านระบบสวัสดิการสังคม
สค 433 การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง
3(0-3-6)
SO 433 Independence Study
ศึกษาค้นคว้าประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือประเด็นต่างๆทางสังคม ในหัวข้อ
เรื่องที่นิสิตสนใจภายใต้การแนะนําและควบคุมของอาจารย์
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