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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
SWU 111
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ ย่อ
ความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพื่อการสื่อสาร ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 112
วรรณกรรมไทยปริทรรศน์
3(2-2-5)
SWU 112
Thai Literary Review
ศึกษากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา คุณค่าของภาษาและความเป็นไทยในงานวรรณกรรม ทั้งนี้
โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมในอดีต ร่วมสมัย ร้อยแก้วหรือร้อยกรอง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121
English for Effective Communication I
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจ และฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง
พูด อ่าน เขียน และคาศัพท์ในชีวิตประจาวัน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบพึ่งพาตน นาภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษา
ต่อไป
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122
English for Effective Communication II
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้านการฟัง
พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบพึ่งพาตน
สนับสนุนให้นาภาษาอังกฤษไปใช้ในการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
มศว 123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123
English for International Communication I
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและ
นอกห้องเรียน เรียนรู้วิธีการนาความรู้และกระบวนการเรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและในการศึกษา เพื่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพื่อพัฒนาตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก
มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124
English for International Communication II
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และด้านการคิดอย่างมี วิจารณญาณ เพิ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ พัฒนาการนาเสนอข้อมูลและความคิด ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน นาความสามารถทางภาษาและ
การจัดการกระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้สาหรับการพัฒนาตนให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน
มศว 131
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 131
French for Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้ นฐานใน
การเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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มศว 132
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 132
French for Communication II
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น ต่อจากวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาฝรั่งเศสในระดับที่สูงขึ้น
มศว 133
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 133
German for Communication I
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อ
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานใน
การเรียนภาษาเยอรมันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 134
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 134
German for Communication II
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่สูงขึ้น
มศว 135
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 135
Chinese for Communication I
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้ านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 136
Chinese for Communication II
ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้าน
การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ในชี วิ ต ประจ าวั น ในสถานการณ์ที่ หลากหลายยิ่ งขึ้ น ด้ ว ยสื่ อ และกระบวนการเรี ยนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
มศว 137
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 137
Japanese for Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
มศว 138
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 138
Japanese for Communication II
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร ต่อจากวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในชีวิตประจาวัน ในสถานการณ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น
มศว 141
ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(2-2-5)
SWU 141
Information Literacy Skills
ศึกษาความสาคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และการจัดการความรูจ้ ากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนาเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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มศว 142
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
SWU 142
Science for Life Quality Development and Environment
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิเวศวิทยาเพื่อให้
เข้าใจถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสันติสุขอย่างยั่งยืน
มศว 143
พลังงานทางเลือก
3(2-2-5)
SWU 143
Alternative Energy
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และ
ความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและความสาคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศน์
ที่มีต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียง
อย่างเดียว การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การสร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรั พยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น เพื่อส่งผลต่อการดาเนินชีวิตที่สันติสุขและยั่งยืน
มศว 144
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
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 ส าหรั บ ผู้ บ ริ โ ภค คณิ ต ศาสตร์ กั บ ศิ ล ปะ
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน และเป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้และการดารงชีวิต
ในสังคม
มศว 145
สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 145
Wellness and Health Lifestyle
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้นการ
สร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้
วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(2-2-5)
SWU 151
General Education for Human Development
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคั 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
การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ
มศว 251
มนุษย์กับสังคม
3(2-2-5)
SWU 251
Man and Society
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรี ยนมีความเข้าใจใน
พฤติกรรมของมนุษย์ และนาความรู้มาพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
คุณธรรมจริยธรรม ซาบซึ้งในวัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์ มีจิตสานึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบและบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม
มศว 252
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(2-2-5)
SWU 252
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ แสวงหาประสบการณ์และคุณค่าของสุนทรียะที่มีต่อการดารงชีวิต ศึกษา
สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์
กับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ สื่อและประสบการณ์ที่หลากหลาย
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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 นาไปสู่ความเข้าใจ
เรื่องของกฎของธรรมชาติ พลังงาน และความจริงแท้ของจิต
มศว 351
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351
Personality Development
ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย รู้กาลเทศะ ทั้งใน
โลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและสังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยท่ามกลางกระแส
สังคมโลก ด้วยสื่อและกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย
มศว 352
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(2-2-5)
SWU 352
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สมั พันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล
มีอุดมการณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม
3(2-2-5)
SWU 353
Man, Reasoning and Ethics
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้มี
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 รวมถึง แนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์ ที่
เกี่ยวกับสันติภาพ และสันติสุขของมวลมนุษยชาติ
มศว 355
พุทธธรรม
3(2-2-5)
SWU 355
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา มีระเบียบ
วินัย และ สันติสุข
มศว 356
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
3(2-2-5)
SWU 356
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมหลากรูปแบบโดยเน้นการศึกษาในเชิงคิด วิเคราะห์ที่ก่อให้เกิด
พลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการดาเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการดาเนินชีวิตที่ดีงาม มีระเบียบวินัยและ
อุดมการณ์
มศว 357
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
3(2-2-5)
SWU 357
Art and Creativity
ศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะ
นานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย อันจะนาไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
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มศว 358
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
3(2-2-5)
SWU 358
Music and Human Spirit
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้างและหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัยดนตรี
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 ซึ่งมีผลต่อ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมโลก
มศว 363
มนุษย์กับการเมือง
3(2-2-5)
SWU 363
Man and Politics
ศึกษาธรรมชาติของสังคมมนุษย์และสังคมการเมือง การจัดระเบียบทางการเมือง องค์กรที่ใช้อานาจการปกครอง
การรวมกลุ่มทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การบริหารงานของรัฐโดยเน้น
ระบบการเมือง การปกครอง และกฎหมายที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรม
มศว 364
เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SWU 364
Economy in Globalization
ศึกษาพื้นความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกใน
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์ขององค์กรธุรกิจที่มีผล
ต่อการดารงชีวิตประจาวัน
มศว 365
หลักการจัดการสมัยใหม่
3(2-2-5)
SWU 365
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับคน ภาวะ
ผู้นา การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข
มศว 366
จิตวิทยาสังคม
3(2-2-5)
SWU 366
Social Psychology
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของมนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆทางสังคมที่ทาให้เกิด
พฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆทางสังคม เจตคติ การรับรู้ทางสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
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 ลาดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย กฎหมายสาคัญที่จาเป็นต้องรู้ในการดาเนินชีวิต
โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ และสื่อที่หลากหลาย
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มศว 371
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
SWU 371
Creativity Innovation and Technology
ศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติกระบวนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่าง ๆ การจัดการภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจ
ชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และ สื่อที่หลากหลาย
มศว 372
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(2-2-5)
SWU 372
Local Wisdom
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้ การพัฒนา
ด้วยการกระทาและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิปัญญาในการดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ภูมิปัญญาในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในการแสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 373
ภูมิลักษณ์ชุมชน
3(2-2-5)
SWU 373
Man and Community
ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาภูมิลักษณ์ชุมชน ภูมิลักษณ์ที่แสดงความเป็นท้องถิ่น ลักษณะเฉพาะ และความผสาน
สัมพันธ์ในชุมชนในบริบทของพื้นที่ ทางภูมิศาสตร์ พื้ นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่ทางชาติพันธุ์ บนฐานของคุณธรรม
จริยธรรม และความดีงาม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 374
สัมมาชีพเพื่อชุมชน
3(2-2-5)
SWU 374
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพื่อสร้างสั มมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างสานึก และสร้างความ
ตระหนักในศักดิ์ศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
มศว 375
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน
3(2-2-5)
SWU 375
Good Governance in Community Management
ศึกษาค้นคว้า ปลูกฝังแนวคิด และการปฏิบัติธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหารจัดการบนความถูกต้อง
และนิติธรรม ความโปร่งใสเชื่อถือได้ การอธิบายตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม การรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่เพื่อกาน
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 ภาษาไทย
มศว 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
มศว 121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
SWU 121
English for Effective Communication 1
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน
มศว 123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
SWU 123
English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้น การฟังและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษา
นานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 122
ภาษาอังกฤษเพือ่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
SWU 122
English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอั งกฤษในฐานะภาษาต่า งประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน
มศว 124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
SWU 124
English for International Communication 2
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนสาหรับผู้เรียนที่ ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษา
นานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอก
ห้องเรียน
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 141
ชีวิตในโลกดิจิทัล
3(3-0-6)
SWU 141
Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การประเมินสื่อสารสนเทศ
การอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนวทางการป้องกัน การนาเสนอใน
รูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
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1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 151
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
SWU 151
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสาคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
SWU 161
Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 261
พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
SWU 261
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เกี่ยวกับพลเมือ งใน
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการ
ดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้าในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะ
พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว 241
แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม
2(1-2-3)
SWU 241
Digital Technology and Society Trends
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อสัง คมในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง
และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยี
ดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต
มศว 242
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242
Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์สาหรับผู้บริโภคและการ
คานวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติ
ในชีวิตประจาวัน
มศว 243
การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล
มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทาง
ภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน
มศว 244
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมทีด่ ี
3(3-0-6)
SWU 244
Science for Better Life and Environment
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความสาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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มศว 245
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245
Science, Technology and Society
ศึ ก ษากระบวนทั ศ น์ และวิ ธี คิ ด ของนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี บ ทบาทในเหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246
วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246
Healthy Lifestyle
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและความส าคั ญของสุข ภาพแบบองค์ รวม ปั จ จั ย ส าคั ญที่ มี ผลต่ อ สุข ภาพ โรควิ ถี ชีวิ ตกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
มศว 247
อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247
Food for Life
ศึกษาความสาคัญของอาหารและโภชนาการสาหรับทุกช่วงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา
และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248
พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงานทดแทน
ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มศว 341
ธุรกิจในโลกดิจิทัล
2(1-2-3)
SWU 341
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มศว 251
ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณค่า ของ
ตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252
สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252
Aesthetics for Life
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง
ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
มศว 253
สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้สุนทรีย
สนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟัง
อย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย
มศว 254
ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254
Art and Creativity
ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงานศิลปะนานา
ประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
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มศว 255
ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255
Constitution for Living
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ
มศว 256
การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
SWU 256
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย
มศว 257
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
SWU 257
Literature for Intellectual Powers
ศึ ก ษาแนวคิ ด คุ ณ ค่ า และสุ นทรีย ะจากวรรณกรรมไทยหลากรูป แบบทั้ งในอดีต และร่ วมสมัย การวิ เ คราะห์
วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
SWU 258
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา การเรียบ
เรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ
มศว 262
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
SWU 262
History and Effects on Society
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
มนุษย์กับสันติภาพ
2(2-0-4)
SWU 263
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และการ
จัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและ
สันติสุขของมนุษยชาติ
มศว 264
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
SWU 264
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทางสังคม เชื้อ
ชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวใน
สังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
SWU 265
Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิ จของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบต่อการดารงชีวิต ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 266
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
SWU 266
Sufficiency Economy
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การวิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
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มศว 267
หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
SWU 267
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268
การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
SWU 268
Social Study by Research
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็น
ฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้อม
มศว 351
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
SWU 351
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การวิเคราะห์และ
ประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มารยาทพื้นฐานทางสังคม
ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อื่น
มศว 352
ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
SWU 352
Philosophy and Thinking Process
ศึ ก ษาแนวคิดและปรัชญาทั้ งกระแสตะวั นออกและตะวั น ตกในเชิ งบูรณาการ พั ฒ นาทั ก ษะการคิดวิเคราะห์
สั งเคราะห์ ปรั ชญาที่ เ ป็ นกระบวนการคิด ที่ สัมพั นธ์ กั บชี วิ ต สั งคม ธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม บนพื้ น ฐานความมีเหตุผล
อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
SWU 353
Logical Thinking and Ethics
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความสาคัญของวิธีคิดอย่างมี
เหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดารงชีวิต
อย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
มศว 354
ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม
3(2-2-5)
SWU 354
Creativity and Innovation
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนาเสนอผลงานต่อสาธารณชน
มศว 355
พุทธธรรม
3(3-0-6)
SWU 355
Buddhism
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐาน
พุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรั ชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและ
สันติสุข
มศว 356
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
SWU 356
Social Psychology for Living
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่
ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้อสังคมและการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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มศว 357
สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
SWU 357
Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกัน
สุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
มศว 358
กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
SWU 358
Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิ จกรรมสร้า งสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพิ่มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนา
ชีวิตและสังคม
มศว 361
มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU 361
SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพือ่
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยง
ไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
SWU 362
Local Wisdom
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการดารงชีวิตและพัฒนาการของชุม ชน
ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อหาแนวทางสืบ
สานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การพัฒ นาชุมชน และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
มศว 363
สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
SWU 363
Ethical Careers for Community
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และวัฒนธรรมโดย
ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตสานึก ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของ
ชุมชน อันจะทาให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
มศว 364
กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
SWU 364
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม เรียนรู้
กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพื่อสังคมต้นแบบ และนาเสนอแนวทาง
สร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
มศว 131
ลีลาศ
1(0-2-1)
SWU 131
Social Dance
เทคนิ ค และทั ก ษะเบื้ อ งต้น ในการเต้ น ลีลาศในจั งหวะต่ างๆ การเสริ มสร้า งสมรรถภาพทางกายและบุ คลิกที่
เหมาะสมสาหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132
สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
SWU 132
Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
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มศว 133
การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
SWU 133
Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134
โยคะ
1(0-2-1)
SWU 134
Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของร่างกาย
เพื่อสุขภาพ
มศว 135
ว่ายน้า
1(0-2-1)
SWU 135
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้า การว่ายน้าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกาการแข่งขัน
การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้าเพื่อสุขภาพ
มศว 136
แบดมินตัน
1(0-2-1)
SWU 136
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธี
การเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
มศว 137
เทนนิส
1(0-2-1)
SWU 137
Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่ งขัน กลวิธีการเล่นประเภท
เดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ
มศว 138
กอล์ฟ
1(0-2-1)
SWU 138
Golf
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็ บรักษา
อุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139
การฝึกโดยการใช้น้าหนัก
1(0-2-1)
SWU 139
Weight Training
เทคนิคการออกกาลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้าหนักและการประยุกต์กาย
วิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดยการใช้น้าหนักเพื่อ
สุขภาพ
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1. วิชาแกน
บธบ 111
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
BBA 111
Principles of Management
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจในปัจจุบัน การ
วางแผน การจัดการการสร้างวัฒนธรรมองค์การ การสั่งงาน การประสานงานและการควบคุม
บธบ 121
หลักการตลาด
3(3-0-6)
BBA 121
Principles of Marketing
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการตลาด แนวคิ ดทางการตลาดสมัยใหม่ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ระบบ
ตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือก
ตลาดเป้าหมายและการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การประเมินผลทาง
การตลาด
บธบ 151
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
BBA 151
Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล กฎหมายทรัพย์สิน นิติกรรม เอกเทศสัญญา อายุความ
แห่งสิทธิเรียกร้อง กฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
บธ 171
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
3(3-0-6)
BBA 171
Microeconomics
ศึกษาความหมายของเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์อุปทาน บทบาทของอุปสงค์และอุปทานต่อราคา ความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์และอุปทาน อรรถประโยชน์และพฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิตและต้นทุนการผลิต ต้นทุนระยะสั้นและระยะยาว
การกาหนดราคาในตลาดสินค้าและบริการ
บธบ 172
เศรษฐศาสตร์มหภาค
3(3-0-6)
BBA 172
Macroeconomics
ศึกษาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์มหภาค การไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจรายได้ประชาชาติปัจจัยกาหนดรายได้
ประชาชาติ ดุลยภาพของรายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจ การจ้างงานและการว่างงาน เงินเฟ้อ เงินฝืด ตัวทวีและ การ
ทางานของตัวทวี นโยบายการเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ ดุลการชาระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ความจาเริญ
เติบโตและการพัฒนาการเศรษฐกิจ
บธบ 231
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
BBA 231
Business Finance
บุรพวิชา : บธบ 261 การบัญชีการเงิน
ศึกษาเป้าหมายของการจัดการการเงิน ความสาคัญของการจัดการการเงินในองค์การธุรกิจ การวิเคราะห์งบ
การเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์วงจรเงินสด การบริหารลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงคลัง แนวคิด
เกี่ยวกับมูลค่าเงินตามเวลา ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์โครงการลงทุน การประมาณการเงินทุนจากแหล่ง
ภายนอก
บธบ 241
ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
BBA 241
Introduction to International Business
ศึกษาลักษณะของสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการค้า บทบาทของบรรษัทข้ามชาติ การลงทุน
ระหว่างประเทศ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
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ภาษาอังกฤษธุรกิจ: การฟัง-การพูด
3(2-2-5)
Business English: Listening-Speaking
ศึกษาและฝึกทักษะที่จาเป็นสาหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะการฟังการพูด เรียนรู้เทคนิคการ
โต้ตอบและสื่อสารทางธุรกิจผ่านการฟังและการพูด
บธบ 252
ภาษาอังกฤษธุรกิจ: การอ่าน-การเขียน
3(2-2-5)
BBA 252
Business English: Reading-Writing
ศึกษาและฝึกทักษะที่จาเป็นสาหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยเน้นทักษะการอ่านและการเขียน เรียนรู้
เทคนิคการโต้ตอบและการสื่อสารทางธุรกิจผ่านการอ่านและการเขียน
บธบ 253
สถิติธุรกิจและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
BBA 253
Business Statistics and Decision Making
ศึกษาหลักการพื้นฐานทางสถิติ การประมาณค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิตินอนพาราเมตริกซ์ การใช้
หลักการความน่าจะเป็นเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ การพยากรณ์ สมการถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกม และการจาลองเหตุการณ์ โดยเน้นการประยุกต์ใช้หลั กการทางสถิติเพื่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
บธบ 261
การบัญชีการเงิน
3(3-0-6)
BBA 261
Financial Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชี หลักการและ
วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ งบการเงิน
สาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ ระบบใบสาคัญ และระบบเงินสดย่อย
บธบ 311
การจัดการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
BBA 311
Operations Management
ศึกษาหลักการพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริ หาร การจัดการในการผลิต การบริการ การวางแผน
การวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการโครงการ การขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลัง และตัวแบบ
แถวคอย โดยให้ความสาคัญกับการใช้เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการวิเคราะห์
บธบ 312
ระบบสารสนเทศสมัยใหม่สาหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
BBA 312
Modern Information System for Business
ศึกษาความสาคัญระบบสารสนเทศต่อกระบวนการทางธุรกิจและองค์การ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศที่นามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ ระดับการใช้งานในองค์การ ระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจขั้นสูง เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บทบาทหน้าที่และ
จริยธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บธบ 361
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
BBA 361
Managerial Accounting
บุรพวิชา : บธบ 261 การบัญชีการเงิน
ศึกษาวิธีการนาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและการควบคุม การศึกษาพฤติกรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร การจัดทางบกาไรขาดทุน ตามวิธีต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การจัดทา
งบประมาณ การประเมินผลปฏิบัติงานโดยใช้ต้นทุน มาตรฐานการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนการวิเคราะห์ตน้ ทุน การบัญชี
ตามความรับผิดชอบและการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
บธบ 411
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
BBA 411
Strategic Management
บุรพวิชา : บธบ111 หลักการจัดการ
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน
ของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ์
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บธบ 412
BBA 412

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Management
ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎีการบริหารทรัพ ยากรมนุษย์ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ ใน ปัจจุบัน บทบาท
หน้าที่ ภารกิจ และความรับผิดชอบของในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และ
ออกแบบงาน การวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัด
ค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการและการประเมินผล
บธบ 451
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและและการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม
3(3-0-6)
BBA 451
Sustainable Development and Social Enterprise
ศึกษาแนวคิด นโยบายและโครงสร้างการจัดการธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและผู้บริหารที่มีต่อการกากับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ย ง การมีความ
รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพนักงาน การคานึงถึงสิทธิมนุษยชน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นในภาค
ธุรกิจ ทฤษฏีทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมทางวิชาชีพ รายงานความยั่งยืน รายงานแบบบูรณาการตามแนวคิด
สากล การกาหนดโครงสร้าง รูปแบบ นโยบาย กลยุทธ์และจัดการในองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม
2. วิชาเอกบังคับและหมวดวิชาเอกเลือก
2.1 วิชาเอกการเงิน
2.1.1 วิชาเอกบังคับ
กงน 131
สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
3(3-0-6)
FIN 131
Financial Institutions and Markets
ศึกษาระบบการเงิน ประเภทของตลาดการเงิน ลักษณะและกลไกการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดเงิน ตลาดทุน
ตลาดอนุพันธ์ สถาบันการเงินในตลาดการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลและส่งเสริมการ
ดาเนินงานและกลไกของตลาดการเงิ น นวัตกรรมและการพัฒนาการของระบบการเงิ นและตลาดการเงิน ทั้ งในและ
ต่างประเทศ
กงน 221
การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
FIN 221
Personal Finance
ศึกษาความสาคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การกาหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดี การจัดทางบการเงิน
ส่วนบุคคล การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนการลงทุน การออม การประกันภัย การวางแผนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา รวมไปถึงการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
กงน 321
การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
FIN 321
Financial Management
บุรพวิชา: บธบ 231 การเงินธุรกิจ
ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารฝ่ายการเงิน โครงสร้างและองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ย ตัวแบบการกาหนด
ราคาสินทรัพย์ประเภททุน การประมาณกระแสเงินสดของโครงการลงทุน การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจลงทุน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน ทฤษฎีการเงินเกี่ยวกับการจัดโครงสร้า งเงินทุน การกาหนดนโยบายเงินปันผล
การประเมินค่ากิจการ การขยายตัวโดยการควบรวมและครอบงากิจการ
กงน 323
การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
FIN 323
International Finance
ศึกษาดุลการชาระเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงินตราต่างประเทศ การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน บทบาทของระบบการเงินระหว่างประเทศ และปัญหาทางด้านการเงิน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศใน
ปัจจุบัน
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กงน 331
การบริหารสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
FIN 331
Financial Institutions Management
บุรพวิชา: กงน 131 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสถาบันการเงิน ประเภทของสถาบันการเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการของ
สถาบันการเงินแต่ละประเภท ลักษณะการปฏิบัติงานและการจัดสายงานในสถาบันการเงิน ประเภทของความเสี่ยงใน
สถาบันการเงิน การบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสถาบันการเงิน การบริหาร
สภาพคล่ อ งในสถาบั น การเงิ น หลั ก การบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น การด ารงเงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งตาม
มาตรฐานสากล
กงน 341
การลงทุน
3(3-0-6)
FIN 341
Investment
ศึ ก ษาประเด็น ส าคั ญที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บหลัก การลงทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผู้ ลงทุ น สามารถลงทุ น ได้ ใ นปัจ จุ บัน อั ต รา
ผลตอบแทนและอัตราความเสี่ยงของหลักทรัพย์เดี่ยวและของกลุ่มหลักทรัพย์ กลไกการซื้อขายหลักทรัพย์ กระบวนการ
การจัดการการลงทุนพื้นฐานเพื่อกาหนดนโยบายการลงทุน จัดสรรสินทรัพย์ วิเคราะห์หลักทรัพย์ กาหนดกลยุทธ์การ
บริหารกลุ่มหลักทรัพย์
กงน 351
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเงิน
3(2-2-5)
FIN 351
Information Technology for Finance
บุรพวิชา: บธบ 231 การเงินธุรกิจ
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนงานธุรกิจ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความเสี่ยงและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ศึกษาการตัดสินใจในประเด็นด้านการเงิน โดยการใช้
โปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หัวข้อและกรณีศึกษาทางการเงิน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ออกแบบแบบจาลองทางการเงิน
กงน 421
การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
FIN 421
Risk Management
ศึกษาถึงวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร รูปแบบของความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือในการวัด
ความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงิน ผลกระทบของ
ความเสี่ยงทางการเงินต่อธุรกิจและต่อระบบเศรษฐกิจ
กงน 422
การวิเคราะห์งบการเงิน
3(3-0-6)
FIN 422
Financial Statements Analysis
บุรพวิชา: บธบ 261 การบัญชีการเงิน
ศึกษาวัตถุประสงค์ และแนวคิดการรายงานทางการเงิน วิธีการวิเคราะห์ และแปลความงบการเงิน การประเมิน
สถานะทางการเงินของกิจการ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ข้อจากัดของข้อมูลในงบการเงิน
กงน 423
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
3(2-2-5)
FIN 423
Project Analysis and Evaluation
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์โครงการและการประเมินผลโครงการ การจัดทาข้อเสนอโครงการ การพยากรณ์รายรับและ
รายจ่าย การกาหนดต้นทุนและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
กงน 451
ประเด็นปัจจุบันทางการเงิน
3(2-2-5)
FIN 451
Current Issues in Finance
ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนากฎหมาย เทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการเงิน หรือประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้ง
ในและ/หรือต่างประเทศ โดยเป็นการศึกษาประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นไปพร้อมกัน นาเสนอประเด็นที่ศึกษา
ในรูปแบบรูปเล่มรายงาน รายงานด้วยวาจา รายงานผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ จัดการประชุมสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ
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2.1.2 วิชาเอกเลือก
กงน 411
เศรษฐมิติสาหรับการเงิน
3(2-2-5)
FIN 411
Econometrics for Finance
ศึกษาเครื่องมือทางเศรษฐมิติเบื้องต้น การใช้สมการถดถอยและการทดสอบสมมติฐาน และการทดสอบตัวแบบที่
แตกต่างจากตัวแบบมาตรฐาน ตัวแบบเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ การสร้างแบบจาลองทาง
เศรษฐมิติ ตัวแปรทางการเงินที่มีลักษณะเป็นตัวแปรอนุกรมเวลา การทดสอบความนิ่งของข้อมูล ลักษณะของข้อมูลที่เป็น
แนวโน้ม ฤดูกาล แบบจาลองสาหรั บข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาเชิงเดี่ยวแบบจาลองข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลาหลายตัวแปร
การประมาณค่าแบบจาลองสมการถดถอยที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระยะยาว การปรับตัวในระยะสั้น ความผันผวนของ
แบบจาลอง การประยุกต์ใช้แบบจาลองในการวิเคราะห์ประเด็นทางการเงิน
กงน 412
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
FIN 412
International Trade and Investment
บุรพวิชา: บธบ 172 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ
เจรจาต่อรองระดับภูมิภาคพหุภาคีและทวิภาคี มาตรการการกี ดกันทางการค้า ทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและภาคธุรกิจภายในประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ การปฏิรูประบบการเงินระหว่า ง
ประเทศ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่สาคัญเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศ และผลกระทบของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจภายในประเทศ
กงน 413
นโยบายการเงินการคลัง
3(3-0-6)
FIN 413
Monetary and Fiscal Policy
บุรพวิชา: บธบ 172 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาทฤษฎีอุปทานและอุปสงค์ของเงิน กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจ การควบคุม และ
ผ่อนคลายการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ ธนาคารกลาง เครื่องมือและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลาง
ในการรักษาเสถียรภาพและพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทของภาครัฐผ่านนโยบายการคลัง รายจ่ายและรายรับของรัฐบาล
หลักการภาษีอากรและผลทางเศรษฐกิจของการเก็บภาษี งบประมาณและหนี้สาธารณะ การประสานนโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
กงน 424
การวางแผนภาษีและมรดก
3(2-2-5)
FIN 424
Tax and Estate Planning
บุรพวิชา: กงน 341 การลงทุน
ศึกษาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กระบวนการวางแผนภาษี การวางแผนภาษีโดยสามารถกาหนดกลยุทธ์ในการ
วางแผนภาษีสาหรับบุคคลธรรมดาประเภทต่างๆ การวางแผนทรัพย์สินและมรดกและจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต
กงน 425
การลงทุนและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
3(2-2-5)
FIN 425
Investment and Retirement Planning
บุรพวิชา: กงน 341 การลงทุน
ศึกษาประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ การออมเพื่อการเกษียณใน
รูปแบบของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนการออม
แห่งชาติ และการลงทุนในสินทรัพย์รองรับช่วงเวลาการเกษียณจากการทางาน
กงน 426
การจัดการการเงินเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
FIN 426
Strategic Financial Management
บุรพวิชา: กงน 321 การจัดการการเงิน
ศึกษาหลักการ และวิธีการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้สภาวะแวดล้อมทางการเงินที่ซับซ้อนในปัจจุบันโดยใช้
เครื่องมือการจัดการทางการเงินขั้นสูง การวางแผนและการควบคุมทางการเงินเชิงกลยุทธ์ การปรับโครงสร้างทางการเงิน
เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการเงินของกิจการ ศึกษาผ่านกรณีศึกษาเป็นหลัก
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การจัดการสินเชื่อ
3(3-0-6)
Credit Management
ศึกษาความสาคัญและประเภทของการให้สินเชื่อ นโยบายการพิจารณาการให้สินเชื่อ เทคนิคในการวิเคราะห์
แหล่งข้อมูล วิธีการด้านข้อมูลในการพิจารณาให้สินเชื่อ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
นโยบายและการปฏิบัติการเรียกเก็บหนี้ การควบคุมและติดตามเร่งรัดหนี้
กงน 432
หลักการประกันภัย
3(3-0-6)
FIN 432
Principles of Insurance
ศึกษาถึงความหมายของการประกันภัย ประเภทและลักษณะของการประกันภัย หลักการประกันภัย สถาบันที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัย สินค้าการประกันวินาศภัย สินค้าประกันชีวิตหลักการพิจารณารับประกันภัยและการชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน จรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจประกันภัย ความสาคัญของการประกันภัยที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
กงน 433
การวาณิชธนกิจ
3(3-0-6)
FIN 433
Investment Banking
บุรพวิชา: กงน 341 การลงทุน
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และการบริหารงานของวาณิชธนกิจ การให้คาปรึกษาการควบรวม การเข้าซื้อกิจการ การ
ให้คาปรึกษาด้านการจัดหาแหล่ งเงิน ทุนส าหรับ กิจ การ การให้คาปรึกษาการเสนอขายหุ้น ใหม่แ ก่ประชาชน การให้
คาปรึกษาด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวาณิชธนกิจ
กงน 441
การวิเคราะห์ตราสารทุน
3(2-2-5)
FIN 441
Equity Analysis
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ตราสารทุนจากปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหภาค ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรมและข้อมูลบริษัท แนวทางการประเมินราคาหลักทรัพย์
ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
กงน 442
การวิเคราะห์ตราสารหนี้
3(3-0-6)
FIN 442
Fixed Income Analysis
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ การประเมิน
มูลค่าตราสารหนี้เบื้องต้น การคานวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ การวัดความเสี่ยงด้านราคาของตราสารหนี้โดยใช้
ดูเรชั่นและคอนเวคซิตี้
กงน 443
อนุพันธ์ทางการเงิน
3(3-0-6)
FIN 443
Financial Derivatives
บุรพวิชา: กงน 421 การจัดการความเสี่ยง
ศึกษาพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน ประเภทของอนุพันธ์ทางการเงิน บทบาท และหน้าที่ของตลาดอนุพันธ์
กลไกการซื้อขาย การคานวณราคาอนุพันธ์ทางการเงิน การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงและการ
เก็งกาไร กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและซื้อขายอนุพันธ์
กงน 444
การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์
3(2-2-5)
FIN 444
Portfolio Management
บุรพวิชา: กงน 341 การลงทุน
ศึกษาทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ การกาหนดกลุ่มหลักทรัพย์ประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การ
จัดสรรสินทรัพย์ การสร้างกลุ่มหลักทรัพย์ตามนโยบายการลงทุน การกาหนดกลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การ
ควบคุมและประเมินผลกลุ่มหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของผู้จัดการกองทุน
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กงน 445
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
3(2-2-5)
FIN 445
Real Estate Appraisal
บุรพวิชา: บธบ 231 การเงินธุรกิจ
ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์กระบวนการในการประเมินมูลค่า การประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การประเมินราคา
โดยใช้วิธีตัวคูณค่าเช่า การประเมินราคาโดยวิธีคิดจากรายได้ การประเมินราคาโดยวิธีคิดจากต้นทุน อัตราผลตอบแทนของ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จรรยาบรรณของนักประเมินราคา
กงน 452
การวิจัยทางการเงิน
3(2-2-5)
FIN 452
Research in Finance
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย เครื่องมือการวิจัยทางการเงิน ศึกษากระบวนการ
ดาเนินการวิจัยทางการเงิน ทาการวิจัยประเด็นปัญหาทางการเงิน จัดทารายงานการวิจัยพร้อมนาเสนอผลการวิจัย
กงน 453
การเงินเชิงพฤติกรรม
3(3-0-6)
FIN 453
Behavioral Finance
บุรพวิชา: กงน 341 การลงทุน
ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินของบุคคลที่แตกต่างไปจากการคาดการณ์ตามแนวคิดทฤษฎีการเงิน
กระแสหลัก รูปแบบและสาเหตุของความไม่เที่ยงสืบเนื่องจากปัจจัยทางจิตวิทยา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่เที่ยง
ทฤษฎีพรอสเพค การนาความรู้การเงินเชิงพฤติกรรมเป็นส่วนเสริมทฤษฎีการเงินกระแสหลัก การประยุกต์ใช้ความรู้
เกี่ยวกับการเงินเชิงพฤติกรรมในการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจทางการเงินของบุคคลหรือองค์กร
กงน 454
การเงินเชิงพฤติกรรมสาหรับองค์การ
3(3-0-6)
FIN 454
Behavioral Corporate Finance
บุรพวิชา: กงน 453 การเงินเชิงพฤติกรรม
ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัดการทางการเงินขององค์กร ผลกระทบของความไม่เที่ยงที่มีผล
ต่อการตัดสินใจทางการเงินด้านการสร้างมูลค่าสูงสุดแก่อ งค์กรธุรกิจ แนวทางการจัดการปัจจัยทางจิตวิทยาสาหรับการ
ตัดสินใจในโครงการลงทุน การระดมเงินทุน การตัดสินใจจ่ายเงินปันผล การควบรวมกิจการ
2.2 วิชาเอกการตลาด
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
กตล 231
พฤติกรรมผู้บริโภค
3(3-0-6)
MKT 231
Consumer Behavior
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ จริยธรรมในการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
กตล 251
การสื่อสารการตลาด
3(3-0-6)
MKT 251
Marketing Communication
ศึกษาความหมาย แนวคิด บทบาทและความสาคัญของการสื่อสารการตลาด บทบาทของส่วนประสมทาง
การตลาดในการเป็นเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด แนวทางในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ การประเมินผลโปรแกรมการสื่อสารการตลาด กรณีศึก ษาการนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการไปใช้ การประยุกต์หลักการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกับสถาบันองค์กรและชุมชน
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กตล 252
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
MKT 252
Electronic Marketing
ศึ ก ษาถึ งหลั ก การที่ เ กี่ ย วกั บ การตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พื้ น ฐานทางเทคโนโลยี ที่ ส นั บ สนุ น การท าการตลาด
อิเล็คทรอนิกส์ การจัดการทรัพยากรในการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การดาเนินการปฏิบัติทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การ
ออกแบบเว็บไซต์กับส่วนสัมผัสของลูกค้าและการรักษาความปลอดภัย ระบบการชาระเงินข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การ
วิเคราะห์รูปแบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในโครงสร้างธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยสาคัญ
ที่มีผลต่อความสาเร็จในการทาการตลาดสื่ออิเล็คทรอนิกส์และประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กตล 311
การบริหารงานขาย
3(3-0-6)
MKT 311
Sales Management
บุรพวิชา : บธบ 121 หลักการตลาด
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของงานขายในธุรกิจ การกาหนดนโยบาย กลยุทธ์การ
บริหารงานขาย การประเมินผลงานขายให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาดและนโยบายธุรกิจ
กตล 312
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
MKT 312
Marketing Management
ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง การวิจัยตลาด การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค การกาหนดตลาดเป้าหมายและการวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การวางแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมทางการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาทางการตลาดโดยคานึงถึง
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
กตล 353
การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า
3(3-0-6)
MKT 353
Product and Brand Management
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการบริหารตราสินค้าในโลกธุรกิจปัจจุบัน องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารสายผลิตภัณฑ์ แนวคิดในการบริหารตราสินค้าให้เกิดความโดดเด่น แนวทางในการพัฒนาตราสินค้า
ใหม่และตราสินค้าเดิมให้คงอยู่ในใจของผู้บริโภคในสถานการณ์ทางการตลาดที่มีการแข่งขันสูง
กตล 354
การตลาดทางตรง
3(3-0-6)
MKT 354
Direct Marketing
ศึกษาแนวคิด หลักการ ความหมาย ขอบเขตและบทบาทของการตลาดทางตรง ความแตกต่างระหว่างการตลาด
ทางตรงกับการตลาดแบบดั้งเดิม การสร้างฐานข้อมูล การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางแผนกลยุทธ์ การเลือกวิธีและ
การใช้เครื่องมือการตลาดทางตรงที่เหมาะสมกับทรัพยากรและสถานการณ์ การประเมินผลการตลาดทางตรง
กตล 421
การวิจัยการตลาด
3(2-2-5)
MKT 421
Marketing Research
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัยการตลาด การเขียนเค้าโครงการวิจัย ประเภท
ของการวิจัย ระเบียบการวิจัยตลาดการเลือกปัญหาการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยการตลาด จรรยาบรรณของนักวิจัย
การตลาด
กตล 441
การตลาดระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
MKT 441
International Marketing
บุรพวิชา: บธบ 121 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด บทบาท ความสาคัญ และแนวโน้มของการตลาดระหว่างประเทศและระดับโลก สภาพรวมการค้า
โลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ สภาวะแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ โครงสร้างและการดาเนินงานของ
องค์กรระหว่างประเทศ การวิจัยตลาดระหว่างประเทศ การวางแผน กลยุทธ์ การจัดการ การพัฒนาส่ วนประสมการตลาด
การประเมินผล และการควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ นโยบายการส่งเสริมการค้าต่างประเทศทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน
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กตล 461
การตลาดบริการ
3(3-0-6)
MKT 461
Service Marketing
ศึกษาแนวคิด ลักษณะการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ การจัดการส่วนประสมการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
ประเภทของธุรกิจบริการ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดกลยุทธ์การตลาด การจัดการคุณภาพสาหรับธุรกิจบริการ
การกาหนดลูกค้าเป้าหมาย การสรรหาคัดเลือก พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า การรักษาลูกค้าที่มีความภักดี การสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคนิคการประเมินผลและการควบคุม
กตล 481
สัมมนาทางการตลาด
3(2-2-5)
MKT 481
Seminar in Marketing
ศึกษาการดาเนินงานทางด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจ ทั้งที่เป็นองค์กรในประเทศและต่างประเทศ ศึกษา
ความสาเร็จและความล้มเหลวของการดาเนินงานทางด้านการตลาดขององค์กรธุรกิจ ปั ญหาและแนวทางการแก้ไขของ
องค์กรธุรกิจ เรียนรู้และฝึกฝนการประยุกต์ความรู้สู่การปรับปรุงแก้ไขโดยการวิเคราะห์กรณีศึกษา การระดมสมอง และ
การอภิปรายกลุ่ม ดาเนินการจัดสัมมนาทางการตลาด
2.2.2 วิชาเอกเลือก
กตล 355
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
MKT 355
Advertising and Public Relations
ศึ ก ษาลั ก ษณะและความส าคัญ ของการโฆษณาและประชาสัมพั นธ์ ประวั ติ และพั ฒ นาการของการโฆษณา
ประเภทและความจาเป็นในการโฆษณา กระบวนการทาโฆษณา การกาหนดงบประมาณ อุตสาหกรรมการโฆษณา กลยุทธ์
การสร้างสรรค์งานโฆษณา บทบาทและกระบวนการดาเนินงานประชาสั มพันธ์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เครื่องมือการ
ประชาสัมพันธ์ การใช้การประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน สิ่งแวดล้อมและจรรยาบรรณในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
กตล 356
กลยุทธ์และการตัดสินใจด้านราคา
3(3-0-6)
MKT 356
Pricing Strategy and Decision
ศึกษาความหมายของราคา หลักการตั้งราคา นโยบายการตั้งราคา ขั้นตอนในการตั้งราคา การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ต่ออิทธิพลการตั้งราคา การคาดคะเนความต้องการซื้อและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง วิธีการตั้งราคา การปรับเปลี่ยนราคาและ
จริยธรรมในการตั้งราคา
กตล 371
ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
3(3-0-6)
MKT 371
English for Marketing
ศึกษาและฝึกทักษะที่จาเป็นสาหรับการสือ่ สารภาษาอังกฤษสาหรับนักการตลาด ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การ
เขียน และการวิเคราะห์ การเรียนรู้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาการโต้ตอบและการสื่อสารในสถานการณ์ทาง
การตลาด
กตล 422
ประเด็นปัจจุบันทางการตลาด
3(3-0-6)
MKT 422
Current Issues in Marketing
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นทางการตลาดที่น่าสนใจในปัจจุบัน กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ในแวดวงธุรกิจ
จริยธรรมทางการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม การวิเคราะห์ อธิบาย ประเมินสถานการณ์ และคาดคะเนแนวโน้ม
การดาเนินงานทางการตลาด โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางการตลาด และการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
กตล 462
การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3-0-6)
MKT 462
Small and Medium Enterprises Management
ศึกษาความหมายและความสาคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การวางแผนการปฏิบัติการและการ
ควบคุมการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านการจัดทาแผนธุรกิจ
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กตล 463
การตลาดการท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
MKT 463
Tourism and Hotel Marketing
ศึ ก ษาความหมายและความสาคั ญของตลาดเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม กระบวนการวางแผ นการ
ปฏิบัติการ การกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และการควบคุม เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กตล 464
การค้าส่งและการค้าปลีก
3(3-0-6)
MKT 464
Wholesale and Retail Management
ศึกษาความหมาย แนวคิดและทฤษฎีการค้าส่งและการค้าปลีกในปัจจุบัน เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ภารกิจและ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารการค้าส่งและการค้าปลีกในการวางแผนการตลาด การบริหารและดาเนินกลยุทธ์และกิจกรรม
ทางการตลาดในธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
กตล 465
การตลาดเพื่อกิจการเพื่อสังคม
3(3-0-6)
MKT 465
Marketing for Social Enterprise
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการตลาดในการจัดทาแผนการตลาดของกิจการเพื่อ
สังคม การกาหนดเป้าหมายของกิจการเพื่อสังคมให้ธุรกิจสามารถสร้างผลกาไรที่นาไปสู่การแก้ไขปัญหาทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2.3 วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
2.3.1 วิชาเอกบังคับ
ธปท 221
การค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 221
International Trade
ศึกษาทฤษฎีทางการค้า นโยบายการค้า ข้อตกลงทางการค้าแบบทวิภาคีและพหุภาคี ลักษณะการลงทุนใน
ต่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการชาระเงินของประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ มาตรการกีดกันทาง
การค้าทั้งแบบใช้ภาษีและไม่ใช้ภาษี บทบาทขององค์การการค้าโลกและสถาบันการเงินระหว่างประเทศต่อการค้าระหว่าง
ประเทศ
ธปท 241
การจัดการข้ามวัฒนธรรม
3(3-0-6)
INB 241
Cross-cultural Management
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการบริหารจัดการข้ามวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านการจัดการที่เกี่ยวเนื่อง
กับกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผลของความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อความสัมพันธ์ในสังคมการทางาน วิธีการบริหาร
จัดการธุรกิจข้ามวัฒนธรรม ประเด็นการติดต่อสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ปัญหาและแนวทางการแก้ไขเมื่อเผชิญกับ
วัฒนธรรมใหม่ รูปแบบของการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมในวัฒนธรรมที่แตกต่าง แนวทางสร้างประสิทธิภาพในการ
ทางานและการเพิ่มผลผลิตสาหรับการจัดการข้ามวัฒนธรรม
ธปท 242
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0-6)
INB 242
Technology and Innovation Management
ศึกษากระบวนการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาการ
ทางด้านเทคโนโลยี การหาพันธมิตรทางเทคโนโลยีการจัดองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านเทคโนโลยี การ
วิเคราะห์ความต้องการทางเทคโนโลยี การกาหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างสมรรถนะทางเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในเชิงพาณิชย์
ธปท 341
การจัดการส่งออกและการนาเข้า
3(3-0-6)
INB 341
Export and Import Management
ศึกษาหลักการและการปฏิบัติพื้นฐานในการส่งออกและการนาเข้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อกาหนดใน
การส่งออกและการนาเข้า การเตรียมเอกสารและการทาสัญญาซื้อขาย พิธีการด้านศุลกากร การจัดการด้านโลจิสติกส์
บทบาทของสถาบันการเงินต่อการชาระเงินการประกันภัย บทบาทของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าต่อการจัดการ
ส่งออกและการนาเข้า
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ธปท 442
INB 442

การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและธุรกิจครอบครัว
3(3-0-6)
Entrepreneurship and Family Business
ศึกษาถึงความหมาย บทบาท ประเภทและคุณลักษณะพิเศษของผู้ประกอบการ การเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการ
สานต่อธุรกิจของครอบครัว ความก้าวหน้า และความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจ การมองหาโอกาสในการสร้างสินค้าห รือ
บริการในแนวคิดใหม่เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค การมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการขั้นพื้นฐาน
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจโดยคานึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบต่อสังคม
การวางแผนในการดาเนินธุรกิจ
ธปท 443
การจัดการกลยุทธ์ระดับโลก
3(3-0-6)
INB 443
Global Business Strategic Management
ศึกษากระบวนการการจัดการกลยุทธ์ระดับโลก การวางทิศทางของบริษัท การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายในบริษัท การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจระดับโลกและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดใน
ต่างประเทศ การปรับตัวในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างของนานาประเทศ การเรียนรู้กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อนาไป
ปฏิบัติ การประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์
ธปท 451
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
INB 451
Seminar in International Business Management
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย ประเด็นการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศด้านการจัดการองค์กร การจัดการเทคโนโลยี
การตลาด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทางการเงิน การจัดการการผลิต และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้
กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ธปท 461
ภาษาอังกฤษสาหรับการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
INB 461
English for International Business Communication
ศึกษาและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนสาหรับการประชุม
การนาเสนอรายงาน และการเขียนจดหมายทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆสาหรับองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
ธปท 462
ภาษาอังกฤษสาหรับการเจรจาธุรกิจ
3(2-2-5)
INB 462
English for Business Negotiation
ศึกษาทฤษฏีและเทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจา ศึกษาศัพท์และสานวนภาษาที่ใช้ในการเจรจาทาง
ธุรกิจ กลยุทธ์ วิธีการเจรจา การต่อรองทางธุรกิจ การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการใช้ภาษาการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ
2.3.2 วิชาเอกเลือก
ธปท 311
วิสาหกิจอิเล็กทรอนิกส์
3(3-0-6)
INB 311
Electronic Enterprise
ศึ ก ษาการท าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ารใช้ พ าณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce)
นวัตกรรมกระบวนการทางธุรกิจสมัยใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลสาหรับการทาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
ธปท 312
พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 312
Consumer Behavior in International Market
ศึกษาความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดและ สิ่งแวดล้อมในตลาดต่างประเทศ
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดต่างประเทศ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในตลาด
ต่างประเทศ รูปแบบต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซื้อ มูลเหตุจูงใจการซื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม อิทธิพลของความ
แตกต่ า งทางสั ง คมและความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารของผู้ บ ริ โ ภคใน
ต่างประเทศ
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การตลาดในประเทศกาลังพัฒนา
3(3-0-6)
Marketing in Emerging Markets
ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ ที่มาของประเทศกาลังพัฒนา โอกาสในการแข่งขันในตลาดประเทศกาลังพัฒนา ปัจจัย
สาคัญต่อการทาการตลาดในประเทศกาลังพัฒนา กลยุทธ์สาหรับการลงทุนและการทาธุรกิจกับตลาดในประเทศกาลัง
พัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล ความเสี่ยงที่สาคัญของการตลาดในประเทศกาลังพัฒนา
ธปท 314
การตลาดบริการระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 314
International Service Marketing
ศึกษาความหมายและลักษณะธุรกิจบริการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมธุรกิจบริการระหว่างประเทศ พฤติกรรม
ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกั นในแต่ละชนชาติ การแบ่งส่วนตลาด การกาหนดตลาดเป้าหมาย การวางตาแหน่งทางการ
ตลาด กลยุทธ์การเข้าตลาด การกาหนดเครื่องมือสาหรับการทาแผนการตลาดธุรกิจบริการในต่างประเทศ
ธปท 342
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 342
International Business Environment
ศึกษาลักษณะและผลกระทบของสภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
ธปท 343
การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก
3(3-0-6)
INB 343
Global Supply Chain Management
ศึกษากระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก การจัดการกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ ด้านการกระจายสินค้า
การบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า การขนส่ง กระบวนการจัดซื้อจัดหา การจัดการสารสนเทศ การ
บรรจุภัณฑ์ การพยากรณ์ การผลิต การออกแบบห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ศึกษาการลดต้นทุนและเพิ่มระดับการบริการที่
จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและความได้เปรียบทางการแข่งขัน การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
ธปท 351
ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
INB 351
International Business in ASEAN Economics Community
ศึกษารูปแบบและผลการรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่อการดาเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกกฎระเบียบข้อบังคับและ
ลักษณะความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทางธุรกิจ โอกาสและ
อุปสรรคในการทาธุรกิจในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ธปท 361
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารธุรกิจ1
3(2-2-5)
INB 361
French for Business Communication I
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในการทางาน โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ทางธุรกิจด้วยคาศัพท์พื้นฐานทั่วไปทางธุรกิจ
ธปท 362
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ1
3(2-2-5)
INB 362
Chinese for Business Communication I
ศึกษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในการทางาน โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ทางธุรกิจด้วยคาศัพท์พื้นฐานทั่วไปทางธุรกิจ
ธปท 363
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ1
3(2-2-5)
INB 363
Japanese for Business Communication I
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในการทางาน โดยเรียนรู้และฝึกฝนทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
สถานการณ์ทางธุรกิจด้วยคาศัพท์พื้นฐานทั่วไปทางธุรกิจ
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ปีการศึกษา 2560

จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Business Ethics
ศึกษาหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีจริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม การคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศด้านการจ้างงาน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมและมลภาวะ การ
ทุจริต และความมีศีลธรรมในการดาเนินธุรกิจ โดยเน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทข้ามชาติ
ธปท 431
การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ
3(2-2-5)
INB 431
International Business Research
ศึกษาระเบียบวิธีการวิจัยและงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยคานึงถึงปัจจัยที่แตกต่างของแต่ละ
ประเทศ ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง วัฒนธรรม สังคม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การ
นาการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรมทางการวิจัย
ธปท 452
ประเด็นปัจจุบันทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
INB 452
Current Issues in International Business
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดในประเทศและต่างประเทศ แนวคิด
และเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ การประยุกต์ใช้กับธุรกิจระหว่าง
ประเทศให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบัน
ธปท 463
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
3(2-2-5)
INB 463
French for Business Communication II
บุรพวิชา : ธปท 361 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในการทางาน ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์
ทางธุรกิจด้วยคาศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
ธปท 464
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3
3(2-2-5)
INB 464
French for Business Communication III
บุรพวิชา : ธปท 463 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
ศึกษาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในการทางาน พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการแปลภาษาจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
ธปท 465
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
3(2-2-5)
INB 465
Chinese for Business Communication II
บุรพวิชา : ธปท 362 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
ศึกษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในการทางาน ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจด้วยคาศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
ธปท 466
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3
3(2-2-5)
INB 466
Chinese for Business Communication III
บุรพวิชา : ธปท 465 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
ศึกษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในการทางาน พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์ทางธุรกิจ
พัฒนาความสามารถในการแปลภาษาจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีน

156

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2560

ธปท 467
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
3(2-2-5)
INB 467
Japanese for Business Communication II
บุรพวิชา : ธปท 363 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 1
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในการทางาน ความรู้และทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์
ทางธุรกิจด้วยคาศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
ธปท 468
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3
3(2-2-5)
INB 468
Japanese for Business Communication III
บุรพวิชา : ธปท 467 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 2
ศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในการทางาน พัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ พัฒนาความสามารถในการแปลภาษาจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. วิชาพื้นฐานธุรกิจ
ททร 111
หลักการบัญชี
3(3-0-6)
TMH 111
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดทาบัญชี และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี
หลักการและขั้นตอนในการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ งบ
การเงินสาหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสาคัญและระบบเงินสดย่อย กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชี
ในธุรกิจบริการ
ททร 112
หลักการตลาด
3(3-0-6)
TMH 112
Principles of Marketing
ศึกษาความรู้พื้นฐาน ลักษณะและหน้าที่ของการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ททร 113
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการ
3(3-0-6)
TMH 113
Introduction to Hospitality Industry
ศึกษาประวัติศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ความหมาย ทฤษฎีหลักของอุตสาหกรรมบริ ก าร
อาคันตุกะ หน้าที่และกระบวนการเบื้องต้นในการให้บริการ องค์ประกอบหลักต่างๆ ของอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะที่มี
ความสาคัญต่อนักท่องเที่ยว
ททร 114
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
TMH 114
Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ นิติกรรม
สัญญา หนี้ ละเมิด อายุความแห่งสิทธิเรียกร้อง ลักษณะเอกเทศสัญญาที่เป็นการเฉพาะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในปัจจุบัน
ททร 115
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
TMH 115
Principles of Management
ศึกษาลักษณะโครงสร้างขององค์การธุรกิจทั่วไป แนวคิดและทฤษฎีองค์การ ประเภทโครงสร้างองค์การ การ
วางแผน การจัดสายงาน หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจัดตั้งองค์การธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ
หลักการบริหารและหน้าที่สาคัญของฝ่ายบริหารทุกๆ ด้าน ประกอบด้วย การวางแผน การจัดคนเข้าทางาน การสั่งการ
การจูงใจคนทางาน การควบคุมปฏิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย และนโยบายที่ตั้งไว้ กรณีศึกษาของการจัดการองค์การ
ในอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ
ททร 116
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
TMH 116
Human Resources Management
ศึกษาหลักและหน้าที่สาคัญของการจัดการงานบุคคล การวางแผนกาลังคน การจัดการคัดเลือก การฝึกอบรม
และพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นความดี ความชอบ ระบบสวัสดิการ การสร้างขวัญและ
กาลังใจของพนักงาน กรณีศึกษาองค์กรในอุตสาหกรรมบริการ

158

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2560

ททร 211
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
TMH 211
Fundamentals of Economics
ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค ในส่วนของเศรษฐศาสตร์จุลภาค ศึกษาอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต และต้นทุน พฤติกรรมของหน่วยผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมการแข่งขัน
ของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด และตลาดที่ไม่สมบูรณ์ ในส่วนของเศรษฐศาสตร์มหภาค
ศึกษาเป้าหมาย และปัญหาในทางเศรษฐกิจ มหภาค ความเข้าใจถึงรายได้ประชาชาติ ระบบการเงินและการธนาคาร
ความสาคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และข้อโต้แย้งระหว่างการค้าเสรี และการปกป้องตลาด
ททร 212
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
TMH 212
Business Finance
บุรพวิชา : ททร 111 หลักการบัญชี
ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมาย ความสาคัญของ
การเงินธุรกิจ โดยเน้นให้เข้าใจถึงหลักการเบื้องต้นในการวางแผนทางด้านการเงิน การจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ การจัดสรรเงินทุน การควบคุมการใช้เงิน การลงทุน การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกาไรปันผลและการจ่ายปันผล
ททร 214
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
3(2-2-5)
TMH 214
Information Technology for Business Management
ศึกษาการดาเนินงานของธุรกิจและระบบในสานักงาน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในดาเนินงานธุรกิจ ด้าน
บุคลากรและเงินเดือน ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการตลาด การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
สานักงาน
ททร 312
สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
TMH 312
Statistics and Business Research
ศึ ก ษาความหมาย บทบาท ความส าคั ญและประโยชน์ ข องการประยุก ต์ ใ ช้ งานวิ จั ยในอุ ตสาหกรรมบริการ
อาคั น ตุ ก ะ จรรยาบรรณของนั ก วิ จั ย ประเภทของการวิ จัย ขั้ น ตอนการวิ จั ย การเลื อ กปั ญ หาการวิ จัย การก าหนด
จุดมุ่งหมาย การตั้งคาถามในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร เทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการ
วิจัย การสร้างเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การเขียน
รายงานและการประเมินผลการวิจัย
ททร 422
ธุรกิจเพื่อสังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
3(3-0-6)
TMH 422
Social Business and Code of Conducts
ศึกษาทฤษฎีและแนวทางในการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
สภาพแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์การ ส่งเสริมบุคคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิ จใน
อุตสาหกรรมบริการ
2. วิชาเฉพาะบังคับ
2.1 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว
ททร 121
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
3(2-2-5)
TMH 121
Tourism Business Management
ศึกษาองค์ประกอบที่สาคัญของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิธีการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้ วยการ
ตั้งเป้าหมายและนโยบายการดาเนินงาน การพิจารณาเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจท่องเที่ยว การ
ประกอบธุรกิจจัดนาเที่ยวซึ่งประกอบด้วย การสารวจเส้นทางเพื่อกาหนดแหล่งท่องเที่ยว การวางแผนการใช้งบประมาณ
การคานวณต้นทุนและราคาขาย และ การเขียนรายการนาเที่ ยว การศึกษาวิธีการติดตามผลและผลการปฏิบัติงานและ
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวในทางปฏิบัติ และแนวทางในการแก้ปัญหา โดยศึกษาจากกรณีศึกษาที่
เกิดขึ้นจริง
159

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2560

ททร 122
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH 122
Tourist Behavior
ศึกษาความหมายของนักท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว กระบวนการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยว แรงจูงใจและประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชนท้องถิ่น
ททร 213
จิตวิทยาและการพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
3(2-2-5)
TMH 213
Psychology and Personality Development for Hospitality Industry
ศึกษาความสาคัญของการนาจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของการเป็นบุคลากรผู้ให้บริการ
ขอบเขตและความหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพ องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความแตกต่างทางบุคลิกภาพ บุคลิ กภาพ
มารยาทสากลและมารยาทไทยที่เหมาะสมสาหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริม
มนุษยสัมพันธ์ภายในองค์กร
ททร 221
หลักการมัคคุเทศก์
3(2-2-5)
TMH 221
Tour Guide
ศึกษาความหมาย บทบาท หน้าที่ มารยาท จรรยาบรรณ คุณสมบัติและคุณลักษณะของมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธี
การเข้าออกราชอาณาจักร เทคนิคการนาเที่ยว การจัดกิจกรรมสันทนาการ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์
เฉพาะหน้าของมัคคุเทศก์ มีการฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานที่
ททร 222
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
TMH 222
Sustainable Tourism
ศึกษาความหมายและพัฒนาการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ความสาคัญ ประเด็นต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ
ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยว หลักการและกระบวนการเพื่อบรรลุเป้าหมายของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน บทบาทและ
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ททร 223
ธุรกิจการบิน
3(3-0-6)
TMH 223
Airline Business
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ การบิน ระบบการสารองที่นั่ง การให้บริการ
ผู้โดยสาร ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้า-ออกระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจการบิน ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิการบิน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน ภาษาและคาศัพท์เทคนิคที่ใช้สื่อสารกันในธุรกิจการบิน
ททร 224
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยและกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
3(2-2-5)
TMH 224
Tourism Geography of Thailand and ASEAN Communities
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน เกี่ยวกับที่ตั้ง สภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ เส้นทางการคมนาคม และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว การ
กาเนิดของแหล่งท่องเที่ยวสาคัญในภูมิภาค การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ผลกระทบจากการ
ท่องเที่ยวที่มีต่อสภาพแวดล้อมในภูมิประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
ททร 321
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทยและกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 3(3-0-6)
TMH 321
Tourism History and Culture of Thailand and ASEAN Communities
ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในประเทศเหล่านั้น จากอดีตสู่ปัจจุบัน การแลกเปลี่ยน
และผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
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ททร 322
การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ 3(2-2-5)
TMH 322
Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ วิวัฒนาการของการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดง
สินค้าและนิทรรศการ ลักษณะการดาเนินงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การวางแผน การจัดการ การต ลาด การ
ประสานงาน การด าเนิน งานก่ อ นจั ดงาน ระหว่ า งจัด งาน และภายหลังการจัดงาน หน่ ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บการจัด
ประชุมสัมมนา แนวโน้มของอุตสาหกรรม MICE ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ททร 421
แนวโน้มการท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
TMH 421
Tourism Trends in Globalization Era
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกปัจจุบัน การ
เชื่อมโยงประเด็นศึกษาที่น่าสนใจในระดับโลกเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในด้านแนวโน้ม ปัญหาใหม่ที่มีความท้า
ทาย การขยายตัวของกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการปรับตัวเพื่อการแข่งขัน ของ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในเวทีระดับนานาชาติ
2.2 กลุ่มวิชาการโรงแรม
ททร 131
การจัดการธุรกิจโรงแรม
3(2-2-5)
TMH 131
Hotel Business Management
ศึกษาความเป็นมาและวิวัฒนาการของธุรกิจโรงแรม ประเภทของธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารงานของโรงแรม
โครงสร้างการปฏิบัติงาน การจัดสายงาน การกาหนดหน้าที่รับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในโรงแรม คุณภาพการบริการ และ
มาตรฐานธุรกิจที่พัก การศึกษาดูงานธุรกิจโรงแรม
ททร 231
การจัดการงานแม่บ้าน
3(2-2-5)
TMH 231
Housekeeping Management
ศึกษาโครงสร้างแผนกแม่บ้าน การดาเนินงาน หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแม่บ้านตาแหน่งต่างๆ
หลักการและขั้นตอนการทาความสะอาดห้องพัก และพื้นที่สาธารณะ งานซักรีด งานห้องผ้า และงานอื่นๆ ในแผนกแม่บ้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน เอกสารและรายงานของแผนกแม่บ้าน การประสานงานของแผนกแม่บ้านกับ
แผนกอื่น และการฝึกปฏิบัติการ
ททร 232
การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
TMH 232
Food and Beverage Management
ศึกษาประเภทของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของอาหารและเครื่ องดื่ม การวางแผนรายการ
อาหาร การคิดต้นทุน รูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เทคนิคและขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหาร การรับคาสั่งรายการ
อาหารและเครื่องดื่ม หลักในการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การส่งเสริมการขายในภัตตาคาร การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
แบ่งสายงานรับผิดชอบของฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมและภัตตาคาร หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
ตาแหน่งต่างๆ ของแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ททร 331
การจัดการบริการส่วนหน้า
3(2-2-5)
TMH 331
Front Office Management
ศึกษาโครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ห้องพัก และการกาหนดราคาห้องพัก
หน้าที่และขั้นตอนการทางานของแผนกบริการส่วนหน้า การสารองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การบริการระหว่างการ
เข้าพัก กระบวนการคืนห้องพัก การจัดการเรื่องเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ การจัดการข้อร้องเรียน และการประสานงาน
กับแผนกต่างๆ ของโรงแรม
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ททร 332
การบริการจัดเลี้ยง
3(3-0-6)
TMH 332
Catering Management
ศึกษาความหมาย ประเภทของอุตสาหกรรมการบริการอาหารและงานจัดเลี้ยง รูปแบบของกระบวนการงานจัด
เลี้ยง การขายและการสนับสนุนของการตลาดแบบดิจิตอล การควบคุมการดาเนินงานของอาหารและเครื่องดื่ม การ
กาหนดราคาเมนูและการควบคุมในงานจัดเลี้ยง การออกแบบรายการเมนูอาหารในงานจัดเลี้ยง คุณภาพและการบริการ
งานจัดเลี้ยง และมาตรฐานการฝึกอบรมพนักงานในอุตสาหกรรมการบริการอาหารและงานจัดเลี้ยง
ททร 333
การจัดการภัตตาคารและครัว
3(2-2-5)
TMH 333
Restaurant and Kitchen Management
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภัตตาคาร ครัวและธุรกิจบริการอาหาร ในด้านประเภท โครงสร้าง ลักษณะการ
บริ ห ารงาน แนวโน้ มของธุรกิ จภัตตาคาร การออกแบบตกแต่ง การวางแผน อุ ป กรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ภัตตาคารและครัว
ททร 334
การจัดการภาวะวิกฤติในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH 334
Crisis Management in Hotel and Tourism Business
ศึกษาความหมายและผลกระทบของภาวะวิกฤติ ประเภทของภาวะวิกฤติ วิธีการวิเคราะห์และการพยากรณ์ กล
ยุทธ์ที่ใช้ในการประเมิน การวางแผนเพื่อจัดการภาวะวิกฤติ เครื่องมือและกลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรในภาวะวิกฤติ รวม
ไปถึงกรณีศึกษาของภาวะวิกฤติในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว
ททร 335
การตลาดดิจิทัลสาหรับธุรกิจโรงแรม
3(3-0-6)
TMH 335
Digital Marketing for Hotel Business
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลสาหรับธุรกิจโรงแรม เครื่องมือการทาการตลาดดิจิทัล เทคนิคการส่งเสริม
การตลาดออนไลน์ การทาการตลาดบนสื่อโซเชียลมีเดีย และการประยุกต์ใช้การตลาดดิจิทัลในธุรกิจโรงแรม
ททร 431
การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH 431
Strategic Management in Hotel and Tourism Business
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ
ท่องเที่ยว การวางแผนกลยุท ธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผลผลกลยุท ธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว
ททร 432
สัมมนาธุรกิจโรงแรมในกลุ่มประเทศอาเซียน
3(2-2-5)
TMH 432
Seminar in Hotel Business of ASEAN Countries
ศึกษาสถานการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนจากกรณีศึกษา
บทความ เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยนาสถานการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการโรงแรมมาอภิปรายร่วมกัน และนาองค์
ความรู้ด้านการโรงแรมมาประยุกต์ใช้ในกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์
3. วิชาเฉพาะเลือก
3.1 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
ททร 225
โลจิสติกส์การท่องเที่ยว
3(3-0-6)
TMH 225
Logistic Tourism
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการขนส่งโดยสารประเภทต่างๆ รูปแบบการเดิน ทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
การอานวยความสะดวกในการเดินทาง นวัตกรรมและการจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว การเคลื่อนที่ทางการเงิน การ
เคลื่อนที่ทางกายภาพ และการเคลื่อนที่ทางข้อมูลข่าวสาร ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
และอนาคต
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ททร 226
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3(3-0-6)
TMH 226
Health Tourism
ศึกษารูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อการรับบริการทางการแพทย์และสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวแบบผสมผสานในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ควบคู่ไ ปกับการดูแลสุขภาพของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว บทบาทของธุ ร กิ จ เพื่ อ สุข ภาพต่ อ ธุร กิ จท่ อ งเที่ ย วในยุ คปั จจุ บั น แนวคิ ด รู ป แบบของธุ ร กิ จ การจั ดการ
การตลาด การดาเนินธุรกิจการจัดองค์กร การงบประมาณ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ททร 227
การท่องเที่ยวทางน้า
3(3-0-6)
TMH 227
Marine Tourism
ศึกษาวิวัฒนาการ ชนิดและพาหนะทางน้า รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้า ลักษณะทั่วไปของแม่น้า
และทะเลไทย ระบบนิเวศวิทยาของแหล่งท่องเที่ยวทางน้า ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้า ทักษะการให้บริการบน
เรือ บทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่บริการการเดินทางทางน้า วิธีการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ทางน้า
ททร 228
การจัดงานเทศกาลและงานมหกรรม
3(2-2-5)
TMH 228
Festival and Special Event Management
ศึกษาประเภทและลักษณะของเทศกาลและงานมหกรรม เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การวางแผนการจัดงาน
ขั้นตอนและกระบวนการจัดเทศกาลและงานมหกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในธุรกิจเทศกาลและงานมหกรรม การตลาดและการจัดทาโครงงานเทศกาลและงานมหกรรม
ททร 233
บาร์และเครื่องดื่ม
3(2-2-5)
TMH 233
Bar and Beverage
ศึกษาการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับบาร์และเครื่องดื่ม การจัดเตรียม ดูแลและรักษาความสะอาดของบาร์ อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ ประเภทของเครื่องดื่มและการเสิร์ฟ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับรายการอาหาร ความรับผิดชอบ
มารยาท จรรยาบรรณของพนักงานฝ่ายบาร์และเครื่องดื่ม การจัดทารายการขายประจาวันและการตรวจนับ
ททร 234
การจัดการบริการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
TMH 234
Green Hospitality Management
ศึกษาแนวคิดและความสาคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออุตสาหกรรมบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะ การจัดการ
มลภาวะเสียง น้าเสีย ขยะและอื่น ๆ แนวทางการควบคุมการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ผลกระทบของอุตสาหกรรมบริการ
ต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ปัญหา การอนุรักษ์พลังงานมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานโรงแรมสีเขียว
องค์การที่มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมบริการใน
อนาคต
ททร 235
การจัดการธุรกิจสปา
3(3-0-6)
TMH 235
Spa Business management
ศึกษาการริเริ่ม จัดตั้ง และประเภทของธุรกิจสปา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดาเนินการด้านสปา การออกแบบ
รายการสปาเพื่อสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต เวชภัณฑ์สปาและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การบริหารงานบุคคลของธุรกิ จ สปา
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จริยธรรมสาหรับผู้ปฏิบัติงานสปา และรายการอาหารเพื่อสุขภาพ
ททร 236
การจัดการนันทนาการ
3(3-0-6)
TMH 236
Recreation Management
ศึกษาความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์และประเภทของนัน ทนาการ การวางแผนและจัดการกิจ กรรม
นันทนาการเพื่อความบันเทิงอย่างเหมาะสมกับลูกค้า วิธีการสร้างความคุ้นเคย การสร้างความสนุกสนานและความบันเทิง
การพัฒนาทักษะในการนาเกม/กิจกรรม ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาอุปกรณ์และการจัดสรรจานวนคนให้เหมาะสมกับ
กิจกรรมแต่ละประเภท
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3.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
3.2.1 ภาษาอังกฤษ
อทท 351
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 1
3(2-2-5)
ETM 351
English for Tourism Business I
ศึกษาคาศัพท์ สานวนภาษา และบทสนทนาที่จาเป็นในการติดต่อสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น
การฝึกทักษะการสนทนาและการโต้ตอบ การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่ซื้อสินค้า ของที่ระลึก การบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว การวางแผนการ
เดินทางและภาษาอังกฤษในการทางานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อทท 451
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 2
3(2-2-5)
ETM 451
English for Tourism Business II
ศึกษาคาศัพท์ สานวนภาษา การฝึกทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ การจัดทาตารางการเดินทาง การเลือกที่พัก สายการบิน การวางแผนการเดินทางในต่างประเทศการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยพาหนะประเภทรถยนต์ รถไฟ เรือหรือเครื่องบิน
อรร 251
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1
3(2-2-5)
EHM 251
English for Hotel Business 1
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม โดยเน้นทักษะการสื่อสารเบื้องต้นการใช้คาศัพท์ ประโยค
และสานวน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการในโรงแรม การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในและ
ภายนอกโรงแรม งานบริการส่วนหน้า งานแม่บ้าน งานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
อรร 351
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2
3(2-2-5)
EHM 351
English for Hotel Business 2
ศึกษาความรู้ทางภาษาอังกฤษ ทักษะการสื่อสารขั้นกลางที่จาเป็นสาหรับธุรกิจการโรงแรมในสถานการณ์ที่
ซับซ้อนขึ้น การให้คาแนะนาเรื่องที่พัก การตอบจดหมาย การแก้ไขปัญหาของแขกผู้เข้าพักในโรงแรม การบริการและการ
จัดการร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก นันทนาการ และธุรกรรมทางการเงินสาหรับธุรกิจโรงแรม
3.2.2 ภาษาต่างประเทศอื่นๆ
ภาษาจีน
จทร 361
CTH 361

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
Chinese for Business Communication I
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาจีน โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น การอ่านออกเสียง การใช้คาศัพท์
เบื้องต้น รูปแบบของประโยคและบทสนทนาทั่วไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
จทร 362
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
CTH 362
Chinese for Business Communication II
ศึกษาความรู้ทางภาษาจีน โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจขั้นกลางที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การแต่งประโยค
และสานวน บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจาวัน การอ่านเนื้อเรื่อง การเขียนเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
จทร 461
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3
3(2-2-5)
CTH 461
Chinese for Business Communication III
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจขั้นสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ทักษะการสื่อสารที่จาเป็นในเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
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ภาษาญี่ปุ่น
ญทร 361
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
JTH 361
Japanese for Business Communication I
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น การอ่านออกเสียง การใช้
คาศัพท์เบื้องต้น รูปแบบของประโยคและบทสนทนาทั่วไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ญทร 362
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
JTH 362
Japanese for Business Communication II
ศึกษาความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจขั้นกลางที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การแต่ง
ประโยคและสานวนต่างๆ บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจาวัน การอ่านเนื้อเรื่อง การเขียนเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ญทร 461
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3 3(2-2-5)
JTH 461
Japanese for Business Communication III
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ขั้นสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม การทักษะการสื่อสารที่จาเป็นในเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาษาเกาหลี
กทร 361
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
KTH 361
Korean for Business Communication I
ศึกษาความรู้พนื้ ฐานทางภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น การอ่านออกเสียง การใช้
คาศัพท์เบื้องต้น รูปแบบของประโยคและบทสนทนาทั่วไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
กทร 362
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
KTH 362
Korean for Business Communication II
ศึกษาความรู้ทางภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจขั้นกลางที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การแต่ง
ประโยคและสานวน บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจาวัน การอ่านเนื้อเรื่อง การเขียนเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
กทร 461
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3
3(2-2-5)
KTH 461
Korean for Business Communication III
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจขั้นสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม การทักษะการสื่อสารที่จาเป็นในเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาษาเวียดนาม
วทร 361
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
VTH 361
Vietnamese for Business Communication I
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาเวียดนาม โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น การอ่านออกเสียง การ
ใช้คาศัพท์เบื้องต้น รูปแบบของประโยคและบทสนทนาทั่วไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
วทร 362
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
VTH 362
Vietnamese for Business Communication II
ศึกษาความรู้ทางภาษาเวียดนาม โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจขั้นกลางที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การแต่ง
ประโยคและสานวน บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจาวัน การอ่านเนื้อเรื่อง การเขียนเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
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วทร 461
VTH 461

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3
3(2-2-5)
Vietnamese for Business Communication III
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจขั้นสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนที่ถูกต้อง
และเหมาะสม การทักษะการสื่อสารที่จาเป็นในเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ภาษาพม่า
พทร 361
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
3(2-2-5)
BTH 361
Burmese for Business Communication I
ศึกษาความรู้พื้นฐานทางภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจเบือ้ งต้น การอ่านออกเสียง การใช้คาศัพท์
เบื้องต้น รูปแบบของประโยคและบทสนทนาทั่วไปในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
พทร 362
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2
3(2-2-5)
BTH 362
Burmese for Business Communication II
ศึกษาความรู้ทางภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการสื่อสารทางธุรกิจขั้นกลางที่มีความซับซ้ อนมากขึ้ น การแต่ง
ประโยคและสานวน บทสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจาวัน การอ่านเนื้อเรื่อง การเขียนเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม
พทร 461
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3
3(2-2-5)
BTH 461
Burmese for Business Communication III
ศึกษารูปแบบการใช้ภาษาพม่า เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจขั้นสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขี ยนที่ถูกต้องและ
เหมาะสม การทักษะการสื่อสารที่จาเป็นในเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ททร 441
ทักษะอาชีพทางการท่องเที่ยว
6(0-30-0)
TMH 441
Training Practicum in Tourism
ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการในธุรกิจการท่องเที่ยว จานวนไม่ต่ากว่า
400 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ในภาคปลายของชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้ทางวิชาชีพก่อนการทางาน
มีการประเมินผลการฝึกงาน และมีการนาเสนอรายงานการฝึกงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ททร 442
ทักษะอาชีพทางการโรงแรม
6(0-30-0)
TMH 442
Training Practicum in Hotel
ปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการในธุรกิจการโรงแรม จานวนไม่ต่ากว่า
400 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน ในภาคปลายของชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้ทางวิชาชีพก่อนการทางาน
มีการประเมินผลการฝึกงาน และมีการนาเสนอรายงานการฝึกงานในอุตสาหกรรมการโรงแรม
ททร 443
สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว
6(0-30-0)
TMH 443
Cooperative Education in Tourism
การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการในธุรกิ จการท่องเที่ยว จานวนไม่ต่ากว่า 400
ชั่วโมงต่อเนื่องกัน การจัดทารายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมาย มีการนาเสนอและการประเมินผล
โดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
ททร 444
สหกิจศึกษาทางการโรงแรม
6(0-30-0)
TMH 444
Cooperative Education in Hotel
การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการในธุรกิจการโรงแรม จานวนไม่ต่ากว่า 400 ชั่วโมง
ต่อเนื่องกัน การจัดทารายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมาย มีการนาเสนอและการประเมินผลโดย
พนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. วิชาแกน
บชบ 111
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
ACC 111
Managerial Economic
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคและการประยุกต์ใช้ บทบาทของเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจ
ทางการจัดการ ภาวะเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์และการประมาณอุปสงค์และ
อุปทาน การวิเคราะห์และการประมาณการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์โครงสร้างตลาด การกาหนดราคาสินค้า
และบริการในตลาด การกาหนดราคาทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ บทบาทของธุรกิจที่มีต่อสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผล
ต่อกิจกรรทางธุรกิจ ตังบ่งชี้ทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ
บทบาทของรัฐบาลที่มีผลต่อธุรกิจ
บชบ 112
การจัดการธุรกิจสมัยใหม่
3(2-2-5)
ACC 112
Modern Business Management
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏี ทางด้านการจัดการในองค์การธุรกิจ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการและ
การดาเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมของโลก หน้าที่การจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การนา และการควบคุม
ตลอดจน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กร พฤติกรรมองค์กร ภาวะผู้นา ทีมงาน การจัดตั้งองค์การธุรกิจ
ในรูปแบบต่างๆ เอกสารทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
บชบ 113
หลักการตลาด
3(3-0-6)
ACC 113
Principles of Marketing
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของการตลาด และแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม่ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
ระบบตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของตลาด แรงจูงใจและพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด
การเลือกตลาดเป้าหมายและการกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดและ
ตลาดเกิดใหม่
บชบ 211
กฎหมายธุรกิจสาหรับวิชาชีพ
3(3-0-6)
ACC 211
Business Law for Profession
ศึกษาลักษณะและวัตถุประสงค์ของรูปแบบองค์กรธุรกิจที่สาคัญได้แก่ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัด บริษัทมหาชน
วิธีการจัดการ การเพิ่มทุนและการลดทุน หุ้นกู้ การเลิกกิจการ การควบกิจการ การล้มละลาย การขอฟื้นฟูกิจการ บทบาท
สถาบันการเงินเอกชนและตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจที่สาคัญ เช่น การเจรจาทางการ
ธุรกิจและการร่างสัญญา การระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาตโดยตุลาการ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าและความ
ร่วมมือในอาเซียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พระราชบัญญัติ
กฎกระทรวง ประกาศ หรือ คาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี
บชบ 212
สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
3(2-2-5)
ACC 212
Statistics and Business Research
ศึกษาหลักการพื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติพารา
เมตริกซ์เพื่อการตัดสินใจ ความหมาย บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัยทางธุรกิจ จรรยาบรรณของนักวิจัย
ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกาหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคาถามในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเตรียมข้อมูลและประมวล ผล
ข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานและการประเมินผลการวิจัย
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บชบ 221
การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
ACC 221
Business Finance
บุรพวิชา : สอบผ่าน บชบ 131 การบัญชีชั้นต้น
ศึกษาเป้าหมาย และความสาคัญของการจัดการการเงินในองค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์ง บการเงิน การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์วงจรเงินสด การบริหารลูกหนี้การค้า การบริหารลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงคลัง
แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าเงินตามเวลา ต้นทุนเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจในการลงทุน
การประมาณการเงินทุนที่ต้องจัดหาจากแหล่งภายนอก การวางแผนธุรกิจและการบริหารเงินในระยะยาว
บชบ 241
ภาษาอังกฤษธุรกิจ1
3(2-2-5)
ACC 241
Business English I
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นเพื่อใช้ในการสื่อสารด้านการพูด การฟัง และคาศัพท์ในการดาเนินธุรกิจ เรียนรู้
เทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการสนทนาโต้ตอบและการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
บชบ 242
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
ACC 242
Business English II
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 213 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นเพื่อใช้ในการสื่อสารด้านการอ่าน การเขียน และคาศัพท์ทางธุรกิจขั้นกลางและขั้น
สูง โดยเน้นทักษะการอ่านเพื่อจับใจความและการเขียนจดหมายและเอกสารทางธุรกิจ เรียนรู้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพใน
การประชุม การนาเสนอผลงาน การเจรจาต่อรองเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ
บชบ 312
การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
3(2-2-5)
ACC 312
Quantitative Analysis for Decision Making in Business
หลักและทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแบบทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ได้แก่ ตัวแบบการตัดสินใจ ตัว
แบบการบริหารโครงการ ตัวแบบการพยากรณ์ ตัวแบบสินค้าคงเหลือ ตัวแบบโปรแกรมเส้นตรง ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบ
การมอบหมายงาน ตัวแบบแถวคอยและตัวแบบการจาลองปัญหา
บชบ 411
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
ACC 411
Strategic Management
ความหมาย ความสาคัญ วัตถุประสงค์ หน้าที่และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับ และประเภทของ
กลยุทธ์ ออกแบบและรูปแบบองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆภายใน
องค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินผลกลยุทธ์ รวมทั้ง
บทบาทของธุรกิจข้ามชาติ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บชบ 412
จริยธรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
ACC 412
Ethics and Sustainability Management
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ แนวทางการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามหลักการปฏิบัติในระดับสากล ประกอบด้วย บรรษัทบาลและการจัดการ
ความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริโภคหรือลูกค้า ผู้จาหน่ายปัจจัยการผลิต พนักงาน คู่แข่งขัน ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม รายงานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
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2. วิชาเฉพาะเอกบังคับ
บชบ 131
การบัญชีชั้นต้น
3(2-2-5)
ACC 131
Principles of Accounting
ความหมาย แนวคิด วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดสาหรับการ
รายงานทางการเงิน สมการบัญชี หลักการบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การจัดทางบทดลอง กระดาษ
ทาการ การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีสิ้นงวด และการจัดทางบการเงิน งบการเงินสาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการ
ให้บริการ สมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบสาคัญ และระบบเงินสดย่อย
บชบ 231
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับนักบัญชี
3(2-2-5)
ACC 231
Modern Information Systems and Technology for Accountant
ศึกษาความสาคัญ องค์ประกอบ ประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศที่นามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ทางธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบสารสนเทศทางธุรกิ จให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการควบคุมของระบบงานที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทั่วไปเพื่องานด้านการคานวณ การจัดทาเอกสารทาง
บัญชี การนาเสนอผลงาน การวางแผนทรัพยากรองค์การ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บทบาทหน้าที่ และ
จริยธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บชบ 232
การบัญชีชั้นกลาง 1
3(2-2-5)
ACC 232
Intermediate Accounting I
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 131 การบัญชีชั้นต้น
แนวคิด หลักการและวิธีการเกี่ยวกับสินทรัพย์ การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจาแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้
และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การตีราคา การจัดแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การแสดง
รายการสินทรัพย์ในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้า
คงเหลือ เงินลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ต้นทุนการกู้ยืม และการด้อยค่าของสินทรัพย์
บชบ 233
การบัญชีชั้นกลาง 2
3(2-2-5)
ACC 233
Intermediated Accounting II
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 131 การบัญชีชั้นต้น
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ ซึ่งประกอบด้วยการจาแนกประเภทหนี้สิน การรับรู้
และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สินในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล การบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้
เงินเดือนและค่าแรงงานค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น การ
บัญชีสาหรับห้างหุ้นส่วนว่าด้วยการจัดตั้ง การดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน การเลิกกิจการและการชาระบัญชี การ
จ่ายคืนทุน การบัญชีสาหรับบริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัดว่าด้วยการจัดตั้งบริษัท การจาหน่ายหุ้น การจัดทางบ
การเงิน การเพิ่มทุนและการลดทุน ส่วนเกินทุนประเภทต่าง ๆ กาไรต่อหุ้น การจัดสรรกาไรสะสม การเลิกบริษัทและการ
ชาระบัญชี การแสดงรายการส่วนของเจ้าของในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด
บชบ 234
การบัญชีต้นทุน 1
3(2-2-5)
ACC 234
Cost Accounting I
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 131 การบัญชีชั้นต้น
ศึกษาความสาคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ศัพท์และความหมายของต้นทุนต่างๆระบบบัญชีที่
ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุม วัตถุดิบ แรงงานค่าใช้จ่ายการผลิ ต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทา ระบบต้นทุน
ช่วงการผลิตระบบต้นทุนมาตรฐาน ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม การปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม
และผลิตภัณฑ์พลอยได้ของเสียวิธีการบัญชีและการคิดต้นทุนของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง
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บชบ 235
การบัญชีต้นทุน 2
3(2-2-5)
ACC 252
Cost Accounting II
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 234 การบัญชีต้นทุน 1
การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดาเนินงานกิจการภายใต้สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่
แน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณและกาไร ระบบต้นทุนเต็มและระบบต้นทุนผันแปร งบประมาณการวิเคราะห์
ผลต่างต้นทุน การกาหนดราคาสินค้า ราคาโอน การใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการวางแผนและควบคุม
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การวิเคราะห์การลงทุน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจในด้านการบริหาร
บชบ 236
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน
3(2-2-5)
ACC 236
Internal Auditing and Control
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 131การบัญชีชั้นต้น
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี กรอบแนวคิดในการกากับดูแลองค์กร วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร การประเมินประสิทธิภาพการ
ควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจ กรรมที่สาคัญ
ขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และความโปร่งใส
บชบ 237
การภาษีอากร 1
3(2-2-5)
ACC 237
Taxation I
หลักการ ประเภท วิธีการประเมิน การจัดเก็บภาษีอากร ความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษีและการหนีภาษี
และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต ภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยเน้นเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี ความรับผิดในการเสีย
ภาษี การคานวณภาษี การจดทะเบียน และการยื่นแบบแสดงรายการ
บชบ 321
หลักการลงทุนเบื้องต้นสาหรับนักบัญชี
3(2-2-5)
ACC 321
Introduction to Investment for Accountant
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 221 การเงินธุรกิจ
ศึกษาตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงิน วิธีการวัดผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในเครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ วิธีการประเมินมูลค่าตราสารและเครื่องมือทางการเงิน การประยุกต์ทฤษฎี
และเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและการตัดสินใจการลงทุน
บชบ 322
การบัญชีสาหรับตราสารอนุพันธ์
3(2-2-5)
ACC 322
Accounting for Derivative
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 131 การบัญชีชั้นต้น
สอบผ่านวิชา บชบ 221 การเงินธุรกิจ
สอบผ่านวิชา บชบ 321 หลักการลงทุนเบื้องต้นสาหรับนักบัญชี
ศึกษาความหมาย ประเภทของตราสารอนุพันธ์ การรับรู้ การวัดมูลค่า การประเมินมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
การบันทึกบัญชีสาหรับตราสารอนุพันธ์ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงวิธีการวัดอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
บชบ 331
การสอบบัญชีและการบริการความเชื่อมั่น
3(2-2-5)
ACC 331
Auditing and Assurance Services
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2
แนวคิดทั่วไปและแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี วิวัฒนาการเกี่ยวกับการวิชาชีพ สอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี
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จรรยาบรรณบทบาทและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี การทุจริต และข้อผิดพลาด ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การ
วางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสาคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี
วิธีการรวบรวมหลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีกระดาษทาการของผู้สอบบัญชี การ
ตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบ
และรับรองบัญชีภาษีอากรการทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้จัดการแนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี การใช้บริการหรือผลงานของคนอื่นและการ
ตรวจสอบการให้บริการเกี่ยวเนื่องกัน
บชบ 332
การภาษีอากร 2
3(2-2-5)
ACC 332
Taxation II
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 237 การภาษีอากร 1
แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อธิบายความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี การหลีกเลี่ยงภาษี และการหนีภาษี การจัดทากระดาษทาการเพื่อคานวณ
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกาไรสุ ทธิทางการบัญชีการเงินเป็นกาไรสุทธิทางภาษีอากร วิเคราะห์
ประเด็นภาษีอากรที่สัมพันธ์กับรายการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการจัดทารายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร
และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร
บชบ 341
ภาษาอังกฤษทางวิชาชีพบัญชี
3(2-2-5)
ACC 341
English for Accounting Professions
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 131 การบัญชีชั้นต้น
สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2
เรียนรู้และฝึกใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับชื่อบัญชีต่างๆที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษใน
การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชี อ่านเอกสารธุรกิจและสัญญาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี การใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนรายงานวิเคราะห์งบการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
บชบ 351
ฝึกทักษะอาชีพทางการบัญชี 6 (0-12-0)
ACC 351
Training Practicum in the Accounting
ปฏิบัติงานที่ด้านการบัญชีต่างๆ ได้แก่ การจัดทาบัญชี การสอบบัญชี หรือการจัดทาระบบสารสนเทศทางบัญชี
กับบริษัทเอกชน สานักงานตรวจสอบบัญชี รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้เวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
หรือไม่ต่ากว่า 480 ชั่วโมง และผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่หลักสูตรกาหนด
บชบ 431
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
ACC 431
Accounting Information Systems
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2
ศึกษาแนวคิด หลักการ และโครงสร้างของระบบสารสนเทศทางการบัญชี กระบวนการในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทางบัญชี รูปแบบและวงจรทางธุรกิจ ข้อมูล
และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจรธุรกิจ การควบคุม ทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศและการควบคุมระบบงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการจัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ธุรกิจ
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บชบ 432
การบัญชีชั้นสูง 1
3(2-2-5)
ACC 432
Advanced Accounting I
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2
การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีและข้อผิดพลาด การบัญชีสาหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลง
ค่างบการเงิน การบัญชีสานักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ การบัญชีสัญญาก่อสร้าง การบัญชีสาหรับธุรกิจ
ฝากขาย การบัญชีสาหรับการร่วมการงาน การบัญชีสาหรับธุรกิจขายผ่อนชาระ การบัญชีสาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ การบัญชีสาหรับสัญญาเช่า การบัญชีสาหรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การบัญชี
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน และงบการเงินระหว่างกาล
บชบ 433
การบัญชีชั้นสูง 2
3(2-2-5)
ACC 433
Advanced Accounting II
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีสาหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การจัดทางบการเงินรวมงบกระแสเงินสด
รวม การบัญชีสาหรับการลงทุนในต่างประเทศ และการบัญชีสาหรับกิจการที่ไม่แสวงหากาไร
บชบ 434
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
3(2-2-5)
ACC 434
Financial Reporting and Analysis
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 221 การเงินธุรกิจและ
สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน และข้อมูล
ทางการบัญชีอื่นที่สาคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลือกใช้นโยบายการ
บัญชีที่แตกต่างกัน ตลอดจนการวิเคราะห์งบการเงินรวม ตีความของรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา
หรือเหตุการณ์จริง
บชบ 435
สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
ACC 435
Seminar in Financial Accounting
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
ศึกษาและอภิปรายถึงกรณีศึกษาและประเด็นปัจจุบันทางการบัญชี โดยการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสาหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ โดยใช้บทความ เอกสาร
ต่าง ๆ ข้อมูลและเทคนิคใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้
บชบ 436
ทฤษฎีการบัญชี
3(2-2-5)
ACC 436
Accounting Theory
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 234 การบัญชีต้นทุน 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 235 การบัญชีต้นทุน 2
ศึกษาวิวัฒนาการของการบัญชี สถาบั นวิชาชีพการบัญชี โครงสร้างแนวคิดทางการบัญชี กรอบแนวคิดทางการ
บัญชีสาหรับการรายงานทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการบัญชี อภิปรายถึงการนาไป
ประยุกต์ใช้และทางเลือกในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการบัญชี หลักการรับรู้ การวัดมูลค่า และการเปิดเผย
ข้อมูล
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3. วิชาเฉพาะเอกเลือก
บชบ 333
การวางแผนกาไรและควบคุม
3(2-2-5)
ACC 333
Profit Planning and Control
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 234 การบัญชีต้นทุน 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 235 การบัญชีต้นทุน 2
การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนกาไรและการควบคุมรวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กร
ประเภทต่างๆโดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์ และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ การกาหนดดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานและการรายงานเพื่อการควบคุมและการบริหารของ
กิจการ
บชบ 334
การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(2-2-5)
ACC 334
Accounting for Specific Enterprise
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 232 การบัญชีชั้นกลาง 1 และ
สอบผ่านวิชา บชบ 233 การบัญชีชั้นกลาง 2
ศึกษาลักษณะการดาเนินงานเฉพาะของธุรกิจในประเภทนั้นๆ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์
หนี้สิน ส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่าย เอกสารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ระบบภาษี รายงานผลการดาเนินงานและการแสดง
ฐานะทางการเงินของธุรกิจประเภทนั้นๆเช่น กิจการเพื่อสังคมและสหกรณ์ ธุรกิจประกันภัย ธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นิติบุคคลอาคารชุด โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเทียวและ
สันทนาการ ธุรกิจพาณิชย์นาวี เป็นต้น
บชบ 335
การสอบบัญชีชั้นสูง
3(2-2-5)
ACC 335
Advanced Auditing
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 331 การสอบบัญชีและการบริการความเชื่อมั่น
จริยธรรมวิชาชีพ การใช้หลักการและวิธีการสอบบัญชีในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นด้านการปฏิบัติ การวางแผน
การสอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย การจัดทากระดาษทาการเพื่อใช้ใน
การสอบบัญชี การรายงานการสอบบัญชี ปัญหาในการสอบบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ
บชบ 336
การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
ACC 336
Environmental Management Accounting
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลกระทบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การรวบรวม จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ่งแวดล้อม และประโยชน์ทางธุรกิจที่ได้รับจากการจัด การ
สิ่งแวดล้อม การจัดทารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทารายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เสนอต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บชบ 337
การตรวจสอบการทุจริต
3(2-2-5)
ACC 337
Forensic Accounting
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 331 การสอบบัญชีและการบริการความเชื่อมั่น
ศึกษาถึงหลักและเทคนิคการตรวจสอบการกระทาการทุจริตทางการเงินลักษณะต่าง ๆ มูลเหตุและพฤติกรรม
ของบุคคลที่แสดงว่าอาจจะมีการทุจริต วิธีการตรวจสอบ การสืบค้น การวิเคราะห์และการตีความลักษณะของความ
ผิดปกติจากตัวเลขทางการบัญชี และเอกสารประกอบการสัมภาษณ์และการสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาความจริง
การเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานและการรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งการนาเสนอข้อมูลที่ได้สืบค้นพบต่อผู้บริหาร
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บชบ 338
วิจัยทางการบัญชี
3(2-2-5)
ACC 338
Accounting Research and Methodology
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 212 สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ
ศึกษางานวิจัยใหม่ๆทางการบัญชี ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการบัญชี สรุปแนวคิดและองค์ความรู้
ใหม่ๆทางการบัญชีที่เกิดจากงานวิจัยต่างๆ ทาการวิจัยทางบัญชีในประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจในปัจจุบัน
บชบ 339
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีและการสอบบัญชี
3(2-2-5)
ACC 339
Software for Accounting and Auditing
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 231 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่สาหรับนักบัญชี
ลักษณะทั่วไปของโปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ ส่วนประกอบของโปรแกรมสาเร็จรูป การวิเคราะห์โปรแกรมเพื่องาน
ทางการบัญชี การเลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปให้เหมาะสมกับธุรกิจ ฝึกปฏิบั ติการ เตรียมข้อมูลเริ่มต้นเข้าระบบ การจัดทา
เอกสาร สมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง การบันทึกบัญชีในระบบย่อยต่างๆ การผ่านรายการค้า และการจัดทารายงานทางการบัญชี
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับระบบอื่น ๆ ในองค์กร
บชบ 437
สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
ACC 437
Seminar in Accounting Information System and Technology
บุรพวิชา : สอบผ่านวิชา บชบ 431 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปราย ประเด็นปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และการ
เลือกใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการบูรณาการเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์การ
กระบวนการรักษาความปลอดภัยและการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชี ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางบัญชีและแนวทางแก้ไข จรรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
กงน 221
การเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
FIN 221
Personal Finance
ศึกษาความสาคัญของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การกาหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดี การจัดทางบการเงิน
ส่วนบุคคล การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนการลงทุน การออม การประกันภัย การวางแผนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา รวมไปถึงการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ
กงน 321
การจัดการการเงิน
3(3-0-6)
FIN 321
Financial Management
บุรพวิชา : บชบ 221 การเงินธุรกิจ
ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารฝ่ายการเงิน โครงสร้างและองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ย ตัวแบบการกาหนด
ราคาสินทรัพย์ประเภททุน การประมาณกระแสเงินสดของโครงการลงทุน การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจลงทุน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการลงทุน ทฤษฎีการเงินเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างเงินทุน การกาหนดนโยบายเงินปั นผล
การประเมินค่ากิจการ การขยายตัวโดยการควบรวมและครอบงากิจการ
กงน 421
การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
FIN 421
Risk Management
ศึกษาถึงวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร รูปแบบของความเสี่ยงทางการเงิน เครื่องมือในการวัด
ความเสี่ยงทางการเงิน เครื่ องมือทางการเงินที่ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยงทางการเงิน อนุพันธ์ทางการเงิน ผลกระทบของ
ความเสี่ยงทางการเงินต่อธุรกิจและต่อระบบเศรษฐกิจ
กงน 423
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
3(2-2-5)
FIN 423
Project Analysis and Evaluation
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์โครงการและการประเมินผลโครงการ การจัดทาข้อเสนอโครงการ การพยากรณ์รายรับและ
รายจ่าย การกาหนดต้นทุนและอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ วิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ
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กงน 424
การวางแผนภาษีและมรดก
3(2-2-5)
FIN 424
Tax and Estate Planning
บุรพวิชา : บชบ 321 หลักการลงทุนเบื้องต้นสาหรับนักบัญชี
ศึกษาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กระบวนการวางแผนภาษี การวางแผนภาษีโดยสามารถกาหนดกลยุทธ์ในการ
วางแผนภาษีสาหรับบุคคลธรรมดาประเภทต่างๆ การวางแผนทรัพย์สินและมรดกและจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต
กงน 441
การวิเคราะห์ตราสารทุน
3(2-2-5)
FIN 441
Equity Analysis
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ตราสารทุนจากปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานโดย
การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหภาค ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรมและข้อมูลบริษัท แนวทางการประเมินราคาหลักทรัพ ย์
ศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์
กงน 442
การวิเคราะห์ตราสารหนี้
3(3-0-6)
FIN 442
Fixed Income Analysis
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในตราสารหนี้ การประเมิน
มูลค่าตราสารหนี้เบื้องต้น การคานวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ การวัดความเสี่ยงด้านราคาของตราสารหนี้โดยใช้
ดูเรชั่นและคอนเวคซิตี้
กงน 445
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
3(2-2-5)
FIN 445
Real Estate Appraisal
บุรพวิชา: บชบ 221 การเงินธุรกิจ
ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประเภทของ
อสังหาริมทรัพย์กระบวนการในการประเมินมูลค่า การประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด การประเมินราคา
โดยใช้วิธีตัวคูณค่าเช่า การประเมินราคาโดยวิธีคิดจากรายได้ การประเมินราคาโดยวิธีคิดจากต้นทุน อัตราผลตอบแทนของ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จรรยาบรรณของนักประเมินราคา
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเพื่อสังคม
1. วิชาแกน
บธส 111
หลักการบัญชี
3(3-0-6)
BSB 111
Principles of Accounting
ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดทาบัญชี และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการบัญชี
หลักการและขั้นตอนในการจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การจัดทางบทดลอง กระดาษทาการ งบ
การเงินสาหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบสาคัญ และระบบเงินสดย่อย
บธส 112
หลักการตลาด
3(3-0-6)
BSB 112
Principles of Marketing
ศึกษาความรู้พื้นฐาน ลักษณะและหน้าที่ของการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาดและการ
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
บธส 113
หลักการจัดการ
3(3-0-6)
BSB 113
Principles of Management
ศึกษาแนวความคิดต่าง ๆ ในการจัดการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สภาพแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการ
จัดการ หน้าที่ทางการจัดการของผู้บริหาร ในการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม
บธส 114
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
BSB 114
Introduction to Economics
ศึกษาหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค อุปสงค์และอุปทานของสินค้าพฤติกรรมผู้บริโภค การ
แข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ รู ป แบบต่ า งๆ แนวคิ ด ด้ า นรายได้ ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น การคลั ง การค้ า ระหว่ า งประเทศ
ดุลการชาระเงินและอัตราการแลกเปลี่ยน
บธส 116
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
BSB 116
Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ทรัพย์ ทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ นิติ
กรรม สัญญา หนี้ ละเมิด อายุความแห่งสิทธิเรียกร้อง เอกเทศสัญญา และกฎหมายเกี่ยวกับนิติบุคคลประเภทต่างๆ
บธส 117
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
BSB 117
Philosophy of Sufficiency Economy
ศึกษาที่มา ความหมายหลักทฤษฎีและแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน สังคม รวมถึงศึกษาองค์การและชุมชนที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บธส 121
หลักการธุรกิจเพื่อสังคม
3(3-0-6)
BSB 121
Principles of Social Business
ศึกษาหลักการและการพัฒนาแนวคิดในการดาเนินธุรกิจ การพัฒนาตัวแบบทางธุรกิจ การเริ่มต้นดาเนินโครงการ
การติดตาม ประเมินผล และความยั่งยืนของธุรกิจเพื่อสังคม
บธส 211
การภาษีอากร
3(3-0-6)
BSB 211
Taxation
ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพาสามิต อากร
แสตมป์ ภาษีป้าย ภาษีบารุงท้องที่ และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี การยกเว้น
ภาษี และความรับผิดในการเสียภาษี
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บธส 215
การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
BSB 215
Business Finance
บุรพวิชา : บธส 111 หลักการบัญชี
ศึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการการเงิน เป้าหมายและความสาคัญของการจัดการทางการเงิน การ
วิเคราะห์งบการเงินและการเคลื่อนไหวของเงินทุน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การจัดการสินทรั พย์หมุนเวียน
การพิจารณาการลงทุน การจัดหาเงินทุน โครงสร้างของเงินทุนและนโยบายเงินปันผล และความรู้ด้านตลาดเงินและตลาด
ทุน
บธส 222
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและสร้างแรงบันดาลใจ
3(2-2-5)
BSB 222
Change Maker and Inspiration
ศึกษาการใช้กระบวนการและวิธีการของผู้ นา หลักพื้นฐานของภาวะผู้นา ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในองค์การทุกระดับ โดยให้ความสาคัญกับ รูปแบบการจัดการภายในองค์การ การพัฒนา การประสานงาน การ
มีส่วนร่วม การบริการภาคประชาชน เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้นาการเปลี่ย นแปลงอย่าง
สร้างสรรค์จากการสมมติบทบาทเป็นผู้นา ทั้งจากมุมมองในปัจจุบันและในอนาคต
บธส 231
สังคมวิทยาสาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
3(3-0-6)
BSB 231
Sociology for Social Business
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ประวัติความเป็นมา วิธีการศึกษา ความสาคัญ ทฤษฎี หลักทางสังคม วิทยาและ
แนวคิดของนักสังคมวิทยา โดยนามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ปรากฏการณ์ทางสังคมได้อย่างเป็นระบบและมาปรับใช้
กับธุรกิจเพื่อสังคม โดยเน้นหลักแนวคิดยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
บธส 361
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(2-2-5)
BSB 361
Business English I
ศึ ก ษาและฝึก ทั ก ษะการใช้ ภาษาอังกฤษในทางธุ รกิ จสาหรับ การอ่ า น การฟั ง การพู ด และการเขีย น ตาม
โครงสร้าง คาศัพท์ และข้อความทางธุรกิจเบื้องต้น ที่ใช้ในเอกสาร การสนทนา การโต้ตอบ และการสื่อสารทางธุรกิจใน
รูปแบบต่างๆ
บธส 421
การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ 3(3-0-6)
BSB 421 P
roduction and Operation Management
ศึกษาความหมายและหน้าที่ของการจัดการ การวางแผนและควบคุมการผลิต การวางแผนผังกระบวนการผลิต
การวิเคราะห์เลือกทาเลที่ตั้งโรงงาน รวมถึงการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบจัดซื้อและระบบบารุงรักษา
บธส 422
การวิจัยสาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
3(2-2-5)
BSB 422
Research for Social Business
ศึกษาความหมาย บทบาท ความสาคัญและประโยชน์ของการวิจัยสาหรับธุรกิจเพื่อสังคม ระเบียบวิธีวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการเขียนรายงานการวิจัยสาหรับการตัดสินใจประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
บธส 423
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
BSB 423
Strategic Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับและประเภทของกลยุทธ์
กระบวนการจัดการกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการประเมินผลกลยุทธ์ และความสัมพันธ์
ระหว่างนโยบายและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานในระดับต่างๆ ภายในองค์กร
บธส 461
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(2-2-5)
BSB 461
Business English II
ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในทางธุรกิจสาหรับ การอ่าน การฟัง การพูด การเขียน ตามโครงสร้าง คาศัพท์
และข้อความทางธุรกิจขั้นกลาง ที่ใช้ในเอกสาร การสนทนา การโต้ตอบ และการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
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2. วิชาเอกบังคับ
บธส 223
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลกระทบทางสังคม
3(3-0-6)
BSB 223
Business Environment and Social Impact
ศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประกอบด้วยทางการเมืองเศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยี และ
ระบบนิเวศที่มีผลกระทบต่อสังคม ความสาคัญของการเมืองกฎหมายและจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
โดยการวิเคราะห์หลักการที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมจริยธรรมกฎหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บธส 224
จริยธรรมทางธุรกิจเพื่อสังคม
3(3-0-6)
BSB 224
Ethics for Social Business
ศึกษาทฤษฎี และแนวทางในการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีธรรมาภิบาลสอดคล้องตามจริยธรรมและคุณธรรม
รวมถึงนากรณีศึกษาต่างๆ เข้ามาร่วมบูรณาการเข้าสู่การทาธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม
บธส 225
การระดมทุนและทรัพยากร
3(2-2-5)
BSB 225
Fund Raising and Resource Mobilization
ศึกษาการวางแผนและการวางกลยุทธ์สาหรับองค์ กรที่ต้องการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือบุคคลอื่น ใน
การสร้างสัมพันธภาพอย่างยั่งยืนและเครือข่ายกับผู้ให้การสนับสนุน วิธีการหาและการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนประเภทต่างๆ
ทักษะในการเขียนโครงการเสนอขอการสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพในการเคลื่อนย้ายทรัพยากร กระบวนการจั ดสรร
ทรัพยากรในรูปการให้เปล่าหรือการให้กู้ยืม การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการหาทรัพยากร และการประเมินผลการดาเนินงาน
บธส 226
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคม
3(2-2-5)
BSB 226
E-commerce and Social Media
ศึกษาหลักการและแนวคิดของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคม เพื่อนามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานทางธุรกิจ วิเคราะห์และพัฒนาการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมเพื่อเป็นเครื่องมือในการแข่งขัน
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการทา
ธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บธส 232
บริบทสังคมไทยและการวางแผนพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
BSB 232
Thai Social Context and Community Development Planning
ศึกษาลักษณะด้านต่างๆ ของสังคมชนบท สังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท และสังคมเมืองของประเทศไทย กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาและผลกระทบของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การใช้
องค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนเพื่อการพัฒนาในระดับต่างๆ
บธส 321
การประกอบการเพื่อสังคม
3(3-0-6)
BSB 321
Social Entrepreneurship
ศึกษาการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมและมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์สาหรับธุรกิจในการแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมและ
สร้างผลกาไรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมให้ประสบความสาเร็จ
บธส 322
การตลาดเพื่อสังคมและสื่อสร้างสรรค์
3(3-0-6)
BSB 322
Social Marketing and Creative Media
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดและการประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์ในการจัดทาแผนการตลาดที่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของธุรกิจเพื่อสังคม องค์การไม่แสวงหากาไร สาธารณชน และองค์การธุรกิจต่างๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางสังคมอย่างยั่งยืน
บธส 323 การจัดการการเงินสาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
3(3-0-6)
BSB 323 Financial Management for Social Business
ศึกษาแนวคิดการจัดการการเงินของธุรกิจเพื่อสังคม โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุน การจัดการ
สภาพคล่อง และการจัดการการลงทุน โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และ
เพิ่มขีดสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้องค์การธุรกิจเพื่อสังคมมีความยั่งยืน สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการดาเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บธส 424
BSB 424

นวัตกรรมทางสังคม
3(3-0-6)
Social Innovation
ศึกษากระบวนการของนวัตกรรมสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม กลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
ความยั่งยืนในบริบทขององค์การไม่แสวงหากาไร ธุรกิจและบริการสาธารณะ ระบุตัวแบบของแนวโน้มและตัวขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สังเคราะห์ และแบ่งกลุ่มระหว่างนวัตกรรมทางสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ
รวมถึงความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
บธส 425
ธุรกิจเพื่อสังคมเชิงปฏิบัติการ
3(2-2-5)
BSB 425
Social Enterprise in Action
ศึกษาและรวบรวมประสบการณ์ภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคมโดยเรียนรู้ จากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อ
สังคมอย่างแท้จริง และสังเคราะห์ประสบการณ์ที่ได้ไปสู่องค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์
บธส 427
สัมมนาธุรกิจเพื่อสังคม
3(1-4-4)
BSB 427
Seminar in Social Enterprise
ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดกับสั งคมโดยภาพรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อหาทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อการปรับตัวและลดผลกระทบจากประเด็นทางสังคมขององค์การธุรกิจเพื่อสังคม และ
สามารถนาเสนอหรือเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างเหมาะสม
บธส 428
การจัดการองค์การไม่แสวงหากาไร
3(2-2-5)
BSB 428
Not-for-Profit Organization Management
ศึกษาภาคทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของภาวะผู้นาและกระบวนการตัดสินใจภายในองค์การไม่แสวงหา
กาไร ทฤษฎีสายหลักและทฤษฎีร่วมสมัยเกี่ยวกับภาวะผู้นา การจัดการ ธรรมาภิบาลและการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์การไม่แสวงหากาไร
บธส 451
โครงการธุรกิจเพื่อสังคม 1
3(1-4-4)
BSB 451
Social Enterprise Project I
ศึกษาการจัดทาแผนธุรกิจเพื่อสังคม ประกอบด้วยวิธีการและกระบวนการในการสร้างธุรกิจใหม่ การค้นหา
แนวคิดและนวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ในการนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การดาเนินงาน และการจัดหา
เงินทุน
บธส 452
โครงการธุรกิจเพื่อสังคม 2
3(1-4-4)
BSB 452
Social Enterprise Project II
นาแผนธุรกิจที่ได้จัดทาไปประยุกต์ใช้กับการดาเนินธุรกิจเพื่อสังคมในสถานการณ์จริง
3. วิชาเอกเลือก
บธส 341
เตรียมสหกิจศึกษา
3(0-6-3)
BSB 341
Cooperation Education Preparation
หลักการแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ
บธส 342
เตรียมฝึกปฏิบัติงาน
3(0-6-3)
BSB 342
Preparation for Internship
การเตรียมฝึกปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ภาคทฤษฎี ไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์จาลอง
รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทางานภาครัฐและภาคเอกชน
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สหกิจศึกษา
6(0-12-6)
Cooperation Education
การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลา ของสถานประกอบการที่เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาการและ
วิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและ
สถานศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
บธส 344
การฝึกปฏิบัติงาน
6(0-12-6)
BSB 344
Internship
ฝึกปฏิบัติงานเชิงลึก ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อสังคมหรือองค์การธุรกิจชุมชนที่มีนโยบายช่วยเหลือสังคม เพื่อให้
ได้รับประสบการณ์ตรงในด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมและเขียนแผนโครงการผู้ประกอบการเพื่อ สังคมนาเสนอในชั้น
เรียนและนาไปสู่การปฏิบัติจริงในโอกาสต่อไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
บธส 426
กลยุทธ์ธุรกิจแบบยั่งยืน
3(3-0-6)
BSB 426
Sustainable Business Strategies
ศึกษาแนวคิดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมการวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์และการนากลยุทธ์ไปดาเนินการเพื่อสร้าง
ผลการดาเนินธุรกิจที่เข้มแข็ง ที่สร้างความได้เปรียบในการทาธุรกิจแบบยั่งยืน ที่เน้นการทาธุรกิจแบบมีกาไร มีการดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม
บธส 429
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ
3(3-0-6)
BSB 429
Corporate Social Responsibility
ศึกษาแนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การตรวจสอบและการกากับดูแลกิจการ และผลกระทบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ
บธส 431 ประชากรกับการพัฒนา
3(3-0-6)
BSB 431 Demography and Development
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์ ปัญหาประชากร นโยบายประชากร การใช้เทคนิค
กระบวนการทางประชากรโดยประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนา กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประเทศ
บธส 432
นโยบายสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์
3(3-0-6)
BSB 432
Social Welfare Policy and Social Work
ศึกษาที่มา ปรัชญาแนวความคิด หลักการและความหมายเกี่ยวกับนโยบายและรูปแบบสวัสดิการสังคมต่างๆ การ
บริหารงานสวัสดิการสังคม การจัดสวัสดิการสังคมและบริการสังคม และการสังคมสงเคราะห์เบื้องต้นว่าด้วยหลักการ
แนวคิดและรูปแบบการสังคมสงเคราะห์เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ความมั่นคงทางสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
บธส 433
การสื่อสารและการจัดการข้อมูล
3(2-2-5)
BSB 433
Communication and Information Management
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร บทบาทหน้าที่ของการสื่อสาร กล
ยุทธ์ของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เน้นการบูรณาการเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลเพื่อนาไปประยุกต์ใช้
ในงานธุรกิจเพื่อสังคม
บธส 434
การประชาสัมพันธ์และพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับธุรกิจเพื่อสังคม
3(2-2-5)
BSB 434
Public Relations and Personality Development for Social Business
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ เทคนิคกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ วางแผนการสื่อสาร การผลิต
และการใช้สื่อต่างๆ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย สร้างแรงจูงใจโดยใช้หลักจริยธรรม พร้อมทั้งให้หลักการและการฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับบทบาทและการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสาหรับนักธุรกิจเพื่อสังคม
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
1. วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
คณ 115
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
MA 115
Calculus I
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
คณ 221
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3(3-0-6)
MA 221
Elementary Linear Algebra
ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ ตัวกาหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นเวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิง
เส้น การประยุกต์
สถ 241
วิธีการทางสถิติ 1
3(3-0-6)
ST 241
Statistical Methods I
มโนมติพื้นฐานของสถิติ สถิติพรรณนา การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซอง การแจกแจงปกติ การแจกแจง
การชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานสาหรับค่าเฉลีย่ ของประชากร 1 กลุ่ม ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุ่ม สัดส่วนของประชากร 1 กลุ่ม ความแตกต่างของสัดส่วนของประชากร 2 กลุ่ม ความแปรปรวนของ
ประชากร 1 กลุ่ม ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ม วิชานี้เน้นถึงการประยุกต์ของวิธีการทางสถิติกับข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
2. วิชาเอก
2.1. วิชาเอกบังคับ
ภม 111
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(3-0-6)
GE 111
Physical Geography
สภาวะธรรมชาติของโลก อากาศภาค ธรณีภาค อุทกภาคและชีวภาค ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้า
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ หลั ก เกณฑ์ แ ละกระบวนการอธิ บ ายปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ การอธิ บ ายโครงสร้ า ง
กระบวนการและช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่
ภม 112
ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(3-0-6)
GE 112
Human Geography
หลักของภูมิศาสตร์มนุษย์ ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ พลวัตของประชากร การกระจาย และการย้ายถิ่น แบบรูปและ
กระบวนการทางวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานในเมืองและชนบท เศรษฐกิจ การเมือง สุขภาพ การกระทาระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม โลกาภิวัตน์และโครงข่ายทางภูมิศาสตร์
ภม 113
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3(3-0-6)
GE 113
Geography of Thailand
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย ที่ตั้ง ขนาด รูปร่างและพรมแดน โครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณ
ธรรมชาติ ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ประชากร ทรัพยากรน้าและชลประทาน การคมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ และโลกาภิ
วัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
ภม 114
การแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2-5)
GE 114
Map Interpretation
การอ่าน ตีความ แปลความหมายจากสัญลักษณ์บนแผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่เฉพาะเรื่อง การวัดระยะทาง
การหาทิศทาง การกาหนดตาแหน่ง ระบบพิกัดบนแผนที่ มาตราส่วน การวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศจากแผนที่ การใช้
แผนที่ภูมิประเทศ
181

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภม 211
GE 211

ปีการศึกษา 2560

หลักภูมิศาสตร์ภูมิภาค
3(3-0-6)
Principles of Regional Geography
ภูมิภาคของโลก ความสัมพันธ์ระหว่างลัก ษณะเฉพาะทางกายภาพ เศรษฐกิ จ มนุษย์ สังคม การวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
ภม 212
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1
3(2-2-5)
GE 212
Geographic Information System I
หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทและโครงสร้างของข้อมูล การนาเข้า การจัดเก็บและการจัดการ
ฐานข้อมูล คุณลักษณะและคุณภาพของข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลเชิงพื้นที่ การแสดงผลและการ
ประยุกต์
ภม 213
หลักการแผนที่
3(2-2-5)
GE 213
Principle of Cartography
ทฤษฎีและหลักการเบื้องต้นของการแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ เส้นโครงแผนที่ วิธีการเก็บข้อมูล การ
ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบสัญลักษณ์ การวางนัยทั่วไป ทฤษฎีสี การใช้สีในการออกแบบแผนที่
การประกอบและการสร้างแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์
ภม 214
การอ่านสาหรับภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 214
Reading in Geography
หลักการอ่ าน การพัฒนาทักษะในการอ่าน การแปล และความเข้าใจในหัวข้อทั่วไปทางภูมิศาสตร์ การสรุป
ใจความสาคัญจากบทความ เอกสารวิชาการ ตาราทางภูมิศาสตร์ คาศัพท์ทางภูมิศาสตร์ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการทางภูมิศาสตร์
ภม 215
ธรณีวิทยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
GE 215
Introduction to Geology
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเปลือกโลก แร่และหิน กระบวนการทางธรณีวิทยาที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ การ
ปฏิบัติธรณีวิทยาภาคสนามเพื่อนักภูมิศาสตร์ การอธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่
ภม 216
การรับรู้จากระยะไกล 1
3(2-2-5)
GE 216
Remote Sensing I
หลักการเบื้องต้นของการรับรู้ระยะไกล ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประเภทและการทางานของดาวเทียม สมบัติ
ของข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล การปรับแก้ภาพเชิงเรขาคณิต การปรับปรุงคุณภาพภาพ การแปลภาพถ่ายด้วยสายตา
การจาแนกประเภทข้อมูลภาพ การตรวจสอบความถูกต้อง การประยุกต์ข้อมูล
ภม 217
โฟโตแกรมเมตรี
3(2-2-5)
GE 217
Photogrammetry
มุม พื้นที่ ความสูง ขนาด รูปร่างหรือพิกัดของวัตถุที่ ปรากฏอยู่ในภาพถ่ าย การคานวณความคลาดเคลื่ อ น
เนื่องจากความต่างระดับ การกาหนดจุดควบคุม การขยายจุดควบคุม การประมวลผลภาพเชิงเลข การจัดภาพภายใน และ
การจัดภาพภายนอก กระบวนการสร้างภาพออร์โธ และการใช้เครื่องมือ โฟโตแกรมเมตรี
ภม 311
การโปรแกรมสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 311
Programming for Geographer
การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือกใช้โปรแกรมที่เหมาะสม การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ แบบจาลองและการฝึกปฏิบัติข้อมูลเชิงพื้นที่
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ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Research Methodology for Geographer
การกาหนดหัวข้อปัญหาการวิจัย ความสาคัญของปัญหาและวัตถุประสงค์ การรวบรวมและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
และข้ อ มู ล ลั ก ษณะประจ า การตั้ ง สมมติ ฐ าน การชั ก ตั ว อย่ า ง การก าหนดและวั ด ตั ว แปร การสร้ า งแบบส ารวจ/
แบบสอบถาม/แบบทดสอบ และการเขี ย นรายงานการวิ จั ยเชิ งภู มิศ าสตร์ การใช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ ส ร้า งและทดสอบ
แบบจาลองทางภูมิศาสตร์
ภม 313
ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
GE 313
Philosophy and Thought in Geography
วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตร์ ทฤษฎี และปรัชญา จากสมัยคลาสสิกสู่ปัจจุบัน นักภูมิศาสตร์ที่สาคัญและ
อิทธิพลที่มีต่อสาขาวิชา วิธีการค้นคว้าของภูมิศาสตร์ร่วมสมัย
ภม 411
ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 411
Advanced English for Geographer
ฝึกทักษะการฟัง พูดและเขียน การนาเสนอผลงานวิชาการ การสรุปผลงานจากโครงงานการฝึกการเขียนประวัติ
ตนเอง การกรอกใบสมัคร การเขียนจดหมายสมัครงาน เป็นภาษาอังกฤษ
ภม 412
การฝึกงานภูมิศาสตร์
3(0-9-0)
GE 412
Practicum in Geography
การฝึกงานและการปฏิบัติงานทางด้านภูมิศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยต้องมีเวลาฝึกปฏิบัติงานในสานักงานหรือ
ในภาคสนามของหน่วยงานที่รับเข้าฝึก เป็นชั่วโมงสะสมตลอดภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 720 ชั่วโมง
ภม 191
การศึกษาภาคสนามสาหรับนักภูมิศาสตร์ 1
2(1-2-3)
GE 191
Field Study for Geographer I
การฝึกทักษะงานสนามขั้นต้น การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น การเก็บข้อมูลภาคสนาม การอธิบาย
ปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ การนาเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและธรณีวิทยา
เบื้องต้น และการแปลความหมายจากแผนที่ภาคสนาม
ภม 291
การศึกษาภาคสนามสาหรับนักภูมิศาสตร์ 2
2(1-2-3)
GE 291
Field Study for Geographer II
การฝึกทักษะงานสนามขั้นกลาง ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การเก็บข้อมูลภาคสนาม การ
วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม การแปลผล การนาเสนอและการบูรณาการข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้ระยะไกล
จากภาพ หลักการแผนที่ และการแปลภาพถ่ายทางอากาศภาคสนาม
ภม 391
การศึกษาภาคสนามสาหรับนักภูมิศาสตร์ 3
2(1-2-3)
GE 391
Field Study for Geographer III
การฝึกทักษะงานสนามขั้นสูง วิธีการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การแก้ปัญหา กระบวนการวิเคราะห์ แปลผล
และการนาเสนอข้อมูลขั้นสูง การบูรณาการและอภิปรายความรู้ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์และเทคนิคทาง
ภูมิศาสตร์เชิงระบบภาคสนาม
ภม 491
ปัญหาพิเศษ
3(2-2-5)
GE 491
Special Problem
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภูมิศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง โดยใช้หลักและวิธีการทางภูมิศาสตร์เลือกศึกษาหรือ
ทดลอง เขียนรายงานผลการศึกษาอย่างมีระบบ
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2.2 วิชาเอกเลือก
หมวดภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography)
ภม 221
ภูมิอากาศวิทยา
3(2-2-5)
GE 221
Climatology
องค์ ป ระกอบของภูมิ อ ากาศ เครื่ อ งมื อ ทางอุ ตุ นิย มวิ ท ยา ปั จ จั ย ที่ ค วบคุ มภู มิอ ากาศ ระบบการจ าแนกเขต
ภูมิอากาศและลักษณะเฉพาะของภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่น การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศใน
ปัจจุบัน การศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านภูมิอากาศ
ภม 222
ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
GE 222
Geography of Natural Resources and Environment
ชนิดของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อม สมดุลของ
ระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ความขัดแย้ง
ระหว่างการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร
ภม 223
การจัดการพื้นที่ชุ่มน้า
3(3-0-6)
GE 223
Wetland Management
การศึกษาอนุสัญญาที่เกี่ยวกับพื้นที่ ชุ่มน้าและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้าของโลก ปัญหาของพื้นที่ชุมน้าและแนว
ทางการแก้ไข อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้า การจัดการพื้นที่ชุมน้าของประเทศไทย กระบวนการจัดการผลกระทบจากการ
สูญเสียพื้นที่ชุ่มน้า การพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ชุ่มน้าในประเทศไทย การสร้างความตระหนักของการมีส่วนร่วม และ
ส่งเสริมผู้มีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่ชุ่มน้าในประเทศไทย
ภม 224
ภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเล
3(2-2-5)
GE 224
Coastal Geography
โครงสร้างและลักษณะของชายฝั่ง กระบวนการทางอุทกศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและการป้องกันการกษัย
การชายฝั่ง เน้นการศึกษาในพื้นที่จริง
ภม 225
การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
GE 225
Environmental System Analysis and Environmental Impact Assessment
บุรพวิชา : ภม 222 ภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักการการวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อม ความจาเป็นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นโยบายและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สุขอนามัย และสังคม คุณค่าการใช้
ประโยชน์และคุณภาพชีวิตของประชาชน สาเหตุและปัจจัยของผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม วิธีการ มาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบและการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดทา
เอกสารรายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม และการท าประชาพิ จ ารณ์ กรณีศึ ก ษา การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารเขี ยนรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภม 226
การจัดการลุ่มน้า
3(3-0-6)
GE 226
Watershed Management
ศึกษาแนวคิดและขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้า อุตุอุทกวัฏจักร หลักการในการจัดการลุ่มน้าตามหลักการอนุรักษ์ดินและ
น้า หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการพื้นที่ลุ่มน้าเพื่อการอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง
ภม 321
หลักการใช้ที่ดินสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 321
Principle of Land Use for Geographer
หลักการจาแนก การจัดการและการวางแผนการใช้ ที่ดิน การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศกับการใช้ ที่ ดิ น
กรณีศึกษาและการศึกษาในพื้นที่จริง
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ภม 322
ภูมิศาสตร์กับพิบัติภัยทางธรรมชาติ
3(2-2-5)
GE 322
Geography and Natural Disaster
บุรพวิชา : ภม 215 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
ประเภทและสาเหตุการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิประเทศและพิบัติภัย ระดับความ
รุนแรงของพิบัติภัย การเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติในประเทศไทย แผนการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินเพื่อรองรับพิบัติภัย
กรณีศึกษา
ภม 323
อุทกวิทยา
3(2-2-5)
GE 323
Hydrology
อุทกวัฏจักรบนผิวโลก ปริมาณอุตุอุกทกวัฏจักรฝนในลุ่มน้า สภาวะของน้าใต้ดินและน้าผิวดิน แหล่งน้าต่างๆ
ผลกระทบของน้าต่อสภาวะแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ศึกษาดูงานในหน่วยงานด้านอุทกวิทยา
ภม 324
ชีวภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
GE 324
Biogeography
ลั ก ษณะโครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของระบบนิ เ วศ การกระจายของกลุ่ ม สิ่ งมี ชีวิ ต ในระบบนิ เ วศ ความ
หลากหลายทางชี วภาพ ชนิ ด พั น ธุ์ พื ชและสัต ว์ ต่ างถิ่ นที่ รุก ราน การปรับ ตัว ของระบบนิ เวศต่ อปั จจั ยทางสิ่งแวดล้อม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและการสูญพันธุ์ นิเวศวิทยาประชากร และการรบกวนเชิงนิเวศ กิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิทัศน์เชิงนิเวศวิทยา การแก้ ปัญหาเชิงพื้นที่ของระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน
ภม 325
ธรณีสัณฐานวิทยา
3(3-0-6)
GE 325
Geomorphology
โครงสร้างทางธรณีสัณฐาน ลักษณะภูมิประเทศ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของ
ภูมิประเทศ อธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศตามหลักทฤษฎี การวิเคราะห์ลักษณะธรณีสัณฐานของภูมิประเทศ
ที่สาคัญ
ภม 326
ภูมิศาสตร์ดิน
3(2-2-5)
GE 326
Soil Geography
การกาเนิดดิน กระบวนการทางดิน สมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ การจาแนกดิน การสารวจดิน ผลกระทบของดินกับ
สภาวะแวดล้อม การเก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์ชั้น ดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะดินในประเทศไทย การจัดการดินเพื่อ
การเกษตรตามทฤษฎีใหม่
ภม 327
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
3(2-2-5)
GE 327
Global Climate Change
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภูมิอากาศโลกในอดี ต
ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในอนาคต ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะ
ล่อแหลมเปราะบาง มาตรการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ กลไกการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก
ภม 328
การจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
GE 328
Environmental Management
ความรู้พื้นฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ลักษณะเฉพาะของระบบสิ่งแวดล้อม การกาหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัด
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การบูรณาการเทคโนโลยีการ
จัดการสิ่งแวดล้อม การบูรณาการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
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หมวดภูมิศาสตร์มนุษย์ (Human Geography)
ภม 231
ภูมิศาสตร์ประชากรและการตั้งถิ่นฐาน
3(3-0-6)
GE 231
Geography of Population and Settlement
ทฤษฎีประชากร การกระจายประชากร การเพิ่มประชากร โครงสร้างประชากร พีระมิดประชากร การเกิดการ
ตาย การย้ายถิ่น แบบรูปการตั้งถิ่นฐานในโลก ปัจจัยในการเลือกการตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภม 232
ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3(3-0-6)
GE 232
Geography of Eco-Tourism
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว
และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่ อ งเที่ย วและสิ่ งแวดล้ อม ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่ องเที่ยวเชิ งอนุ รั ก ษ์
ผลกระทบทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย
ภม 233
ภูมิศาสตร์เมือง
3(2-2-5)
GE 233
Urban Geography
แนวคิด ทฤษฎี และแบบจาลองภูมิศาสตร์เมือง องค์ประกอบเมือง แบบรูปการตั้งถิ่นฐาน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์
ต่อที่ตั้งและโครงสร้างเมือง กระบวนการกลายเป็นเมือง โครงข่ายการคมนาคม สภาพปัญหาเมืองและพฤติกรรมประชากร
ในเมือง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาในเมือง และการปฏิบัติการภาคสนาม
ภม 234
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
GE 234
Economic Geography
พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคโลก ปัจจัยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การประกอบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ปรากฏการณ์ของ
โลกาภิวัตน์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่อการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภม 235
ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
GE 235
Geography of Manufacturing
ความเป็นมาและพัฒนาการของอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม เขต
อุตสาหกรรมของโลก การวิเคราะห์ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต่อกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรม ทฤษฎีที่ตั้งทางอุตสาหกรรม
นโยบายและการจัดการพืน้ ที่ด้านอุตสาหกรรม
ภม 236
ภูมิศาสตร์เมืองทันสมัย
3(3-0-6)
GE 236
Geography of Modern City
หลักการและแนวคิดของเมืองทันสมัย การพัฒนาเมืองและวัฏจักรของการกลายเป็นเมือง การแปลงพื้นที่เพื่อ
เปลี่ยนชนชั้น การเจริญเติบโตของเมืองอย่างชาญฉลาด เมืองยั่งยืน เมืองสีเขียว เมืองสุขภาวะ การพัฒนาโครงข่ายและ
พื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน การฟื้นฟูเมืองให้ทันสมัย โลกาภิวัตน์กับการเปลี่ยนแปลงเมือง
ภม 237
ภูมิศาสตร์อาหารและการเกษตร
3(3-0-6)
GE 237
Geography of Food and Agriculture
แบบรูปการหาอาหารของมนุษย์ แหล่งเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ แหล่งปศุสัตว์เพื่อการค้า แหล่งประมงเพื่อการค้า
ปัญหาความมั่นคงทางอาหารโลก การดัดแปลงพันธุกรรมอาหาร แนวทางการจัดการปัญหาด้านอาหารของโลก
ภม 331
การวางผังเมืองเบื้องต้น
3(2-2-5)
GE 331
Introduction to Urban Planning
แนวคิดการวางผังเมือง ความหมายของการวางผังเมือง องค์ประกอบของผังเมือง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลผังเมือง กระบวนการออกแบบผัง และการปฏิบัติการภาคสนาม
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ภูมิศาสตร์สุขภาพ
3(3-0-6)
Geography of Health
นิเวศวิทยามนุษย์และการเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงประชากร ภูมิทัศน์ทางกายภาพ ภูมิอากาศ สภาพอากาศ
สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค นิเวศวิทยาทางการเมืองของโรคไม่ติดต่อ แบบรูปการ
กระจายของโรคเชิงพื้นที่ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพและการบริการทาง
การแพทย์
ภม 333
ภูมิศาสตร์การค้าปลีก
3(3-0-6)
GE 333
Geography of Retailing
พัฒนาการการค้าปลีก การเจริญเติบโตและการกระจายของกิจกรรมการค้าปลีกในภูมิภาคของโลก โครงสร้าง
และรูปแบบการค้าปลีก พฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้บริการร้านค้าปลีก แนวคิดและทฤษฎีที่ตั้งเพื่อการค้าปลีก แนวโน้ม
และผลกระทบของการค้าปลีกในยุคโลกาภิวัตน์ นโยบายและการจัดการเชิงพื้นที่ด้านการค้า
ภม 334
ภูมิศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
GE 334
Geography of Transportation and Logistics
ความหมายของภูมิศาสตร์การขนส่ง วิวัฒนาการ ทฤษฎี ประเภทและบทบาทการขนส่ง โครงสร้างและระบบ
ต้นทุนการขนส่ง การวิเคราะห์ระบบโครงข่ายและแบบจาลองการขนส่ง ความสัมพันธ์ของภูมิศาสตร์การขนส่งกับระบบโลจิ
สติกส์ การจัดสรรทรัพยากร การเลือกที่ตั้ง การเลือกระบบขนส่งและเส้นทางการขนส่ง การจัดการและวางแผนพัฒนา
เส้นทางขนส่ง
ภม 335
ภูมิศาสตร์ประชาคมอาเซียน
3(3-0-6)
GE 335
Geography of ASEAN Community
ลักษณะทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเป็นมาของ
ประชาคมอาเซียน การประชุมสุดยอดอาเซียน ความร่วมมือในและนอกภูมิภาคอาเซียน บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก
ปัจจุบันและอนาคต
ภม 336
ภูมิศาสตร์ชนบท
3(2-2-5)
GE 336
Rural Geography
สภาพและโครงสร้างชนบท เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของคนในชนบท ปัญหาพื้นฐานชนบท และการปรับปรุงแก้ไข
การวางแผนพัฒนาชนบท การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน
ภม 337
ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา
3(2-2-5)
GE 337
Geography of Planning and Development
ความหมาย ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนและการพัฒนา สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคม สาธารณูปโภค เศรษฐกิจและสังคม การวางแผน การจัดการ และการพัฒนาพื้นที่ การ
ปฏิบัติการภาคสนาม
ภม 338
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
3(3-0-6)
GE 338
Cultural Geography
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ขอบเขตวัฒนธรรม อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ในแต่ละภูมิภาคของโลก
ภม 339
ภูมิศาสตร์อาชญากรรม
3(3-0-6)
GE 339
Geography of Crime
อาชญากรรมเบื้องต้น ทฤษฎีอาชญาวิทยา ทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรม หลักการเบื้องต้นของการสืบสวนและ
สอบสวน แนวคิ ด และทฤษฎี ส นั บ สนุ น การสื บ สวน วิ ธี ค วบคุ ม อาชญากรรมจากสภาพแวดล้ อ ม ยุ ท ธวิ ธี ป ราบปราม
อาชญากรรมเบื้องต้น หลักการ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในงานอาชญากรรม
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หมวดภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics)
ภม 341
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
3(2-2-5)
GE 341
Spatial Analysis
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่สองมิติและสามมิติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การแพร่กระจาย แบบรูปของข้อมูลเชิง
พื้นที่ สหสัมพันธ์เชิงพื้น ที่ และการวิเคราะห์แบบรูปและสถิติเชิงพื้นที่ การอธิบายปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ผ่านกรณีศึกษา
การฝึกปฏิบัติและการศึกษาพื้นที่
ภม 342
การสารวจสาหรับนักภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 342
Survey for Geographer
หลักการสารวจพื้นระนาบ การวัดระยะทาง การทาระดับ การกาหนดจุดควบคุม การทาแผนที่ด้วยเครื่องมือ
สารวจพื้นฐานร่วมกับระบบนาหนด้วยดาวเทียม และการประยุกต์และการปฏิบัติภาคสนาม
ภม 343
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
GE 343
Spatial Database Management
ศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์และระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ภม 344
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
GE 344
Web-based Geographic Information System
หลักการ วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบภูมิสารสนเทศประยุกต์บนเว็บ การสร้าง การจัดทา และประยุกต์
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ และแผนที่บนเว็บ โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การปรับแต่งและนาเสนอข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์และแผนที่ผ่าน
เว็บ การพัฒนาฐานข้อมูลและพื้นฐานสถาปัตยกรรมระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บ
ภม 345
การรับรู้จากระยะไกล 2
3(2-2-5)
GE 345
Remote Sensing II
กระบวนการสร้างภาพดิจิทัลขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ และการจาแนกข้อมูลภาพจากดาวเทียม
เชิงตัวเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ภาพจากดาวเทียมด้านสิ่งแวดล้อมและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภม 346
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2
3(2-2-5)
GE 346
Geographic Information System II
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม การแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้แบบจาลองทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ/หรือเศรษฐสังคม การทาโครงงานโดย
ประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ภม 347
แผนที่เฉพาะเรื่องและการนาเสนอภาพภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 347
Thematic Cartography and Geovisualization
เทคนิคการทาแผนที่เฉพาะเรื่อง เครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการนาเสนอภาพพื้นที่
ภม 348
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 348
Quantitative Analysis in Geography
วิธีทางสถิติแบบพาราเมตริก นอนพาราเมตริก การวิเคราะห์องค์ประกอบ และการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์
ข้อมูลและปัญหาทางภูมิศาสตร์
ภม 349
แบบจาลองทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 349
Geographic Modeling
ระบบและแบบจาลองของระบบ มโนทัศน์การสร้างแบบจาลองของระบบ ข้อมูลสาหรับการจาลอง รูปแบบทาง
คณิตศาสตร์ในการจาลองระบบ แบบจาลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเลือก การสอบเทียบ และการทดสอบ
แบบจาลอง
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
1. วิชาเอก
1.1 วิชาเอกบังคับ
ปศ 101
อารยธรรมโลก
3(3-0-6)
HI 101
World Civilization
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมโบราณที่สาคัญของโลก ตั้งแต่อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อียิปต์ กรีก โรมัน ยุโรป
สมัยกลาง อินเดีย จีน และอิสลาม
ปศ 102
ความรู้เบื้องต้นสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
HI 102
Basic Knowledge for History Study
ศึกษาความรู้เบื้องต้นที่มีความสาคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ลักษณะของประวัติศาสตร์ ปัญหา ข้อจากัดและ
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ฝึกทักษะของการเป็นนักประวัติศาสตร์ โดยการใช้ การวิเคราะห์ การตีความหลักฐาน และ
การนาเสนอ
ปศ 103
ภาษาอังกฤษสาหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ 1
3(2-2-5)
HI 103
English for Academic Purposes History I
ศึกษาและฝึกการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสังคมโลก
ปศ 104
ภาษาอังกฤษสาหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ 2
3(2-2-5)
HI 104
English for Academic Purposes History II
ศึกษาและฝึกการอ่านข้อเขียนภาษาอังกฤษทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เป็นเอกสาร บทความหรือตารา
ปศ 211
HI 211

ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
3(3-0-6)
Pre-Modern Thai History
ศึ ก ษาประวั ติศ าสตร์ไ ทยก่ อ นสมัยสุ โขทั ยจนถึ งรั ตนโกสิน ทร์ตอนต้น ด้ า นการเมือ ง เศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒนธรรม
ปศ 212
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 212
Modern Thai History
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่เริ่มการทาสนธิสัญญาเบาว์ริงจนถึงสมัยประชาธิปไตย ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
ปศ 221
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 221
Modern Southeast Asian History
ศึกษาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จากสมัยอาณานิคม การเป็นเอกราชของ
ชาติต่างๆ พัฒนาการของแต่ละชาติหลังสมัยอาณานิคม ความขัดแย้งและความร่วมมือในภูมิภาค ปฏิสัมพันธ์และความ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในโลกปัจจุบัน
ปศ 231
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 231
Modern East Asian History
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสาคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ ของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน

189

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2560

ปศ 301
HI 301

ประวัติศาสตร์นิพนธ์
3(3-0-6)
Historiography
ศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการทางความคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิพนธ์และระเบียบวิธีวิจัยของโลกตะวันตกและไทย
พัฒนาการการเขียนงานทางประวั ติศาสตร์ ที่เกิด ขึ้นควบคู่กับ การเปลี่ยนแปลงทางสั งคม การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ท าง
สังคมศาสตร์ร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
ปศ 302
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
3(2-2-5)
HI 302
World Current Affairs
ศึกษาและวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง พัฒนาการ ความขัดแย้ง และความร่วมมือของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นผลมา
จากแนวคิดและอุดมการณ์ทางเศรษฐกิ จการเมือง ศาสนา ผลประโยชน์ของการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค การเติบโตและ
ปัญหาของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ปศ 341
ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง
3(3-0-6)
HI 341
Middle East History
ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมาของดินแดนตะวันออกกลาง ตั้งแต่กาเนิ ดของศาสนาอิสลาม อาณาจักรอิสลาม
ต่างๆ อิทธิพลของมหาอานาจตะวันตก การเกิดประเทศต่างๆ และความสาคัญของภูมิภาคนี้ในปัจจุบัน
ปศ 351
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19
3(3-0-6)
HI 351
European History since the 19th Century
ศึกษาสภาพของยุโรปตั้งแต่สมัยนโปเลียน การปฏิวัติอุตสาหกรรม ขบวนการเสรีนิยม ชาตินิยม การรวมชาติของ
เยอรมนีและอิตาลี ลัทธิจักรวรรดินิยม ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง
ปศ 361
ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
HI 361
American History
ศึกษาความเป็นมาของประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาการทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เหตุการณ์ใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนบทบาทที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐอเมริกาในการเมืองระหว่างประเทศตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่
20 เป็นต้นมา
ปศ 401
ระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
HI 401
Research Methods in History
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและปัญหาในการทางานวิจัยทางประวัติศาสตร์ ฝึกการทางานวิจัยทางประวัติศาสตร์ตาม
ความสนใจของนิสิต และนาเสนอผลงานการวิจัยทั้งในรูปแบบการเขียนและการนาเสนอปากเปล่า
ปศ 402
สัมมนาประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
HI 402
Seminar on Selected Topics in History
ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นสาคัญจากการค้นคว้าวิจัย หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ
ปศ 403
สังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ
3(2-2-5)
HI 403
Foreign Society and Culture
ศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ จากการอ่าน การเก็บความงานเขียนภาษาต่างประเทศเพื่อความเข้าใจสังคมและ
วัฒนธรรมต่างชาติ
1.2 วิชาเอกเลือก
หมวดประวัติศาสตร์ไทย
ปศ 213
ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 – 20
3(3-0-6)
HI 213
Thai Foreign Relations from the 15th to the 20th Centuries
ศึกษาความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศในด้านการทูต การค้า สังคม และการปรับเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง และวัฒนธรรมของไทยในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20
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ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government History
ศึกษารูปแบบและแนวคิดทางการเมืองและการปกครองของไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงพ.ศ. 2475 โดยพิจารณา
ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด และการจัดการปกครองในสมัยต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์และตีความ
เหตุการณ์สาคัญทางการเมืองในแต่ละช่วงเวลา
ปศ 215
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
HI 215
Thai Social and Cultural History
ศึกษาระบบชนชั้นและวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สมัยโบราณถึงทศวรรษ 2500 ด้านโครงสร้าง วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาที่สะท้อนความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
ปศ 216
โบราณคดีในประเทศไทย
3(3-0-6)
HI 216
Archaeology in Thailand
ศึกษาความหมายของวิชาโบราณคดี ขอบเขตของการศึกษา การดาเนินงานโบราณคดีในประเทศไทย ประโยชน์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และองค์ความรู้เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
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
ศึ ก ษาองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ อาณาจั ก รอยุ ธ ยา ภู มิ ส ถาน พั ฒ นาการทางการเมื อ ง สั ง คม เศรษฐกิ จ และ
ศิลปวัฒนธรรม การค้าและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ความเจริญและการล่มสลาย ตลอดจนอยุธยาในฐานะเมืองมรดก
โลก
ปศ 313
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
HI 313
Thai Economic History
ศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงพ.ศ.2475 ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีต่อสังคมไทย
ปศ 314
ประวัติศาสตร์ล้านนา
3(3-0-6)
HI 314
Lanna History
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนา และพัฒนาการทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงการผนวกรวมล้านนาเข้ากับอาณาจักรไทยในสมัยการปฏิรูปประเทศ
ปศ 411
บทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทย
3(3-0-6)
HI 411
Roles of Women in Thai History
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ สิทธิ สถานภาพ และบทบาทสตรีในประวัติศาสตร์ไทยทางด้านการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเรียกร้องสิทธิของสตรี
ปศ 412
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย
3(2-2-5)
HI 412
Thai Local History
ศึกษาแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น องค์ความรู้ของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศ
ไทย และให้นิสิตฝึกวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ปศ 413
สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
3(2-2-5)
HI 413
Seminar in Thai History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเรื่องราวหรือกรณีสาคัญที่เกิดขึ้นใหม่จากการค้นคว้าวิจัย หรือการเปลี่ยนแปลง
สาคัญๆ ทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในอดีต และปัจจุบัน
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ปศ 414
HI 414

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom History
ศึกษาพัฒนาการของแนวคิด คติความเชื่อ ภูมิปัญญาไทยที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการสร้างสรรค์ความเจริญด้าน
ต่างๆ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ปศ 415
ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย
3(3-0-6)
HI 415
Thai Arts History
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของศิล ปะในประเทศไทย ด้ า นสถาปั ตยกรรม ประติ ม ากรรม และจิ ต รกรรม โดยศึ ก ษา
ตามลาดับสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในด้านรูปแบบและเอกลักษณ์ เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา อิทธิพลของศาสนา และรูปแบบของศิลปกรรมจากภายนอกที่มีต่อศิลปะไทย
หมวดประวัติศาสตร์เอเชีย
ปศ 222
อาเซียน
3(3-0-6)
HI 222
ASEAN
ศึกษาการก่อตั้ง การปรับตัว และการดาเนินงานของอาเซียนในยุคสงครามเย็น หลังสงครามเย็น ยุควิกฤติ
เศรษฐกิจ และการปรับเปลี่ยนจากองค์กรความมั่นคงไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ปศ 321
ประวัติศาสตร์อินโดจีน
3(3-0-6)
HI 321
Indo – China History
ศึกษาพัฒนาการประวัติศาสตร์ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ด้านการเมื อง เศรษฐกิจ สังคมตั้งแต่สมัยอาณานิคม
จนถึงปัจจุบัน
ปศ 342
ประวัติศาสตร์เอเชียใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 342
Modern South Asian History
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่างๆ ในเอเชียใต้ จากรูปแบบสังคม
ดั้งเดิม อิทธิพลของอิสลาม ชาติตะวันตก การต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดีย การแบ่งแยกเป็นประเทศปากีสถาน และบังคลา
เทศ ความสาคัญและบทบาทของเอเชียใต้ในโลกปัจจุบัน
ปศ 421
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
HI 421
Seminar in Southeast Asian History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์สาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปศ 431
สัมมนาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
3(2-2-5)
HI 431
Seminar in East Asian History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์สาคั ญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
หมวดประวัติศาสตร์ตะวันตก
ปศ 251
ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18
3(3-0-6)
HI 251
European History from the 15th to the 18th Centuries
ศึกษาความสาคัญของการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในยุโรปต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิด การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์
การสารวจทางทะเล การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปศาสนา แนวคิดใหม่ในสมัยภูมิธรรม (Age of Enlightenment)
สาเหตุและผลของการปฏิวัติฝรั่งเศส
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ปศ 352
HI 352

ประวัติศาสตร์อังกฤษสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Britain History
ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของอังกฤษตั้งแต่สมัยราชวงศ์ทิวดอร์จนถึงปัจจุบัน ระบบการเมือง
แบบรัฐสภา การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาสู่เครือจักรภพ กาเนิดพรรคแรงงาน ระบบรัฐสวัสดิการ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษกับสหภาพยุโรป
ปศ 353
ประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 353
Modern Russia History
ศึกษาประวัติศาสตร์รัสเซียตั้งแต่การปฏิวัติรัสเซีย ค.ศ.1917 จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การจัด ตั้งประเทศเครือรัฐเอกราช สถานภาพและบทบาทของสหพันธรัฐรัสเซี ย ต่ อ
การเมืองโลก
ปศ 354
ประวัติศาสตร์เยอรมัน
3(3-0-6)
HI 354
Germany History
ศึกษาพัฒนาการทางการเมืองและสังคมของเยอรมนี เน้นการรวมชาติเยอรมันในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19
บทบาทของเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และบทบาทของเยอรมนีในโลกปัจจุบัน
ปศ 451
ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสสมัยใหม่
3(3-0-6)
HI 451
Modern France History
ศึกษาพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของฝรั่งเศสตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส ลั ทธิจักรวรรดินิยม
พัฒนาการการปกครอง และบทบาทของฝรั่งเศสในโลกปัจจุบัน
ปศ 452
สหภาพยุโรป
3(3-0-6)
HI 452
European Union
ศึกษาทฤษฎีบูรณาการและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรปด้านเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแต่หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ความขัดแย้งระหว่า งผลประโยชน์ของชาติกับการบูรณาการ การดาเนินนโยบาย ความพยายามสร้างอัตลักษณ์
ยุโรป การปรับตัวและความเปลี่ยนแปลงของประเทศสมาชิก บทบาทของสหภาพยุโรปในระบบเศรษฐกิจและการเมืองโลก
ปศ 453
สัมมนาประวัติศาสตร์ยุโรป
3(2-2-5)
HI 453
Seminar in European History
ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายประเด็นหรือเหตุการณ์สาคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ประวัติศาสตร์ยุโรป
หมวดประวัติศาสตร์ทั่วไป
ปศ 217
ประวัติศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ไทย
3(3-0-6)
HI 217
Health and Medicine in Thai History
ศึกษาประเด็นปัญหาทางสุขภาพและการแพทย์ของสังคมไทยในอดีตที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพคนไทยในปัจจุบัน
มุมมองเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพ โรค ความเจ็บป่วยและการรักษา
ปศ 303
การผลิตสารคดีทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
3(2-2-5)
HI 303
Production of Historical and Cultural Documentaries
ศึ ก ษาและฝึ ก ฝนกระบวนการท างาน การรวบรวม การจั ด การข้ อ มู ล การเขี ย นและผลิ ต สื่ อ สารคดี ท าง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ปศ 304
ภาษาอังกฤษสาหรับเฉพาะสาขาประวัติศาสตร์ 3
3(2-2-5)
HI 304
English for Academic Purposes History III
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษขององค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์เพื่อการสื่อสาร การสังเคราะห์ความคิด
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ความรู้และทักษะเบื้องต้นเพื่อการประกอบอาชีพทางประวัติศาสตร์
3(1-4-4)
Knowledge and Basic Skills for Career in History
การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลั กษณะของงานในสาขาวิชาประวัติศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติงานจริงเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความชานาญ มีทักษะและประสบการณ์อาชีพ
ปศ 404
พิพิธภัณฑสถานวิทยา
3(3-0-6)
HI 404
Museology
ศึกษาแนวคิดและหลักการในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง การบริหารงาน การจัดการวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ การจัดแสดง การสงวนรักษา การบริการทางการศึกษา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับงานพิพิธภัณฑ์ แนวทางใน
การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปศ 405
การจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในประเทศไทย
3(3-0-6)
HI 405
Management of Historical and Cultural Heritage in Thailand
ศึกษาแนวคิดและทิศทางการจัดการมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การจัดการด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย
ปศ 406
ภาพยนตร์ และประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
HI 406
Films and History
ศึ ก ษาภาพยนตร์ ใ นฐานะบั น ทึ ก ความทรงจ าของสั ง คม และการใช้ ข้ อ มู ล จากภาพยนตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์
ปศ 471
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
HI 471
Local History and Tourism
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาของท้ อ งถิ่ น ที่ ส าคั ญ ในแต่ ล ะภู มิ ภ าค สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1. วิชาแกน
รฐ 101
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 101
Introduction to Political Science
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางการเมือง รัฐ อานาจ สิทธิอานาจ อานาจอธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมือง ระบอบการ
ปกครอง โครงสร้างทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี และแนวทาง
การศึกษารัฐศาสตร์ โดยมุ่ งสร้างความรู้พื้นฐาน และทักษะการวิเคราะห์ที่จาเป็นในการทาความเข้าใจการเมือง และ
ปรากฏการณ์ทางการเมือง
รฐ 102
รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 102
Introduction to Public Administration
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะ ทฤษฎี
องค์การและพฤติกรรมองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการคลังสาธารณะ และขอบข่ายอื่นๆที่เกี่ยวของ
รวมถึงศึกษากิจกรรมการบริหารงานภาครัฐภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
และการประยุกต์ใช้แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่การบริการสาธารณะ
รฐ 103
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 103
Introduction to International Relations
ศึกษาความหมาย ขอบเขต วิวัฒนาการ และแนวคิดทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยในการกาหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตัวแสดงระหว่างประเทศ การกาหนดนโยบายต่างประเทศ เครื่องมือและแบบแผนในการ
ดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พฤติกรรมระหว่างประเทศ
รฐ 104
รัฐ ระบบราชการและประชาชน
3(3-0-6)
PO 104
State Bureaucracy and People
ศึกษาการก่อกาเนิด และพั ฒนาการ ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีเ กี่ยวกับรั ฐ ระบบราชการ และภาคประชาชน
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ระบบราชการ และประชาชน
รฐ 105
ทักษะการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
PO 105
Skills in Political Science Inquiry
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ ผ่านกระบวนการค้นคว้าข้อมูลวิชาการทางรัฐศาสตร์จากอ่าน
สรุปและจับประเด็น คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง สังเคราะห์ และนาเสนอผ่านการพูดและเขียนทางวิชาการ
รฐ 106
กฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
PO 106
Introduction to Law
ศึกษาประวัติ พัฒนาการ นิติปรัชญา บทบาท หลักการสาคัญของกฎหมายในสังคมการเมือง ตลอดจนลักษณะ
ทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กระบวนการบัญญัติกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย การกาหนดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และการกาหนดอานาจหน้าที่ของรัฐ
รฐ 201
จิตวิทยาการเมืองและการบริหาร
3(3-0-6)
PO 201
Political and Administrative Psychology
ศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการเมือง เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลและกลุ่ม
คน ตลอดจนศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการบริหาร เพื่ออธิบายพฤติกรรมทางการบริหารของบุคคล
กลุ่มคน และองค์การ

195

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2560

รฐ 202
PO 202

ปรัชญาและความคิดทางการเมืองเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Political Philosophy and Thoughts
ศึกษาความคิดและหลักปรัชญาทางการเมืองของนักคิดในยุคคลาสิค ยุคโรมัน ยุคกลาง ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ
และยุคสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาอิทธิพลจากปรัชญาและความคิดทางการเมืองต่อระบอบการปกครอง ระบบการเมือง และ
วิถีชีวิตทางการเมือง
รฐ 203
เศรษฐศาสตร์การเมือง
3(3-0-6)
PO 203
Political Economy
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ และขอบเขตของการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองตามแนวคิดของสานั กคลาสสิค
แนวคิดของมาร์กซ์ และแนวคิดของนีโอมาร์กซิส ตลอดจนการวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองเชิงเปรียบเทียบ ในมิติ
ของการวิเคราะห์เชิงอานาจและการวิเคราะห์รัฐ
รฐ 301
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์ 1
3(2-2-5)
PO 301
English for Political Science I
ศึกษาคาศัพท์ วลี และสานวนภาษาอังกฤษในทางรัฐศาสตร์ ตลอดจนฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษในทางรัฐศาสตร์ จากข่าว บทความ และงานเขียนวิชาการทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารงาน
ภาครัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รฐ 302
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
PO 302
Research Methodology in Political Science
ศึกษาหลักพื้นฐานและวิธีการแสวงหาความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการฝึกทักษะในการกาหนดและการนิยาม
ปัญหาการวิจัยทางรัฐศาสตร์ การออกแบบแนวทางการวิจัยทางรัฐศาสตร์ การเก็บรวมรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจัยทางรัฐศาสตร์
รฐ 303
ภาวะผู้นา และความรับผิดชอบต่อสังคม
3(2-2-5)
PO 303
Leadership and Social Responsibility
ศึกษาความหมาย แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้นาและภาวะผู้นาที่ครอบคลุมถึงทฤษฎีคุณลักษณะผู้นา ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้นา ทฤษฎีผู้นาตามสถานการณ์ และทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงปฏิรูป บทบาทของผู้นาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นาทางการเมือง ผู้นาทางการบริหาร และ ตลอดจนการฝึกทักษะความเป็นผู้นาและพัฒนา
ภาวะผู้นา
รฐ 401
ภาษาอังกฤษสาหรับรัฐศาสตร์ 2
3(2-2-5)
PO 401
English for Political Science II
ศึกษาและวิเคราะห์งานเขียนภาษาอังกฤษทางรัฐศาสตร์ เพื่อทาความเข้าใจและฝึกทักษะในการจับประเด็น เขียนสรุป
ความ และนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษ
2. วิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ
2.1.1 การเมืองการปกครอง
รฐ 211
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
PO 211
Thai Politics and Government
ศึกษาพัฒนาการ โครงสร้างอานาจ เครื่องและมือกลไกของรัฐไทยตั้งแต่สมัยนครรัฐ อาณาจักร รัฐชาติ จนกระทั่ง
ถึงยุคโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย ประวัติศาสตร์การปกครองไทย บทบาทของสถาบัน
ทางการเมือง และพฤติกรรมทางการเมืองไทย
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พฤติกรรมทางการเมืองของพลเมือง
3(3-0-6)
Political Behavior of Citizen
ศึกษาปรัชญาพื้นฐาน ความเป็นมาและพัฒนาการของสานักพฤติกรรมนิยมในทางรัฐศาสตร์ ความแ ตกต่าง
ระหว่ า งแนวการศึ กษาแบบพฤติก รรมทางการเมือ งกับ แนวการศึ กษาแบบปรั ชญาการเมื องและแนวการศึก ษาแบบ
โครงสร้างหน้าที่ ศึกษาพฤติกรรมของพลเมือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองทั้งด้านจิตวิทยา
เศรษฐกิจ สังคม และระบอบการเมือง กระบวนการกล่อมเกลาทางการเมื องและการเรียนรู้ทางการเมืองของพลเมือ ง
บุคลิกภาพกับพฤติกรรมของพลเมือง โดยเน้นการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองระหว่างประเทศไทย
และประเทศอื่นๆ เป็นสาคัญ
รฐ 213
การจัดการปกครองเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
PO 213
Comparative Governance
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ แนวคิด ลักษณะ บทบาทหน้าที่ของการบริหารจัดการปกครอง โดยอาศัยการ
เปรียบเทียบเป็นวิธีการศึกษา เพื่อเข้าใจความเหมือน ความแตกต่างของการบริหารจัดการปกครองเปรียบเทียบในประเทศ
อื่น การประยุกต์ การเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการปกครองให้มีประสิทธิภาพ
รฐ 214
วิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์
3(2-2-5)
PO 214
Method in Political Inquiry
สารวจวิธีการ ที่นักรัฐศาสตร์นามาใช้ศึกษาและอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม จนถึง
สังคมการเมือง โดยครอบคลุมวิธีการแสวงหาความรู้สานักประจักษ์นิยม แนววิเคราะห์ภาษา สานักปรากฏการณ์วิทยา
ศาสตร์แห่งการตีความ ทฤษฎีมาร์กซิสต์ ทฤษฎีวิพากษ์ และสานักหลังโครงสร้างนิยม โดยศึกษาไปถึงวิธีวิทยา และ
เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์ คือ การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม การวิจัยเชิงสารวจ
การวิเคราะห์เนื้อหา และการใช้สถิติวิเคราะห์
รฐ 311
ระบอบรัฐธรรมนูญกับการเมืองภาคประชาชน
3(3-0-6)
PO 311
Constitutionalism and People’s Politics
ศึกษาความเป็นมา พัฒนาการของรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ความสาคัญ แนวคิด
รัฐธรรมนูญนิยม หลักปกครองโดยกฎหมาย หลักการแบ่งแยกอานาจ การตรวจสอบถ่วงดุลอานาจ สิทธิ เสรีภาพ เป็นต้น
รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐธรรมนูญกับประชาชนในแง่ของการเป็นพลังที่สาคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามช่องทางที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้
รฐ 312
การกระจายอานาจและการจัดการปกครองท้องถิ่น
3(2-2-5)
PO 312
Decentralization and Local Governance
ศึกษาถึงความเป็นมาและพัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี หลักการ ตัวแบบต่างๆ และลักษณะสาคัญของการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศึกษาความเป็นมา ความสาคัญ แนวคิดทฤษฎีของการกระจายอานาจในฐานะที่เป็ นส่วนสาคัญในการ
วางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชนในท้องถิ่น
รฐ 411
สัมมนาประเด็นทางการเมืองการปกครองไทย
3(2-2-5)
PO 411
Seminar in Thai Politics and Government Issues
สัมมนาประเด็นทางการเมืองการปกครองของไทย เพื่อประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับ
ความคิดทางการเมือง สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และประเด็นปัญหาทาง
การเมืองการปกครองไทย อันนาไปสู่การทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการเมืองการปกครองของไทย
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2.1.2 รัฐประศาสนศาสตร์
รฐ 221
องค์การและการบริหาร
3(3-0-6)
PO 221
Organization and Administration
ศึกษาความหมาย ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์การและการบริหาร ทั้งในแง่พัฒนาการ จนถึงประเด็นองค์
ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาจากกรอบแนวคิด ทฤษฎีองค์การและการบริหารของสานักคิดและกรณีศกึ ษาต่างๆ รวมถึง
การนาแนวคิดทฤษฏีเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับองค์การ
รฐ 222
พฤติกรรมการบริหาร
3(2–2-5)
PO 222
Administrative Behaviors
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ความเหมือ นและความแตกต่างของพฤติกรรมทางการบริหารกับรายวิชาอื่นๆใน
ฐานะรายวิชาภายใต้ขอบข่ายของรัฐประศาสตร์ รวมถึงการวิวัฒนาการของการศึกษาพฤติกรรมการบริหารองค์การจาก
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาและการนาไปประยุกต์ใช้ พฤติกรรมการบริหารทั้งในระดับบุคคล
กลุ่ม และองค์การ
รฐ 223
บริหารทรัพยากรมนุษย์
3(2–2-5)
PO 223
Human Resource Administration
ศึกษา ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ขอบข่าย หน้าที่ ความรับผิดชอบ
และ ขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนแนวโน้ม และทิศทาง
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
รฐ 321
นโยบายสาธารณะ
3(3–0-6)
PO 321
Public Policy
ศึกษาถึงลักษณะและสาระสาคัญ ของนโยบายสาธารณะ แนวทางในการศึก ษาทางด้านนโยบายสาธารณะ
บทบาทและอิทธิพลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกระบวนการกาหนดนโยบายสาธารณะ ตลอดจนการศึกษาถึงกระบวนการ
ของนโยบายสาธารณะ ทั้งการพิจารณาปัญหาสาธารณะ การกาหนดนโยบายและการตัดสินใจ การนานโยบายไปปฏิบัติ
และการประเมินผลนโยบาย
รฐ 322
การบริหารงานคลัง
3(3–0-6)
PO 322
Financial Administration
ศึกษาความหมายความแตกต่างของการบริหารงานคลัง และการบริหารการเงิน ระบบเศรษฐกิจ และหน้าที่ของ
รัฐบาล การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เครื่องมือการกาหนดนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน การบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน รายได้รัฐบาลและการภาษีอากร รายจ่ายและหนี้สาธารณะ และองค์กรทางการคลัง ตลอดจนการ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการบริหารงานคลัง
รฐ 421
รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา
3(3-0-6)
PO 421
Comparative Public Administration and Development Administration
ศึกษารูปแบบการบริหารงานภาครัฐเชิงเปรียบเทียบจากแต่ละประเทศ รวมทั้งศึกษาความหมายและแนวคิดของ
การพัฒนา การบริหารการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงกับการบริหารการพัฒนาของประเทศ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่มีต่อการบริหารการพัฒนา การเปรียบเทียบประสิทธิผลของระบบบริหารในประเทศต่างๆ และบทบาทของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนาประเทศ
รฐ 428
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์
3(2-2-5)
PO 428
Seminar in Public Administration Issues
สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายสาธารณะ องค์การและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง
สาธารณะ เทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่ และประเด็นปัญหาทางการบริหารงานสาธารณะ อันนาไปสู่การทดลองเสนอ
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการบริหารงานสาธารณะ
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2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รฐ 231
ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศและเหตุการณ์ปัจจุบัน
3(3-0-6)
PO 231
Theories in International Politics and Current Affairs
ศึกษาถึงทฤษฎีสาคัญที่เกี่ย วกับ การเมือ งระหว่า งประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎี กับกรณีศึ กษา เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศ เหตุการณ์
และความท้าทายใหม่ ๆ ของโลก
รฐ 232
องค์การระหว่างประเทศกับธรรมาภิบาลโลก
3(2-2-5)
PO 232
International Organizations and Global Governance
ศึกษาแนวความคิด ความเป็นมา บทบาทและการทางานขององค์การระหว่างประเทศ ประเภทและลักษณะของ
องค์การระหว่างประเทศ แนวคิดธรรมาภิบาลโลกในการจัดระบบระหว่างประเทศ ขอบเขตของการเข้าไปอภิบาลในยุค
โลกาภิวัตน์ ศึกษากรณีตัวอย่างธรรมมาภิบาลขององค์การระหว่างประเทศ
รฐ 233
กฎหมายระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
PO 233
International Law
ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดกฎหมายระหว่างประเทศ ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
กฎหมายภายในกับกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลระหว่างประเทศ รัฐ อาณาเขตของ รัฐ สิทธิและความรับผิดชอบของรัฐ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐ และรัฐต่อเอกชน
รฐ 234
นโยบายต่างประเทศของไทย
3(3–0-6)
PO 234
Thai Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของไทย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนดและดาเนินนโยบาย
ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ บทบาทของไทยด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบาย
ต่างประเทศของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
รฐ 330
ความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในการเมืองโลก
3(2–2-5)
PO 330
Inequality and Violence in Global Politics
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นว่าด้วยความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมใน
ระดับระหว่างประเทศ บรรทัดฐานและฉันทามติเรื่องความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในระดับระหว่างประเทศ ความ
เชื่อมโยงกับโครงสร้างอานาจในระดับโลก ข้อถกเถียงที่สาคัญว่าด้วยความไม่เท่าเทียมกันและความรุนแรงในการเมืองโลก
ผ่านกรอบแนวคิดเชิงวิพากษ์
รฐ 434
เศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ
3(3–0-6)
PO 434
International Political Economy
ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ความเชื่อมโยงของปัจจัยด้านอานาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจโลก ตัวแสดงในระบบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ พัฒนาการและแนวโน้มของเศรษฐกิจ
การเมืองโลก
รฐ 435
สัมมนาประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(2–2-5)
PO 435
Seminar in International Relations Issues
สัมมนาประเด็นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อประมวลความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ในทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ อันนาไปสู่การทดลองเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

199

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2560

2.2 วิชาเอกเลือก
2.2.1 การเมืองการปกครอง
รฐ 313
พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
3(3-0-6)
PO 313
Political Party and Election
ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม การจัดตั้ง และการทากิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง ทฤษฎีการ
เลือกตั้งและระบบการเลือกตั้งของประเทศต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่
กาลังเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ
รฐ 314
ประชาธิปไตยในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
PO 314
Democracy in Everyday Life
ศึกษากิจกรรมทางการเมืองของพลเมืองในชีวิตประจาวัน ตลอดจนกระบวนการที่วัฒนธรรมมวลชนส่งผลต่อตัว
กระทา ทัศนคติ และผลได้ทางการเมืองผ่านสื่อสมัยใหม่ ภาพยนตร์ นิตยสาร รายการโทรทัศน์ และอินเตอร์เน็ต ความ
เปลี่ยนแปลงและขอบข่ายที่สื่อสมัยใหม่ช่วยส่งเสริม หรือขัดขวางคุณภาพของพลเมืองในวิถีชีวิตประจาวัน
รฐ 315
การจัดการปกครองของการเมืองภาคประชาชนและเครือข่าย
3(2-2-5)
PO 315
Governance of Popular Politics and Networks
ศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการทางการเมื อ ง แนวคิดการเมืองภาคประชาชน แนวคิดเครือข่าย การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง การเมืองภาคประชาชน เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ ปัจจัยและอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ
และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย การประเมินผลและการบริหารจัดการทางการเมืองของภาคประชาชนและเครือข่าย
รฐ 316
กฎหมายอาญา 1
3(3-0-6)
PO 316
Criminal Law I
ศึกษาลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด ขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายอาญา การกระทา
โดยเจตนา ประมาท ความพยายามกระทาความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิด เหตุยกเว้นความผิด ยกเว้น
โทษ ลดโทษ การกระทาผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทาผิดอีก อายุความ โทษในทางอาญาและวิธีการเพื่อความ
ปลอดภัย
รฐ 317
ความคิดทางการเมืองตะวันตก
3(3-0-6)
PO 317
Western Political Thoughts
ศึกษาและสารวจพรมแดนแห่งความรู้ทางปรัชญาและความคิดทางการเมืองตะวันตกผ่านตัวบท (text) สาคัญ
ของนักปรัชญาการเมือง Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Rousseau, Hegel
รฐ 318
ความคิดทางการเมืองในโลกตะวันออก
3(3-0-6)
PO 318
Eastern Political Thoughts
ศึกษาพัฒนาการปรัชญาและความคิดทางการเมืองของอารยธรรมตะวันออก 2 สายหลักคือจีน และอินเดีย ลัทธิ
ขงจื้อ ลัทธิเต๋า ลัทธิฮินดู และศึกษาถึงความคิดทางการเมืองไทยที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดทางการเมืองตะวันออกทั้ง 2 สาย
รฐ 412
กฎหมายปกครอง
3(3-0-6)
PO 412
Administrative Law
ศึกษาลักษณะของกฎหมายปกครอง ปรัชญา รากฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมายปกครองในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของกฎหมายมหาชน อีกทั้งศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายสกุลโรมาโน-เยอรมัน
นิค สกุลคอมมอนลอว์ และวิวัฒนาการของกฎหมายปกครองในประเทศไทย ตลอดจนศึกษาสาระสาคัญของกฎหมาย
ปกครองว่าด้วยโครงสร้างของฝ่ายปกครอง การใช้และควบคุมการใช้อานาจของฝ่ายปกครอง โดยศึกษา พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
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รฐ 413
PO 413

กฎหมายอาญา 2
3(3-0-6)
Criminal Law II
ศึกษาความผิดอาญาตามที่บัญญัติไว้ในภาค 2 และภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา ตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับศาสนา ความ
สงบสุขของประชาชนและการค้า ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการทาให้แท้งลูกและทอดทิ้งเด็ก คนป่วยเจ็บหรือคนชรา ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ ความผิด
เกี่ยวกับชือ่ เสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จนถึงความผิดลหุโทษ
รฐ 414
ทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่และทางเลือก
3(3-0-6)
PO 414
Modern Political Theory and Alternatives
ศึกษาทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ตามอิทธิพลความรู้แบบวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดว่าอยู่ในจารีตทฤษฎีกระแสหลัก พร้อม
ทั้งศึกษาทฤษฎีทางเลือก ครอบคลุมทฤษฎีและการวิเคราะห์แนวสตรีนิยม การวิเคราะห์วาทกรรม และทฤษฎีแนววิพากษ์
ต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาประเด็นปัญหาหลักๆของชีวิตทางการเมืองและขยายสูค่ วามเข้าใจการเมืองร่วมสมัยที่ทา้
ทายบรรดาฐานรากของการศึกษารัฐศาสตร์ การเมือง การปกครองกระแสหลัก
รฐ 415
ตัวกระทาและเครื่องมือในการจัดการความร่วมมือและเครือข่าย
3(2-2-5)
PO 415
Actors and Tools of Collaborative and Network Governance
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายความร่วมมือ บทบาทหน้าที่ของตัวกระทาทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ตลอดจนศึกษาเครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ เทคนิคในการสร้างกลุ่มและการจัด
โครงสร้างของกลุ่ม เทคนิคและวิธีการในการจัดประชุมระดมความเห็น เทคนิคและเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคและเครื่องมือในการตัดสินใจ เทคนิคและเครื่อ งมือในการจัดการงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทาง
การเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รฐ416
สัมมนาประเด็นปัญหาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น
3(2-2-5)
PO 416
Seminar : Issues in Local Politics and Government
สัมมนาประเด็นปัญหาการปกครองท้องถิ่นของไทย เพื่อประมวลความรู้และวิเคราะห์การเมืองการปกครองท้องถิ่นของไทย
2.2.2 รัฐประศาสนศาสตร์
รฐ 224
การบริหารงานท้องถิ่น
3(3–0-6)
PO 224
Local Administration
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัด
โครงสร้างและองค์ประกอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับ
ท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคของการบริหารท้องถิ่น รวมทั้งทิศทางและแนวทางการพัฒนาการบริหารท้องถิ่น
รฐ 225
การจัดองค์กรทางสังคม
3(3–0-6)
PO 225
Social Organization
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสาคัญ และหลักการขององค์กรทางสังคม รวมทั้งกระบวนการ วิธีการสร้าง และ
การพัฒนาองค์กรทางสังคมให้เข้มแข็ง ตลอดจนบทบาทและการเคลื่อนไหวขององค์กรทางสังคม
รฐ 226
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2–2-5)
PO 226
Management Information System
ศึ ก ษาความหมายความส าคั ญของระบบสารสนเทศการบริห าร ความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างองค์ ก ารและระบบ
สารสนเทศ ประเภทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ พัฒนาการและระบบปฏิบัติการการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารในปัจจุบันและในอนาคต
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เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
3(2–2-5)
Modern Administrative Technique
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และเทคนิคการบริหารต่างๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบันผ่านแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงการศึกษาและการประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่กับองค์การ ทั้งในเชิงพัฒนาการและที่ส่ งผลต่อ การ
บริหารองค์การสมัยใหม่
รฐ 324
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3(2–2-5)
PO 324
Human Resource Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ประเภท ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่องค์การใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของทรัพยากรมนุษย์ ผ่านแนวคิด หลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นโลกทัศน์ใหม่ๆ และโดยเฉพาะใน
ฐานะตามบทบาทของผู้จัดการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนางานและองค์การ
รฐ 325
การสรรหาและคัดเลือก
3(3-0-6)
PO 325
Recruit and Selection
แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสารวจ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกาลังคน เทคนิคและเครื่องมือ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์กาลังคน การคานวณต้นทุนกาลังคน และกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
รวมถึงการพัฒนาและแก้ปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะ
รฐ 326
การบริหารค่าตอบแทน
3(3–0-6)
PO 326
Administration of Compensation
ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารค่าตอบแทน การวิเคราะห์งานและการจัดทาคาบรรยายลักษณะงาน การ
ประเมินค่างาน การจาแนกตาแหน่ง การออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนและระบบค่าตอบแทนสวัสดิการ
การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน
รฐ 327
การวิเคราะห์นโยบาย
3(3–0-6)
PO 327
Policy Analysis
ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์นโยบาย การสร้างทางเลือกของนโยบายสาธารณะ การพิจารณาทางเลือกนโยบาย
การตัดสินใจเลือกและการกาหนดนโยบาย ตลอดจนการศึกษาบทบาทของนักวิเคราะห์นโยบาย รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน
การกาหนดนโยบายและการนานโยบายไปปฏิบัติ
รฐ 328
นโยบายกับการนาไปปฏิบัติ
3(3–0-6)
PO 328
Policy and Implementation
ศึ ก ษาความหมายและความส าคั ญ ของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ แนวคิ ด ของการน านโยบายไปปฏิ บั ติ
กระบวนการของการนานโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อ
การวิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการนานโยบายไปปฏิบัติ
รฐ 422
การพัฒนาคุณภาพและตัวชี้วัดในการบริหาร
3(3–0-6)
PO 422
Quality and indicator Development in Administration
ศึกษาแนวคิดประเด็นมาตรฐานและข้อกาหนดคุณภาพ ระบบและกระบวนการสร้างคุณภาพในการบริหาร
เครื่องมือในระบบบริหารคุณภาพ การพัฒนาและสร้างตัวชี้ วัดการบริหารการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ รวมถึงแนวทางการขอ
รับรองและประกันระบบคุณภาพการบริหารต่างๆ การวัด ตรวจสอบ และประเมินระบบคุณภาพ
รฐ 423
การบริหารแรงงานและสหภาพแรงงาน
3(3–0-6)
PO 423
Labor Relations and Labor Unions
ความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร วิวัฒนาการและบทบาทของสหภาพแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงการจัดการแรงงานสัมพันธ์องภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ผ่าน ทฤษฎีแรงงานสัมพันธ์และ กรณีศึกษา การมี
ส่วนร่วมของแรงงานใน การบริหาร ปัญหาแรงงงานสัมพันธ์ กระบวนการเจรจาต่อรอง ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่
เกี่ยวข้อง
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รฐ 424
PO 424

การบริหารและประเมินผลโครงการ
3(2–2-5)
Project Administration and Evaluation
ศึกษาแนวคิดของการบริหารโครงการ กระบวนการบริหารโครงการ ทั้งในส่วนของการออกแบบโครงการ การจัด
องค์กรของโครงการ โดยพิจาณาถึงแนวคิดต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
การเขียนโครงการ เทคนิคที่ใช้ในการบริหารโครงการ และการจัดสรรทรัพยากรในการดาเนินโครงการ ตลอดจนการ
ประเมินโครงการ และการจัดทารายงานการประเมินผล
รฐ 425
การบริหารเชิงกลยุทธ์
3(3–0-6)
PO 425
Strategic Administration
ศึกษาความหมายความสาคัญของกลยุทธ์การบริหาร องค์ประกอบของกลยุทธ์ ประเภทและรูปแบบของกลยุทธ์
การพัฒนาและกระบวนบริหารกลยุทธ์ การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและการเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารด้วยกล
ยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การปรับแต่งและการประเมินผลกลยุทธ์
2.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รฐ 235
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3–0-6)
PO 235
International Conflicts and Cooperation in South East Asia
ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ กลไกการ
แก้ไขข้อพิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระดับภูมิภาค
รฐ 236
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก
3(3-0-6)
PO 236
International Conflicts and Cooperation in East Asia
ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก กลไกการแก้ไขข้อ
พิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี วิเคราะห์ความสาเร็จ ปัญหา และอุปสรรค
รฐ 331
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียใต้
3(3-0-6)
PO 331
International Conflicts and Cooperation in South Asia
ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ กลไกการแก้ไขข้อพิพาท
และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระดับภูมิภาค
รฐ 332
บทบาทของมหาอานาจในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 332
Role of Major Powers in World Politics
ศึกษายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของมหาอานาจ การแข่งขัน ความร่วมมือ และการขยายอิทธิพลทางการเมือง
เศรษฐกิจ และการทหารในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ตลอดจนบทบาทของมหาอานาจต่อเสถียรภาพการเมืองโลก
รฐ 333
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3(3-0-6)
PO 333
United States Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนดและดาเนิน
นโยบายและปัจจัยต่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของสหรัฐอเมริกาในเวทีโลก
รฐ 334
นโยบายต่างประเทศของจีน
3(3-0-6)
PO 334
Chinese Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของจีน โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนดนโยบายและปัจจัยต่างที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของจีนในเวทีโลก
รฐ 335
นโยบายต่างประเทศของอินเดีย
3(3-0-6)
PO 335
Indian Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของอินเดีย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนดนโยบายและปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของอินเดียในเวทีโลก
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ปีการศึกษา 2560

สหภาพยุโรปกับการเมืองโลก
3(3-0-6)
European Union and World Politics
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการการรวมกลุ่มของสหภาพยุโรป โครงสร้างและกลไกการดาเนินงาน บทบาทของสหภาพ
ยุโรปกับการเมืองและเศรษฐกิจโลก ปัญหาความมั่นคงและความท้าทายใหม่ๆ ในยุโรป
รฐ 337
ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันตก
3(3-0-6)
PO 337
International Conflicts and Cooperation in West Asia
ศึกษาการเมืองของความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตก กลไกการแก้ไขข้อ
พิพาทและการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีระดับภูมิภาค
รฐ 338
การรวมกลุ่มภูมิภาคของอาเซียน
3(3-0-6)
PO 338
Regional Integration of ASEAN
ศึ ก ษาประวัติ วิ วั ฒ นาการการรวมกลุ่ม ของอาเซีย น การบู ร ณาการสู่ค วามเป็น ประชาคมอาเซีย น กฎบัตร
โครงสร้าง การดาเนินงานของอาเซียน และการปฏิสัมพันธ์กับภายนอก ปัญหาและอุปสรรค
รฐ 339
นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
3(3-0-6)
PO 339
Russian Foreign Policy
ศึกษาเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของรัสเซีย โดยพิจารณาโครงสร้าง กระบวนการกาหนดนโยบายและปัจจัย
ต่างที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งบทบาทของรัสเซียในเวทีโลก
รฐ 431
สิทธิมนุษยชนในการเมืองโลก
3(2–2-5)
PO 431
Human Rights in World Politics
ศึกษาถึงหลักการพื้นฐาน แนวคิด และพัฒนาการเรื่องสิทธิมนุษยชน การทาให้แนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
เป็นมาตรฐานสากล เครื่องมือในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน และองค์กรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ศึกษากรณีตัวอย่างปัญหาสิทธิมนุษยธรรมในวิกฤต
การเมืองโลก
รฐ 432
ความมั่นคงในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 432
Security in World Politics
ศึกษาถึงแนวคิด และปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงและภัยคุกคามระหว่างประเทศ พัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับ
การศึกษาด้านความมั่นคงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรอบปัญหาความมั่นคงที่เปลี่ยนไป ปัญหาความมั่นคงใหม่ ปัญหา
เกี่ยวกับคน รัฐ และสังคม
รฐ 433
การก่อการร้ายระหว่างประเทศในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 433
International Terrorism in World Politics
ศึกษาความหมายและรากเหง้าของการก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโลก กลุ่มขบวนการและองค์กรก่อการ
ร้ายสากล รูปแบบและพัฒนาการของปัญหาการก่อการร้ ายระหว่างประเทศ ผลกระทบต่อการเมืองและสังคมโลก ความ
ร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
รฐ 434
การทูตและการต่างประเทศ
3(2-2-5)
PO 434
Diplomacy and International Affairs
ศึกษาประวัติศาสตร์การทูต บทบาท หน้าที่ และรูปแบบของการทูตสมัยใหม่ รวมทั้งการเจรจาทางการทูตภายใต้
กรอบทวิภาคีและพหุภาคี พิธีการและกระบวนการเจรจาระหว่างประเทศ การทูตไทยสมัยใหม่
รฐ 435
องค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศ
3(2–2-5)
PO 435
International Non-Governmental Organization
ศึกษาแนวคิด บทบาท และการทางานขององค์การภาคเอกชนระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ ผลของการทางาน ปัญหาและอุปสรรค ศึกษาและเรียนรู้ภาคปฏิบัติร่วมกับองค์การ
ภาคเอกชนระหว่างประเทศ
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รฐ 436
PO 436

สื่อกับการเมืองโลก
3(2–2-5)
Media and World Politics
ศึกษาบทบาทของสื่อในการเมืองโลก ลักษณะของการใช้สื่อในการส่งเสริมสันติภาพ ความขัดแย้ง และการ
โฆษณาชวนเชื่อในการเมืองโลก อิทธิพลของสื่อและเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกับองค์กรและสื่อที่
เกี่ยวข้อง
รฐ 437
อานาจและอัตลักษณ์ในการเมืองโลก
3(3-0-6)
PO 437
Power and Identity in Global Politics
ศึกษาการเมืองเชิงอัตลักษณ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างความสัมพันธ์เชิง
อานาจในระดับโลกกับการสร้างอัตลักษณ์ แนวความคิดเชิงวิพากษ์ร่วมสมัย การวิเคราะห์การเมืองโลกที่ส่งผลต่อัตลักษณ์
ของปัจเจกและกลุ่ม อัตลักษณ์ที่ส่งผลต่อการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกที่ส่งผลต่อปัจเจกและปัจเจกในฐานะที่
เป็นผลผลิตของการเมืองโลก
รฐ 438
การเมืองโลกและวัฒนธรรมสมัยนิยม
3(3-0-6)
PO 438
Global Politics and Popular Culture
ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองโลกและวัฒนธรรมสมัยนิยม การนาแนวคิดเชิงวิพากษ์มาใช้ในการอธิบาย
ความเชื่อมโยงกันระหว่างการเมืองโลกและวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ วิเคราะห์สื่อ เนื้อหา และพัฒนาแนวคิดที่ต่างไปจาก
กระแสหลักในการทาความเข้าใจพลวัตรอานาจในระดับโลก
รฐ 439
เพศสภาวะในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
PO 439
Gender in International Relations
ศึกษาเชิงวิพากษ์ว่าเพศสภาวะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประเด็นในระดับโลก ผลของ
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในระดับระหว่างประเทศต่อความสัมพันธ์เชิงเพศสภาวะ มุมมองและวิธีวิทยาของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสายสตรีนิยม มุมมองเชิงทฤษฎีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเพศสภาวะ เพศสภาวะ
กับความสาคัญต่อการศึกษาตัวแสดงในการเมืองโลกและประเด็นระหว่างประเทศ
3. วิชาฝึกงานหรือการศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
รฐ 441
การฝึกงาน
3(0-21-0)
PO 441
Practicum
กาหนดให้นิสิตฝึกงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือภาค
ประชาสังคม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 315 ชั่วโมง ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์นิเทศที่ได้รั บการแต่งตั้งจากภาควิชา
รัฐศาสตร์ การประเมินผลการฝึกงานจะกระทาโดยภาควิชารัฐศาสตร์และหน่วยงานที่นิสิตไปฝึกงาน ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
รฐ 442
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางรัฐศาสตร์
3(0-6-3)
PO 442
Special Topic in Political Science
กาหนดให้นิสิตทารายงานการศึกษาทางวิชาการ บทความวิชาการ หรือเอกสารทางวิชาการในลักษณะต่างๆ โดย
พัฒนามาจากการกาหนดหัวข้อการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ออกแบบแนวทางการศึกษาข้อมูล การเรียบเรียงและประมวล
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูล แล้วนามาสู่การเขียนรายงานการศึกษาในรูปแบบงานทางวิชาการ
ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา

205

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2560

คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
1. วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
สค 111
สังคมวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 111
Introduction to Sociology
ประวัติ ความหมาย แนวคิดทฤษฎีหลัก และขอบเขตของสังคมวิทยา สาระสาคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและการจัด
ระเบียบทางสังคม กระบวนการขัดเกลาทางสังคม กลุ่มและสถาบันทางสังคม การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบน และพฤติกรรมรวมหมู่
สค 112
มานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 112
Introduction to Anthropology
ความหมาย ประวัติ ขอบเขตและสาขาของมานุษยวิทยา ระเบียบวิธีศึกษาทางมานุษยวิทยา คาศัพท์และแนวคิด
ทฤษฎีหลักของมานุษยวิทยา วัฒนธรรม และวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์
สค 113
รัฐศาสตร์และกฎหมายเบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 113
Introduction to Political Science and Law
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายที่สาคัญ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมือง
และการพัฒนาท้องถิ่น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้น
สค 114
ประชากรศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
SO 114
Introduction to Demography
สถานะของประชากรในด้านขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวตามพื้นที่ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสถานะ
และองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง การเกิด การตายและการย้ายถิ่น ศึกษาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ในระบบประชากรด้วยกันเองและปรากฏการณ์ระหว่างประชากรกับระบบอื่น
สค 115
จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
SO 115
Social Psychology
ปัจจัยทางกายภาพและทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ พฤติกรรมทางสังคมของ
มนุษย์ แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ จิตวิทยาพื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย์
พฤติกรรมทางสังคม ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตของมนุษย์ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และการสื่อสาร
สค 116
ประเด็นการศึกษาเปรียบเทียบสังคมเมืองและสังคมชนบท
3(2-2-5)
SO 116
Comparative Studies in Urban and Rural Societies
โครงสร้าง หน้าที่ ความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของกลุ่มคนในสังคมชนบทและสังคมเมือง การ
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
สค 211
การค้นคว้าทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SO 211
Conducting Social Science Research
พื้นฐานการคิดและการเขียน การค้นคว้าในห้องสมุดและแหล่ง ค้นคว้าอื่น การใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
การเขียนรายงานและการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
สค 212
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 1
3(2-2-5)
SO 212
English for Development I
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สาคัญในทักษะการอ่านและการเขียน คาศัพท์สาคัญ และการอ่านภาษาอังกฤษทาง
สังคมวิทยาที่ใช้ในการพัฒนา
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สค 213
SO 213

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 2
3(2-2-5)
English for Development II
ทักษะการฟัง การสนทนา และการอภิปรายประเด็นทางสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนาด้วยภาษาอังกฤษ
สค 311
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SO 311
Research Methods in Social Sciences
หลักการและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ กระบวนการวิจัย ขั้นตอนการออกแบบ การเก็บรวบรวมข้อมูล
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การวิเคราะห์ตีความ และการเสนอรายงานการวิจัย
สค 312
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SO 312
Statistics for Research in Social Sciences
แนวความคิดพื้นฐานและหลักการสถิติ ฝึกปฏิบัติการสร้างและการใช้สถิติที่นิยมใช้ในการศึกษาวิจัยของนัก
สังคมศาสตร์ การประยุกต์วิธีการเสนอข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม และการใช้คอมพิวเตอร์
สค 313
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา 3
3(2-2-5)
SO 313
English for Development III
หลักการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ อ่านและเขียนวิเคราะห์วิพากษ์ประเด็นทางสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
การเขียนนาเสนอโครงการที่ใช้ในการพัฒนา
สค 314
สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 314
Sociology for Development
แนวคิดสังคมวิทยาการพัฒนา ความหมาย กระบวนการ และผลกระทบของการพัฒนาต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติ สถานการณ์และประเด็นปัญหาการพัฒนาในภู มิภาคต่างๆของโลก วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์เชิง
เปรียบเทียบประเด็นเฉพาะทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการพัฒนา
2. วิชาเอกบังคับ
2.1 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
สค 221
สังคมวิทยาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(2-2-5)
SO 221
Sociology of Southeast Asia
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆ
ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สค 222
สังคมวิทยาโลกาภิวัตน์
3(2-2-5)
SO 222
Sociology of Globalization
แนวคิดโลกาภิวัตน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รูปแบบของโลกาภิวัตน์ในสังคม ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ในเชิงสังคมวิทยา
สค 223
ทฤษฎีทางสังคมวิทยา
3(2-2-5)
SO 223
Sociological Theories
แนวคิดทฤษฎีหลักทางสังคมวิทยา ประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎีและทิศทางของทฤษฎีสังคมวิทยา ทฤษฎี
สังคมวิทยากับการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
สค 224
ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
SO 224
Anthropological Theories
ประวัติความเป็นมา พัฒนาการของแนวคิดทฤษฎีและวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา ทฤษฎีมานุษยวิทยาใ น
ปัจจุบัน ทฤษฎีมานุษยวิทยากับการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม
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สค 225
SO 225

การสารวจเอกสารทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
3(2-2-5)
Survey of Literatures in Sociology and Anthropology
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานเขียนที่สาคัญของนักทฤษฎีท างสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ การเรียบเรียงเอกสารในการเขียนงานวิจัย
สค 226
การปริทัศน์การวิจัยทางสังคมศาสตร์สมัยใหม่
3(2-2-5)
SO 226
Modern Social Sciences Research Criticism
การผสานแนวคิด ข้อสรุป สังเคราะห์ผลงานวิจัยเพื่อประมวลเป็นข้อโต้แย้ง และนาเสนอเป็นความคิดของตนเอง
สค 321
การวิจัยทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วรรณนา
3(2-2-5)
SO 321
Anthropological Research and Ethnography
ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม การพรรณนาวัฒนธรรมในลักษณะชาติพันธุ์วรรณนา
สค 322
การวิจัยวัฒนธรรม
3(2-2-5)
SO 322
Cultural Research
ลักษณะของวัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรม การวิจัยเปรียบเทียบวัฒนธรรมด้วยระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา
การวิเคราะห์สังคมต่างเขตวัฒนธรรม
สค 323
การวิจัยประเมินผลโครงการ
3(2-2-5)
SO 323
Project Evaluation Research
ขั้นตอนและรูปแบบการทาวิจัยประเมินผล การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินผลกระทบต่อสังคม
สค 421
การจัดการและนาเสนอข้อมูลการวิจัย
3(2-2-5)
SO 421
Research Data Management and Presentation
แนวคิดและทฤษฎีในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผลข้อมูล และจริยธรรม
ของการวิจัย นาเสนอข้อมูลการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ
สค 422
ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อการสื่อสารการวิจัย
3(2-2-5)
SO 422
Fieldwork for Research Communication
การใช้เทคนิควิธีการศึกษาชุมชน การกาหนดประเด็นวิจัย ขั้นตอนและเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการวิจัย การนาผลการวิจัยไปใช้ได้จริง
สค 423
สัมมนาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 1
3(2-2-5)
SO 423
Seminar on Sociology for Development I
ศึกษาวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นปัญหาที่สาคัญที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในรูปแบบของการสัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
สค 424
สัมมนาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา 2
3(2-2-5)
SO 424
Seminar on Sociology for Development II
ศึกษาวิเคราะห์และสื่อสารประเด็นปัญหาที่สาคัญที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยมุมมองทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ในรูปแบบของการสัมมนา อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้วยภาษาอังกฤษ
2.2 การพัฒนาชุมชนเมือง
สค 231
ทฤษฎีการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 231
Development Theories
แนวคิดทฤษฎีหลักทางสังคมศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การจัดระเบียบทางสังคม การ
ควบคุมทางสังคม ความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลง ความทันสมัย โลกาภิวัตน์ ความยากจน การพึ่งพิง มนุษย์นิเวศวิทยา การ
บริหารการพัฒนา เศรษฐศาสตร์การพัฒนา สังคมศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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การศึกษาชุมชน
3(2-2-5)
Community Studies
ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของชุมชน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับชุมชน ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิควิธี
การศึกษาชุมชน การวิเคราะห์ชุมชน รูปแบบการเกิดขึ้นของชุมชน โครงสร้างความสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลง การปรั บตัว
และการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ชุมชนหลังภาวะวิกฤต และชุมชนเชิงอนาคต
สค 233
การศึกษาเมือง
3(2-2-5)
SO 233
Urban Studies
ความหมายและขอบเขตของสั ง คมวิ ท ยาเมื อ ง มานุ ษ ยวิ ท ยาเมื อ ง และการศึ ก ษาเมื อ งเชิ ง สหวิ ท ยาการ
กระบวนการกลายเป็นเมือง ลักษณะของสังคมเมือง แบบแผนวิถีชีวิตของคนเมือง เมืองชายแดน เมืองอุตสาหกรรม การ
อนุรักษ์มรดกเมือง และรูปแบบของเมือง
สค 234
สิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล
3(3-0-6)
SO 234
Human Rights and Good Governance
ปรัชญา แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมในสังคมและการบริหารจัดการที่ดี
เงื่อนไข ปัจจัย และมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการแก้ไขความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี
สค 235
นโยบายและการวางแผนเพื่อการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 235
Policy and Planning for Development
หลักการกาหนดนโยบายสังคมและการวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายกั บบทบาทของหน่วยงานหรือ
สถาบันในสังคม กระบวนการขั้นตอนในการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลสาเร็จของนโยบายและการ
วางแผน
สค 331
องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม
3(3-0-6)
SO 331
Community Organization and Civil Society Networks
รู ป แบบขององค์ ก รชุ ม ชน ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเข้ ม แข็ ง และความอ่ อ นแอขององค์ ก รชุ ม ชน แนวคิ ด
องค์ประกอบ และประเภทของประชาสังคมและเครือข่ายทางสังคม แนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาองค์กร
ชุมชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมอย่างยั่งยืน
สค 332
กระบวนการและยุทธศาสตร์การพัฒนา
3(2-2-5)
SO 332
Community Development Process and Strategies
แนวคิด หลักการ กระบวนการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนและเทคนิคทักษะที่ใช้ในงาน
พัฒนาชุมชน กระบวนการจัดทาแผนแม่บทชุมชน บทบาทขององค์กรในการพัฒนาชุมชน อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหาของกระบวนการพั ฒนาชุม ชน กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์ ที่สาคัญ ของการพั ฒนาชุ มชนเมื องภายใต้ บ ริ บ ท
สังคมไทย
สค 333
หลักการบริหารและการประเมินโครงการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 333
Principles of Management and Development Project Assessment
หลักการบริหาร แนวคิด กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ การประเมินความเป็นไปได้
ผลกระทบ การประเมินผลระหว่างการพัฒนาโครงการ การประเมินและสรุปผลโครงการพัฒนา
สค 431
การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
SO 431
Assessment of Social and Environmental Impacts
แนวคิดระบบนิเวศ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสภาพแวดล้อม ปัญหาที่เกิด ประเมินผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ สภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศ
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สค 432
SO 432

เตรียมฝึกงานการพัฒนา
3(2-2-5)
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
ความสามารถด้านการสื่อสารที่จาเป็นสาหรับการฝึกงานพัฒนาชุมชนเมือง คุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนา พร้อมเตรียม
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและชุมชนสาหรับการฝึกงาน
สค 433
สัมมนาการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 433
Seminar on Development
วิเคราะห์และสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในประเด็นปัญหาต่างๆด้านการพัฒนาในรูปแบบของการสัมมนา โดยเน้น
ประเด็นที่เป็นวาทกรรม หรือประเด็นที่กาลังเป็นกระแสสาคัญ
สค 434
ฝึกงานการพัฒนา 1
3(0-9-0)
SO 434
Development Practicum I
นิสิตเลือกองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนเมือง และฝึกงานในองค์กรหรือหน่วยงานนั้น เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง เพื่อศึกษาโครงสร้าง นโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมขององค์กร และ
มีส่วนร่วมในการสื่อสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กร การเตรียมชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะลงปฏิบัติงาน และ
เขียนเป็นภาคนิพนธ์เสนอต่อสาธารณะ
สค 435
ฝึกงานการพัฒนา 2
3(0-9-0)
SO 435
Development Practicum II
นิสิตลงปฏิบัติการในชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่ได้เตรียมในการฝึกงานพัฒนาชุมชน 1 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
135 ชั่วโมง โดยการศึกษาชุมชน การวางแผน และปฏิบัติการพัฒนาชุมชนตามแผนงานหรือโครงการที่นิสิตดาเนินการ
ร่วมกับชุมชน แล้วเขียนเป็นภาคนิพนธ์ และสื่อสารผลการฝึกงานต่อสาธารณะ
3. วิชาเอกเลือก
3.1 การวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
สค 241
สังคมวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
SO 241
Sociology of Education
แนวคิดด้านการศึกษา โครงสร้าง ประเภท และรูปแบบของระบบการศึกษา แนวคิดด้านการศึกษากับการพัฒนา
การศึกษากับชุมชน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาของประเทศไทยใน
มิติที่เกีย่ วข้องกับการศึกษา
สค 242
สังคมวิทยาศาสนา
3(3-0-6)
SO 242
Sociology of Religion
วิวัฒนาการของศาสนา แนวคิดและทฤษฎีศาสนา ความเชื่อและการปฏิบัติ การศาสนาของมนุษย์ในสัง คม
บทบาทและอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อมนุษย์และสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสถาบันในสังคม ศาสนากับการจัด
ช่วงชั้นทางสังคม
สค 243
สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
SO 243
Environmental Sociology
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงและขบวนการเคลื่อนไหวที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
สค 244
สังคมวิทยาสื่อสารมวลชน
3(2-2-5)
SO 244
Sociology of Mass Communication
การจัดระเบียบและกระบวนการของสื่อมวลชนในสังคม เน้นพิเศษในเรื่องผลของการสื่อสารมวลชนที่มีต่อกลุ่ม
และสถาบันทางสังคม บทบาทสื่อมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมทางสังคม และการควบคุมทางสังคม
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สังคมวิทยาภาพยนตร์
3(2-2-5)
Sociology of Film
วิ เ คราะห์ ภ าพยนตร์ด้ ว ยมุ ม มองทางสั งคมวิ ท ยา อิ ท ธิ พ ลของสภาพสั งคมที่ ส ะท้ อ นในภาพยนตร์ แนวโน้ ม
ภาพยนตร์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนอิทธิพลของภาพยนตร์ที่มีต่อสังคม
สค 251
มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
SO 251
Economic Anthropology
ระบบเศรษฐกิจของสังคมต่างๆและความสัมพันธ์ที่มีต่อสถาบันสังคม ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีต่ อการกาหนด
ทรัพยากร การประเมินผล และการใช้ประโยชน์
สค 252
มานุษยวิทยาทัศนา
3(2-2-5)
SO 252
Visual Anthropology
ความหมาย แนวคิด การถ่ายทอดวัฒนธรรมด้วยมุมมองทางมานุษยวิ ทยาผ่านสื่อ การนาเสนอและการเรียนรู้
วัฒนธรรมผ่านสื่อ
สค 253
มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
SO 253
Cultural Anthropology
ความหมายของวัฒนธรรม ความสาคัญของวัฒนธรรมต่อวิถีชีวิตมนุ ษย์ในมิติทางวัฒนธรรม แนวทางในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ และประยุกต์วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในทางมานุษยวิทยา
สค 254
มานุษยวิทยากายภาพ
3(3-0-6)
SO 254
Physical Anthropology
ต้นกาเนิด กระบวนการ วิวัฒนาการ ความแตกต่าง และความหลากหลายของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สค 341
สังคมวิทยาการเมือง
3(2-2-5)
SO 341
Political Sociology
ความหมาย ขอบเขต และกาเนิดของสังคมวิทยาการเมือง ประเด็นหลักและแนวทางการศึกษาสังคมวิทยาการเมือง
สค 342
สังคมวิทยาการแพทย์และสาธารณสุข
3(3-0-6)
SO 342
Medical Sociology and Public Health
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางวัฒนธรรม สังคม และการแพทย์ที่มีต่อสุขภาพทางใจและทางกาย วิเคราะห์
รูปแบบองค์กรและบุคคลากรที่ทางานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สค 343
สังคมวิทยาอาชญาวิทยา
3(3-0-6)
SO 343
Sociology of Crime and Criminology
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญาวิทยา ความหมายของอาชญากรรม อาชญากรและเหยื่ออาชญากรรม สาเหตุ
ของอาชญากรรมแต่ละประเภท การบังคับใช้กฎหมายอาญาและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แนวทางการ
ป้องกันแก้ไขและการควบคุมอาชญากรรมในสังคมไทย
สค 351
มานุษยวิทยาธุรกิจ
3(2-2-5)
SO 351
Business Anthropology
การประยุกต์มุมมองทางมานุษยวิ ทยาในโลกธุรกิจ แนวทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการทาง
วัฒนธรรม ธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน
สค 352
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
SO 352
Social and Cultural Change
แนวคิดระเบียบวิธีวิจัย และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นถึงโครงสร้างทางสังคม และระบบของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สค 353
วัฒนธรรมศึกษาในสังคมสมัยใหม่
3(2-2-5)
SO 353
Cultural Studies in Contemporary Societies
ความหมาย การศึกษาวัฒนธรรม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมสมัยใหม่
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อัตลักษณ์และชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3(3-0-6)
Identity and Ethnicity in Southeast Asia
ความหมาย ลักษณะของอัตลักษณ์และชาติพันธุ์ กลุ่มต่างๆ ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สค 355
พิพิธภัณฑ์ศึกษา
3(2-2-5)
SO 355
Museum Studies
ประวัติ แนวคิด วิธีการ และจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ประเภท วิธีการจัดแสดง การเก็บรักษา และ
การให้การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุในพิพิธภัณฑ์แก่สาธารณชน
สค 361
ประเด็นปัญหาสังคม
3(2-2-5)
SO 361
Issues on Social Problems
ลั ก ษณะของปั ญ หาสั ง คม แนวคิ ด ทฤษฎี ส าคั ญ ทางสั ง คมวิ ท ยาที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาสั ง คม สาเหตุ
ความสัมพันธ์และข้อขัดแย้งที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม การวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคม
สค 362
การวิจัยเชิงสารวจ
3(2-2-5)
SO 362
Survey Research
รูปแบบ กระบวนการ และระเบียบวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงสารวจ โครงสร้างแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ การสุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
สค 363
การวิจัยแนวสตรีนิยม
3(2-2-5)
SO 363
Feminist Methods in Social Research
มุมมองเกี่ยวกับสตรี ความสัมพันธ์ของชนชั้น เชื้อชาติ และความสัมพันธ์ของหญิงชาย ทฤษฎีแนวสตรีนิยม
เอกสารและงานวิจัยแนวสตรีนิยม
สค 364
การวิจัยนโยบายสังคม
3(2-2-5)
SO 364
Social Policy Research
แนวคิดนโยบายทางสังคม เอกสารและงานวิจัยนโยบายสังคม การศึกษานโยบายสังคมด้วยแนวคิดทางสังคม
วิทยา ประโยชน์และผลกระทบของนโยบายต่อสังคม
สค 461
สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
SO 461
Statistics for Advanced Social Sciences Research
แนวคิดและหลักการสถิติขั้นสูง ฝึกปฏิบัติการสร้างและการใช้สถิติ การประยุกต์วิธีการเสนอข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม และการใช้คอมพิวเตอร์
สค 462
เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
SO 462
Demographic Analytical Techniques
การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ในเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน
สค 463
ประเด็นการถกเถียงทางสิทธิและธรรมาภิบาลทางการเมือง
3(2-2-5)
SO 463
Issues on Political Rights and Governance
การอภิปรายประเด็นสิทธิและธรรมาภิบาล ด้วยปรัชญา แนวความคิด และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
สถานการณ์ปัจจุบัน
สค 464
ประเด็นการศึกษาว่าด้วยความมั่นคงทางอาหาร
3(2-2-5)
SO 464
Issues on Food Security
การอภิปรายประเด็นความมั่นคงทางอาหาร ผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพ ความหลากหลายของอาหารที่
ส่งผลต่อคุณค่าทางวัฒนธรรมและสังคมในมิติที่ต่างกัน นโยบาย กระบวนการผลิต ระบบอาหารอานาจในการผลิตและการ
กระจายอาหาร
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3.2 การพัฒนาชุมชนเมือง
สค 246
สวัสดิการสังคม
3(2-2-5)
SO 246
Social Welfare
แนวคิด หลักการ รูปแบบสวัสดิการตามกลุ่มประเภทลัทธินิยมสวัสดิการและรัฐสวัสดิการ การจัดระบบสวัสดิการ
สังคม รัฐสวัสดิการ สวัสดิการชุมชน สวัสดิการผู้สูงอายุ และสวัสดิการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การระดมความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากภาคส่วนในสังคม
สค 247
ความทันสมัยกับวิถีชีวิตแบบเมือง
3(2-2-5)
SO 247
Urbanization and Urban Life
ความทันสมัยกับวิถีชีวิตของประชากรในเขตเมือง รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนแต่ละรุ่น การเปลี่ยนแปลงด้าน
ทัศนคติ ค่านิยม และแบบแผนการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มคนในเมือง
สค 248
ชุมชนแออัดและเมืองในประเทศกาลังพัฒนา
3(2-2-5)
SO 248
Slums and Cities in Developing Countries
ลักษณะการเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมืองในประเทศกาลังพัฒนา กระบวนการเป็นเมืองกับการเกิดขึ้น
ของชุมชนแออัด สภาพปัญหา แนวทางแก้ไข และการพัฒนาชุมชนแออัด ศึกษากรณีตัวอย่างชุมชนแออัดและเมืองในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
สค 249
สังคมวิทยาอุตสาหกรรม
3(2-2-5)
SO 249
Industrial Sociology
ความหมายของสังคมวิทยาอุตสาหกรรม วิวัฒนาการของการอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยและกระบวนการอุตสาหกรรม ระบบการผลิต แรงงาน และการจัดการ ประวัติและปัญหาของ
อุตสาหกรรมไทย
สค 271
สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 271
Environment and Urban Development
แนวคิ ด เรื่ อ งระบบนิ เ วศทั้ ง เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชุ ม ชนกั บ
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศน์ สถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาทั้งระดับประเทศและ
ระดับโลก สภาวะโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติ บทบาทของชุมชนและองค์กรในการเคลื่อนไหวต่อสิ่งแวดล้อม
สค 272
วัฒนธรรมกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 272
Culture and Urban Development
แนวคิดมานุษยวิทยาประยุกต์เพื่อการพัฒนาในมิติทางวัฒนธรรม แนวทางในการส่งเสริม อนุรักษ์ และปรับ
ประยุกต์วัฒนธรรมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในงานพัฒนา
ชุมชน
สค 273
ศาสนากับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 273
Religion and Urban Development
ความหมายและความสาคัญของศาสนา ศาสนาที่สาคัญของคนไทย บทบาทของสถาบัน ศาสนาและผู้น าทาง
ศาสนาต่อการพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน จริยธรรมและศาสนธรรมกับการพัฒนา ปฏิกิริยาของศาสนาต่อการพัฒนา
การประยุกต์คาสอนทางศาสนามาใช้ในกิจกรรมการพัฒนา
สค 274
กฎหมายเพื่อการพัฒนาเมือง
3(3-0-6)
SO 274
Laws for Urban Development
ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการเมือง และการพัฒนาท้องถิ่น การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน การปรับ
บทบาทของรัฐ
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รัฐกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
State and Urban Development
บทบาทของรัฐกับการพัฒนา รัฐบาลกับแผนพัฒนาประเทศ นโยบายและการบริหารงานของหน่วยงานรัฐบาลทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐต่อการพัฒนาประเทศ
สค 276
การวางผังเมืองและการจัดการที่ดิน
3(2-2-5)
SO 276
City Planning and Land Management
แนวคิดเกี่ยวกับผังเมืองและการจัดการที่ดิน ผังเมืองกับการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ การจัดการที่อยู่อาศัย หลักการวาง
ผังเมืองและการจัดการที่ดินกับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบผังเมืองด้านกายภาพกับการ
แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม
สค 344
ปัญหาสังคม
3(2-2-5)
SO 344
Social Problems
ความหมายของปัญหาสังคม แนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ใช้ในการศึกษาปัญหาสังคม การศึกษาและการวัด
ความรุนแรงของปัญหาสังคมและพฤติกรรมเบี่ยงเบน แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาสังคม
สค 345
ประชากรกับการพัฒนา
3(2-2-5)
SO 345
Demography and Development
ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ทางประชากรศาสตร์ ปัญหาประชากร นโยบายประชากร การใช้เทคนิค
กระบวนการทางประชากรโดยประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนา กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและประเทศ
สค 346
ประชากรต่างวัย
3(2-2-5)
SO 346
Inter-Generation of Demography
ศึกษาโครงสร้างทางประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางประชากรของโลก ประเทศในอาเซียนและประเทศไทย
สาเหตุและผลกระทบของการเป็นสังคมสูงวัย การเตรียมความพร้อมของประชากรต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเป็น
ประชากรสูงวัยในอนาคต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ในการอธิบายและวางแผนนโยบายด้าน
ประชากรหลากหลายวัยในสังคม
สค 347
ครอบครัว สังคม และโลกกว้าง
3(3-0-6)
SO 347
Family, Society, and Worldwide
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคล ครอบครัว สังคมและโลกในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์และทาความเข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับปัจเจกบุคคลและสังคมโลก เรียนรู้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาจิตใจ ตนเอง
ครอบครัว
สค 348
ประชากรศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
SO 348
Human Resource Demographics
ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และประชากรศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สค 356
ชาติพันธุ์สัมพันธ์
3(3-0-6)
SO 356
Ethnic Relations
ความหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ การธารงชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ความแตกต่างและความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ โดยเน้นศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศอาเซียน
สค 371
การศึกษากับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 371
Education and Urban Development
แนวคิดด้านการศึกษา โครงสร้าง ประเภท และรูปแบบต่างๆของระบบการศึกษา แนวคิดการศึกษากับการ
พัฒนา การศึกษากับชุมชน บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา วิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาของ
ประเทศไทยในมิติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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เพศภาวะกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
Gender and Urban Development
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเพศสรีระ เพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาวะทางเพศ ความสัมพันธ์และบทบาทหญิงชาย
ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ปัญหาที่สตรีต้องเผชิญ
สค 373
ภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 373
Geography for Urban Development
แนวคิดทฤษฎีเบื้องต้นทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์
เมือง ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ประชากร
ภูมิรัฐศาสตร์ ภูมินิเวศ ภัยพิบัติและปัญหาภูมิศาสตร์ประเทศไทยกับการพัฒนา
สค 374
เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 374
Community Economy and Urban Development
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับสังคมวัฒนธรรมและการเมือง รูปแบบวิถีการทากินเลี้ยงชีพของชุมชน
ท้องถิ่น อาชีพและรายได้รายจ่ายของแต่ละพื้นที่ทากิน การเกิดขึ้นและการพัฒนาของธุรกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง และ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สค 375
การวิจัยและพัฒนาชุมชนเมือง
3(2-2-5)
SO 375
Research and Community Development
ศึกษาแนวคิด ความหมาย และความสาคัญของการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในฐานะเครื่องมือของการพัฒ นา
ชุมชน ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคและระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุก
ขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาปัญหา การตั้งประเด็นและกรอบการวิจัย การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ตีความข้อมูล และการนาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในชุมชน
สค 465
การศึกษาค้นคว้าเฉพาะเรื่อง
3(2-2-5)
SO 465
Independent Study
ประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในหัวข้อเรื่องที่นิสิตสนใจภายใต้การแนะนาและควบคุมของอาจารย์
สค 471
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
3(2-2-5)
SO 471
Development of Person’s and Group’s Competence
จิตวิทยาสังคมของบุคคลและกลุ่ม กระบวนการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม เทคนิคการสร้างมนุษ ย
สัมพันธ์ การดาเนินชีวิต และการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
สค 472
การสื่อสารและสื่อเพื่อการพัฒนาเมือง
3(2-2-5)
SO 472
Communication and Medias for Urban Development
กระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร บทบาทของสื่อในงานพัฒนา กลยุทธ์การวางแผนและเทคนิคการ
สร้างรูปแบบการสื่อสารและสื่อที่ใช้ในงานพัฒนา การวิเคราะห์ผู้รับสารและเนื้อหาให้การเผยแพร่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สค 473
การสาธารณสุขกับการพัฒนาชุมชนเมือง
3(2-2-5)
SO 473
Public Health and Urban Community Development
แนวคิดการสาธารณสุข การรักษาโรค การส่งเสริมและการบริการสุขภาพ การป้องกันโรคและการจัดการการ
ระบาดของโรค การสารวจปัญหาด้านการสาธารณสุข การบริหารสาธารณสุข การบูรณาการงานพัฒนาชุมชนกั บงาน
สาธารณสุข
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี)
1. กลุ่มวิชาชีพครู
1.1 วิชาชีพครูบังคับ
ศษ 111
จิตสานึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
3(2-2-5)
ED 111
Consciousness and Ethics for Teaching Profession
ศึกษาพัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่สาคัญของครู คุณลักษณะของครูที่ดี หลัก
ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต และคุณธรรมจริยธรรมสาหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู
กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนา
วิชาชีพครู การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะความเป็นครู การฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะ บทบาท
หน้าที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้และการเป็นผู้นาทาง
วิชาการและการศึกษา การสร้างจิตสานึกและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ฟังการเสวนาจากครูต้นแบบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูเพื่อการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะ และเสียสละให้สังคม
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
การนาเสนองาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ เรื่องราวต่างๆ จากสื่อหลากหลายเชิง
บูรณาการในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
ศษ 202
ภาษาและวัฒนธรรมไทยสาหรับครู
3(2-2-5)
ED 202
Thai Language and Thai Culture for Teachers
ศึกษา วิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ทักษะภาษาไทยเพื่อการจัดการเรียนรู้บนฐานคิดที่สอดคล้องกับวิชาชีพครู
สั งคม และวั ฒ นธรรมไทย ทั้ งการฟั ง การดู การพู ด การอ่ า นและการเขี ยน ที่ ผ่ า นกระบวนการคิด วิ เคราะห์ อ ย่างมี
วิจารณญาณ โดยมุ่งเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการศึกษาค้นคว้า การอ่าน การสรุปความ การบันทึก การอธิบาย การ
อภิปราย การนาเสนอผลงาน การรายงาน และเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ ด้วยสาระการเรียนรู้ที่สอดแทรกวัฒนธรรม
ไทยจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในรายวิชา และสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่ งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพครูและสังคม
ศษ 211
กระบวนทัศน์ทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED 211
Educational Paradigms
ศึกษากระบวนทัศน์ทางการศึกษาซึ่งเชื่อมโยงปรัชญาเข้ากับแนวคิดของปรัช ญาการศึกษาในแต่ละยุคสมัย ซึ่ง
แบ่งยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนะในการมองโลกและมองชีวิต การสร้างความเข้าใจต่อการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางการศึกษาทั้งในส่วนของปรัชญาการศึกษา หลักการและระบบการจัดการศึกษา ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันของ
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อกากับทิศทางของการศึกษาในแต่ละ
ยุคสมัย ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนวิธีคิดต่อการ ปฏิรูปการศึกษา การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่
นาไปสู่การสร้างสรรค์ปรัชญาและกลยุทธ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒ นาอย่างยั่งยืน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดเชิง
กระบวนทัศน์ไปในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
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การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสาหรับครู
3(2-2-5)
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 งทางจิ ต ทางสมอง เน้ น ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างจิต-สมอง ความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ศึกษาฐานคิดและองค์ความรู้
ทางจิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษาและจิ ตวิ ท ยาการแนะแนว ตลอดจนการให้ก ารปรึ ก ษา เกี่ ย วกั บระบบการพั ฒ นาสมอง และ
พัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละวัย ธรรมชาติของการเรียนรู้ องค์ประกอบของการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้ ทฤษฎี การเรียนรู้ ทักษะการคิด กระบวนการคิด การสร้างแรงจูงใจ สุขภาพจิต เชาวน์ปัญญา ความถนัด
เชาวน์อารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัว และสามารถให้คาแนะนา ช่วยเหลือนักเรียนโดยการให้คาปรึกษา โดยมุ่งให้ผู้เรียน
รู้จักและเข้าใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรีย นรู้แต่ละระดั บ
การศึกษาและวิชาเอก
ศษ 321
วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
ED 321
Methodologies for Curriculum Development
ศึกษาฐานคิด ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีหลักสูตร องค์ประกอบหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ศึกษาปัญหาและ
แนวโน้มของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา หลักสูตร
มาตรฐานสากล หลักสูตรการศึ กษาเพื่ออาชีพ ฝึกปฏิบัติการออกแบบและสร้างหลักสูตรแบบจุลภาคทุกระดับการศึกษา
และวิชาเอก ฝึกปฏิบัติการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ ฝึกปฏิบัติการประเมินและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีดุลยภาพระหว่างเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลาง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
ศษ 331
วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED 331
Methodologies for Learning Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ รูปแบบและแนวทางทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษา
และวิชาเอก สามารถบูรณาการความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และฝึกทดลองสอนในสถานการณ์จาลอง
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ในผู้เรียนและฝึกปฏิบัติการจัดการชั้นเรียน สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพและจินตภาพที่เอื้อต่อการเรียน ทั้งการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
จั ด กระบวนการเรียนรู้จากฐานวัฒ นธรรมที่ หลากหลายให้ผู้เรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้จ ากแหล่งต่า งๆ อย่ า งเหมาะสม ฝึ ก
ปฏิบัติการจัดการศูนย์การเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศศูนย์การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการนาตนเอง
ของผู้เรียน
ศษ 351
การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3(2-2-5)
ED 351
Educational Measurement and Evaluation
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ จุดมุ่งหมาย
หลักการ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน การ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษากระบวนการสร้างและใช้เครือ่ งมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบ การ
สร้างแบบทดสอบ และการสร้างข้อสอบ วิธีการตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การประเมินตาม
สภาพจริง การประเมินสอบภาคปฏิบัติ และการสร้างเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ และแปลความหมาย การรายงาน และการนาผลการวัดและประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตรโดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิด และความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้า
และนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาแบะ
วิชาเอก ที่อยู่บนพื้นฐานความแตกต่างกันของความสามารถของนักเรียน และจัดทารายงานการค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

217

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศษ 391
ED 391

ปีการศึกษา 2560

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
2(0-4-2)
Teaching Practicum I
ศึกษาและสังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและ
คุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติ การ
เรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหาร
และจัดการชั้นเรียน ฝึกการตรวจแบบฝึกหัด ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนในสภาพห้องเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอน
นักเรียนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านปัญญา อารมณ์ สังคม ร่างกาย จิตใจ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก
ศษ 461
การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา
3(2-2-5)
ED 461
Educational Quality Assurance and Management
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การศึกษาบทบัญญัติ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาระบบ กลไก มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายนอกและการประกันคุณภาพภายใน บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยการมุ่งเน้นการบริหารและการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พร้อมฝึกปฏิบัติให้สามารถ
จัดการคุณภาพการจัดการเรียนโดยพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถดาเนินการจัดกิจกรรมประเมิน
คุณภาพ จัดการกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ศษ 471
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
3(2-2-5)
ED 471
Research for Learning Development
ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย แนวคิดและ
หลักการวิจัย รูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การเชื่อมโยงกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้เรียน การออกแบบ การวิจัย และวางแผนการทาวิจัยเพื่อการพั ฒนาการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการ
ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ที่สนใจ ควบคู่ไปกับการจัดทาแผนการเรียนรู้
โดยจัดให้ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บการพัฒนาการ
เรียนรู้ ใช้และผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยจัดให้ผู้เรียนได้เสนอเค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับสาระการเรียนรู้ตามความสนใจและนาเสนอผลงานวิจัย
ศษ 481
การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการสื่อสารการศึกษา
ED 481
Design and Development of Media, Innovation and Information Technology
for Educational Communication
ศึกษา หลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช้ การพั ฒนาและการประเมินผลสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน สารวจ รวบรวมและประยุกต์ใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่าน
แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การจัดทาโครงงานออกแบบและพัฒนาสื่อและนวัตกรรม การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามระดับการศึกษาและวิชาเอก อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ศษ 491
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
2(0-4-2)
ED 491
Teaching Practicum II
ศึกษาทักษะต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับทฤษฎีการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการสอนระดับจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบั ติการสอนตามแผน บันทึกและ
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รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐาน ศึกษาและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน สังเกต
การสอนของเพื่อน เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของครูตลอดจนจัดกิจกรรมอาสาและโครงการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ
ศษ 591
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
6(0-18-0)
ED 591
Education Internship I
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่ การปฏิบัติการสอนและ
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา
เป็ น เวลา 1 ภาคเรี ย น ภายใต้ ก ารนิ เทศร่ว มกั น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒกั บสถานศึก ษา โดยเน้ น การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การบูรณาการความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอน
ในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา นาผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารย์นิเทศก์การศึกษาและเพื่อนนิสิตเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง จัดทาบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
ศษ 592
การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
6(0-18-0)
ED 592
Education Internship II
ฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเนื้อหาความรู้ด้านวิชาเอกและวิชาชีพครูสู่การปฏิบัติการสอน และฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เป็นเวลา 1 ภาคเรียน
ภายใต้การนิเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถานศึกษา โดยการบูรณาการความรูท้ ั้งหมดมาใช้ในการ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในด้านการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานบริการของโรงเรียน การศึกษาและบริการชุมชน งานอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถานศึ ก ษา น าผลการประเมิน มาพั ฒ นาการจัด การเรีย นรู้ และพั ฒ นาคุ ณภาพผู้เรี ยน และการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเน้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพื่ อพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ จัดทาบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์นิเทศก์
1.2 วิชาชีพครูเลือก
ศษ 212
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2(1-2-3)
ED 212
Scouts, Junior Red Cross, and Learner Development Activities
ศึกษาบทบาท หน้าที่ และความสาคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การพัฒนา
บุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้รู้จักตนเอง รู้และเข้าใจตนเองในการกาหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ การจัดกิจกรรมที่มุ่ง
พัฒนาความมีระเบียบความเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร โดยให้มีการฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน
ศษ 231
หลักการอุดมศึกษา
2(1-2-3)
ED 231
Principles of Higher Education
ศึกษาหลักการ แนวคิด ปรัชญา ทฤษฎี ความมุ่งหมาย บทบาท และหน้าที่สาคัญของการอุดมศึกษา การจัด
โครงสร้างและองค์การของสถาบันอุดมศึกษา นวัตกรรมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึ กษา และวิเคราะห์แนวโน้มใน
อนาคตของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้เสนอรูปแบบระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จาเป็น
เหมาะสมกับการเรียนรู้ในอนาคต
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จิตสานึกและการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมือง
2(1-2-3)
Social and Political Consciousness and Participation
การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกทางสังคมและการเมือง การตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และสิทธิ
แห่งความเป็นมนุษย์และความเป็นพลเมืองของสังคมทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสังคมโลก การสร้างจิตสานึกต่อการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและการเมือง การเป็นผู้นาทางสังคมโดยเป็นผู้ตระหนักถึง
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ที่หลากหลาย การทาความเข้าใจต่อสังคมแบบพหุวัฒนธรรม การเมืองเพื่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ศษ 312
การต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค
2(1-2-3)
ED 312
Negotiation and Consumer Culture
ศึกษาการก่อรูปของวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม กระบวนการสร้างค่านิยมต่อการบริโภคในสั งคม
สมัยใหม่ ผลกระทบของวัฒนธรรมการบริโภคต่อฐานคิดและการดารงชีวิตของคนในสังคม ความตระหนักต่อปัญหา การ
รู้เท่าทัน และสร้างอานาจต่อรองกับวัฒนธรรมการบริโภค เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างมีสติ และส่งเสริมฐานคิดของความ
พอเพียงในการดารงชีวิตทั้งระดับปัจเจกและสังคม เพื่อนาไปสู่การสร้างครูที่เข้าใจต่อฐานคิดข้างต้น การทาให้ครู เป็นผู้นา
ในการสร้างความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอย่างรู้เท่าทัน มีสติ และใช้ปัญญา
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 ความสาคัญจาเป็นในการฝึกความคิดระดับสูง การประเมินทักษะความคิดระดับสูง
เบื้องต้นและการบูรณาการกลยุทธ์ในการใช้ ทัก ษะความคิดระดับสู งกั บการเรียนการสอน การผลิตสื่อการสอน การ
ประเมินผล ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีสาระเน้นกลยุทธ์ทางความคิด เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
ศษ 322
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
2(1-2-3)
ED 322
Local Curriculum Development
ศึกษา ภูมิหลัง ประวัติความเป็นมาของการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์หลักสูตร ปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม สังคมและท้องถิ่น รวมทั้ง
สามารถประเมินหลักสูตรได้ทั้งก่อนและหลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้มีดุลยภาพระหว่าง
เป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางกับความต้องการของชุมชน
ศษ 332
การศึกษาพิเศษ
2(1-2-3)
ED 332
Special Education
ศึกษาประวัติความเป็นมา ความสาคัญของระบบการจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทย เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ อาทิ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บกพร่องทางการ ได้ยิน บุคคลที่มีความ
บกพร่องทางสติปัญญา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการ
เรี ย นรู้ บุ ค คลที่ มี ค วามพิ ก ารซ้ อ น บุ ค คลที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางอารมณ์ แ ละพฤติ ก รรม บุ ค คลออทิ ส ติ ก และผู้ ที่ มี
ความสามารถพิเศษ ศึกษาลักษณะ ความสามารถ และข้อจากัดของเด็กกลุ่มดังกล่าว โดยการสังเกต คัดแยก หรือการ
เสาะหา และการช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาสาหรับเด็กพิเศษ ตลอดจนการจัดการศึกษาพิเศษ การ
จัดการเรียนร่วม เรียนรวม การปรับหลักสูตร การทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
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การจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
2(1-2-3)
Non-formal and Informal Learning Management
ศึกษาวิธีการ หลักการ แนวทาง และจัดการเรียนให้แก่บุคคลตลอดชีวิต โดยวิธีการเรียนรู้นอกระบบและตาม
อัธยาศัย การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่บุคคล การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย
รูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนทั้งเมืองและชนบท การจัดแหล่งการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ
การเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย การประเมินผลการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัยและการฝึก ลงมือ
ปฏิบัติงานจริงในชุมชน
ศษ 334
การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกสาธารณะ
2(1-2-3)
ED 334
Public Concern-Based Learning
ศึกษาและวิเคราะห์หลักการและฐานคิดด้านความสาคัญของส่วนรวม (สาธารณะ) รวมทั้งองค์ความรู้และ
ความสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกมิติ ทั้งในมิติทรัพยากร มิติเทคโนโลยี มิติของเสียและมลพิษ มิติมนุษย์/สังคม/วัฒนธรรม
คุณค่าทางนิเวศวิทยา วิธีการและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสานึกในการคุ้มครอง ดูแลรักษา และสร้างพลังใน
การปกป้องสิ่งที่เป็นของสาธารณะและสิทธิประโยชน์ของชุมชนและสังคม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่าน
กระบวนการคิดด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคมได้รู้เท่าทันกระแสโลกาภิวั ตน์
และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาพร้อมๆ กับวัฒนธรรมการบริโภคในระบบทุนนิยม ทั้งนี้เพื่อให้ทุกสรรพชีวิต
อยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งยั่ งยื น โดยให้ มี ก ารศึ ก ษาดู งานและฝึ ก ปฏิ บั ติ การจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะใน
สถานศึกษา/ชุมชนร่วมด้วย
ศษ 335
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
2(1-2-3)
ED 335
Learners’ Creativity Development
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ความหมาย กระบวนการพัฒนาสมอง การคิดและความคิดสร้างสรรค์สาหรับผู้เรียน
ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ในผู้เรียน หลักการสาคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และออกแบบ
กิจกรรม การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ใ นชั้นเรียน รวมถึงการฝึกแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ และการนาความคิดสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ศษ 336
การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
2(1-2-3)
ED 336
Rearing of Young Children
ศึกษาหลักการอบรมเลี้ยงดู การโภชนาการ และสวัสดิภาพสาหรับเด็กปฐมวัย บทบาทของผู้ปกครอง ครู และ
โรงเรียนในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก คุณธรรมจริยธรรมที่ดีสาหรับผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กปฐมวัย กระบวนการและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก สุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย รวมทั้งความเข้าใจ
ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ศษ 337
การมัธยมศึกษา
2(1-2-3)
ED 337
Secondary Education
ศึกษาหลักการมัธยมศึกษา ความมุ่ งหมาย หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล ศึกษาแนวคิด และ
แนวโน้มการมัธยมศึกษา ธรรมชาติของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา การบริหารและการจัดโรงเรียนมัธยม ตลอดจนเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ศษ 338
หลักการอาชีวศึกษา
2(2-0-4)
ED 338
Principles of Vocational Education
ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาการจัดการอาชีวศึกษา หลักการและทฤษฎีการอาชีวศึกษา นิยาม ความหมาย เป้าหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด อาชี ว ศึ ก ษาทั้ ง ของไทยและต่ า งประเทศ ความเป็ น มาของการจั ด อาชี ว ศึ ก ษาในประเทศไทย
ความสัมพันธ์ของอาชีวศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของการอาชีวศึกษากับการศึกษาในระบบต่างๆ
ความร่วมมือของการจัดการอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ มาตรฐานการจัดการการอาชีวศึกษา
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การแนะแนวเพื่อการพัฒนาคุณค่าแห่งตน
2(1-2-3)
Guidance for Self-Esteem Development
ศึ ก ษาหลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ด้ า นจิ ตวิ ท ยาการแนะแนว เพื่ อ ให้ รู้ จั ก และเข้ า ใจธรรมชาติข องผู้เรียน
ตลอดจนเข้าใจสถานการณ์หรือบริบทในชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแนะแนว สร้างการเห็นคุณค่าในตัวตน พัฒนา
ผู้เรียนให้เรียนรู้และพัฒนาได้ตามศักยภาพแห่งตน สามารถให้คาปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
ส่งเสริมความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยตระหนักว่าภารกิจของการแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นครู รวมถึง
การจัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อสร้างการตระหนักในคุณค่าแห่งตนและสามารถจัดการเรียนรู้แต่ละ ระดับการศึกษาและ
วิชาเอก
ศษ 361
การประกันคุณภาพการศึกษา
2(1-2-3)
ED 361
Quality Assurance in Education
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาแนวคิดทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บนฐานคิดเพื่อการปฏิรูปการศึกษา การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาระบบและกลไกทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อพัฒนา
ศษ 362
การศึกษาและการพัฒนาชุมชน
2(1-2-3)
ED 362
Education and Community Development
ศึกษาหลักการ และวิธีการของงานพัฒนาชุมชน แนวคิดและทฤษฎี ที่สาคัญๆ 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 เน้นการเลือกใช้สถิติได้เหมาะสม
กับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถแปลผล สรุปผล และรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ศษ 381
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2(1-2-3)
ED 381
Occupations and Technology
ศึกษา แนวคิด หลักการและทฤษฎี เกี่ยวกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขอบข่าย เนื้อหาสาระและวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐาน ต่อการดารงชีวิต และ
ประยุกต์ใช้ในการทางาน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางาน โดยครอบคลุมเนื้อหาด้านการดารงชีวิตและ
ครอบครัว การออกแบบเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดการจัดการและ
การวางแผนโรงฝึกงานสาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 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 แนวทางการพัฒนาและให้บริการ
แหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน และสังคม การพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งการเรียนรู้และ
เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
ศษ 452
การประเมินหลักสูตรและการสอนเบื้องต้น
2(1-2-3)
ED 452
Introduction to Curriculum and Instructional Evaluation
ศึกษาแนวคิด หลักสูตร ความสาคัญ และกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอนหลักการ รูปแบบและ
วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตรและการสอน การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบการประเมินหลักสูตร
และการสอน การเขียนข้อเสนอโครงการและรายงานการประเมิน และการนาผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไป
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ประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ การพั ฒ นาฝึก ปฏิบัติ ก ารประเมิ นหลัก สูตรและการสอน เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจข้ อ ดี ข้ อ บกพร่ อ ง พร้ อ มทั้ งให้
ข้อเสนอแนะ
ศษ 472
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม
2(1-2-3)
ED 472
Research for Learning Processes and Social Development
ศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสังคมโดยใช้กระบวนการวิจัย
เป็นฐาน เพื่อให้การวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และสังคม เน้นการจัดการความรู้ โดย
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางการศึกษา และจากการจัดให้ผู้เรียน
จัดทารายงานวิจัยในประเด็นที่สนใจและนาเสนอผลงานวิจัย
ศษ 482
การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
2(1-2-3)
ED 482
Instructional Media Design and Development
ศึกษาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี ที่นามาใช้ในการออกแบบ และพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน หลักการผลิต
การใช้ และการประเมินผลสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนปฏิบัติการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
2. กลุ่มวิชาเอก
2.1 วิชาเอกบังคับ
สศ 101
มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
SS 101
Man, Natural Resource and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ โครงสร้างประชากรมนุษย์ โครงสร้างและ
หน้าที่ของระบบสิ่งแวดล้อม ความสมดุลของระบบสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการแก้ไขปัญหา ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ความขัดแย้งระหว่างการจัดการทรัพยากร การอนุรักษ์ทรัพยากรกับสิ่งแวดล้อม การแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ การเกิดภูมิสังคมใหม่
ในโลก
สศ 102
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยสาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 102
Geography of Thailand for Social studies
ลักษณะภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ที่ตั้ง ขนาด รูปร่างและพรมแดน โครงสร้างและ
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ พืชพรรณธรรมชาติ ทรัพยากรดิน การใช้ที่ดิน ประชากร ทรัพยากรน้าและชลประทาน
การคมนาคมขนส่ง ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประยุกต์องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ประเทศ
ไทยในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 103
หลักภูมิศาสตร์กายภาพสาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 103
Introduction to Physical Geography for Social Studies
ลักษณะทางกายภาพของโลกในทวีปต่ าง ๆ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ดิน น้า และพืชพรรณธรรมชาติ
รวมทั้งหลักเกณฑ์และกระบวนวิธีที่จะอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ รู้และเข้าใจปัจจัยธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์
และมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมจากภูมิศาสตร์ และการประยุกต์อ งค์ความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์กายภาพในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 111
ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาสาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 111
Introduction to Sociology for Social studies
แนวคิดทางสังคมวิทยา ความหมาย ธรรมชาติ เป้าหมาย ทฤษฎีทางสังคมวิทยา ขอบข่ายเนื้ อหาสาระ มโนมติ
สาคัญ และมโนมติเชิงสหสัมพันธ์ของสังคมวิทยา พฤติกรรมและสังคมของมนุษย์ โครงสร้างทางสังคม และประเด็นทาง
สังคมต่างๆ โลกาภิวัฒน์และสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน วิธีการของสังคมวิทยา และการประยุกต์สังคมวิทยาในการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
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รัฐศาสตร์เบื้องต้นสาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
Introduction to Political Science for Social Studies
ธรรมชาติ เป้ า หมาย และขอบข่ า ยของรั ฐ ศาสตร์ ความหมายของรั ฐ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรั ฐ กั บ สั งคม
วิวัฒนาการของการศึกษาทางรัฐศาสตร์ แนวทางการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีสาคัญ ทางด้านการเมือง
การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ หน้าที่และบทบาทของสถาบันทางการเมือง กระบวนการ
ทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลกระทบกับสังคม และการประยุกต์องค์ความรู้ทาง
รัฐศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 132
กฎหมายพื้นฐานสาหรับสังคมศึกษา
3(3- 0-6)
SS 132
Fundamental Law for Social Studies
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ขอบเขตการใช้กฎหมาย สิทธิ
ของประชาชนในทางกฎหมาย ความรู้เ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายในชีวิตประจาวัน และการประยุกต์
องค์ความรู้กฎหมายพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 141
ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 141
Introduction to Economics for Social Studies
ธรรมชาติ เป้าหมาย และขอบข่ายของเศรษฐศาสตร์ จุลภาค มหภาค ระหว่างประเทศ ปัญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยกาหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะสาคัญของตลาดสินค้าที่
มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การคานวณผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงินและการ
คลังโดยสังเขปความสาคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศ และการประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 201
เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์สาหรับสังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS 201
Geographic Tools and Technologies for Social Studies
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การอ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายภูมิ
ประเทศ การวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ จากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และภาพถ่ายจากดาวเทียม ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา และการประยุกต์องค์ความรู้ทางเครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 211
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสาหรับสังคมศึกษา
3(3-0-6)
SS 211
Social and Cultural Change for Social Studies
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์
สาเหตุ รูปแบบ การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
แนวโน้มและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมต่างๆ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และ
การประยุกต์องค์ความรู้ทางการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 221
ประวัติศาสตร์ไทยสาหรับสังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS 221
Thai History for Social Studies
ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ในประเด็นสาคัญ
ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และแหล่งอารยธรรมในประเทศไทย ฝึก ปฏิบัติ
ภาคสนาม และออกแบบ การประยุกต์องค์ความรู้ประวัติศาสตร์ไทยในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
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อารยธรรมตะวันออกและประวัติศาสตร์เอเชีย
3(2-2-5)
Eastern Civilization and Asian History
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันออก และประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียโดยเน้นประเด็น
สาคัญทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่ น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์
เปรี ย บเที ย บและเชื่ อ มโยงเหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บั น กั บ อดี ต และการประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ อ ารยธรรมตะวั น ออกและ
ประวัติศาสตร์เอเชียในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 241
ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก
3(2-2-5)
SS 241
Thailand and the World Economy
พั ฒ นาการทางเศรษฐกิ จ โลกจากอดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น ผลกระทบของกระแสโลกาภิ วั ต น์ แ ละวิ ก ฤติ โ ลกต่ อ การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยโดยใช้ดัชนีชี้วัดทาง
เศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในแต่ละภาค
เศรษฐกิจแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต ปัจจุบัน และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
เศรษฐกิจโลกและประเทศไทย ในการออกแบบทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
สศ 251
พระพุทธศาสนาและศาสนาสากล
3(2-2-5)
SS 251
Buddhism and Universal Religions
พุทธประวัติ ชาวพุทธตัวอย่าง หลักคาสอนของศาสนาพุทธ การปฏิบัติและศาสนพิธี ประวัติศาสดาและหลักธรรม
ของศาสนาศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ศาสนาซิกซ์และศาสนาเชน วิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ความคล้ายกันและความต่างของหลักธรรม และการประยุกต์องค์ความรู้พระพุทธศาสนาและศาสนาสากลการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา
สศ 261
ภาษาอังกฤษสาหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS 261
English for Social Studies Teachers
หลักการเบื้องต้นในการพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางสังคม
ศึกษา การศึกษาค้นคว้าและสังเคราะห์บทความ หนังสือ หรือตาราภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา
สศ 301
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคสาหรับสังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS 301
Regional Geography for Social Studies
สภาพภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ทาการศึกษาอย่างมีระบบและหลักเกณฑ์ ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
การเมืองและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคของโลกตลอดจนบทบาทของภูมิภาคที่มีต่อโลกปัจจุบัน ฝึก ปฏิบัติการใช้แผนที่ภูมิ
ประเทศ และแผนที่เฉพาะในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบสภาพภูมิศาสตร์แต่ละภูมิภาค และการประยุกต์องค์ความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 311
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
3(2-2-5)
SS 311
Relationship between Economics, Societies and Politics
ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนพลวัตของระบบเศรษฐกิจ การ
ปรับตัวของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ ระบบการเมืองของโลก ฝึกปฏิบัติการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่
ตลอดจนการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงสร้างองค์ความรู้ โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่า งองค์ประกอบทั้งสามด้านใน
สังคมไทยกับสากลได้
สศ 312
พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่
3(2-2-5)
SS 312
Development of Modern Societies
พัฒนาการและลักษณะของสังคมสมัยใหม่ในกระแสโลกาภิวัตน์ ลักษณะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคม
สมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงสถาบันทางสังคมต่างๆ ในสังคมสมัยใหม่ ทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของ
ผู้คนแต่ละรุ่นในสังคมสมัยใหม่ ปัญหาต่างๆที่เกิดจากผลกระทบของการพัฒนาไปเป็นสังคมสมัยใหม่ นาเสนอและหาแนว
ทางการแก้ไขในการพัฒนาสังคมได้
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วิธีการและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
3(2-2-5)
Historical Methodology and Evidence
ความหมายและความสาคัญของประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ลักษณะและวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการใช้หลักฐาน การสืบค้น การตีความ และวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศึกษาและมุ่งเน้นฝึก
ปฏิบัติกระบวนการใช้การวิจัยทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์
สศ 322
อารยธรรมตะวันตกและประวัติศาสตร์ยุโรป
3(2-2-5)
SS 322
Western Civilization and European History
พัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและประวัติศาสตร์ยุโรป บทบาทของประเทศต่างๆ ในยุโรปโดยเน้นประเด็น
สาคัญทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่นรวมถึงบทบาทของสหภาพยุโรปใน
ปัจจุบัน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดพัฒนาการของแต่ละอารยธรรมในการสร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงต่อ
สถานการณ์โลกปัจจุบันได้
สศ 341
พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง
2(1-2-3)
SS 341
Buddhist Economy and Sufficient Economy
ความสาคัญของพุทธเศรษฐศาสตร์ เปรียบเทียบพุทธเศรษฐศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ความเข้าใจ
มนุษย์แบบพุทธ การบริโภค การผลิต การกระจายผลผลิตภายใต้บ ริบทพุทธเศรษฐศาสตร์ และบทบาทภาครัฐ เศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการเข้าใจและการเข้าถึงแก่นของหลักปรัชญาด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ชุมชน ฝึกประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน
สศ 351
จริยศาสตร์สาหรับสังคมศึกษา
2(1-2-3)
SS 351
Ethics for Social Studies
ปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ที่สาคัญ เกณฑ์ตัดสิน คุณค่าทางจริยธรรม ปัญหาทาง
จริยธรรม จริยธรรมสาหรับครู การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และการประยุกต์ใช้หลักจริยศาสตร์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน ศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
เชื่อมโยงกับบริบทของการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากครูต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูที่ดี มีจิตสานึกต่อ
ชุมชน สังคม
สศ 421
พัฒนาการของสหรัฐอเมริกาและบทบาทในโลกปัจจุบัน
3(2-2-5)
SS 421
Development of the United States of America and Roles in Contemporary World
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และการ
ดาเนินนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคต่างๆ ในโลกปัจจุบัน ผลกระทบการดาเนินนโยบายของ
สหรัฐอเมริกาต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย ฝึก ปฏิบัติการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเชิงนโยบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสถานการณ์ในปัจจุบัน
สศ 431
พลวัต การเมือง การปกครองไทย
3(2-2-5)
SS 431
Thai Political and Governmental Dynamics
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยในแต่ละยุคสมัย ทฤษฎีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
ตลอดจนปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองไทย เข้าใจในโครงสร้างอานาจและสถาบันทาง
การเมืองของไทย พฤติกรรมทางการเมือ งที่มีผลต่ อสั งคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมื อ งและสั งคม เรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนแนวคิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง
สศ 463
สัมมนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา
1(1-1-1)
SS 463
Seminar on Instructional Social Studies
ศึกษาวิเคราะห์และอภิปรายสภาพและปัญหาการเรียนการสอนสังคมศึกษาในปัจจุบัน แนวคิดและนวัตกรรม
ทางการเรียนการสอนสังคมศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง วิเคราะห์และพัฒนาการใช้สื่อทางสังคม
ศึกษารวม การใช้แหล่งการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ทั้งมีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนสังคมศึกษา
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2.2 วิชาการสอนวิชาเอก
สศ 461
การพัฒนาหลักสูตรและวิธีสอนสังคมศึกษา 1
3(1-4-4)
SS 461
Development of Curriculum and Social Studies Teaching I
แนวคิด หลักสูตร ความสาคัญของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และแนวคิด ทฤษฎีการสอนสังคมศึกษา หลักคิด
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชั้นเรียนและผู้เรียน การออกแบบการเรียนการสอน กระบวนการเตรียมการสอน การจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวางแผนและออกแบบประเมินหลักสูตร การใช้สื่อเทคโนโลยี และการฝึกปฏิบัติออกแบบการปฏิบัติการ
วางแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนร่วมสมัยและการวัดและประเมินผล
สศ 462
การพัฒนาหลักสูตรและวิธีสอนสังคมศึกษา 2
3(1-4-4)
SS 461
Development of Curriculum and Social Studies Teaching II
หลักการบูรณาการเทคนิคการสอนร่วมสมัยกับศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์
รัฐศาสตร์และสังคมวิทยา การศึกษาบริบทของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเชิงประจักษ์ โดยการออกสารวจในพื้นที่
จริง รู้จักวิธีคิดวิเคราะห์จากข้อมูลและปรากฏการณ์ที่พบเห็น ฝึกปฏิบัติออกแบบการปฏิบัติการวางแผนการสอน การ
จัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนร่วมสมัยและการวัดและประเมินผลและปฏิบัติการการสอนในสถานการณ์จริง
หรือสถานการณ์สมมติ การวิเคราะห์หลักสูตร การวางแผนและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นที่เชื่อมโยง
บริบทชุมชน สังคม การนาผลการประเมินหลักสูตรและการสอนไปประยุกต์ใช้เพื่อการฝึกการปฏิบัติในการประเมิน
หลักสูตรและการสอนทางสังคมศึกษา
2.3 วิชาเอกเลือก
สศ 202
มนุษย์กับการตั้งถิ่นฐานและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
SS 202
Man, Settlement, and Culture
ระบบวิถีชีวิตของมนุษย์ ความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์ในการตั้งถิ่นฐานและการดารงชีวิต เงื่อนไขของ
ธรรมชาติที่ทาให้มนุษย์มีการตั้งถิ่นฐานและมีวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน วิวัฒนาการการตั้งถิ่นฐานแบบชนบท
กึ่งชนบทกึ่งเมือง และแบบเมือง ศึกษาวิวัฒนาการวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมจากระบบพื้นฐานมาสู่ระบบที่ซับซ้อ น
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
สศ 262
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับครูสังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS 262
Communication English for Social Studies Teachers
หลักการใช้ภาษาอังกฤษ การนาเสนอทั้งการพูดและการเขียนในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
สศ 305
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
3(2-2-5)
SS 305
Eco and Culture Tourism
แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
นโยบายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม สื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม และแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านสังคมศึกษากับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
สศ 324
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
3(3-0-6)
SS 324
Modern Southeast Asia History
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 จากสมัยอาณานิคม พัฒนาการของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังสมัยอาณานิคม และในยุคสงครามเย็น ตลอดจนความขัดแย้งและความร่วมมือในภูมิภาค และ
การดาเนินงานของอาเซียน

227

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สศ 411
SS411

ปีการศึกษา 2560

ท้องถิ่นศึกษา
3(2-2-5)
Local Study
การศึกษาพื้นที่เชิงบูรณาการโดยใช้องค์ความรู้ทางสังคมศึกษา และนาองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การจัดทาหลักสูตร ในท้องถิ่น/ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
สศ 412
พลเมืองศึกษา
3(2-2-5)
SS 412
Civic Study
ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง การดาเนินชีวิตในวิถีประชาธิปไตย การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่ง
ความหลากหลาย สันติวิธีและการจัดการความขัดแย้ง การสร้าง การปลูกฝัง จิตสานึก จิตสาธารณะ และจิตอาสา การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
สศ 422
อาเซียนศึกษา
3(2-2-5)
SS 422
ASEAN Studies
ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ที่สะท้อนความเป็นอาเซียนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ความเป็นมา และ
วัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนในโลกปัจจุบัน การเตรียมพลเมืองไทยเพื่อก้าวสู่ความเป็นพลเมือง
ของอาเซียน วิเคราะห์และเปรียบเทียบบริบทของไทยกับอาเซียนในประเด็นทางด้านสังคมศึกษา
สศ 464
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS 464
Learning Management in Social Studies
ทฤษฎีการจัดการ วิธีการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศึกษา กระบวนทัศน์ในการจัดการองค์ความรู้ด้วยวิธีบูรณา
การ ออกแบบ สร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทางสังคมศึกษาในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและชุมชน
สศ 465
กระบวนทัศน์ทางสังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS 465
Social Studies Paradigms
การบูรณาการความรู้ด้านสังคมศึกษา จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา
การจัดการชั้นเรียน การวางแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การสื่อสาร การวัดและประเมินผลทางสังคมศึกษา
สศ 466
การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้สังคมศึกษา
3(2-2-5)
SS 466
Constructing Measurement and Evaluation Instruments in Social Studies
ธรรมชาติของศาสตร์ด้านสังคมศึกษาธรรมชาติของเครื่องมือวัดผลการศึกษา ลักษณะเครื่องมือวัดที่ดีในการวัด
ทางสังคมศึกษา การออกแบบและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดแบบต่างๆ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดความถนัด แบบ
วัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์แบบวัดหรือแบบสอบถามทางจิตวิทยา การวัดภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์คุณภาพของ
เครื่องมือวัดประกอบด้วย ความยาก อานาจจาแนก ความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง การนาเครื่องมือวัดไปใช้ทางสังคมศึกษา
สศ 467
บุคลิกภาพ การสื่อสาร และกิจกรรมสาหรับครู
3(2-2-5)
SS 467
Personality, Communication and Activities for Teachers
ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการพัฒนาบุคลิกภาพ การสื่อสารสาหรับครู บทบาทหน้าที่
ประเภทและระดับของการสื่อสาร การฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ทักษะการพูดสาหรับครู ฝึก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมในโรงเรียน จาลองสถานการณ์ของบทบาทครูและภาระงานครูนอกเหนืองานสอน
สศ 471
วิทยาการวิจัยและสถิติทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
SS 471
Research Methodology and Statistics in Social Sciences
ความรู้ เบื้ องต้น และความสาคั ญของการวิ จัยทางสังคมศาสตร์ ประเภทของการวิจั ย ประเด็น การวิจั ยทาง
สังคมศาสตร์ การสังเคราะห์สารสนเทศจากผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การดาเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ การประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
นาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของการเขียนรายงานการวิจัย
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สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(2-2-5)
Statistics for Research in Social Sciences
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ สถิติบรรยาย การแจกแจงปกติ สถิติอ้างอิง การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
การทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม สองกลุ่ม และมากกว่าสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ถดถอย การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับปัญหาวิจัย ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์ทางสถิติ สามารถ
แปลผล สรุปผล และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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