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ค�ำอธิบำยรำยวิชำ ปีกำรศึกษำ 2559

AC 200  ควำมรู้เบื้องต้นทำงกำรบัญชี 3(3-0-6)
 Introduction to Accounting
 ความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะข้อมูลบัญชี 
ในรูปแบบต่างๆ การอ่าน การตีความ เพื่อน�าข้อมูลทางการบัญชี 
ไปใช้วิเคราะห์ในประเดน็ต่างๆ การตรวจสอบงบการเงินของกิจการ 
แต่ละประเภท เพื่อวัดผลการด�าเนินงาน ฐานะทางการเงิน และ
ความส�าเร็จของกิจการ การจัดท�างบประมาณเพื่อใช้วางแผนและ
ควบคุมระยะยาว

AC 201  กำรบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)
 Principles Accounting
 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ 
ข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน 
ประเภทของงบการเงิน วงจรบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห ์
รายการค้าและเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ วิธีบันทึกบัญชีตามหลักการ 
บัญชีคู่ การปรับปรุงรายการ การปิดบัญชี การจัดท�างบการเงิน 
การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกิจการให้บริการและการพาณิชยกรรม ภาษ ี
มูลค่าเพิ่ม เงินสดและการควบคุมภายในเก่ียวกับเงินสด ระบบ 
ใบส�าคัญ สมุดรายวันเฉพาะ การน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปมาใช้ในการ 
บันทึกบัญชีอย่างง่าย

AC 202  กำรภำษีอำกร 3(3-0-6)
 Taxation
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายและหลักเกณฑ์  
ที่เก่ียวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลข้ัน 
พืน้ฐาน ภาษเีงินได้หัก ณ ทีจ่่าย ภาษมีลูค่าเพิม่เบือ้งต้นเก่ียวกับภาษี 
ธรุกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษศีลุกากร ภาษสีรรพสามติ และภาษ ี
อืน่ๆท่ีเก่ียวข้อง วธีิการค�านวณภาษแีละการบันทึกบัญชีทีเ่ก่ียวข้องกับ 
ภาษขีองธุรกิจและองค์กรต่างๆ การจดัท�ารายงานทางภาษ ีการกรอก 
แบบแสดงรายการเพือ่เสยีภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา โดยย่ืนแบบผ่าน 
อินเทอร์เน็ต

AC 204 กำรบัญชีกำรเงิน  3(3-0-6)
 Financial Accounting
 ข้อสมมุติฐานทางการเงิน การบัญชีเก่ียวกับกิจการ 
ให้บรกิาร กิจการซ้ือมาขายไป การจดัท�างบทดลอง การปรับปรงุแก้ไข 
ข้อผดิพลาด การจดัท�ากระดาษท�าการ การจดัท�างบการเงินเพือ่วัดผล  
การด�าเนินงานและการแสดงฐานะการเงิน การท�างบพิสูจน์ยอด 
เงินฝากธนาคาร การบันทกึบัญชีเก่ียวกับตัว๋เงินและงบกระแสเงินสด

AC 213 กำรบัญชีส�ำหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
 Accounting for Business
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความส�าคัญ และการใช้ประโยชน์ 
ของข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดในการจัดท�าบัญชี ความรู ้
เก่ียวกับหลกัการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี  และการรายงานทาง 
การเงิน การใช้ต้นทุน ปริมาณการผลิตและก�าไรเพื่อการตัดสินใจ 
ทางธรุกิจ การใช้ข้อมลูงบการเงินเพือ่วัดผลการด�าเนนิงานและฐานะ 
การเงินของธุรกิจ จรรยาบรรณทางด้านบัญชี

AC 214 หลักกำรบัญชีเบื้องต้นและระบบสำรสนเทศ 3(3-0-6)
 ทำงกำรบัญชี
 Principles of Accounting and Accounting
 Information System
 หลักการและวิธีบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การ 
วิเคราะห์รายการค้าและเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ การจดัท�างบทดลอง 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนข้ันพื้นฐาน การใช ้
โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อจัดท�ารายงานทางบัญชีระบบสารสนเทศทาง 
การบัญชีขั้นพื้นฐาน วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย

AC 221  หลักกำรบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)
 Priniple of Accounting 
 ความหมายและวตัถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ 
ข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชีี พระราชบัญญัติการบัญชี 
จรรยาบรรณและจรยิธรรมของนกับัญชี หลกัการและวิธบัีนทึกบัญชี  
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ตามหลกัการบัญชีคู่ หลกัการและวิธกีารของระบบใบส�าคัญวงจรบญัชี 
การวิเคราะห์รายการค้าและเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ การจัดท�างบ  
การเงิน การบัญชีที่เก่ียวข้องกับกิจการให้บริการและพาณิชยกรรม 
ระบบเงินสดย่อย รวมท้ังการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางการบัญชี  
เบื้องต้น

AC 231 กำรภำษีอำกร 1 3(3-0-6)
 Taxation 1
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายและหลักเกณฑ์  
ที่เก่ียวกับการบัญชีและประมวลรัษฎากร ในเร่ืองภาษีเงินได้บุคคล  
ธรรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ภาษศีลุกากร ภาษสีรรพสามติ อากรแสตมป์ และภาษอีืน่ๆทีเ่ก่ียวข้อง 
วิธกีารค�านวณภาษ ีและการบันทึกบญัชีทีเ่ก่ียวข้องกับภาษขีองธรุกิจ  
และองค์กรต่างๆ รวมทั้งการกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี 
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ

AC 300  กำรบัญชีส�ำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม 3(3-0-6)
  Accounting for Tourism and Hotel Business
 บทบาทของการบญัชีและข้อมลูการบญัชีในธรุกิจ แนวคิด 
การใช้ข้อมลูการบัญชีเพือ่การตดัสนิใจในธรุกิจ  วงจรและกระบวนการ 
จัดท�าบัญชีและรายงานการเงินของธุรกิจน�าเท่ียวและโรงแรม การ 
ควบคุมภายในด้านสินทรัพย์ การควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย การ 
วิเคราะห์อัตราส่วน การใช้ข้อมูลรายงานการเงิน เพื่อวัดผลการ
ด�าเนินงานและฐานะการเงิน

AC 305 กำรบัญชีภำษีอำกร 3(3-0-6)
 Tax Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : BA 203  การภาษีอากร  
  AC 363 การบัญชีขั้นกลาง 2
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการบัญชีกับการภาษีอากร 
หลักเกณฑ์และวิธีการบัญชีภาษีอากรเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่ายการ 
ตีราคาสินทรัพย์และหนี้สิน การปรับปรุงก�าไรทางบัญชีเพื่อค�านวณ 
ก�าไรสุทธิทางภาษีอากร การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้ 
หัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

AC 311 กำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน 3(3-0-6)
 Internal Audit and Control
รายวิชาบังคับก่อน : AC 361 การบัญชีขั้นต้น
 แนวคิดการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การก�ากับ
ดแูลกิจการทีดี่ คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจยัในการพจิารณาลกัษณะ 
และเทคนิคของการควบคุมภายในและการตรวจสอบวิวัฒนาการ 
ของการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์และประเภทของการตรวจสอบ 
ภายใน จรยิธรรมวิชาชีพ มาตรฐานการปฏบัิติงานวชิาชีพตรวจสอบ 
ภายใน กระบวนการบรหิารความเสีย่งและการตรวจสอบ การวางแผน 
การตรวจสอบ กระดาษท�าการ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
วงจรต่างๆ รายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

AC 312 กำรสอบบัญชี 3(3-0-6)
 Auditing and Assurance
รายวิชาบังคับก่อน : AC 363  การบัญชีขั้นกลาง 2
 หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 แนวคิดและแม่บทมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและ 
พระราชบัญญัติทีเ่ก่ียวข้องกับการสอบบญัชี จรรยาบรรณและจรยิรรม 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี  
การควบคมุคุณภาพงานสอบบัญชี การทุจรติและข้อผดิพลาด การวางแผน 
งานสอบบัญชี ความเสีย่งและสาระส�าคญัในการสอบบัญชี การประเมนิ 
ความเสีย่งหลกัฐานการสอบบัญชี วิธกีารรวบรวมหลกัฐานและวิธกีาร 
ตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้ง 
ข้อความของกรรมการหรือผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรอืผูจ้ดัการ กระดาษท�าการ  
การตรวจสอบวงจรต่างๆทางธรุกิจ รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนญุาต 
รายงานการตรวจสอบและรบัรองบญัชีภาษอีากร แนวทางการตรวจสอบ 
บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

AC 320 กำรตรวจสอบและควบคุมระบบ 3(3-0-6)
 สำรสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
 Computerized Information System 
 Audit and Control
รายวิชาบังคับก่อน : AC 312 การสอบบัญชี  
 AC 391 ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี
  หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 แนวคิดเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
ในการประมวลผลด้านการบัญชี ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การประเมิน
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ความเสีย่งและการควบคมุภายใน การประมวลผลข้อมลู การควบคุม

ทั่วไป การควบคมุระบบงานการทุจริตในระบบสารสนเทศ เทคนิค
การตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
ในการตรวจสอบ

AC 333 กำรบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)
 Cost Accounting 
รายวิชาบังคับก่อน : AC 221 หลักการบัญชีขั้นต้น
 แนวคดิการบัญชีต้นทุน ระบบการบัญชีต้นทุน วิธกีารบัญชี 
ต้นทุนงานสั่งท�า ต้นทุนช่วงการผลิต การปันส่วนต้นทุน การบัญช ี
ต้นทุนกิจกรรม ระบบการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีส�าหรับ 
เศษวัสดุผลิตภัััณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การปันส่วนต้นทุน 
แผนกบริการ

AC 335 กำรรำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์ 3(3-0-6)
 Financial Reporting and Analysis
รายวิชาบังคับก่อน : AC 363  การบัญชีขั้นกลาง 2
 รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี วิธีการ 
และเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางบัญชีอื่นที่
ส�าคญั เพือ่การตดัสนิใจและวเิคราะห์อตุสาหกรรม ผลกระทบต่องบ 
การเงินจากการเลอืกใช้นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนการ 
วิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณศึีกษาหรือเหตุการณ์จรงิ

AC 339 กำรบัญชีส�ำหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
 ขนำดกลำงและขนำดย่อม
  Accounting for Small and Medium Enterprises
รายวิชาบังคับก่อน : AC 361  การบัญชีขั้นต้น
 ปัญหาการบัญชีส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
การใช้ข้อมลูการบัญชีและรายงานการเงิน เพือ่การบริหาร การเติบโต
ของกิจการ การบัญชีห้างหุ้นส่วนและกิจการร่วมค้า การจัดเตรียม
กิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และการท�าแผนธุรกิจ 
ในการประกอบธุรกิจ

AC 341 ปัญหำปัจจุบันในกำรสอบบัญชี 3(3-0-6)
 Current Problems in Auditing
รายวิชาบังคับก่อน : AC 312  การสอบบัญชี
 ปัญหาปัจจุบันทางการสอบบัญชีที่น่าสนใจ รวมถึงส่วนที่ 
เก่ียวกับจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี การวางแผนการตรวจสอบ 
ความเสีย่งในการสอบบัญชี และการตรวจสอบรายการในงบการเงิน 
ทีส่�าคญั ปัญหาการออกรายงานของผูส้อบบญัชีในสถานการณ์ต่างๆ  
การตรวจสอบทุจริตและข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจริงจากการปฏิบัติงาน 
สอบบัญชี

AC 361 กำรบัญชีขั้นต้น 3(3-2-6)  
 Principle of Accounting
 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน ์
ของข้อมลูทางการบัญชี แม่บทการบญัชี หลกัการและวิธบัีนทกึบัญชี 
ตามหลกับัญชีคู ่งบการเงิน วงจรบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าและ 
เหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ การน�าเสนอรายงานทางการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชี การบัญชีที่เก่ียวกับกิจการให้บริการและ 
พาณิชยกรรม

AC 362 กำรบัญชีขั้นกลำง 1 3(3-2-6)
 Intermediate Accounting 1
รายวิชาบังคับก่อน : AC 221 หลักการบัญชีขั้นต้น
 แนวคิดการรับรู้และการวัดค่าองค์ประกอบงบการเงิน 
ตามมาตรฐานการบัญชีและแม่บทบัญชีของสินทรัพย์ ที่เก่ียวกับ 
ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน การตีราคา การด้อยค่า รวมทั้งการน�าเสนอ 
รายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานการบญัชีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

AC 363 กำรบัญชีขั้นกลำง 2 3(3-2-6)
 Intermediate Accounting 2
รายวิชาบังคับก่อน : AC 362 การบัญชีขั้นกลาง 1   

 แนวคิดการรบัรูแ้ละการวัดค่าองค์ประกอบงบการเงินตาม 

มาตรฐานการบัญชี แม่บทการบัญชีเก่ียวกับหนีส้นิหมนุเวียน หนีส้นิ 

ไม่หมนุเวียน  ส่วนของเจ้าของ การเปลีย่นแปลงในส่วนของ เจ้าของ  

การเลกิกิจการและการช�าระบัญชี ก�าไรต่อหุ้น การรบัรูร้ายได้ สญัญา 

เช่าระยะยาว และงบกระแสเงินสด รวมทั้งการน�าเสนอในรายงาน 

ทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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AC 364 กำรบัญชีขั้นสูง 1 3(3-0-6)
 Advanced Accounting 1
รายวิชาบังคับก่อน : AC 363 การบัญชีขั้นกลาง 2
 หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 การบัญชีส�านักงานใหญ่และสาขาทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ การรับรู้รายได้กรณีพิเศษ การฝากขาย การขายผ่อน
ช�าระธุรกิจให้เช่า สัญญาก่อสร้าง งบการเงินระหว่างกาล ธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์ การแก้ไขข้อผิดพลาด การเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
การบัญชี และการเปลีย่นแปลงการประมาณการ การปรบัโครงสร้างหนี ้
กองทุนและกิจการไม่หวังผลก�าไร

AC 365 กำรบัญชีขั้นสูง 2 3(3-0-6)
 Advanced Accounting 2
รายวิชาบังคับก่อน : AC 363 การบัญชีขั้นกลาง 2
 หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 การบญัชีการรวมธรุกิจ กิจการร่วมค้า เงินลงทนุในบริษทั
ร่วม เงินลงทุนในบริษัทย่อย การจัดท�างบการเงินรวม การบัญชี
ส�าหรับเงินลงทนุในบริษทัร่วมและบริษทัย่อย รายการและการแปลง
ค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และงบกระแสเงินสดรวม

AC 366 กำรบัญชีเฉพำะกิจกำร 3(3-0-6)
 Accounting for Specific Enterprises
รายวิชาบังคับก่อน :  AC 221 หลักการบัญชีขั้นต้น
 ลักษณะการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการ  
ควบคุมภายในเก่ียวกับสนิทรัพย์ หนีส้นิ ส่วนของเจ้าของรายได้และ 
ค่าใช้จ่าย รายงานผลการด�าเนนิงานและการแสดงฐานะทางการเงิน 
ของกิจการนัน้ๆ เช่น ธนาคาร สถาบนัการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม  
การเกษตรกรรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สหกรณ์มรดก และทรัสต์ การ 
ประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น

AC 367 กำรบัญชีหน่วยงำนของภำครัฐ 3(3-0-6)
 Public Sector Accounting 
รายวิชาบังคับก่อน :  AC 221 หลักการบัญชีขั้นต้น
 ความหมาย วัตถุประสงค์ แนวคิด และพัฒนการด้าน 
การบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการบัญชี มาตรฐานการ 

บญัชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 

การจัดท�ารายงานทางการเงิน ของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงิน

ของแผ่นดิน ศึกษาการประมวลผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP ในระบบ 

GFMIS

AC 371 กำรบัญชีบริหำร 3(3-0-6)

 Managerial Accounting

รายวิชาบังคับก่อน : AC 333 การบัญชีต้นทุน 

 หรือโดยความเห็นชอบของคณะ

 แนวคดิการบัญชีและข้อมลูการบัญชีเพือ่การจดัการธรุกิจ 

นวัตกรรมการบัญชีบริหาร การจ�าแนกและวิเคราะห์ต้นทุน การ 

วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ต้นทุน ปริมาณ และก�าไร การจัดท�างบการ 

เงินเพือ่การตัดสนิใจ การตดัสนิใจระยะสัน้ การตัดสนิใจในการลงทนุ  

การใช้ต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมธุรกิจ การก�าหนดราคา 

ผลิตภัณฑ์และบริการ การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน

AC 372 กำรวิเครำะห์และบริหำรต้นทุน 3(3-0-6)

 Cost Analysis and Management

รายวิชาบังคับก่อน : AC 371 การบัญชีบริหาร

 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารยุคใหม่ การบริหารต้นทุน

เชิงกลยุทธ์ และเทคนิคการบริหารที่ส�าคัญในการวิเคราะห์และ

บริหารต้นทุน แนวคิดใหม่ในระบบการบัญชีต้นทุน เช่น ต้นทุน 

เป้าหมาย ต้นทุนฐานกิจกรรม

AC 373 กำรเงินส�ำหรับวิชำชีพบัญชี 3(3-0-6)

 Finance for Accountancy

รายวิชาบังคับก่อน :  AC 363 การบัญชีขั้นกลาง 2

 FN 201 การเงินธุรกิจ   

 การประเมินค่ากิจการ การใช้ข้อมูลการบัญชีส�าหรับการ 

วิเคราะห์การลงทุน เครื่องมือทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง 

การบัญชีและการรายงานส�าหรับเครื่องมือทางการเงินและการป้องกัน 

ความเสี่ยง
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AC 374 กำรบัญชีระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6)
 International Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : AC 363 การบัญชีขั้นกลาง 2
 ความส�าคญัของการบัญชีระหว่างประเทศ ระบบและทฤษฎี 
การบัญชีแบบมาตรฐานสากลส�าหรับธรุกิจระหว่างประเทศ การจดัท�า  
และการบันทึกรายการทางบัญชีของธุรกิจที่มีการน�าเข้าและส่งออก  
การบันทกึบญัชีเก่ียวกับอตัราแลกเปลีย่นและการแปลง ค่างบการเงิน 
การต้ังราคาโอน การบันทกึและเปิดเผยในหมายเหต ุประกอบงบการเงิน 
ส�าหรับธรุกรรมการเงินในธรุกิจระหว่างประเทศ เช่น การเปิดเลต็เตอร์ 
ออฟเครดิต การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

AC 377 กำรวำงแผนก�ำไรและกำรควบคุม 3(3-0-6)
 Profit Planning and Control
รายวิชาบังคับก่อน : AC 371 การบัญชีบริหาร
 การวางแผนกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนก�าไรและ 
การควบคุม รวมไปถึงการประเมินผลงานขององค์กรประเภทต่างๆ 
โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ 
ในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  
การก�าหนดดัชนีช้ีวัดผลการด�าเนินงาน และการรายงานเพื่อการ 
ควบคุมและการบริหาร

AC 382 กำรบริหำรควำมเสี่ยงในองค์กร 3(3-0-6)
 Enterprise Risk Management
รายวิชาบังคับก่อน : AC 311 การควบคุมและตรวจสอบภายใน
 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์และองค์ประกอบของ 
การบริหารความเสี่ยงแนวใหม่ ศึกษาองค์ประกอบของการบริหาร 
ความเสี่ยงขององค์กร 8 องค์ประกอบ ตามโครงสร้างการบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ Enterprise Risk Management 
(ERM) พจิารณาความเสี่ย่งประเภทต่างๆ และการจดัการเพือ่ก�าจดั 
โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ การประเมินระดับความน่า
จะเกิดผลกระทบ เทคนิคการประเมินความเสี่ยง การประเมิน 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ  
ตลอดจนบทบาทและความรับผิดชอบของบุคลากรในองค์กร

AC 383 กำรวำงแผนภำษีอำกร   3(3-0-6)
 Tax Planning
รายวิชาบังคับก่อน : AC 386 การภาษีอากร 2
 การวิเคราะห์ธรุกิจเพือ่การวางแผนและตดัสนิใจทางภาษี  
การบริหารภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษ ี
มูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การ 
เสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัด ภายใต้กรอบของกฎหมายและความ 
รับผิดชอบต่อสังคม วิธีการจัดท�าแผนท่ีภาษี หน่วยงานในการ 
เสียภาษี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

AC 386 กำรภำษีอำกร 2 3(3-0-6)
 Taxation 2
รายวิชาบังคับก่อน : AC 231 การภาษีอากร 1 
 AC 363 การบัญชีขั้นกลาง 2 

         หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 แนวคิดและความแตกต่างระหว่างเกณฑ์การรับรู้รายได้ 
และค่าใช้จ่าย ตามหลกัการบัญชีและการภาษอีากร ในเรือ่งเก่ียวกับ 
ภาษเีงินได้นติบุิคคล การจดัท�ากระดาษท�าการเพือ่ค�านวณภาษเีงินได้  
ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงก�าไรสุทธิทางบัญชีการเงินเป็น 
ก�าไรสุทธิทางภาษีอากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และการบันทึก 
บัญชี ท่ีเก่ียวข้อง การจดัท�ารายการต่างๆทีเ่ก่ียวข้องกับภาษสีรรพากร  
รวมท้ังการกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

AC 391 ระบบสำรสนเทศทำงด้ำนกำรบัญชี 3(3-0-6)
 Accounting Information System
รายวิชาบังคับก่อน :  AC 221 หลักการบัญชีขั้นต้น   
 GM 301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี เครือ่งมอื 
ทีใ่ช้ในการจดัท�าสารสนเทศเพือ่การบรหิารวงจรทางธรุกิจ องค์ประกอบ 
ของระบบสารสนเทศในองค์กร ระบบเครือข่าย ความเสี่ยงและ 
การควบคมุความเสีย่งในระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี แนวคดิ 
เก่ียวกับระบบจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource  
Planning- ERP) ระบบบริหารลกูค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship 
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Management - CRM) และระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management - SCM) แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
ทางการบัญชีในวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรผลิต และระบบ 
บริหารทรพัยากรบุคคล ความรูพ้ืน้ฐานในการพฒันาระบบ สารสนเทศ 
ทางการบัญชี และการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารงาน หลักการ
วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี

AC 392 กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบ 3(3-2-6)
 ระบบสำรสนเทศทำงด้ำนกำรบัญชี
 Accounting Information System Analysis  
 and Design
รายวิชาบังคับก่อน : AC 391 ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี
 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ทางการบัญชี การรวบรวมข้อมูลและข้อก�าหนดที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การจัดท�าตัวแบบ  
(Prototyping) ของข้อมูลและกระบวนการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และผลประโยชน์ท่ีได้รบัจากระบบสารสนเทศ แนวคิดเพือ่การวิเคราะห์  
เกี่ยวกับการออกแบบระบบ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล  
(Database) ข้อมูลน�าเข้า (Input) ผลลัพธ์และการติดต่อกับผู้ใช้  
(Output & User Interface) การจัดการเกี่ยวกับการใช้งานระบบ 
สารสนเทศทางการบัญชี (Managing AIS Implementation)  
แนวคิดเก่ียวกับการบ�ารงุรักษาและการสร้างความปลอดภยัให้ระบบ 
งาน (Maintenance & Security)

AC 393 กำรวำงแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 3(3-0-6)
 ทำงด้ำนกำรบัญชี
 Planning Accounting Information System
รายวิชาบังคับก่อน : AC 391 ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี
 แนวคิดเก่ียวกับวงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ทางด้านการบัญชี (SDLC) การวิเคราะห์ข้อดีและข้อด้อยของวงจร 
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี ความสอดคล้องของ 
กลยุทธ์ของธุรกิจกับระบบสารสนเทศ การศึกษาความเป็นไปได้ของ 
โครงการพฒันาระบบ บทบาทของการวางแผนของระบบสารสนเทศ 
ทางด้านการบัญชี การจดัสรรทรัพยากร ปัจจยัแห่งความส�าเร็จ การ 
ก�าหนดความต้องการของข้อมลูทีใ่ช้ในระบบ การวิเคราะห์เคร่ืองมอื 
ที่ใช้ในกระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศ ทางด้านการบัญชี

AC 394 กำรน�ำระบบสำรสนเทศทำงด้ำนกำรบัญชี 3(3-2-6)

 ไปปฏิบัติในองค์กร

  Implementing Accounting Information System

รายวิชาบังคับก่อน :  AC 391 ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี

 AC 396 ระบบประมวลสารสนเทศทางด้าน

 การบัญชีเชิงบูรณาการ

 แนวคดิเก่ียวกับการจดัท�าโปรแกรมและการทดสอบการน�า 

ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชีไปปฏิบัติงานจริง การจัดท�าการ

อบรมระบบ กลยุทธ์ในการน�าระบบใหม่มาใช้งานจริง โดยผ่านเครื่องมือ 

ต่างๆที่เหมาะสม การสอบทานผลลัพธ์และผลกระทบข้างเคียงท่ีได้ 

จากการน�าระบบไปปฏิบัติงานจริง การจัดการการเปลี่ยนแปลงใน 

องค์กรเมื่อน�าระบบใหม่ไปปฏิบัติงานจริง กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 

คอขวด (Bottleneck) ท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบ วิธีการควบคุม

ความเสี่ยงในการบริหารโครงการ  การน�าระบบสารสนเทศทางด้าน 

การบัญชีไปปฏิบัติงานจริง  แนวคิดเกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาและการ

ประเมินผลของระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี

AC 395 ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 3(3-2-6)

 Decision Support System 

รายวิชาบังคับก่อน : AC 391 ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี

 แนวคิดเก่ียวกับระบบการสนับสนุนการตัดสินใจของ 

ผู้บริหาร ระบบตัวแบบและการวิเคราะห์ระบบการสนับสนุนการ 

ตัดสินใจ องค์ความรู้ทางธุรกิจ (Business Intelligence) ที่ได้รับ 

จากคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 

ทีม่คุีณภาพ การพฒันาระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ แนวคิดเก่ียวกับ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของกลุ่มผู้ร่วมงาน ความเสี่ยงและการ 

ควบคุมความเสี่ยงของระบบ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ 

แนวคดิเก่ียวกับองค์ความรู้ทีส่งัเคราะห์ได้จากโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

(Artificial Intelligence) แนวคิดเกี่ยวกับระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert 

System)
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AC 396 ระบบประมวลสำรสนเทศทำงด้ำนกำรบัญชี 3(2-2-6)
 เชิงบูรณำกำร
 Integrated Accounting Information System
รายวิชาบังคับก่อน : AC 391 ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี
 แนวคิดเก่ียวกับระบบจดัการทรัพยากรองค์กร (Enterprise 
Resource Planning : ERP) หลักการใช้ซอฟต์แวร์ทางบัญชีที่มี 
ลักษณะเชิงบูรณาการ (Integrated Software) กับการจัดการ
ทรพัยากรองค์กร โดยใช้โปรแกรมเอสเอพ ี(SAP) ในการประมวลผล
สารสนเทศทางด้านการบญัชีในโมดลูการบัญชีการเงิน (Module FI) 
ซ่ึงประกอบด้วย บญัชีแยกประเภท (General Ledger Accounting 
: G/L) บัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable : A/P) และบัญชีลูกหนี้ 
(Account Receivable : A/R) การบริหารบัญชีเงินสด (Cash 
Management) และการบรหิารสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน (Fixed Asset 
Management : AM) รวมทั้งการจัดการฐานข้อมูลการตั้งค่าเพื่อ
ใช้ในการประมวลผล

AC 397 โปรแกรมส�ำเร็จรูปและระบบงำน 3(2-2-6)
 อิเล็กทรอนิกส์เพื่องำนบัญชี
 Business Applications and Electronic  
 System Accounting 
รายวิชาบังคับก่อน : AC 391 ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี
 แนวคิดเก่ียวกับการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปและระบบ 
งานอิเล็กทรอกนิกส์เพื่องานทางบัญชี การใช้โปรแกรมประเภท 
สเปรดชีทข้ันสูงเพ่ืองานบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร การใช ้
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (Database Management) และ 
โปรแกรมสร้างรายงาน (Report Writer) เพือ่สนบัสนนุงานทางบัญชี 
แนวคิดเก่ียวกับรหัสแท่ง (Bar Code) และการน�ารหัสแท่งไปใช้   
งานทางบัญชี แนวคิดเก่ียวกับระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicsData Interchange : EDI) การน�า 
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้สนับสนุนงาน 
ทางบัญชี และแนวคิดเก่ียวกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 
เพื่องานบัญชี

AC 410 สหกิจศึกษำทำงกำรบัญชี 600 ช่ัวโมง
 Co-operative Education in Accounting
รายวิชาบังคับก่อน :  AC 312  การสอบบัญชี 
 AC 363  การบัญชีขั้นกลาง 2
 หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 นักศึกษาร่วมปฏิบัติงานในสถานประกอบการในขณะที่ 
ก�าลงัศกึษาอยู่ เพือ่ให้นกัศกึษาได้น�าหลกัการและวิธกีารไปใช้กับการ 
ปฏบัิติงานจรงิทางด้านการบันทกึบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบ 
ภายใน และการตรวจสอบภาษ ีในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจัดท�าโดยคณะการบัญชี 
ร่วมกับสถานประกอบการ

AC 411 กำรบัญชีปฏิบัติกำร 6(6-0-12)
 Accountant Internship
รายวิชาบังคับก่อน :  AC 386 การภาษีอากร 2
 และฝึกงานในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง
 หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงทางการท�าบัญชี เร่ิมตั้งแต่การ 
ออกแบบ และจ�าแนกเอกสารเพือ่การควบคุมภายในทีดี่ การวิเคราะห์ 
เอกสารทางบัญชีเพื่อน�ามาบันทึกบัญชีตามวงจรธุรกิจ การค�านวณ 
ภาษแีละการจดัท�าแบบฟอร์มเพือ่น�าส่งภาษตีามกฎหมาย การกระทบ 
ยอดสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อ
จัดท�ารายละเอียดประกอบงบการเงิน 
การจัดท�างบการเงินและการจัดท�าเอกสารน�าเสนองบการเงินในที่
ประชุม  การจดัท�าเอกสารเพือ่น�าส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณชิย์ 
รวมถึงการฝึกตรวจสอบงบการเงินร่วมกับหน่วยงานภายนอก

AC 412 กำรบัญชีเพื่อชุมชน 3(3-0-6)
 Community Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : AC 361 การบัญชีขั้นต้น
 โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี
กับการด�าเนินงานของชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ตลอด
จนหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง เน้นภาคปฏิบัติในการท�าบัญชี การ
วางแผน การบริหารงาน โดยเข้าร่วมศึกษากับหน่วยงานภายนอก 
การน�าเสนอผลงานเพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมอืระหว่าง
สถาบันกับชุมชน
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AC 413 กำรภำษีอำกรเชิงปฏิบัติกำร 6(6-0-12)
 Taxation Internship
รายวิชาบังคับก่อน : AC 386 การภาษีอากร 2  
 และฝึกงานในวิชาชีพไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง
 หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 นกัศึกษาฝึกปฏบัิตจิรงิทางการท�าบญัชี การเสยีภาษต่ีางๆ  
ทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจ เริม่ต้ังแต่การวางแผนภาษ ีการจดัท�า Tax Mapping 
การออกแบบและวางระบบเอกสารทางการบญัชี การวิิเคราะห์เอกสาร 
ทางบัญชีเพื่อน�ามาบันทึกบัญชีตามวงจรธุรกิจ การเก็บหลักฐานเพื่อ
ใช้สนบัสนนุการเสยีภาษ ีการค�านวณภาษ ีการกรอกแบบฟอร์มและ 
รายงานทางภาษ ีเพือ่น�าส่งภาษตีามประมวล รัษฎากรและกฎหมาย 
อืน่ทีเ่ก่ียวข้อง การค�านวณเบ้ียปรบัเงินเพิม่ การกระท�ายอดก�าไรทาง 
บัญชีให้เป็นก�าไรทางภาษ ีการจดัท�ารายละเอยีดประกอบงบการเงิน  
เพื่อน�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ศึกษางานของผู้ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร (Tax auditor) เพื่อการ 
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินเพื่อการเสียภาษีของธุรกิจต่อ 
กรมสรรพากร

AC 421 สัมมนำกำรบัญชีเพื่อกำรบริหำร 3(3-0-6)
 Seminar in Management Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : AC 371 การบัญชีบริหาร  
 การอภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการน�าหลักการบัญชี
บริหารไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน โดยใช้กรณีศึกษารวมถึง 
การพัฒนาการบัญชีบริหาร ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตาม 
สภาพแวดล้อมปัจจบัุน และการแก้ไขในทางปฏบัิตแิละจรรยาบรรณ  
ในวิชาชีพ

AC 422 สัมมนำบัญชีกำรเงิน 3(3-0-6)
 Seminar in Financial Accounting
รายวิชาบังคับก่อน :  AC 363 การบัญชีขั้นกลาง 2
 หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 อภิปรายและวิเคราะห์แนวทาง การน�าแม่บทการบัญชี  
และมาตรฐานการบญัชี ไปใช้ในการปฏบิตังิานด้านการบัญชีการเงิน  
ส�าหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสาร 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ  
ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

AC 431 สัมมนำกำรสอบบัญชี 3(3-0-6)

 Seminar in Auditing and Assurance

รายวิชาบังคับก่อน : AC 312 การสอบบัญชี

 อภิปรายและวิเคราะห์การปฏิบัติงานสอบบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี  ความเป็นอสิระ  ความรบัผดิชอบของผูส้อบ  

บัญชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ปัญหาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านการ 

สอบบัญชี โดยอ้างอิงแนวปฏิบัติ

AC 432 สัมมนำกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน 3(3-0-6)

 Seminar in Internal Audit and Control

รายวิชาบังคับก่อน : AC 311 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

 อภปิรายและวิเคราะห์เก่ียวกับการตรวจสอบและควบคมุ  

ภายในองค์กรในปัจจุบัน กฎหมาย Sarbanes Oxley ปัญหาใน 

การปฏบัิตงิานของผู้ตรวจสอบภายในและแนวทางแก้ไข โดยใช้กรณ ี

ศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ การสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะ 

กรรมการบริษัท ตลอดจนเร่ืองมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ 

ประเด็นที่น่าสนใจ รวมทั้งจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ

AC 433 สัมมนำปัญหำบัญชีภำษีอำกร 3(3-0-6)

 Seminar in Taxation Problems 

รายวิชาบังคับก่อน : AC 386 การภาษีอากร 2

 อภิปรายและวิเคราะห์การวินิจฉัยปัญหาภาษีอากร จาก 

ค�าพิพากษาของศาล คณะกรรมการกฤษฎีกา กรมสรรพากร และ 

ส่วนทีเ่ก่ียวกับกฎหมาย รวมท้ังประมวลรัษฎากรใหม่ท่ีออกมาบังคบัใช้ 

และแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสาร 

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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AC 441 สัมมนำระบบสำรสนเทศทำงด้ำนกำรบัญชี 3(3-0-6)
 Seminar in Accounting Information System
รายวิชาบังคับก่อน :  AC 391 ระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี
  AC 396 ระบบประมวลสารสนเทศทางด้าน
   การบัญชีเชิงบูรณาการ
  หรือโดยความเห็นชอบของคณะ
 อภิปรายและวิเคราะห์สภาพการณ์ของระบบสารสนเทศ  
ทางด้านการบัญชีทีใ่ช้ในปัจจบัุน การวิเคราะห์ปัญหาทีเ่กิดจากระบบ  
ข้อจ�ากัดของสภาพแวดล้อมของระบบและองค์กร แนวคิดเก่ียวกับ 
การแก้ไขปัญหาของระบบ ปัจจัยที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทิศทาง  
ของการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของระบบสารสนเทศ 
ทางด้านการบัญชี 

AD 201 หลักกำรโฆษณำ         3(3-0-6)                                                        
 Principles of Advertising
        หลกัทฤษฎเีก่ียวกับกระบวนการโฆษณา การวางแผนการ 
โฆษณา โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด การศึกษาพฤติกรรม  
ผู้บริโภค หลักการสร้างสรรค์งานโฆษณาทางสื่อต่างๆ หลักการ 
วางแผนสือ่ รวมถึงหลกัการเลือกใช้เครือ่งมือสื่อสารการตลาดต่างๆ 

AD 301 กำรโฆษณำและพฤติกรรมผู้บริโภค    3(3-0-6)                                                                                     
 Advertising and Consumer Behavior
       ทฤษฎีและแนวคิด เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยที่มี 
อทิธพิลต่อพฤติกรรมผูบ้รโิภค บทบาทและพฤตกิรรมผูบ้ริโภคในการ 
ก�าหนดเนือ้หาและรปูแบบการโฆษณา การวิจยัผูบ้รโิภคเพือ่น�ามาใช้ 
ประโยชน์ในการก�าหนดกลยุทธ์โฆษณา

AD 302 กำรสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำ  3(3-0-6)                                                                                                       
 Creative Art in Advertising
         ทฤษฎศีลิป์และทฤษฎทีางการสือ่สาร ทีเ่ก่ียวข้องและเป็น 
แนวทางในการสร้างสรรค์งานโฆษณา กระบวนการสร้างสรรค์โฆษณา 
หลกัการก�าหนดกลยุทธ์และกลวิธกีารสร้างสรรค์งานโฆษณา เพือ่ให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์การโฆษณา

AD

AD 303 กำรวำงแผนและกำรจัดซื้อสื่อโฆษณำ 3(3-0-6)                                                                                       
 Advertising Media Planning and Buying
  กระบวนการวางแผนและจัดซ้ือสื่อโฆษณา ทฤษฎีและ
แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนและการจัดซ้ือสื่อโฆษณา หลักการ
ก�าหนดกลยุทธ์และกลวิธีในการใช้สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ  ตลอด
จนการวัดและประเมินผลการใช้สื่อโฆษณา

AD 304 คอมพิวเตอร์กรำฟิกเพื่องำนโฆษณำ  3(2-2-6)                                                                                                
 Computer Graphics for Advertising
       การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบังานกราฟิกเพือ่สร้างสรรค์
งานออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นพื้นฐานในงานโฆษณา

AD 306  ภำษำไทยเพื่องำนโฆษณำ   3(3-0-6)
 Thai Language for Advertising
 การใช้ค�า วลี ประโยคภาษาไทยที่ถูกต้อง การเรียบเรียง
ข้อความในงานโฆษณา กลวิธีทางภาษาเพื่อการโฆษณา

AD 307 กำรเขียนบทโฆษณำ   3(2-2-6)                                                        
 Copywriting
          องค์ประกอบบทโฆษณา ฝึกฝนการเขียนข้อความโฆษณา
ทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รวมถึง
การสร้างสรรค์แนวคิดหลัก เพื่อถ่ายทอดช้ินงานโฆษณาไปยังกลุ่ม 
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AD 308 กำรผลิตงำนโฆษณำทำงสื่อวิทยุ 3(2-2-6)                
 และโทรทัศน์  
 Radio and Television Commercial Production                                   
รายวิชาบังคับก่อน : AD 302 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
         หลักการและกระบวนการข้ันตอนการผลิตงานโฆษณา
ส�าหรบัสือ่วิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน์ ฝึกปฏบัิตกิารผลติงาน
โฆษณา ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต การผลิต จนงานเสร็จสมบูรณ์  
รวมท้ังหลกัเกณฑ์การประเมนิคุณภาพของโฆษณาทางวิทยุกระจายเสยีง 
และวิทยุโทรทัศน์
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AD 318 กำรวิจัยโฆษณำ   3(2-2-6)                 
         Advertising Research
         ทฤษฎ ีแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการวจิยัทางโฆษณา 
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
วางแผนงานโฆษณา การวิจัยโฆษณาก่อนออกและหลังการเผยแพร่

AD 319 กำรบริหำรงำนลูกค้ำ      3(3-0-6)                                                                     
 Account Management    
  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
งานลูกค้า เทคนิคการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ความรูเ้ก่ียวกับข้ันตอนต่างๆ ในการท�างานให้บรรลุ 
ตามเป้าหมาย  

AD 320 เทคนิคกำรน�ำเสนองำนโฆษณำ   3(2-2-6)                                       
 Presentation Technique for Advertising
         กระบวนการน�าเสนองานโฆษณา รูปแบบการน�าเสนอ
งานประเภทต่างๆ  เทคนิคและวิธีการน�าเสนองานโฆษณา รวมทั้ง
การฝึกปฏิบัติการน�าเสนอแผนรณรงค์โฆษณา

AD 321 กำรวำงแผนกลยุทธ์กำรโฆษณำ  3(3-0-6)                                        
 Advertising Strategic Planning
          ความส�าคญัของการก�าหนดกลยุทธ์ แนวคิดและหลกัการ 
ในการก�าหนดกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ใน
การวางแผนกลยุทธ์โฆษณา

AD 322 กำรรณรงค์เพื่อกำรสื่อสำรกำรตลำด     3(2-2-6)                               
 Marketing Communication Campaign
รายวิชาบังคับก่อน : AD 201 หลักการโฆษณา
         แนวคิด หลกัการ และความส�าคัญของการสือ่สารการตลาด 
แบบครบวงจร กระบวนการ วิธกีาร และเครือ่งมอืสือ่สารทางการตลาด 
เพื่อน�ามาวางแผนรณรงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AD 323 ภำษำอังกฤษเพื่องำนโฆษณำ     3(3-0-6)
 English for Advertising
 ศพัท์  ส�านวน และกลวิธทีางภาษา เพือ่ใช้ในงานโฆษณา 
วิเคราะห์และฝึกเขียนข้อความในงานโฆษณา เทคนิคการน�าเสนอ
งานโฆษณาแบบสร้างสรรค์

AD 350 คอมพิวเตอร์เพื่อกำรน�ำเสนองำน 3(3-0-6)                               
 นิเทศศำสตร์                  
 Computer for Communication Presentation
         การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อ เพื่อการ 
น�าเสนอข้อมูลในลักษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงในการ 
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การตลาด และการสื่อสารมวลชน 
เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์

AD 351 กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงโฆษณำ       3(3-0-6)                                
 Special Topics in Advertising
       การวิเคราะห์เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับการโฆษณา โดยสาขา 
วิชาการโฆษณาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละ
ภาคการศึกษา ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

AD  353 กำรถ่ำยภำพเพื่อกำรโฆษณำ 3(3-0-6)
 และประชำสัมพันธ์              
 Photography for Advertising and Public Relations
          หลักการและเทคนิคในการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาทาง 
สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ การใช้เทคนิคต่างๆในการตกแต่งภาพถ่าย 
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา
 
AD 354 กำรโฆษณำกับสังคม 3(3-0-6)                                                     
 Advertising and Society
     บทบาทและผลกระทบของการโฆษณาทีม่ต่ีอสงัคม ไม่ว่า 
จะเป็นในด้านศลิปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณไีทย ค่านยิม 
ของคนในสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของนักโฆษณาที่มีต่อ
สังคม การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งจรรยาบรรณของนักโฆษณา
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AD 355 คอมพิวเตอร์กรำฟิกเพื่องำนโฆษณำขั้นสูง   3(3-0-6)                      
  Computer Graphics for Advanced Advertising
รายวิชาบังคับก่อน: AD 304 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานโฆษณา                         
  เทคนิคคอมพิวเตอร์ข้ันสูง เพื่อการประมวลความรู ้
องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบ การจดัวางตวัอกัษร และการจดัหน้า 
ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ เน้นการฝึกเป็นหลัก
  
AD 356  กำรออกแบบเว็บไซต์และโฆษณำ 3(3-0-6)
 ทำงอินเทอร์เน็ต         
 Web Site and On-line Advertising Design
      การเลอืกใช้สือ่อนิเทอร์เนต็ในงานโฆษณา เทคนคิ ข้ันตอน 
และโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ในการสร้างงานโฆษณาทางอนิเทอร์เนต็  
และการออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และกลุ่ม 
เป้าหมาย  

AD 357  กำรสร้ำงสรรค์งำนโฆษณำขั้นสูง    3(3-0-6)                                  
 Advanced Creative Arts in Advertising
รายวิชาบังคับก่อน: AD 302 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
      เทคนิคการก�าหนดกลยุทธ์ วิธีการพัฒนาแนวคิดในการ 
สร้างสรรค์งานโฆษณา การก�าหนดแนวทางของภาพ เทคนิคการ 
เขียนข้อความโฆษณา เพื่อให้สามารถถ่ายทอดแนวคิดได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสื่อที่ใช้และกลุ่มเป้าหมาย 

AD 358  บริษัทโฆษณำจ�ำลอง  3(3-0-6)                                                 
 Dummy Advertising Agency
      ประมวลองค์ความรู้ด้านโครงสร้าง การบริหารจัดการ  
บทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของแต่ละแผนกในบริษทัโฆษณา 
มาใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทโฆษณาจ�าลอง
       
AD 359 กรณีศึกษำดำ้นโฆษณำ 3(3-0-6)                                                    
 Case Study in Advertising
      การประมวลทฤษฎกีารสือ่สาร การวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์ 
ทางการตลาด พฤตกิรรมของผูร้บัสาร เป้าหมายและปัจจัยแวดลอ้ม 
อื่นๆ เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการวางแผนงาน
รณรงค์โฆษณา โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา                                         

AD 362 กำรวำงแผนกลยุทธ์สื่อใหม่เพื่อกำรโฆษณำ 3(3-0-6)                   

  New Media Strategic Planning for Advertising

รายวิชาบังคับก่อน: AD 303 การวางแผนและการจัดซื้อสื่อโฆษณา

     ศกึษา วิเคราะห์ วิจารณ์ ทฤษฎแีละรูปแบบสือ่ใหม่ในการ 

โฆษณา เพือ่หาข้อสรปุท่ีน�าไปสูค่วามก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ 

การโฆษณา ในเร่ืองของโครงสร้าง ลกัษณะและธรรมชาติของสือ่ใหม่ 

กระบวนการและข้ันตอนการด�าเนนิงาน การเตรยีมการ การวางแผน 

การผลติ เนือ้หา รปูแบบ การน�าไปใช้ และการประเมนิผล  ผลกระทบ 

ต่อการรณรงค์ทางการสื่อสาร ตลอดจนความรับผิดชอบและ 

จรรยาบรรณของการใช้สื่อใหม่

AD 363  กำรวำงแผนกลยุทธ์กิจกรรมทำงกำรตลำด 3(3-0-6)                     

 Strategic Planning of Event Marketing

รายวิชาบังคับก่อน: AD 201 หลักการโฆษณา         

 ความส�าคัญของแผนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร้าง

ตราสินค้า การวางแผนกลยุทธ์และข้ันตอนต่างๆของกิจกรรม 

การตลาด ในแผนรณรงค์โฆษณา รูปแบบหน่วยงานในการให้บริการ 

และบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องในการวางแผนกิจกรรมทางการตลาด  รวมถึง 

การสร้างสรรค์กิจกรรมและสื่อท่ีใช้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

สื่อสาร

AD 364  กำรวำงแผนกลยุทธ์สื่อโฆษณำขั้นสูง   3(3-0-6)                           

 Advanced Advertising Media Planning

รายวิชาบังคับก่อน: AD 303 การวางแผนและการจัดซื้อสื่อโฆษณา

         ประมวลทฤษฎีและแนวคิดการวางแผนและจัดซ้ือสื่อ 

หลักการและเทคนิคการก�าหนดกลยุทธ์ และกลวิธีการน�าสื่อมา 

ประยุกต์ใช้พฒันาวางแผนและจดัซ้ือสือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการ

สือ่สารการตลาดในปัจจบัุน รวมท้ังศกึษาแนวโน้มความเปลีย่นแปลง 

ของการใช้สื่อในแผนรณรงค์โฆษณา วิธีใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีประเมินประสิทธิผลของการใช้สื่อ โดยเน้นการใช้กรณีศึกษา
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AD 365 กำรบริหำรงำนลูกค้ำข้ันสูง  3(3-0-6)                                           
 Advanced Account Management
รายวิชาบังคับก่อน: AD 319 การบริหารงานลูกค้า
        การน�าหลกัและทฤษฎกีารบรหิารงานบริการลกูค้ามาประยุกต์ 
ใช้ในการด�าเนินงานธุรกิจของหน่วยงานและบริษัทตัวแทนโฆษณา  
ในด้านการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เทคนิค กลยุทธ์การให้บริการ และการประสานงาน
กับบรษิทัลกูค้า การเสรมิสร้างและรักษาความสมัพนัธ์กับบริษทัลกูค้า 
ตลอดจนการควบคุม วิเคราะห์ และการติดตามประเมินผล เพื่อน�า 
มาปรับปรุงแก้ไขวิธีการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

AD 366 กำรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องำนโฆษณำ    3(3-0-6)
 Print Production for Advertising
 กระบวนการผลติงานโฆษณาทางสือ่สิง่พมิพ์ แนวคิด และ 
วิธีการวางองค์ประกอบ ส�าหรับสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ กระบวน 
การพิมพ์และเทคนิคการพิมพ์

AD 367 กำรโฆษณำในยุคดิจิทัล 3(3-0-6)
 Advertising for Digital Age  
        หลกัการ แนวคดิ ของการโฆษณาผ่านสือ่ดิจทัิลและสือ่ใหม่ 
การเลือกรูปแบบและการน�าไปใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ 
กลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล

AD 368 กิจกรรมเพื่อสังคมส�ำหรับงำนโฆษณำ 3(3-0-6)
        Corporate Social Responsibility for Advertising
 หลกัการ แนวคดิ และความส�าคญัของกิจกรรมเพือ่สงัคม 
ส�าหรับงานโฆษณา การก�าหนดรูปแบบ ความสอดคล้องและวิธีการ
ขององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินผล
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

AD 369 กำรคิดสร้ำงสรรค์         3(2-2-6)
         Creative Thinking
        ความหมายและวิธีการของการคิดสร้างสรรค์ เทคนิค 
การคิดและแนวปฏิบัติในการสร้างความคิด การพัฒนาความคิด 
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานโฆษณา

AD 370 กำรวิจัยเชิงคุณภำพส�ำหรับงำนโฆษณำ   3(3-0-6)
 Qualitative Research for Advertising
รายวิชาบังคับก่อน : AD 318 การวิจัยโฆษณา
 แนวคิด หลกัการ และความส�าคัญ ของการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ในงานโฆษณา ประเภทของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้ในงานโฆษณา 
รูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการท�าวิจัยเชิงคุณภาพ

AD 371 กำรแปลเพื่อนักนิเทศศำสตร์  3(3-0-6)
 Translation for Communication Arts  
 Professionals
        การวิเคราะห์และการตคีวามต้นฉบับงานนเิทศศาสตร์ การแปล 
ทีใ่ห้ความส�าคญักับกลุม่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ การเลอืกรูปแบบ
การแปลที่เหมาะสม และการประเมินคุณค่าของบทแปล

AD 372  กำรศึกษำงำนโฆษณำในสถำนประกอบกำร  3(1-5-6)
        Advertising  Visit for Experience
       แนวคิดเกี่ยวกับงานโฆษณาในภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และ
ธุรกิจเอกชน การศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการท�างานโฆษณาของ
องค์กร ลกัษณะงานโฆษณา กระบวนการด�าเนนิงานโฆษณาในองค์กร 
สถานประกอบการ

AD 401 กำรสัมมนำโฆษณำ 3(2-2-4)
  Seminar in Advertising
 สภาพปัจจุบันของธุรกิจโฆษณา ปัญหาอุปสรรคและข้อ
จ�ากัดของการโฆษณา ข้อถกเถียงปัจจบัุนของการโฆษณา ภาระหน้าที่ 
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนผลกระทบ  
ต่อการตลาด รวมทัง้การน�ากรณศีกึษาปัญหาถกเถียงในวงการธรุกิจ 
โฆษณา

AD 403 กำรฝึกงำนหรือสำรนิพนธ์   3(3-0-6)
 Internship or Mini-Thesis       
 ในภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาที่ศึกษาวิชาต่างๆครบ 
หลกัสตูรและมแีต้มเฉลีย่ตามเกณฑ์ สามารถเลอืกการฝึกงาน พร้อมท้ัง 
ท�ารายงานการฝึกงาน นกัศกึษาไม่สามารถฝึกงาน จะต้องท�าสารนพินธ์ 
ในหัวข้อเกี่ยวกับสาขาวิชาการโฆษณา
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AD 410 สหกิจศึกษำทำงกำรโฆษณำ         6(600 ช่ัวโมง)                   
 Co-operative Education in Advertising
          นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย ที่ศึกษาวิชาต่างๆครบ 
หลกัสตูรและมแีต้มเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 2.50 รวมทัง้มคีณุสมบัติครบถ้วน 
ตามที่ก�าหนด อาจเลือกโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเข้าท�างาน 
ในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ ในงานที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่สาขาได้ตกลงหรือก�าหนดไว้ พร้อมท้ังท�ารายงานที่ได้รับ 
มอบหมาย โดยจะต้องเข้าท�างานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์

AP 301 ศิลปะกำรแสดงเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Performing Arts
 ประวัติ ความหมาย และพัฒนาการของศิลปะการแสดง  
ที่มีผลต่อชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ของศิลปะการแสดงกับสังคม 
ปัจจุบัน พื้นฐานการสร้างองค์ประกอบของละคร การปฏิบัติหน้าที่  
ของฝ่ายด�าเนินการต่างๆ และการจัดการแสดงเบื้องต้น

AP 302 พื้นฐำนกำรใช้เสียง 3(1-2-6)
 Voice Training
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการฝึกเสียง ฝึกการหายใจ 
การออกเสียงที่ถูกต้อง วิธีการเปล่งเสียงส�าหรับการแสดงประเภท
ต่างๆ การใช้เสียงเพื่อสื่อความหมายและความรู้สึก

AP 303 กำรแสดง 1 3(1-2-6)
 Acting 1
 ทฤษฎแีละภาคปฏบัิติของพืน้ฐานการแสดงละครสมยัใหม่ 
ตามหลักการแสดงของสตานิสลาฟสกี การเตรียมความพร้อมของ 
นักแสดง ทั้งด้านร่างกาย เสียง สมาธิ และด้านอื่นๆ ซึ่งส่งเสริม 
ความจริงใจและพลังในการแสดง การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการแสดง  
เพื่อเป็นพื้นฐานและการฝึกฝนในการพัฒนาการแสดง

AP 307 วรรณกรรมกำรละครสำกล 1  3(3-0-6)
 World Drama Literature 1
 การศึกษาบทละครสากลท่ีเป็นแบบอย่างในด้านแนวคิด  
รูปแบบการน�าเสนอ คณุค่า และความส�าคัญ ซ่ึงเป็นแนวทางในการ 
สร้างสรรค์งานละครอย่างมืออาชีพ

AP 309 กำรก�ำกับกำรแสดง 1 3(1-2-6)
 Directing 1
รายวิชาบังคับก่อน : AP 303 การแสดง 1
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการก�ากับการแสดงข้ันพื้นฐาน  
ที่ส�าคัญต่อการแสดง แบบฝึกหัดการก�ากับการแสดง โดยมุ่งเน้นที ่
ความจริงใจที่จะสื่อสารความคิดต่อผู้ชม การวิเคราะห์บทละคร 
การตีความ และทดลองน�าเสนอออกมาในรปูแบบของตนเอง โดยการ 
แสดงฉากสั้นๆ

AP 310 กำรเขียนบทละครเวที 1 3(1-2-6)
 Playwriting 1
 หลกัเบ้ืองต้นในการเขียนบทละครเวที ฝึกปฏบัิตกิารเขียนบท 
โดยใช้เร่ืองราวและประสบการณ์ใกล้ตัวในการสร้างแก่นเรื่อง  
ลักษณะนิสัยของตัวละคร และการด�าเนินเรื่องอย่างสมเหตุสมผล  
รูปแบบการน�าเสนอสมจริง ผู ้เรียนสามารถเขียนบทละครเวท ี
องก์เดียวได้

AP 311 กำรฝึกปฏิบัติทำงกำรแสดง 3(1-2-6)
 Theatre Workshop
 การฝึกปฏบัิตแิละรบัผดิชอบหน้าทีฝ่่ายต่างๆของโครงการ  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย เลือกฝ่ายที่ผู้เรียนสนใจและอาจารย์ผู้สอน 
เห็นสมควร โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ดูแลและประเมินผล

AP 312 กำรก�ำกับเวที 3(1-2-6)
 Stage Management
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการก�ากับเวที คุณสมบัติและ 
หน้าที่ของผู้ก�ากับเวที ความรับผิดชอบ การด�าเนินงาน และการ
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดการ
แสดง การฝึกปฏิบัติก�ากับเวทีตามที่ได้รับมอบหมาย

AP 314 ประวัติศำสตร์ศิลปะกำรแสดง 3(3-0-6)
 History of Performing Arts
 แนวคดิพืน้ฐานและวิวัฒนการของศลิปะการแสดง บรบิท 
ทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคมและวัฒนธรรม ทีม่ผีลต่อการสร้างสรรค์ 
ผลงานสลิปะการแสดง หลากหลายรปูแบบในยุคสมยัต่างๆ การศกึษา 
โครงสร้างรูปแบบของการแสดงที่ส�าคัญของโลก 

AP
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AP 315 งำนด้ำนฉำกและเวที  3(1-2-6)
 Stagecraft 
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานด้านเวทีเก่ียวกับการสร้างฉาก  
การจัดเตรียมอุปกรณ์ประกอบฉาก ให้เหมาะสมกับลักษณะประเภท  
ของโรงละครและเวที การเลือกใช้เคร่ืองมือและวัสดุต่างๆในการ 
สร้างฉาก รวมถึงฝึกปฏบิตัวิิธกีารสร้าง ตดิต้ัง ทาสฉีาก การเก็บรักษา 
ฉาก หน้าที่ ความรับผิดชอบ และขั้นตอนการท�างานด้านฉากและ
เวที เพื่องานศิลปะการแสดง

AP 316 กำรวิเครำะห์วรรณกรรมกำรละครสำกล 3(3-0-6)
 Analysis World Drama Literatures
 การศกึษาหลกัในการอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมการละคร 
โดยศึกษาจากวรรณกรรมสากลท่ีมีมาตรฐาน เรียนรู้ โครงสร้าง  
ประเภท และแนวทางการน�าเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง 
ความเข้าใจแก่นเรื่อง การตีความตัวละคร สัญลักษณ์ และสาระ 
ส�าคัญที่ผู้เขียนต้องการสื่อในบทละคร

AP 317 กำรสร้ำงสรรค์องค์ประกอบเพื่อศิลปะ 3(1-2-6)
 กำรแสดง
  Creative Art Composition for Performing Arts
 การสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลปะการแสดงจากความคดิ  
สร้างสรรค์และจินตนาการ ความหลากหลายของรูปทรง เส้น สี  
และระยะ การสร้างความกลมกลืน เพื่อพัฒนาสุนทรียะและทักษะ 
พื้นฐาน ในการออกแบบเพื่องานศิลปะการแสดง

AP 318 กำรบริหำรงำนศิลปะกำรแสดง  3(3-0-6)
 และธุรกิจบันเเทิง
 Theatre Management and Entertainment
 Business 
 ความรู้เบ้ืองต้นของการบริหารงานการจัดการแสดงรูปแบบ 
ต่างๆ เช่น การจดัละครเวที การจดัละครโทรทศัน์ การผลติภาพยนตร์ 
การจัดการเปิดตวัสนิค้าและบรกิาร และการจัดการแสดงในรปูแบบ 
อื่นๆโดยการวางแผนการด�าเนินงาน การจัดการงบประมาณ การ 
บริหารงานบุคคล การประชาสมัพนัธ์ การโฆษณา และการประเมนิผล 
การบริหารจัดการวัฒนธรรม และการจัดการศิลปะแบบยั่งยืน

AP 350  กำรแสดง 2 3(1-2-6)
 Acting 2
รายวิชาบังคับก่อน : AP 303 การแสดง 1
 ทฤษฎแีละภาคปฏบัิตขิองพืน้ฐานการแสดงละครสมยัใหม่ 
ตามหลักการแสดงของสตานิสลาฟสกี  การวิเคราะห์ความต้องการ 
และจุดมุ่งหมายของตัวละคร ท่ีส่งผลต่อการกระท�าและพัฒนาการ
ของตัวละคร จิตวิทยาที่สนับสนุนการแสดงอย่างมีเหตุผล ฝึกปฏิบัติ
และพัฒนาความสามารถทางด้านการแสดงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AP 351  กำรแสดง 3 3(1-2-6)
 Acting 3
รายวิชาบังคับก่อน : AP 350 การแสดง 2
 ทฤษฎแีละภาคปฏบัิตขิองพืน้ฐานการแสดงละครสมยัใหม่  
ตามหลักการแสดงของสตานิสลาฟสกี เน้นการวิเคราะห์และแก้ไข 
ปัญหาในการแสดง สามารถแสดงละครแนวอื่นๆนอกจากแนว 
สมจริงได้ รวมทั้งสามารถสวมบทบาทของตัวละครที่มอบหมาย 
ให้ได้อย่างน่าสนใจ

AP 354  กำรเขียนบทละครเวที 2 3(1-2-6)
 Playwriting 2
รายวิชาบังคับก่อน : AP 310 การเขียนบทละครเวที 1
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเขียนบทละครเวทีข้ันสูง 
ในด้านการสร้างแก่นเร่ือง โครงเร่ือง ลักษณะนิสัยตัวละครและ
การด�าเนินเร่ืองอย่างสมเหตุสมผล การศึกษาแนวทางการสร้างบท 
แนวทางเลือกเทคนิคในการเล่าเรื่องท่ีหลากหลายการสร้างสรรค์ 
บทละครเรื่องยาว

AP 355  กำรก�ำกับกำรแสดง 2 3(1-2-6)
 Directing 2
รายวิชาบังคับก่อน : AP 309  การกำากับการแสดง 1
 ทฤษฎแีละภาคปฏบัิตขิองการก�ากับการแสดง แนวความคดิ 
ในการก�ากับการแสดง มุง่เน้นการน�าเสนอความคิดหลกัในการก�ากับ 
การแสดง การมองเห็นภาพรวม การสื่อสารให้นักแสดงเข้าใจ  
การใช้ภาพในการแสดงสื่อความหมาย โดยมีศรัทธาในการก�ากับ 
การแสดงในฐานะของการสร้างสรรค์งานออกมาอย่างมีศิลปะ
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AP 362  กำรอ่ำนและกำรตีควำมหมำย 3(1-2-6)
 Oral Interpretation
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการอ่านบทร้อยแก้วภาษาไทย  
และวาทวิทยาเบื้องต้น การตีความหมายและการประะยุกต์ใช้กับ 
การแสดง ทฤษฎีการวิเคราะห์และการแสดงละครประเภทอ่าน  
ตลอดจนกลวิธต่ีางๆ ในการจดัแสดงละครประเภทอ่าน เพือ่น�าเสนอ  
สาระและสุนทรียะให้ผู้อื่นเข้าถึงความหมายได้อย่างลึกซึ้ง

AP 363 กำรเคลื่อนไหวบนเวที 3(1-2-6)
 Stage Movement
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติข้ันพื้นฐานของการเคลื่อนไหว
ร่างกายในการแสดงบนเวที การสร้างความสมัพนัธ์และความยืดหยุ่น 
ในการเคลื่อนไหวร่างกาย การควบคุมและแบ่งส่วนการใช้งานของ 
กล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนต่างๆ การสังเกต วิเคราะห์ และจดจ�าการ 
เคลือ่นไหวร่างกาย การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างร่างกาย นกัแสดง 
และสภาพแวดล้อมทางการแสดง การสื่อความหมายท่ีชัดเจนของ 
จินตนาการ ผ่านการใช้ร่างกายและน�้าเสียง

AP 364  กำรแสดงละครเพลง 3(1-2-6)
 Musical Theatre
รายวิชาบังคับก่อน : AP 302  พื้นฐานการใช้เสียง
 AP 303 การแสดง 1
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการแสงโดยการผสมผสาน 
ระหว่างการขับร้อง การเต้น และการแสดงบนเวที พัฒนาทักษะ 
การใช้เสียงและการเคลื่อนไหวบนเวที การท�างานร่วมกันเป็นทีม  
นักแสดง และพัฒนาการแสดงให้มมีประสิทธิภาพ

AP 365 กำรละครไทย 3(3-0-6)
 Thai Theatre
 การศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของการละครใน
ประเทศไทย บุคคลส�าคัญในแขนงต่างๆของศิลปะการแสดง สภาพ 
แวดล้อมทางสังคม ปรัชญา และปัจจัยอื่นๆที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะ 
และวรรณคดีการละครในยุคสมัยต่างๆ

AP 366 กำรละครเอเชีย 3(3-0-6)
 Asian Theatre
 รูปแบบและวิวัฒนาการของการละคร ในระดับภูมิภาค 
อาเซียนและเอเซีย บุคคลส�าคัญในแขนงต่างๆของศิลปะการแสดง 
สภาพแวดล้อมทางสงัคม ปรัชญาและปัจจยัอืน่ๆ เช่น การเปิดตลาด 
ทางศิลปะ ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะและวรรณคดีการละครในยุคสมัย 
ต่างๆ

AP 367 กำรละครยุโรป 3(3-0-6)
 European Theatre
 การศกึษาบทละครและแนวการเขียนของนกัประพนัธ์บท 
ละครท่ีส�าคัญของยุโรป บุคคลส�าคัญในแขนงต่างๆของศิลปะการ 
แสดง สภาพแวดล้อมทางสงัคม ปรัชญา และปัจจยัอืน่ๆ ทีส่่งอทิธิพล 
ต่อศิลปะและวรรณคดีการละครในยุคสมัยต่างๆ

AP 368 กำรละครอเมริกัน 3(3-0-6)
 American Theatre
 การศกึษาบทละครและแนวการเขียนของนกัประพนัธ์บท
ละครที่ส�าคัญของอเมริกา บุคคลส�าคัญในแขนงต่างๆของศิลปะการ
แสดง สภาพแวดล้อมทางสังคม ปรัชญา และปัจจัยอื่นๆ 
ที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปะและวรรณคดีการละครในยุคสมัยต่างๆ

AP 369 กำรศึกษำเฉพำะเรื่องทำงศิลปะกำรแสดง  3(3-0-6)
 Special Topic in Performing Arts
 การศึกษาเร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับศิลปะการแสดง  
โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในการ 
ศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสม

AP 370  วรรณกรรมกำรละครตะวันตก 3(3-0-6)
 Western Drama Literature 
 การศกึษาวรรณกรรมการละครในรปูแบบต่างๆ ท่ีมมีาตรฐาน 
ของตะวันตก องค์ประกอบของวรรณกรรมการละครตะวันตก 
โดยเลือกจากบทประพันธ์ส�าคัญ ที่เป็นแบบอย่างในด้านรูปแบบการ 
ประพนัธ์ แนวคิด ค่านยิมแห่งยุคสมยั และคุณค่าทางสงัคม ตลอดจน 
คุณค่าทางศิลปะและความส�าคัญที่ให้แก่วงการการแสดง
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AP 371  กำรแต่งหน้ำส�ำหรับกำรแสดง 3(1-2-6)
 Make-up for Stage and Presentation
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการแต่งหน้าส�าหรับการแสดง  
การดูแลท�าความสะอาดและถนอมผิวหน้า การศึกษาโครงสร้าง 
ใบหน้าและแก้ไขข้อบกพร่อง เทคนิคการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับ 
บทบาทการแสดง และการออกแบบให้ตรงตามแก่นเร่ืองและ 
วัตถุประสงค์ของการแสดง เช่น การแต่งหน้าเพือ่ละครเวที แฟช่ันโชว์ 
และการแสดงต่างๆ

AP 372 กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง 1 3(1-2-6)
 Costume Design for Performing Arts 1
 การออกแบบเครือ่งแต่งกายส�าหรบัการแสดงแนวสมจริง  
เน้นการพฒันาทกัษะทีห่ลากหลาย เพือ่สร้างให้ผูเ้รยีนเป็นนกัออกแบบ 
มืออาชีพ เช่น ทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์ทางการแสดง ทักษะ 
ในการค้นคว้าข้อมูลส�าหรับการออกแบบ การศึกษาแนวโน้มเครื่อง 
แต่งการแต่ละยุคสมยั การเขียนภาพร่างเคร่ืืองแต่งกาย การวิเคราะห์ 
โครงสร้างและวัสดุในการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย ตลอดจนการจัดหา
และสร้างเครื่องแต่งกายตามความเหมาะสมของการแสดง

AP 373 กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยเพื่อกำรแสดง 2 3(1-2-6)
 Costume Design for Performing Arts 2
รายวิชาบังคับก่อน : AP 372 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
  เพื่อการแสดง 1
 การออกแบบเครือ่งแต่งกายเชิงสร้างสรรค์ เน้นการออกแบบ 
ทีห่ลากหลาย นอกเหนอืไปจากการออกแบบแนวสมจรงิ เช่น ละครเวที 
แนวต่อต้านแนวสมจรงิ ละครเวทีแนวแฟนตาซี ละครเวทีแนวทดลอง 
มวิสเิคิลรวีวิ และการแสดงโชว์ต่างๆ มุง่พฒันา กระบวนการสร้างสรรค์ 
โดยมีโจทย์และเงื่อนไขที่ก�าหนด  การวิเคราะห์ โครงสร้างและวัสด ุ
ในการตัดเย็บเคร่ืองแต่งกาย ตลอดจนการจัดหา และสร้างเคร่ือง
แต่งกายตามความเหมาะสมของการแสดง

AP 374  ก�ำกับศิลป์ 1 3(1-2-6)
 Theatrical Production Direction 1
 การศึกษาทฤษฎีการออกแบบฉากและแสงเพื่อการแสดง  
การวิเคราะห์และการตีความบท การค้นคว้าข้อมูลประกอบการ
ออกแบบ การออกแบบและพัฒนาแบบ การใช้คอมพิวเตอร์ในการ  
ออกแบบ การสร้างหุ่นจ�าลอง และการเลอืกใช้วัสดุอปุกรณ์ เน้นการ 
ประยุกต์หลักการสู่การปฏิบัติเพื่อการออกแบบฉากและแสง เรียนรู้ 
หลักคุณธรรมจริยธรรมของนักออกแบบที่ดี

AP 375  ก�ำกับศิลป์ 2 3(1-2-6)
 Theatrical Production Direction 2
รายวิชาบังคับก่อน : AP 374  กำากับศิลป์ 1
 หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวกับงานเทคนิคด้านการแสดง  
ทัง้ด้านงานฉาก แสง เสยีง และสือ่โสตทศัน์ต่างๆ โดยเน้นการศกึษา
ทฤษฎีควบคู่กับการประยุกต์ใช้ และการฝึกปฏิบัติการซ่อม สร้าง  
การตดิตัง้ และการบ�ารงุรกัษา วัสดุอปุกรณ์และครภุณัฑ์ทาง เทคนคิ
การแสดงเบื้องต้น การวิเคราะห์และวางแผนการใช้งาน การจัดซื้อ
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ประกอบเทคนิคด้านการแสดง
อย่างเหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับ

AP 376  กำรเขียนบทเชิงสร้ำงสรรค์ 3(1-2-6)
 Creative Playwriting
 ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการเขียนบทละครเพื่อการแสดง 
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเขียนบทละครโทรทัศน์ การเขียนบท
ภาพยนตร์ และการเขียนบทเพื่อกิจกรรมพิเศษ

AP 377 ระเบียบวิธีกำรวิจัยส�ำหรับศิลปะกำรแสดง 3(3-0-6)
 Research Methodology for Performing Arts
 กรอบแนวคดิ ทฤษฎ ีและระเบียบวธิวิีจยัในศาสตร์สาขา 
ต่างๆ ได้แก่ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา ฯลฯ 
ที่เกี่ยวกับโจทย์ทางศิลปะการแสดง เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ  
การวิจัยด้านศิลปะการแสดง เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การ 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ ข้อมลู และการสรปุผล อภปิรายผลการวิจยั  
ตลอดจน จรรยาบรรณของนกัวิจยั และการฝึกการเขียนรายงานการ
วิจัยด้านศิลปะการแสดง
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AP 378  ละครเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำ 3(1-2-6)
 Theatre for Education and Development
 พัฒนาการและบทบาทของ การละครเพื่อการเรียนรู ้ 
การพฒันาท้ังในระบบการศกึษาและในชุมชน ฝึกปฏบัิตกิารใช้ทฤษฎี  
และเทคนิคทางด้านศิลป ะการละครรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง  
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนา

AP 379  กำรจัดกำรงำนศิลปะกำรแสดงและกิจกรรม 3(1-2-6)
 พิเศษ
 Performing Arts Production and Event
 Management
 ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการการแสดงและ 
กิจกรรมพิเศษในรูปแบบต่างๆ การวางแผนด�าเนินงาน การจัดการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 
ตลอดจนการประเมินผล กรณีศึกษาจากกิจกรรมพิเศษที่จัดข้ึน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AP 380  กำรตลำดส�ำหรับงำนศิลปะกำรแสดง 3(1-2-6)
 Marketing for Performing Arts
 หลักการเบ้ืองต้นส�าหรับการท�างานด้านการตลาด 
ในโครงการละครต่างๆ การฝึกปฏิบัติการวางแผนการตลาด และ
การใช้สือ่ให้เหมาะสมในการท�าโครงการละครต่างๆ โดยการวางแผน 
อย่างมืออาชีพ และสามารถส่งเสริมการแสดงได้จริง

AP 381 ทฤษฎีและกำรวิจำรณ์ศิลปะกำรแสดง 3(3-0-6)
 Theory and Criticism for Performing Arts
 ทฤษฎหีลกัเกณฑ์และแนวทางการวิจารณ์การแสดงในแง่ 
ปรัชญาความคิด จดุมุง่หมาย การเสนอเรือ่งการแสดง รวมถึงหน้าท่ี 
ความรบัผิดชอบและจรรยาบรรณของผูเ้ขียนวิจารณ์ตลอดจนการฝึก
เขียนบทวิจารณ์ต่างๆ

AP 382 กำรแสดงเพื่อกำรประกอบอำชีพ 3(2-2-6)
 Acting for Career
 ฝึกฝนทกัษะพืน้ฐานของการแสดง เน้นการส�ารวจตนเอง 
เพื่อเรียนรู้และเข้าใจวัตถุดิบพื้นฐานของนักแสดง ได้แก่ ร่างกาย 
เสียง ประสาทสัมผัส อารมณ์ความรู้สึก จิตนาการ เหตุผลและ 
แรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดการกระท�า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในศักยภาพ 
การแสดงออกของตนเอง และสามารถจะน�าไปใช้ในการปรับปรุง 
บุคลิกภาพ ประยุกต์ใช้กับสายงานที่เกี่ยวข้องหรือในชีวิตประว�าวัน

AP 383 กำรแต่งหน้ำเพื่อกำรประกอบอำชีพ 3(2-2-6)
 Make up for Career
 การแต่งหน้าเพื่อน�าไปประกอบในวิชาชีพต่างๆ การ 
แต่งหน้าตนเอง รวมไปถึงการแต่งหน้าเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ 
และการแต่งหน้าเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์และองค์กร

AP 384 ศิลปะกำรเล่ำเรื่อง 3(3-0-6)
 Arts of Storytelling
 คุณลกัษณะของเร่ืองราวท่ีน�ามาถ่ายทอดในงานศิลปะและ 
วรรณกรรมประเภทต่างๆ โครงสร้างและองค์ประกอบของเรื่องราว 
ความส�าคัญของนาฏการ กลวิธีการเล่าเรื่องในลักษณะต่างๆ กรณี 
ศึกษาตัวอย่างจากบทภาพยนตร์ บทประพันธ์ และงานสร้างสรรค์ 
รูปแบบต่างๆ

AP 385 คอมพิวเตอร์เพื่องำนศิลปะกำรแสดง 3(2-2-6)
 Computers in Performing Arts
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานศิลปะการแสดง เพื่อ 
การสื่อสารให้มีความรู้ความช�านาญและความสามารถในการ 
ประยุกต์สื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันความต้องการในสังคมธุรกิจ 
และทันเทคโนโลยีในสังคม อีกทั้งสามารถเช่ือมโยงแนวความคิด 
ทางศิลปะการแสดงไปสู่การพัฒนางานสร้างสรรค์ที่ใช้คอมพิวเตอร์
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AP 400  สัมมนำศิลปะกำรแสดงประยุกต์ 3(3-0-6)
 Seminar in Applied Performing Arts
 สภาพปัจจบัุนของศลิปะการแสดงประยุกต์ ปัญหา อปุสรรค 
ข้อจ�ากัด ข้อวิพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบัน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่มีต่อสังคม ผลกระทบ และกรณีศึกษาที่เป็นปัญหาในด้านศิลปะ 
การแสดง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AP 403  กำรเตรียมงำนศิลปนิพนธ์ 3(2-2-5)
 Performing Arts Thesis Preparation
 การเตรียมความพร้อมเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
การแสดงศิลปนิพนธ์ในภาคเรียนสุดท้าย ในด้านท่ีนักศึกษาสนใจ 
เช่น ด้านก�ากับการแสดง การแสดงการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  
การออกแบบฉากแสงและเสียง เป็นต้น โดยนักศึกษาจะได้รับ 
มอบหมาย ให้ฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จ�าเป็น 
ส�าหรับการผลิตงานศิลปะการแสดงศิลปนิพนธ์ รวมไปถึงการ
รวบรวม น�าเสนอและจัดแสดงผลงาน

AP 404  ศิลปนิพนธ์ 6(2-6-10)
 Performing Arts Thesis  
 การศกึษาค้นคว้าวิจยั เพือ่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดง 
ตามความถนัดและความสนใจ

AT 201  หลักกำรบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)
 Principles of Accounting
 ความหมายและวตัถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ 
ข้อมูลทางการบัญชี กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน 
ประเภทของงบการเงิน วงจรบัญชี สมการบัญชี การวิเคราะห์รายการ 
ค้าและเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ วิธีบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู ่
การปรับปรุงรายการการปิดบัญชี การจัดท�างบการเงิน การบัญชีที ่
เก่ียวข้องกับกิจการให้บริการและการพาณิชยกรรม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
เงินสดและการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด ระบบใบส�าคัญ สมุด 
รายวันเฉพาะ การน�าโปรแกรมส�าเร็จรูปมาใช้ในการบันทึกบัญชี 
อย่างง่าย 

AT 202  กำรภำษีอำกร 3(3-0-6)
 Taxation 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายและหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลข้ัน 
พื้นฐาน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ความรู้เบื้องต้น 
เก่ียวกับภาษธุีรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษศุีลกากร ภาษสีรรพสามติ 
และภาษีอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง วิธีการค�านวณภาษีและการบันทึกบัญชี 
ทีเ่ก่ียวข้องกับภาษขีองธรุกิจและองค์กรต่างๆ การจดัท�ารายงานทาง 
ภาษี การกรอกแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
โดยยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ  
ที่จ่าย

AT 203  ทักษะกำรอ่ำนและเขียนภำษำอังกฤษ 3(2-4-6)
 ส�ำหรับวิชำชีพบัญชี
 English Writing and Reading Skills for 
 Accounting Professions
รายวิชาบังคับก่อน : LA 103  ภาษาอังกฤษ 3
 ทักษะการอ่านเอกสารและบทความภาษาอังกฤษท่ีเก่ียว
เนือ่งกับวาชีพบญัชีในด้านการบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การสอบ 
บัญชีกรณีศึกษา รายงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชีในด้านต่างๆ 
ศพัท์บัญชทัีกษะการเขียนจดหมายอเิลคทรอนคิส์ส�าหรบัวชิาชีพบัญชี  
การเขียนบทสรุปผู้บริหาร

AT 204 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณ 3(3-0-6)
 ในวิชำชีพบัญชี
 Rules, Regulations and Ethics on Accounting  
 Professions
 องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพบัญชี ประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชี พระราชบัญญัติการบัญชี พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด  
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้ท�าบัญชีและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี) ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ว่าด้วยหุ้นส่วนบรษิทั) ในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง
กับวิชาชีพบัญชีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ข้อก�าหนด กฎเกณฑ์ทางการ
บัญชี ค�าสั่ง ระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณใน
วิชาชีพบัญชี กฎเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฉพาะ

AT
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AT 213 กำรบัญชีเบื้องต้นส�ำหรับผู้ประกอบกำร   3(3-0-6)
 Introduction to accounting for entrepreneurs
 หลักการและวิธีบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู ่การ
วิเคราะห์รายการค้าและเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ การจดัท�างบทดลอง 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรขาดทุนขั้นพื้นฐาน การใช้ข้อมูล
ในงบการเงินเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์กร

AT 220 กำรบัญชีเพื่อกำรตัดสินทำงธุรกิจ   3(3-0-6)
 Accounting for Business Decision
 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี แนวคิดการ 
บัญชีและข้อมลูการบัญชีเพือ่การตดัสนิใจ การจดัท�างบประมาณและ 
งบการเงิน การใช้ต้นทุนเพื่อการวางแผนและการพัฒนาทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน

AT 301 ทฤษฎีบัญชี
 Accounting Theory  3(3-0-6)
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201  การบัญชีขั้นต้น
 วิวัฒนาการของการบัญชี กรอบแนวคิดส�าหรบัการรายงาน 
ทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรบักิจการท่ีมส่ีวน
ได้เสียสาธารณะ มาตรฐานการรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม หลักการและปัญหาเก่ียวกับรับรู้รายได้
และค่าใช้จ่ายตามลักษณะการประกอบของธุรกิจ ประเด็นเกี่ยวกับ
การวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงินในด้านสินทรัพย์ หนี้สิน 
ส่วนของเจ้าของ รายได้และค่าใช้จ่าย

AT 302 กำรบัญชีขั้นกลำง 1 3(3-0-6)
 Intermediate Accounting 1   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201  หลักการบัญชีขั้นต้น
 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 
กับสนิทรัพย์ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานบัญชีที ่
เก่ียวข้องกับองค์ประกอบงบการเงินในด้านสินทรัพย์ การจ�าแนก 
ประเภทสินทรัพย์ วีธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ 
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ การเปิดเผยและน�าเสนอข้อมูล 
เก่ียวกับสินทรัพย์ตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง

AT 303  กำรบัญชีขั้นกลำง 2 3(3-0-6)
 Intermediate Accounting 2
รายวิชาบังคับก่อน : AT 302 การบัญชีชั้นกลาง 1
 กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง
กับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และมาตรฐานบัญชีที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบงบการเงินในด้าน 
หนีส้นิและส่วนของเจ้าของ การจ�าแนกประเภทหนีส้นิ หลกัการและ 
วิธีการบัญชีเก่ียวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การเปลี่ยนแปลง 
ในส่วนของเจ้าของ การเปิดเผยข้อมลูด้านหนีส้นิและส่วนของเจ้าของ 
การบัญชีห้างหุ้นส่วน การเลกิกิจการและการช�าระบัญชี การรับรูแ้ละ 
การวัดมูลค่าของหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ การประมาณการ 
ผลประโยชน์พนักงาน การประมาณการทางบัญชี การเปิดเผยและ
น�าเสนอข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง

AT 304  กำรบัญชีต้นทุน 3(3-0-6)
 Cost Accounting  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 ความส�าคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในธุรกิจ ความ
หมายของต้นทุน การจ�าแนกต้นทุน วิธีการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลติ วัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลติ ระบบบัญชีต้นทุนงานสัง่ท�า 
ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต การปันส่วนต้นทุน การบัญชีต้นทุน
กิจกรรม การบัญชีส�าหรับเศษวัสดุ ผลิตภัณฑ์ร่วม และผลิตภัณฑ์
พลอยได้ ระบบการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การปันส่วนต้นทุนแผนก
บริการ

AT 305 กำรบัญชีบริหำร  3(3-0-6)
 Managerial Accounting   
รายวิชาบังคับก่อน : AC 333  การบัญชีต้นทุน
 เทคนิคและแนวคิดทางการบัญชีบริหาร การใช้ต้นทุน 
เพือ่การวางแผนและตดัสนิใจ การจ�าแนกประเภทต้นทนุ พฤติกรรม
ต้นทุน ต้นทุนเต็มและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ- 
ก�าไร การจัดท�าข้อมูล บัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น งบประมาณ
จ่ายลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดท�ารายงานแยก 
ตามส่วนงาน การก�าหนดราคาผลติภณัฑ์และบรกิาร การประเมนิผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การก�าหนดราคาโอน
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AT 306 กำรสอบบัญชี และกำรให้ควำมเชื่อมั่น  3(3-0-6)
 Auditing and Assurance  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 มาตรฐานการสอบบญัชี มาตรฐานการสอบทาน มาตรฐาน 
งานที่ให้ความเช่ือมั่น มาตรฐานงานบริการเก่ียวเนื่อง กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณและความรับผิดชอบของ 
ผู้สอบบัญชี ข้อตกลงในการรับงานสอบบัญชี การควบคุมคุณภาพ
งานสอบบัญชี ความเสี่ยงและสาระส�าคัญในการสอบบัญชี การ 
ประเมินความเสี่ยง การวางแผนงานสอบบัญชีตามแนวทาง Risk- 
Based Approach หลกัฐานการสอบบัญชี วิธกีารรวบรวมหลกัฐาน  
วิธกีารตรวจสอบ การเลอืกตวัอย่างในการสอบบัญชี กระดาษท�าการ  
การตรวจสอบวงจรต่างๆของธุรกิจตามความเสี่ยงท่ีศึกษา รายงาน 
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
ภาษีอากร มาตรฐานการควบคุมคุณภาพส�านักงานที่ให้บริการด้าน 
การตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเช่ือมั่นอื่น 
ตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง

AT 307 กำรบัญชีขั้นสูง 1  3(3-0-6) 
 Advanced Accounting 1
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303 การบัญชีขั้นกลาง 2
 การบัญชีส�านักงานใหญ่และสาขาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ การรับรู้รายได้กรณีพิเศษ การฝากขาย การขายผ่อน
ช�าระ การบัญชีสัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง การบัญชีส�าหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ การแก้ไขข้อผิดพลาด นโยบายบัญชีและการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี การ
บัญชีส�าหรบัการปรับโครงสร้างหนีม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าวข้างต้น

AT 308  กำรบัญชีขั้นสูง 2  3(3-0-6)
 Advanced Accounting 2  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 การบัญชีส�าหรับการรวมธรุกิจ การบัญชีส�าหรับเงินลงทนุ
ในบริษทัย่อยและบรษิทัร่วม งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

การจดัท�างบการเงินรวม การบัญชีส�าหรบักิจการร่วมค้า การแปลงค่า 
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การจัดท�างบกระแสเงินสด 

การใช้กระดาษท�าการเพื่อจัดท�างบกระแสเงินสด การบัญชีส�าหรับ

กิจการที่ไม่หวังผลก�าไร

AT 309  กำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน 3(3-0-6)

 Internal Audit and Control   

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น

 แนวคิดการควบคุมภายในและการก�ากับดูแลกิจการ 

วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน การควบคุม

ภายในตามแนวคดิของ COSO แนวคิดการตรวจสอบภายใน หน่วย

งานตรวจสอบภายใน บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน การประเมิน

ประสทิธิภาพการควบคมุภายใน การวางแผนการตรวจสอบตามแนว 

Risk-Based Approach เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ การจัดท�า

กระดาษท�าการ การตรวจสอบภายในวงจรต่างๆ การเขียนรายงาน

ผลการตรวจสอบ การติดตามผลการตรวจสอบภายใน

AT 310  กำรรำยงำนกำรเงินและกำรวิเครำะห์ 3(3-0-6)

 Financial Reporting and Analysis   

รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2 

 รายงานการเงิน รปูแบบงบการเงินทีก่�าหนดโดยกรมพฒันา 

ธรุกิจการค้า รปูแบบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การจัดท�างบการเงินในแต่ละองค์ประกอบ งบการเงินระหว่างกาล 

การจดัท�างบการเงินเปรียบเทยีบรายไตรมาสและรายปี นโยบายการ

บัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

จ�ากัดและบริษัทมหาชนจ�ากัด วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์

งบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินจากการเลอืกใช้นโยบายการบัญชี

ที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อสะท้อนและปรับกลยุทธ์

ด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการจัดหาเงินทุน และนโยบายเงินปันผล
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AT 311 กำรบัญชีภำษีอำกร  3(3-0-6)
 Tax Accounting  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202 การภาษีอากร
 AT 303 การบัญชีขั้นกลาง 2
 ภาษีเงินได้นิติบุคคล แนวคิดและความแตกต่างระหว่าง
เกณฑ์การรับรู้ รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี การค�านวณ
ภาษเีงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรบัปรงุก�าไรสทุธทิางบัญชีการ 
เงินเป็นก�าไรสุทธิทางภาษีอากร การบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได้รอตัด 
บัญชี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
การจัดท�ารายงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับภาษี การกรอกแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประจ�าปี

AT 312 ระบบสำรสนเทศในงำนบัญชี  3(2-2-6)
 Accounting Information Systems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 การบัญชีต้นทุน
 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางด้านการบญัชี วงจร
ธุรกิจข้ันพืน้ฐาน วงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรผลติ แนวคิดเก่ียวกับ 
ระบบการจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource  
Planning : ERP) แนวคดิของการบูรณาการระบบย่อยต่างๆ ในระบบ 
 ERP ระบบจดัซ้ือจดัจ้าง ระบบลกูหนี ้ระบบเจ้าหนี ้ระบบสนิทรพัย์
ถาวร ระบบสนิค้าคงคลงั ระบบบัญชีแยกประเภท การใช้ระบบ ERP 
ขนาดกลางในการจัดการทรัพยากรองค์กรในเชิงปฏิบัติการ รวมท้ัง
การก�าหนดค่า (Configuration) เพื่อใช้ในการประมวลผล แนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ XBRL การบันทึกและเรียก
ใช้งานงบการเงินในรปูแบบ XBRL รปูแบบการน�าส่งงบการเงินและ
เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

AT 313 ระบบสำรสนเทศทำงบัญชีเชิงบูรณำกำร  3(2-2-6)
 Integrated Accounting Information Systems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 แนวคิดในการใช้ระบบ SAP ในการจัดการทรัพยากร
องค์กร (ERP) ระบบย่อยด้านการบัญชีการเงิน (FI) และระบบย่อย
ด้านการบญัชีบริหาร (CO) ระบบบัญชีแยกประเภทระบบบัญชีเจ้าหนี ้
ระบบบญัชีลกูหนี ้ระบบการบรหิารสนิทรัพย์ถาวร ระบบการบรหิาร
เงินสด รวมทั้งการก�าหนดค่าเพื่อใช้ในการประมวลผล

AT 314  โปรแกรมส�ำเร็จรูปเพื่องำนบัญชี  3(2-2-6)
 Software Applications for Accounting    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 การบัญชีขั้นต้น
 แนวคิดเก่ียวกับการใช้โปรแกรมประเภทสเปรดชีทข้ันสูง 
เพื่องานด้านบัญชีการเงิน งานด้านบัญชีบริหาร งานด้านสอบบัญชี 
การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูในการวิเคราะห์ เทคนคิในการจดัท�ารายงาน 
เพื่อผู้บริหารในเชิงธุรกิจอัจฉริยะ

AT 320  ทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษส�ำหรับวิชำชีพ  3(3-0-6)
 บัญชีขั้นสูง    
 ทักษะการอ่านเอกสารและบทความภาษาอังกฤษที่เก่ียว
เนือ่งกับวิชาชีพบัญชีในด้านการบัญชีการเงิน การภาษอีากร การบญัชี 
บริหาร การสอบบัญชี กรณีศึกษา รายงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
บัญชีในด้านต่างๆ

AT 330  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและภำษี 3(3-0-6)
 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
 International Financial Reporting Standards and 
 Taxation for International Business     
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 ความส�าคัญของการบัญชีระหว่างประเทศ ธุรกรรมของ
ธุรกิจระหว่างประเทศ การเปิดเล็ตเตอร์ออฟเครดิต มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินเก่ียวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ประเดน็ด้าน
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ อนุสัญญาภาษีซ้อน การบันทึกรายการทางบัญชีของการ
ท�าธุรกรรมระหว่างประเทศ การบัญชีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและ 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน วิธีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน การบัญชีเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงินในเรื่องการ
ป้องกันความเสีย่ง การบญัชีเก่ียวกับส่วนงานด�าเนนิงาน การก�าหนด
ราคาโอนระหว่างประเทศ การจัดท�าหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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AT 331  กำรบัญชีมูลค่ำยุติธรรมและแบบจ�ำลอง  3(3-0-6)
 กำรวัดมูลค่ำ
 Fair Value Accounting and Valuation Models   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201  การบัญชีขั้นต้น
 AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 การบัญชีมลูค่ายุตธิรรม การวัดมลูค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ 
การวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสิน หลักการและแนวคิดเก่ียวกับแบบ
จ�าลองการประเมินมูลค่า แนวทางการประเมินมูลค่าของกิจการ 
วิธีการประเมินมูลค่าตามวิธีราคาตลาด วิธีราคาทุน และวิธีรายได้ 
(กระแสเงินสด)

AT 340 กำรสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Auditing in Computerized Processing   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 306 การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 แนวคดิเก่ียวกับการสอบบัญชีในสภาพแวดล้อมทีป่ระมวล 
ผลโดยคอมพิวเตอร์และการประเมินความเสี่ยง การทุจริตในระบบ 
สารสนเทศ การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน การใช้ผลงานของ 
ผู้เชี่ยวชาญ การวางแผนการสอบบัญชี การสอบทานการควบคุม 
ระบบสารสนเทศ การควบคมุท่ัวไป การควบคมุระบบงาน การตรวจ 
สอบวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจรการผลติและการจดัท�ารายงาน 
ทางการเงิน เทคนคิการตรวจสอบโดยใช้คอมพวิเตอร์ การใช้โปรแกรม 
ตรวจสอบส�าเร็จรูป 

AT 341 นิติบัญชีศำสตร์ 3(3-0-6)
 Forensic Accounting  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 306 การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 แนวคิดและหลกัการนติิบัญชีศาสตร์ ประเภทและลกัษณะ 
การทุจริตโอกาส แรงกดดันและเหตุผลเฉพาะบุคคลซ่ึงน�าไปสู่การ 
ทจุริต การตรวจสอบและสบืสวนการทจุรติ การทจุรติทางคอมพวิเตอร์ 
การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหาข้อมูลเบื้องตนส�าหรับการ
วางแผนการตรวจสอบ การพัฒนาแผนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
กับการตรวจสอบ การรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องส�าหรับการตรวจ
สอบ การวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการตรวจสอบ และการรายงานผล
ของการตรวจสอบ

AT 350  กำรวำงแผนภำษีอำกรเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 Strategic Tax Planning  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202 การภาษีอากร
 การวิเคราะห์ธุรกิจเพื่อการวางแผนบริหารภาษี เพื่อให ้
การเสียภาษีเป็นไปอย่างประหยัด ภายใต้กรอบของกฎหมายและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนบริหารภาษีของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม การวางแผนบริหารภาษีเก่ียวกับภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษี
ธุรกิจระหว่างประเทศ และภาษีท่ีเก่ียวเนื่องกับอนุสัญญาภาษีซ้อน 
วิธีการจัดท�าแผนที่ภาษีโดยใช้กรณีศึกษา

AT 351  กำรวำงแผนภำษีอำกรส�ำหรับธุรกิจ 3(3-0-6)
 ระหว่ำงประเทศ
 Tax Planning for International Businesses   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202  การภาษีอากร
 การวางแผนภาษีเงินได้ส�าหรับการท�าธุรกิจระหว่าง
ประเทศ หลักการเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
ไทยและต่างประเทศ หลักการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาที่
เก่ียวข้องกับธรุกิจต่างประเทศ สทิธปิระโยชน์ของอนสุญัญาภาษซ้ีอน 
สิทธิประโยชน์ของการได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI การก�าหนด
ราคาโอนและปัญหาในทางปฏิบัติ รวมถึงกรณีศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
ภาษีอากรระหว่างประเทศ

AT 360  กำรวำงระบบบัญชี                     3(3-0-6)
 Accounting Systems Design   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น
 AT 312  ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 การวางแผนและการวิเคราะห์ลักษณะการด�าเนินงาน 
ของธุรกิจ การศึกษาประเด็นด้านภาษี และมาตรฐานการรายงาน 
การเงินที่เกี่ยวข้อง การก�าหนดผังบัญชี การก�าหนดรูปแบบรายงาน  
การออกแบบเอกสาร การออกแบบระบบการควบคุมภายใน การเขียน 
ผังทางเดินเอกสาร การเขียนผังระบบงานที่ปฏิบัติด้วยมือและด้วย 
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการสร้างแผนภาพ  
การจดัท�าคู่มอืระบบงานต่างๆ การวางแผนการน�าไปใช้ การตดิตามผล 
และการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน
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AT 361  กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบระบบ 3(3-0-6)
 สำรสนเทศทำงกำรบัญชี
 Accounting Information System Analysis 
 And Design  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
ทางการบัญชี การรวบรวมข้อมูลและข้อก�าหนดที่ใช้ในระบบ การ 
วิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และผลประโยชน์ 
ทีไ่ด้รับจากระบบสารสนเทศ แนวคิดเพือ่การวิเคราะห์และออกแบบ 
ระบบ การจดัท�าแผนภาพกระแสข้อมลู การออกแบบเอกสารเพือ่น�า 
ข้อมูลน�าเข้า โดยค�านึงถึงเทคนิคการควบคุมการน�าเข้าข้อมูล การ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบผลลัพธ์ การบ�ารุงรักษาและ 
การสร้างความปลอดภัยให้ระบบและข้อมูล

AT 362  กำรจัดกำรฐำนข้อมูล  3(3-2-4)
 Database Management  
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 รูปแบบข้อมูลทางบัญชี รูปแบบข้อมูลทางธุรกิจ แนวคิด
เก่ียวกับฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เอนทิตีและความ
สมัพนัธ์ การท�าให้เป็นบรรทัดฐาน การจดัท�าพจนานกุรมข้อมลู ภาษี
จัดการฐานข้อมูล เพื่อการก�าหนดและสอบถาม การกู้ข้อมูล ความ
มัน่คงของระบบฐานข้อมลู บูรณภาพของข้อมลู ระบบฐานข้อมลูแบบ
กระจายและเทคโนโลยีใหม่ด้านระบบฐานข้อมูล

AT 370  กำรตรวจสอบและควบคุมระบบสำรสนเทศ  3(3-0-6)
 Information Systems Audit and Control
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 AT 313 ระบบสารสนเทศทางบัญชี
  บูรณาการ
 กรอบแนวคิดในการก�ากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบสารสนเทศ การควบคุมท่ัวไปด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะระบบงาน นโยบายด้าน
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสร้างหน่วยงานที่ก�ากับดูแลระบบสารสนเทศ การควบคุม
การพัฒนา การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การส�ารองข้อมูลและการส�ารองระบบงาน และการ 
เตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน การควบคุมการปฏิบัติงานประจ�าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การตรวจสอบ การควบคุม  
การจัดท�ารายงานการตรวจสอบ การควบคุมระบบสารสนเทศ

AT 371  กำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงบูรณำกำร 3(3-0-6)
 Integrated Enterprise Risk Management   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 309  การตรวจสอบและควบคุมภายใน
 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดการ
บริหารความเสีย่งของ COSO (COSO-Enterprise Risk Manage-
ment : COSO-ERM) ประเภทของความเสี่ยง เทคนิคการประเมิน
ความเสี่ยง การจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง การระบุเหตุการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดความเสี่ยง การก�าหนดตัวช้ีวัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ (KRI) 
การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการ
สือ่สาร การติดตามประเมนิผล การจดัท�าคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง
โดยใช้กรณีศึกษาหรือตัวอย่างธุรกิจจริง

AT 380  กำรบริหำรต้นทุนเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)
 Strategic Costing Management    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 304 การบัญชีต้นทุน
 AT 305  การบัญชีบริหาร
 กลยุทธ์ขององค์กร เครื่องมือและแนวคิดทางด้านบัญชี
บริหารท่ีช่วยในการวางแผน ควบคมุ และตดัสนิใจเชิงกลยุทธ์ แนวคดิ
การจดัท�างบประมาณและการพยากรณ์เพือ่ใช้ในการควบคุม แนวคิด

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของก�าไร การบรหิารกิจกรรม การวิเคราะห์ 

ก�าไรตามสายผลิตภัณฑ์และตามรายลูกค้า ต้นทุนเป้าหมาย วงจร

ชีวิตต้นทุน ต้นทุนคุณภาพ การบัญชีเพื่อความย่ังยืน การบัญชี 

สิ่งแวดล้อม การบัญชีการผลิตแบบลีน และประเด็นร่วมสมัยอื่น

AT 381  ระบบกำรควบคุมทำงกำรบริหำร  3(3-0-6)

 Management Control Systems  

รายวิชาบังคับก่อน : AT 305  การบัญชีบริหาร

 แนวคิดเกี่ยวกับระบบการควบคุมทางการบริหาร การใช้

งบประมาณในการควบคุม และจัดสรรทรัพยากร การกระจายศูนย์

ความรับผิดชอบ การบริหารเชิงมูลค่า การประยุกต์ระบบวัดผล 

เชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ในการก�าหนดกลยุทธ์และแนวทาง 

การด�าเนนิงาน การออกแบบระบบการวัดและประเมนิผลการปฏบัิติงาน 

การออกแบบระบบการให้รางวัลและการจูงใจเพื่อส่งเสริมให้เกิด 

การปฏิบัติงานตามแผนงาน
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AT 382  กำรบัญชีเพื่อวิสำหกิจชุมชน 3(2-2-6)

 Accounting for Community Enterprises    

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น

 AT 304  การบัญชีต้นทุน

 AT 305  การบัญชีบริหาร

 การประยุกต์แนวคิดและเทคนคิทางการบญัชีเพือ่วิสาหกิจ

ชุมชน การศึกษาความต้องการของวิสาหกิจชุมชนในด้านการจัดท�า

บัญชแีละการใช้ข้อมลูบัญชีเพือ่การบริหาร การเก็บรวบรวมข้อมลูใน

วิสาหกิจชุมชน การวางรูปแบบบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน 

การออกแบบเอกสาร การก�าหนดวิธกีารค�านวณต้นทุนอย่างง่าย การ 

ก�าหนดราคาขายจากข้อมูลต้นทุน การจัดท�ารายงานทางการเงิน 

อย่างง่ายส�าหรับวิสาหกิจชุมชน

AT 383  กำรจัดท�ำรำยงำนเชิงบูรณำกำร 3(2-2-6)

 Integrated Reporting   

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 หลักการบัญชีขั้นต้น

 AT 304  การบัญชีต้นทุน

 AT 305  การบัญชีบริหาร

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการจัดท�ารายงานเชิง 

บูรณาการเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน การจัดท�ารายงานเพื่อความ

ยั่งยืน หลักการการจัดท�ารายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม 

และการก�ากับดูแล รายงานทุนทางปัญญา รายงานทุนมนุษย์  

รูปแบบการจัดท�ารายงานตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย รายงาน 56-1 และรายงาน 56-2

AT 401  หัวข้อพิเศษทำงกำรบัญชี  3(3-0-6)

 Special lssues in Accounting     

รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 การบัญชีขั้นต้น

 ประเด็นปัญหาปัจจบัุนทีเ่ก่ียวข้องกับการบัญชกีารเงิน การ

บัญชีบริหาร การตรวจสอบและการควบคุมภายใน การสอบบัญชี 

การวางระบบและเทคโนโลยีทางการบัญชี การบัญชีภาษีอากร และ

การปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี

AT 402  กำรค้นคว้ำอิสระทำงกำรบัญชี 3(3-0-6)
 Independent Studies in Accounting   
 การค้นคว้า ทบทวน และวิจัยงานทางบัญชี ที่เกี่ยวข้อง
กับการบัญชกีารเงิน การบญัชีบรหิาร การตรวจสอบและการควบคุม
ภายใน การสอบบัญชี การวางระบบและเทคโนโลยีทางการบัญชี 
การบัญชีภาษีอากร การปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชี รวมทั้งประเด็น
ด้านสหวิทยาการ

AT 410  สหกิจศึกษำทำงกำรบัญชี  6(0-0-6)
 Co-operative Education in Accounting   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2
 AT 306  การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 AT 411 การปฏิบัติการทางบัญชี
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู ่
เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
ทางด้านการบันทึกบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน และ
การตรวจสอบภาษ ีในหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน การประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาจดัท�าโดยคณะการบญัชีร่วมกับสถาน
ประกอบการ

AT 411 กำรปฏิบัติกำรทำงบัญชี 3(2-2-6)
 Accounting Workshops    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 201 การบัญชีขั้นต้น
 การฝึกปฏบัิตกิารด้านการจดัท�าบัญชี เร่ิมตัง้แต่การออกแบบ 
และจ�าแนกเอกสารเพื่อการควบคุมภายในที่ดี การวิเคราะห์เอกสาร
ทางบญัชีเพือ่น�ามาบนัทกึบญัชตีามวงจรธรุกจิ การค�านวณภาษแีละ 
การจัดท�าแบบฟอร์มเพื่อน�าส่งภาษีตามกฎหมาย การกระทบยอด 
สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย เพื่อจัดท�า 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การจัดท�างบการเงินโดยใช้โปรแกรม
ส�าเรจ็รปูทางการบัญชีส�าหรบัธรุกิจขนาดย่อม และการจดัท�าเอกสาร 
น�าเสนองบการเงิน การจดัท�าเอกสารเพือ่น�าส่งงบการเงินต่อกระทรวง 
พาณชิย์ การจดทะเบียนจดัตัง้นติบิคุคล การจดทะเบียนเลกินติิบุคคล 
ย้ายมาจากรายวิชาเอกบังคับ ที่เลือกเรียน มาเป็นวิชาบังคับ ปรับ
รหัสวิชา ปรบัวิชาบังคบัก่อน และปรบัค�าอธบิายรายวิชาโดยเพิม่การ
จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
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AT 412  กำรปฏิบัติกำรทำงภำษีอำกร  3(2-2-6)
 Taxation Workshops   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202  การภาษีอากร
 AT 411  การปฏิบัติการทางบัญชี
 การฝึกปฏิบัติการด้านการภาษีอากร การเสียภาษีต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ เริ่มต้ังแต่การวางแผนภาษี การจัดท�า Tax  
Mapping การออกแบบและวางระบบเอกสารทางการบัญชี การ 
วิเคราะห์เอกสารทางบัญชีเพือ่น�ามาบันทกึบัญชีตามวงจรธรุกิจ การ
เก็บหลกัฐานเพือ่ใช้สนบัสนนุการเสยีภาษ ีการค�านวณภาษ ีการกรอก 
แบบฟอร์มและรายงานทางภาษเีพือ่น�าส่งภาษตีามประมวลรัษฎากร 
และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง การค�านวณเบีย้ปรับเงินเพิม่ การกระทบ 
ยอดก�าไรทางบัญชีให้เป็นก�าไรทางภาษี การจัดท�ารายละเอียด
ประกอบงบการเงินเพื่อน�าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์

AC 413  กำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรสอบบัญชี  3(2-2-6)
 Auditing workshops    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 411  การปฏิบัติการทางบัญชี
 การฝึกปฏบัิติการด้านการสอบบัญชี การวางแผนการสอบ 
บัญชี การฝึกใช้วิธีการตรวจสอบประเภทต่างๆ ในการสอบบัญชี  
การฝึกจดัท�ากระดาษท�าการในการตรวจสอบรายต่างๆ การฝึกจดัท�า 
กระดาษท�าการในการตรวจนับสินค้า การฝึกจัดท�ากระดาษท�าการ 
ในการตรวจสอบเนื้อหาสาระส�าหรับสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย ์
ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน การหนี้สินไม่หมุนเวียน การตรวจ 
สอบเนื้อหาสาระรายการประมาณการทางบัญชี เช่น ค่าเสื่อมราคา  
ค่าตัดจ�าหน่าย เป็นต้น

AT 414  กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพบัญชี   9(0-0-9)
 ด้ำนกำรสอบบัญชี
 Accounting Profesions Apprenticeships 
 on Auditing   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 411  การปฏิบัติการทางบัญชี
 การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีในขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู่ 
เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไปใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
ทางด้านการท�าบญัชีในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานของนกัศกึษาจดัท�าโดยคณะการบญัชีร่วมกับสถาน
ประกอบการ

AT 415  กำรฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพบัญชีด้ำนกำร 9(0-0-9)

 ท�ำบัญชี

 Accounting Profesions Apprenticeships 

 on Accounting    

รายวิชาบังคับก่อน : AT 411 การบัญชีปฏิบัติการ

 การปฏิบัติงานด้านการท�าบัญชีในสถานประกอบการใน

ขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ เพื่อให้นักศึกษาได้น�าหลักการและวิธีการไป

ใช้กับการปฏิบัติงานจริง ทางด้านการท�าบัญชีในหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจัดท�า

โดยคณะการบัญชีร่วมกับสถานประกอบการ

AT 416  กำรฝึกปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน  9(0-0-9)

 Internal Auditing Apprenticeships    

รายวิชาบังคับก่อน : AT 411 การปฏิบัติการทางบัญชี

 การปฏบัิตงิานด้านการตรวจสอบภายในในสถานประกอบการ 

ในขณะทีก่�าลงัศกึษาอยู่ เพือ่ให้นกัศกึษาได้น�าหลกัการและวิธกีารไปใช้ 

กับการปฏิบัติงานจริง ทางด้านการตรวจสอบภายใน ในหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน การประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

จัดท�าโดยคณะการบัญชีร่วมกับสถานประกอบการ

AT 420  สัมมนำบัญชีกำรเงิน  3(3-0-6)

 Seminar in Financial Accounting    

รายวิชาบังคับก่อน : AT 303  การบัญชีขั้นกลาง 2

 ประเดน็ปัญหาในการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และมาตรฐาน การบัญชีไปใช้ในการปฏบัิติงานด้านการบัญชีในธรุกิจ 

ประเภทต่างๆ โดยใช้กรณศีกึษา บทความ เอกสารต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจ ตลอดจนปัญหา

ด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ
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AT 421  สัมมนำกำรสอบบัญชี 3(3-0-6)
 Seminar in Auditing and Assurance   
รายวิชาบังคับก่อน : AT 306 การสอบบัญชีและการให้ความ
  เชื่อมั่น
 ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ประเด็นด้านการประเมินความเสี่ยง ประเด็นด้านการวางแผนการ
ตรวจสอบ กรณีศึกษาบทความและเอกสารต่างๆ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ ปัญหาด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ

AT 422  สัมมนำปัญหำภำษีอำกร 3(3-0-6)
 Seminar in Taxation Problems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 202  การภาษีอากร
 ประเด็นปัญหาที่เก่ียวเนื่องจากการวินิจฉัยปัญหาภาษี
อากรจากค�าพพิากษาของศาล คณะกรรมการกฤษฎกีา กรมสรรพากร 
และในส่วนท่ีเก่ียวกับกฎหมาย รวมทัง้ประมวลรัษฎากรใหม่ทีอ่อกมา
บังคับใช้ และแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้กรณีศึกษา บทความ และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AT 423  สัมมนำระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 3(3-0-6)
 Seminar in Accounting Information Systems    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 312 ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 AT 313 ระบบสารสนเทศทางบัญชี
  เชิงบูรณาการ
 ประเด็นปัญหาเก่ียวกับการประยุกต์ระบบการวางแผน
จัดการทรัพยากร (ERP) และระบบสารสนเทศทางการบัญชี การ
วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากระบบ ข้อจ�ากัดของสภาพแวดล้อมของ
ระบบและองค์การ แนวคิดเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาของระบบ 
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของระบบการวางแผนจัดการทรัพยากร 
(ERP) และระบบสารสนเทศทางด้านการบัญชี กรณศีกึษา บทความ
และเอกสารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AV

AT 424  สัมมนำกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน  3(3-0-6)
 Seminar in internal Audit and Control    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 309  การตรวจสอบและควบคุมภายใน
 ประเด็นปัจจบุนัเก่ียวกับการตรวจสอบและควบคมุภายใน 
กฎเกณฑ์และมาตรฐานการเก่ียวกับตรวจสอบภายใน กฎหมาย 
Sarbanes and Oxley ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทผู้ตรวจสอบ
ภายในสมัยใหม่ ปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
และแนวทางแก้ไขโดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสื่อสารกับคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จรรยาบรรณ  และ
จริยธรรมในวิชาชีพ

AT 425  สัมมนำกำรบัญชีเพื่อกำรบริหำร 3(3-0-6)
 Seminar in Management Accounting    
รายวิชาบังคับก่อน : AT 304  การบัญชีต้นทุน
 AT 305  การบัญชีบริหาร
 ประเด็นปัญหาในการน�าแนวคิดและเคร่ืองมือทางการ
บัญชีบริหารไปประยุกต์ในการด�าเนินงาน การพัฒนาของการบัญชี
บริหาร ปัญหาพเิศษทางการบัญชีบรหิารตามสภาพแวดล้อมปัจจบัุน
และการแก้ไขในทางปฏิบัติ จรรยาบรรณในวิชาชีพ กรณีศึกษาและ
บทความที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหาร

AV 201 อุตสำหกรรมกำรบิน 3(3-0-6)
   Aviation Industry
       แนวคิด องค์ประกอบ และความส�าคัญของอุตสาหกรรม
การบิน วิวัฒนาการและปัจจยั ทีม่ผีลกระทบต่ออตุสาหกรรมการบนิ 
ประเภทของผู้โดยสาร อากาศยาน และท่าอากาศยาน ภูมิศาสตร์
การบิน ตารางการบิน การบินประจ�าเส้นทางและการบินเฉพาะกิจ 
การร่วมทุนเส้นทาง ระบบพันธมิตรการบิน องค์กรต่างๆท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน นโยบายและมาตรการการบิน
พาณิชย์ระหว่างประเทศ ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบินต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการพัฒนาระบบและ
การลงทุนของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  27 

AV 202 จิตวิทยำกำรบริกำรเพื่อธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
      Service Psychology for Aviation Business
      ความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะของการบริการ ความ
สมัพนัธ์ระหว่างจติวิทยากับการบริการ การน�าหลกัการจติวิทยามาใช้
ในธรุกิจการบิน การรบัรูแ้ละการจงูใจในการบรกิาร การสือ่ความหมาย 
และการสื่อสารในงานบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์กับการท�างานเป็น
ทมีการพฒันาบุคลกิภาพ การบรหิารคุณภาพในการบริการ จรยิธรรม
ในงานบริการ ปัญหาและแนวทางป้องกัน

AV 203 เทคโนโลยีสำรสนเทศส�ำหรับธุรกิจกำรบิน 3(2-2-6)
       Information Technology for Aviation Business
      ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจการบิน 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจการบิน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดการในธุรกิจ
การบิน การใช้อินเทอร์เน็ตและโปรแกรมส�าเร็จรูปในธุรกิจการบิน

        
AV 204 ควำมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 3(3-0-6)
 ในธุรกิจกำรบิน  
      Social Responsibility of Aviation Business 
 Organizations 
      ความส�าคัญ หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการจดัการท่ีแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในอตุสาหกรรม 
การบิน จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบในสังคมและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน ปัญหาทางจริยธรรมในธุรกิจการบิน 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา

AV 205 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร  3(3-0-6)
 ธุรกิจกำรบิน  
 Human Resources Management in Aviation
 Business Organizations)
      แนวคิด หลักการ และขอบข่าย การจัดการทรัพยากร
มนษุย์ การสรรหา การคดัเลอืก การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน หน้าท่ี
ความรับผดิชอบ กฎระเบยีบข้อบังคบัทีเ่ก่ียวข้องในธรุกิจการบิน การ
วางแผน และกระบวนการการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ แนวโน้มการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจการบิน

AV 206 อำหำรและเครื่องดื่มส�ำหรับธุรกิจกำรบิน 3(2-2-6)
   Food and Beverage for Aviation Business
        วิวัฒนาการของอาหารและเครือ่งด่ืม ประเภทของอาหาร 
และเครือ่งดืม่ เทคโนโลยีและการผลติอาหารและเคร่ืองดืม่ สตูรการ
ท�าอาหารนานาชาติ สูตรเครื่องด่ืมที่ใช้บริการห้องรับรองและบน
เครือ่งบิน ข้อจ�ากัดการให้บริการอาหารและเครือ่งดืม่ในธรุกิจการบิน

AV 301 โภชนำกำรและบริกำรครัวกำรบิน    3(3-0-6)
   Nutrition and In-Flight Kitchen Service
        ความรู้เก่ียวกับวัตถุดิบที่จ�าเป็นในการประกอบอาหาร
บนเครื่องบิน คุณค่าทางโภชนาการ กรรมวิธีกระบวนการผลิต การ
จัดซื้อ การจัดเก็บ การจัดสรรใช้ การประกอบอาหารอย่างถูกหลัก
โภชนาการการบิน การก�าหนดรายการอาหารทีเ่หมาะสมส�าหรับเวลา
และเส้นทางการบิน วิธีการและประเภทของอาหารพิเศษท่ีบริการ
ส�าหรับสายการบินนานาชาติ การจัดเก็บและถนอมอาหารก่อนการ
บริการ การขนส่งอาหารพร้อมบริการ หลักการประกันคุณภาพ 
กระบวนการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�าหรับครัวการบิน

      
AV 302 กำรด�ำเนินงำนบริกำรบนเครื่องบิน 3(2-2-6)
   In-Flight Service Operation
        ลักษณะงานบริการบนเครื่องบิน การตรวจสอบและวิธี
การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย กรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน การประสาน
งานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ความรู้และทักษะในการบริการบน
เครื่องบิน ขั้นตอนการเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การ
เก็บรักษาและการน�ามาบริการตามเวลาและเส้นทางการบิน การใช้
อุปกรณ์บริการและอุปกรณ์ครัวบนเครื่องบิน การบริการพิเศษตาม
ประเภทของช้ันบรกิาร ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบรกิารบนเครือ่ง
บิน การฝึกปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบิน

AV 303 กำรบริกำรผู้โดยสำรภำคพื้น 3(3-0-6)
   Passenger Ground Service
        ลักษณะงานบริการภาคพื้นส�าหรับผู้โดยสารขาเข้า 
ผูโ้ดยสารขาออก ข้ันตอนการรบัลงทะเบียน เพือ่เดนิทางออก ข้ันตอน 
การรบัส่งผูโ้ดยสารทีเ่ป็นบุคคลส�าคญั บุคคลพเิศษ การบรกิารอาหาร                     
และเครือ่งดืม่ในห้องรับรองพเิศษ การประสานงานกับหน่อยงานหลกั
และหน่วยงานสนับสนุน ทั้งของภาครัฐ และเอกชน ปัญหาและ
แนวทางแก้ไขงานบริการภาคพื้น
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AV 304 กำรด�ำเนินงำนออกบัตรผู้โดยสำรเครื่องบิน  3(2-2-6)
 และกำรส�ำรองที่น่ัง                                 
   Airline Ticketing and Reservation Operation
       ข้ันตอนการออกบัตรโดยสารเครื่องบิน การส�ารองท่ีนั่ง 
ประเภทและระบบส�ารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ในธุรกิจการบิน  
การค�านวนค่าโดยสารจากเส้นทางการบิน ระบบการส�ารองที่นั่ง 
(Reservation PNR Creation) ระบบการคิดอัตราค่าโดยสาร 
(Fare Quotation) และการจัดจ�าหน่าย บัตรโดยสารแบบเบ็ดเสร็จ 
(GDS) การพฒันาระบบพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ของระบบจดัจ�าหน่าย
แบบเบ็ดเสร็จฝึกการออกบัตรโดยสารเครื่องบินและการส�ารองที่นั่ง

AV 305 กำรด�ำเนินงำนบริกำรคลังสินค้ำทำงอำกำศ 3(3-0-6)
   Air Cargo Service Operation)
 แนวคิดเก่ียวกับคลงัสนิค้า ความสมัพนัธ์ระหว่างคลงัสนิค้า 
กับการขนส่ง คลงัสนิค้ากับการขนส่ง ทางอากาศ ประเภทหมวดหมู่
ของสินค้า เอกสาร ระเบียบวิธีและกฎหมาย ภาษีศุลกากร บทบาท
และนโยบายของรัฐต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

AV 306 กำรตลำดในธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
   Aviation Business Marketing
        แนวความคิดเก่ียวกับการตลาดการบินเชิงพาณิชย์ 
กระบวนการทางการตลาด ลกัษณะผลติภณัฑ์บริการเดนิทาง อปุสงค์
และอุปทาน การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์
บริการ นโยบายและกลยุทธ์การวางแผนทางการตลาด การพัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด
รวมและคู่แข่ง การสร้างระบบเครือข่ายทางการตลาด จริยธรรม
ทางการตลาดการบิน

AV 307 ควำมปลอดภัยและนิรภัยทำงกำรบิน 3(3-0-6)
   Aviation Safety and Security
        ความส�าคัญของความปลอดภัยและนิรภัยทางการบิน  
การยศาสตร์และความปลอดภัยในการท�างาน อันตรายจากการ 
ปฏบิัตงิาน เวชศาสตร์การบนิ มนษุย์ปัจจยักบันริภัยการบนิ รปูแบบ
ของการเกิดอบุตัเิหตุ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น การประสานงานกับ
บุคลากรการบินและการจัดการงานด้าน ความปลอดภัยและนิรภัย
ทางการบิน การพัฒนาบุคลากรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน           
อุตสาหกรรมการบิน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ
กับการบิน

AV 308 กำรวิจัยธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
   Aviation Business Research 
        แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย การวางกรอบแนวคิดการวิจัย 
การออกแบบงานวิจัย ปัญหาในการวิจัยวัตถุประสงค์และประโยชน์
ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การตั้งสมมติฐาน ขอบเขตและ
ข้อจ�ากัดทางการวิจยั ข้ันตอนการท�าวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
การสรุปและเขียนผลงานวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจการบิน

     
AV 309 กฎหมำยและข้อก�ำหนดด้ำนธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
  Laws and Regulations in Aviation Business
        ระเบียบ ข้อก�าหนด อนุสัญญา สิทธิการบิน ข้อตกลง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ สายการบินทั้งในระดับ
ประเทศและนานาชาติ สิทธิของผู้ใช้ท่าอากาศยาน สิทธิของผู้
โดยสาร พิธีการของการด�าเนินการจัดตั้งสายการบิน ข้อกฎหมาย
ทางอากาศระหว่างประเทศ

AV 331 โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนส�ำหรับ  3(3-0-6) 
 อุตสำหกรรมกำรบิน                                           
   Logistics and Supply Chain for Aviation 
 Industry 
        หลักการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รูปแบบ 
โลจิสติกส์และคมนาคมประเภทต่างๆที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
การบิน รวมถึงนโยบายของภาครัฐ รูปแบบธรุกิจโลจสิติกส์เพือ่การบิน 
แผนงาน และวิธีการด�าเนินงานด้านโลจิสติกส์ทางอากาศและแบบ
ผสมผสาน

AV 332 กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรมเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6) 
 กำรบิน                                                                                                         
 Intercultural Communication for Aviation 
 Business 
 ความเข้าใจบริบทวัฒนธรรมในมติต่ิางๆและความสามารถ
ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม มีความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกัน รวมทัง้พฤติกรรม คณุค่า และมาตรฐานต่างๆโดยใช้ท้ัง
วัจนภาษาและอวัจนภาษา เพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบิน 
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AV 333 กำรจัดกำรบริกำรและนวัตกรรมในธุรกิจ  3(3-0-6)
 กำรบิน                                                 
   Service Management and Innovation 
 in Aviation Business
   แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพการบริการ 
ในธุรกิจการบิน การสร้างประสิทธิภาพในการบริการ การก�าหนด
มาตรฐานการบรกิาร การควบคมุและตรวจสอบคณุภาพบรกิาร การ
ติดตามและการประเมินคุณภาพบริการ รูปแบบการจัดการคุณภาพ
การบรกิารขององค์การการบินท่ีประสบความส�าเร็จแนวทางการพฒัา
นวัตกรรมการบริการท่ีน�าไปสู่รูปแบบการบริการใหม่ที่ตอบรับความ
เป็นพลวัตของการบริการในธุรกิจการบิน การพัฒนารูปแบบการ
บริการท่ีมาจากฐานคิดและอัตลักษณ์ความเป็นไทย เพื่อการสรรค์
สร้างทางเลือกใหม่ในการบริการ ตลอดจนการบูรณาการนวัตกรรม
การบริการที่หลากหลาย

AV 334  กำรจัดกำรวิกฤตในธุรกิจกำรบิน  3(3-0-6)
  Crisis Management in Aviation Business
        แนวคิด รูปแบบ และข้ันตอนการจัดการภาวะวิกฤต 
ที่เกิดข้ึนในบริบทของธุรกิจการบิน สาเหตุจากอุบัติเหตุ เศรษฐกิจ 
การเมอืง การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางสงัคมวัฒนธรรม ภยัพบัิติ 
โรคระบาดหรือเหตุการณ์อุบัติอื่น แนวทางการช่วยเหลือ บรรเทา 
และป้องกัน ตลอดจนการจัดท�าแผนจัดการประเด็น และวิกฤต
ทางการบิน

AV 335 กำรด�ำเนินงำนท่ำอำกำศยำน  3(3-0-6)
   Airport Operation
        ลักษณะงานและหน่วยงานต่างๆ ในท่าอากาศยาน 
โครงสร้างของท่าอากาศยาน ประเภทของท่าอากาศยาน บทบาท
ของท่าอากาศยานในธรุกิจการบิน การด�าเนนิการของพืน้ทีใ่ห้บริการ 
ในท่าอากาศยาน การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในท่าอากาศยาน 
แนวโน้มการด�าเนินงานท่าอากาศยาน

      
AV 336 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจกำรบิน 3(3-0-6)
  Consumer Behavior in Aviation Business
 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมศาสตร์ วัตถุประสงค์และ
ประเภทของการเดินทาง แบบจ�าลองและรูปแบบของการตัดสิน

ใจเดินทางโดยเครื่องบิน ทฤษฎีการเรียนรู้ เจตคติ ค่านิยมและ
บุคลิกภาพ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเดินทาง ประเภทของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวท่ีสัมพันธ์กับธุรกิจการบิน การวิเคราะห์ ท�านายและ
ควบคุมพฤติกรรม ผู้บริโภคในธุรกิจการบิน

AV 337 สัมมนำธุรกิจกำรบิน  3(3-0-6)
   Seminar in Aviation Business
        การน�าเสนอและอภิปรายเก่ียวกับประเด็นของธุรกิจ 
การบิน โดยพิจารณาจากมิติของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการบิน

AV 338 ภูมิศำสตร์กำรขนส่ง 3(3-0-6)
   Logistics Geography
 องค์ประกอบทางภมูศิาสตร์ทีเ่ก่ียวข้องกับระบบโลจสิติกส์ 
โดยเน้นเฉพาะการขนส่งและคมนาคม ทางอากาศ ลักษณะทาง
กายภาพของเส้นทางขนส่ง วิธกีารขนส่งโดยเน้นเฉพาะอตุสาหกรรม 
การบิน ทัง้ระดบัประเทศ ระดับภมูภิาค และระดับโลก การแบ่งเขตเวลา 
ความต่างของการแบ่งเขตเวลาที่มีความส�าคัญกับการขนส่ง และ
คมนาคมในอุตสาหกรรมการบิน

AV 402  ฝึกงำนทำงธุรกิจกำรบิน    3(400 ช่ัวโมง)    
 Internship in Aviation Business
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในงานท่ีได้รับ 
มอบหมายซ่ึงสอดคล้องกับวิชาชีพท่ีเลือกเรียนหรือตามที่ได้ตกลง
หรือก�าหนดไว้

AV 410 สหกิจศึกษำทำงธุรกิจกำรบิน  6(600 ช่ัวโมง)
 Cooperative Education in Aviation Business
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราว ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพด้าน
ธุรกิจการบิน หรือตามที่ได้ก�าหนดไว้ การเขียนรายงาน และการ
สมัมนาน�าเสนอผลการเรยีนรูท้ีไ่ด้รบัจากการปฏบัิติงาน การประเมนิ
ผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
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BA 101 การจัดการธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการใหม่ 3(3-0-6)
 Managing Business for New Entrepreneur
 แนวความคิดในการด�าเนินธุรกิจ ความส�าคัญของธุรกิจ 
ในฐานะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ มุมมองในการสร้าง 
ธุรกิจใหม่ พื้นฐานความรู้ทางธุรกิจที่สามารถน�าไปใช้ในการเป็น 
ผูป้ระกอบการ ได้แก่ การพฒันาความคิดทางธรุกิจ การจดัโครงสร้าง 
รูปแบบธุรกิจ การบริหารเพื่อการท�าก�าไร การสร้างความพึงพอใจ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า การเป็นผู ้น�าและการ
สนับสนุนพนักงาน

BA 102  การวิเคราะห์และการท�าแผนธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Analysis and Planning
 ความหมายและความส�าคัญของแผนธุรกิจ รูปแบบของ 
แผนธุรกิจ การก�าหนดเป้าหมายธุรกิจ การวางโครงสร้างแผนธุรกิจ  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธรุกิจ วิเคราะห์ตลาด ลกูค้าและคู่แข่งขัน 
การเลือกตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด การประมาณ
ทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการการผลิต การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การวัดและประเมินผล การด�าเนินธุรกิจ 
น�าเสนอแนวคิดในการด�าเนินธุรกิจ พร้อมเสนอแผนธุรกิจและการ
วิเคราะห์

BA 201  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)
 Introduction to Business
 ความรู้ทัว่ไปในการด�าเนนิธุรกิจ การก�าหนดต�าแหน่งทาง  
การตลาดส�าหรบัธรุกิจ การพฒันาทักษะทางธรุกิจผ่านประสบการณ์  
จริง การวิเคราะห์การลงทุน การศึกษากลยุทธ์ใหม่ๆในการด�าเนิน  
ธุรกิจ เทคนิคการขายและการบริการ การเลือกใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง  
ในการพัฒนาตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

BA 203  การภาษีอากร 3(3-0-6)
 Taxation 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับภาษอีากร วัตถุประสงค์ในการจดัเก็บ 
ภาษีอากร หลักการจัดเก็บภาษีอากรที่ดี ประเภทของภาษีอากร 
โครงสร้างของกฎหมายภาษีอากร โดยเน้นหลักการของภาษีอากร
ตามประมวลรัษฎากร ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์

BA 204 การวิจัยธุรกิจ   3(3-0-6)
 Business Research
 ความหมาย บทบาท ความส�าคัญ และประโยชน์ของ
การวิจยัทางธรุกิจ จรรยาบรรณของนกัวิจยั กระบวนการในการวิจยั 
พื้นฐานเก่ียวกับการเลือกและก�าหนดปัญหางานวิจัย วัตถุประสงค์ 
กรอบแนวความคดิ และการต้ังสมมติฐานเพือ่การตัดสนิใจทางธรุกิจ 
ประเภทและการออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ เทคนิคการรวบรวม
ข้อมูล การสุ่มตัวอย่างและสถิติส�าหรับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล 
การแปลความหมายตลอดจนการสรุปผลและการท�ารายงาน

BA 205 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส�าหรับธุรกิจ   3(3-0-6)
 Quantitative Analysis for Business
รายวิชาบังคับก่อน : MA 103 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิต
  ประจำาวัน
 ทฤษฎกีารตดัสนิใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ การใช้โปรแกรม 
เชิงเส้นในการบริหารและการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง  
ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบ
มาร์คอฟ ทฤษฎเีกม และการจ�าลองสถานการณ์ เพือ่น�าไปใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

BA 206 การสื่อสารเชิงธุรกิจ   3(3-0-6)
 Business Communication
 หลักการและเทคนิคของการสื่อสารในสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการใช้ภาษาเชิงธุรกิจ  
ค�าศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ การจัดการ การน�าเสนอและการพัฒนา 
รูปแบบการสื่อสารเชิงธุรกิจผ่านสื่อที่ทันสมัย
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BA 401  การฝึกปฏิบัติงานด้านธุรกิจ  3 หน่วยกิต
 (บริษัทจ�าลอง)
 Dummy Company
 ความคิดในการด�าเนนิธรุกิจขนาดย่อม การวางแผน การ
ด�าเนนิธรุกิจและบรหิารธรุกิจขนาดย่อม ในรปูแบบของบรษิทัจ�าลอง

BA 404  สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ 6(600 ช่ัวโมง)
 Business Experience in Co-operation 
 Education
 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาค 
การศึกษาโดยมหีน้าท่ีรบัผดิชอบในหน่วยงานอย่างแท้จริง เสมอืนหนึง่ 
เป็นพนกังานของสถานประกอบการ การปฏบัิตงิานดงักล่าวนีต้้องเป็น 
งานหรอืต�าแหน่งงาน ท่ีนกัศึกษาได้น�าความรู้และศาสตร์ต่างๆ ทีไ่ด้ 
ศึกษาในสถานศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏบิติังาน นกัศึกษาต้องจดัท�ารายงานและน�าเสนอผลการปฏบัิตงิาน

BI 201 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)
 Principles of Biology
 ลกัษณะและการจ�าแนกหมวดหมูข่องสิง่มชีีวิต ชีวโมเลกุล  
ของสิง่มชีีวติ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การถ่ายทอดพลงังาน 
และปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลส์ หลักการพันธุศาสตร์เบื้องต้น
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์และพืช การสืบพันธุ์และการเจริญ  
เติบโตของสัตว์และพืช นิเวศวิทยา พฤติกรรม และวิวัฒนาการ

BI 211 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-0)
 Principle of Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับรายวิชา : BI 201 หลักชีววิทยา
 การใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ 
การแบ่งเซลล์ เนือ้เย่ือพชืและสตัว์ เอนไซม์ กายวิภาคและสรีรวิทยา 
ของพืชและสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญของพืชและสัตว์

BI 212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
 Human Anatomy and Physiology
 โครงสร้างของร่างกายมนษุย์ ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้ 
ระบบไหลเวียนเลือดและน�้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบประสาท 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์

BI 213 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ 1(0-3-0)
 และสรีรวิทยามนุษย์ 
 Human Anatomy and Physiology Laboratory
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับรายวิชา BI 212 กายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยามนุษย์ 
 โครงสร้างของร่างกายมนษุย์ ระบบกระดกูและ กล้ามเนือ้ 
ระบบไหลเวยีนเลอืดและน�า้เหลอืง ระบบหายใจ ระบบ ทางเดินอาหาร 
และระบบสืบพันธุ์

BI 221 หลักจุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 Principles of Microbiology
รายวิชาบังคับก่อน : BI 201 หลักชีววิทยา
 หลักการทางจุลชีววิทยา การจัดหมวดหมู่ การศึกษา 
พืน้ฐานของจลุนิทรีย์ต่างๆ เก่ียวกับสณัฐานวิทยา โครงสร้างของเซลล์ 
การด�ารงชีวิตและการเจริญเติบโต พันธุกรรม การสืบพันธุ์และ 
เมตาบอลิซึม การควบคุมจุลินทรีย์และยาปฏิชีวนะ ความส�าคัญ 
ของจุลินทรีย์ทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดล้อม  
การสาธารณสุข และการแพทย์

BI 222 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา 1(0-3-0) 
 Principles of Microbiology Laboratory  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา BI 212 หลักจุลวิทยา 
 การใช้กล้องจลุทรรศน์ การจ�าแนกชนดิสณัฐานวิทยาสมบัติ
ทางชีวเคมี เทคนิคการเพาะเลี้ยง การแยก การเจริญเติบโตและ 
การยับย้ัง การก�าจดั การเก็บรกัษาพนัธศุาสตร์ของจลุนิทรย์ีชนดิต่างๆ 
และการประยุกต์ใช้
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BI 223 ชีวเคมี 1(0-3-0) 
 Biochemistry
รายวิชาบังคับก่อน : BI 201 หลักชีววิทยา 
 CH 210 เคมีอินทรีย์
 โครงสร้าง สมบัติ แหล่งก�าเนดิ ความส�าคัญและกระบวนการ 
เมตาบอลซึิมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนวิคลอีกิ ลปิิด เอนไซม์
และสารประกอบอืน่ๆท่ีมคีวามส�าคญัทางชีวเคม ีรวมถึงการล�าเลยีง
สารชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต

BI 224 ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0) 
 Biochemistry Laboratory

ปฏิบัติการที่เกี่ยวกับรายวิชา BI 223 ชีวเคมี
  การหาเอกลกัษณ์ของชีวโมเลกุล การตรวจวิเคราะห์และ
การแยกชีวโมเลกุลโดยกระแสไฟฟ้า ปฏิกิริยาของเอนไซม์ การสกัด
อเีดน็เอ การแยกสารโดยเทคนคิโครมาโตรกราฟี การใช้เครือ่งสเปก
โตรโฟโต มิเตอร์ในการศึกษาปริมาณและการท�างานของชีวโมเลกุล
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CA 201  หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)
 Principles and Theories of Communication
  ความหมาย ความส�าคัญ บทบาทหน้าที่ วิวัฒนาการ 
พัฒนาการ กระบวนการ องค์ประกอบ ประเภทและวัตถุประสงค์  
ของการสือ่สาร ทฤษฎทีีเ่ก่ียวกับการสือ่สาร ตลอดจนผลกระทบของ 
การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสาร 
มวลชนท่ีมต่ีอการเรียนรู้ ทศันคติ พฤติกรรม การพฒันาสงัคม และ 
การด�าเนินธุรกิจ

CA 203  วาทนิเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Speech Communication
 ความหมาย ความส�าคญั หลกัเกณฑ์ และเทคนคิการพดู 
ในทีชุ่มชน การฟัง การวิจารณ์ การพดูในโอกาสต่างๆ  การสมัภาษณ์ 
การโต้วาที และการพดูในสถานการณ์ต่างๆให้สมัฤทธ์ิผล การฝึกปฏบัิติ 
และการปรับปรุงบุคลิกภาพให้เหมาะสม

CA 206  นิเทศทัศน์ 3(2-2-6)
 Visual Communication
 ทฤษฎกีารรับรู้ จติวิทยาการสือ่สาร องค์ประกอบทางศลิปะ 
การตีความหมาย รวมถึงการถ่ายทอดความรู้สึกและอารมณ์ที่เกิด
จากการมองเห็น ฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์งาน เน้นการน�าไปประยุกต ์
ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกับผู้รับสารและบริบท

CA 207  ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์ 3(2-2-6)
 English for Communication Arts
 ฝึกการฟังเพือ่ความเข้าใจ โดยสามารถจบัใจความส�าคัญ
และรายละเอยีดของการสนทนา ข่าว สารคด ี รายงาน การบรรยาย 
สรุปความจากการฟัง ฝึกการอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษทางด้าน
นเิทศศาสตร์ เช่น ข่าว โฆษณา บทความ ข่าวจากโทรพมิพ์ เป็นต้น 
เพื่อจับใจความส�าคัญ รายละเอียด และเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์

CA 210  หลักและศิลปะการถ่ายภาพ 3(3-0-6)
 Principles and Art of Photography
 หลักและทฤษฎีเก่ียวกับการถ่ายภาพ และความรู้ความ
เข้าใจเรือ่งกล้องถ่ายภาพ ฝึกปฏบัิติการใช้วัสดุอปุกรณ์ เทคนคิและวิธี 
การในการถ่ายภาพ การสร้างสรรค์ภาพถ่าย เรยีนรูเ้ทคนคิการล้างฟิล์ม 
การอัดขยายภาพ เทคโนโลยีการถ่ายภาพระบบดิจิทัล และการ
ตบแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

CA 211  การสื่อสารด้วยการพูดและการน�าเสนอ 3(3-0-6)
 Speech Communication and Presentation
 Techniques
 ความหมาย ความส�าคัญ หลักเกณฑ์และเทคนิคการพูด 
ในท่ีชุมชนในงานสือ่สารมวลชน การพดูในโอกาสต่างๆ การสมัภาษณ์ 
การโต้วาท ีการฟัง การวิจารณ์ เทคนคิน�าเสนอให้สมัฤทธิผ์ล การฝึก 
ปฏิบัติ และการปรับปรุงบุคลิกภาพในการพูดและการฝึกปฏิบัติ

CA 212  การสื่อสารในสื่อใหม่ 3(3-0-6)
 New Media Communications
 วิวัฒนาการของสื่อใหม่ หลักการและความส�าคัญของ 
การสือ่สารมในสือ่ใหม่ มมุมองต่อการสือ่สารรปูแบบต่างๆ การเข้าถึง 
เนือ้หาและการรูเ้ท่าทนัสือ่ใหม่ การน�าเสนอและการมส่ีวนร่วมอย่าง 
สร้างสรรค์ในการสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์ การเผยแพร่ 
และการกระจายของข้อมูลข่าวสารในสื่อใหม่ การสื่อสารสื่อใหม่ใน 
สงัคมประชาธปิไตย เพือ่ป้องกันผลกระทบทางลบ และการประยุกต์ 
ใช้สื่อใหม่ในงานนิเทศศาสตร์

CA 213  การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-6)
 Digital Photography for Communications
 หลกัและทฤษฎรีะบบการถ่ายภาพแบบดจิทิลั การสือ่สาร 
ผ่านภาษาภาพ เทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ความคิด 
สร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ การจดัวางองค์ประกอบภาพ อารมณ์และ 
บรรยากาศในภาพถ่าย แสงและเงา การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ส�าเร็จรูปในการปรับแต่งภาพ จริยธรรมในการถ่ายภาพเพื่องาน 
นิเทศศาสตร์
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CA 354  ภาษามือไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-6)
 Thai sign Language for Communication
 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการสื่อสารของคนหูหนวก 
เบ้ืองต้น ภาษามอืไทยข้ันแนะน�า การใช้ภาษามอืไทยเพือ่การสือ่สาร 
การใช้ภาษามือไทยส�าหรับการผลิตสื่อต่างๆ

CA 355  การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ส�าหรับสื่อใหม่ 3(2-2-6)
 Multi Creative Production for New Media
 การผลติผลงาน สร้างสรรค์ส�าหรับสือ่ใหม่ (New Media) 
เรียนรู้ถึงเทคนิคการเล่าเรื่องด้วยภาพโดยการใช้กล้อง การใช้เสียง 
การถ่ายภาพ และการตัดต่อ ตลอดจนการเขียนบทและการพัฒนา
บท ส�าหรับการสร้างผลงานเพื่อสื่อใหม่

CB 203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน 3 (3-0-6)
 Introduction to Chinese Literature
รายวิชาบังคับก่อน : CB 308 ภาษาจีน 4
 วรรณคดีจนีจากอดตีถึงปัจจบุนัโดยสงัเขป โดยคดัเลอืกจาก 
วรรณกรรมจีนที่ส�าคัญในแต่ละยุค

CB 208 วัฒนธรรมจีนกับการใช้ภาษา 3 (3-0-6)
 Chinese Culture and Language Usage
 วิวัฒนาการของอารยธรรมจนีจากอดตีถึงปัจจบัุน เพือ่ให้ 
มคีวามรูท่ั้วไปในด้านอารยธรรมจนี ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีซ่ึงเป็น 
พื้นฐานในการน�าภาษาจีนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

CB 209 ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
 Chinese for Business 1
รายวิชาบังคับก่อน : CB 308 ภาษาจีน 4
 การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาจนีในงานธรุกิจท่ัวไป 
ส�านวนภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ระหว่างผูร่้วมงานและคูค้่าทาง
ธุรกิจ

CB 301 การสนทนาภาษาจีน 1 3 (3-0-6)
 Chinese Conversation 1
 การออกเสยีง การพดู การสนทนาในชีวิตประจ�าวันโดยใช้ 
ระบบสัทอักษร (Pinyin)

CB 302 การสนทนาภาษาจีน 2 3 (3-0-6)
 Chinese Conversation 2
รายวิชาบังคับก่อน : CB 301 การสนทนาภาษาจีน 1
 ทักษะการพูด ฝึกสนทนาในสถานการณ์จ�าลองโดย 
ใช้ระบบสัทอักษร (Pinyin)

CB 305  ภาษาจีน 1 3(3-3-3)
 Chinese 1
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขียน การออกเสยีงให้ถูกต้อง 
โดยใช้ระบบสัทอักษร (Pinyin) ฝึกเขียนอักษรจีนให้ถูกต้อง ศึกษา
ศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน เรียนรู้ค�าศัพท์อย่างน้อย 320 ค�า

CB 306  ภาษาจีน 2 3(3-3-3)
 Chinese  2
รายวิชาบังคับก่อน  : CB 305 ภาษาจีน 1 
 ส�านวน วลี และค�าลงท้ายประโยค ฝึกพูดและสนทนา
ในโอกาสต่างๆ ฝึกเขียนและแต่งประโยคง่ายๆให้ถูกต้อง เรียนรู้ 
ค�าศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 400 ค�า

CB 307  ภาษาจีน 3 3(3-3-3)
 Chinese 3
รายวิชาบังคับก่อน : CB 306 ภาษาจีน 2 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในเรื่องทั่วๆไป เรียนรู้
โครงสร้างไวยากรณ์จีนตามบทเรียน รวมทั้งศึกษาส�านวนภาษาจาก
ข้อเขียนความเรียง บทความสัน้ๆ เรียนรูค้�าศัพท์จนีเพิม่ข้ึนอย่างน้อย 
450 ค�า

CB
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CB 308  ภาษาจีน 4 3(3-3-3)
 Chinese 4
รายวิชาบังคับก่อน : CB 307 ภาษาจีน 3
 รูปประโยคที่ซับซ้อนข้ึน ส�านวนและบทสนทนาท่ีใช้ 
ในชีวติประจ�าวนั การอ่านและสรปุใจความส�าคัญของบทความสั้นๆ  
หรือเรืองสั้นๆ พร้อมทั้งฝึกเขียน เรียนรู้ค�าศัพท์เพิ่มข้ึนอย่างน้อย 
500 ค�า
                                                                                     
CB 312  นิทานสุภาษิตจีน 3(3-0-6)
 Chinese Fables
รายวิชาบังคับก่อน : CB 308 ภาษาจีน 4 
 คติธรรมและปรัชญาชีวิตจากนทิานสภุาษติจนี และรู้จกัใช้ 
สุภาษิตจีนให้เหมาะสม ฝึกการใช้สุภาษิตจีนแต่งประโยค

CB 315  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ 3(2-1-6)
 Business Chinese Conversation
 ศพัท์ ส�านวนทีใ่ช้วงการธุรกิจ การสนทนาในโอกาสต่างๆ 
การติดต่อลูกค้า การจัดงานเลี้ยงรับรอง การนัดหมาย การประชุม 
การขนส่งสินค้า

CB 316  ภาษาจีนประยุกต์ 3(3-0-6)
 Applied Chinese
 การศึกษาภาษาจีนโบราณผ่านบทคัดสรร เร่ืองสั้น ผล
งาน นักปราชญ์จีน โดยเปรียบเทียบกับภาษาจีนปัจจุบัน  

CB 317  การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3(2-1-6)
 Chinese Newspapers Reading
 การอ่าน การสรุปข่าวและบทความจากหนังสือพิมพ์จีน
ศึกษาการใช้ภาษา โครงสร้างของประโยคในรูปแบบต่างๆที่ใช้ใน
วงการสื่อมวลชน

CB 318  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Chinese Writing
รายวิชาบังคับก่อน : CB 348 การเขียนภาษาจีน 2  
 ศัพท์และภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเขียน 
จดหมายสมคัรงาน จดหมายสอบถาม จดหมายสัง่ซ้ือ จดหมายทวงถาม 
และจดหมายปรับความเข้าใจ ตลอดจนการกรอกใบสมคัร แบบฟอร์ม
และการเขียนบันทึก

CB 320  การแปลภาษาจีน 3(3-0-6)
 Chinese Translation
รายวิชาบังคับก่อน : CB 343 หลักภาษาจีน 
 หลักและวิธีการ รวมท้ังเทคนิคการแปล แปลประโยค 
และข้อเขียนขนาดสัน้จากภาษาจนีเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทย 
เป็นภาษาจีน แปลเอกสาร ตลอดจนส�านวนต่างๆให้ถูกต้องทั้งสอง
ภาษา

CB 321  การแปลภาษาจีนธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Chinese Translation
รายวิชาบังคับก่อน : CB 320 การแปลภาษาจีน  
 การแปลข่าวธรุกิจ การค้า รวมทัง้เอกสาร จดหมายธรุกิจ 
ประเภทต่างๆ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็น
ภาษาจีน
 
CB 324  ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
 Chinese for Tourism Sevices
รายวิชาบังคับก่อน : CB 307  ภาษาจีน 3  
 ศพัท์ ส�านวนภาษาจนีท่ีใช้ในธรุกิจการท่องเทีย่ว การฝึกพดู  
ในสถานการณ์จ�าลองของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

CB 325  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5)
 Chinese for Hotel Services
รายวิชาบังคับก่อน  : CB 307 ภาษาจีน 3 
 ศพัท์ ส�านวนภาษาจนีทีใ่ช้ในธรุกิจการโรงแรม และฝึกพดู 
ในสถานการณ์จ�าลองของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
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CB 326  ภาษาจีนส�าหรับพนักงานสายการบิน 3(2-2-6)
 Chinese for Airline Personnel
รายวิชาบังคับก่อน : CB 308 ภาษาจีน 4  
 ศัพท์ โครงสร้าง และส�านวนภาษาจีน ที่ใช้กันทั่วไปใน
แผนกต่างๆของธรุกิจการบิน ทัง้แผนกบริการภาคพืน้ดิน และแผนก 
บริการบนเครือ่งบิน รวมท้ังภาษาจนีทีใ่ช้ในการสอบคัดเลอืกเข้าเป็น 
พนักงานของสายการบิน

CB 327  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Chinese for Public Relations
รายวิชาบังคับก่อน : CB 348  การเขียนภาษาจีน 2  
 ศัพท์  ส�านวน ในประกาศโฆษณาแผ่นพับเก่ียวกับ
สินค้า  และบริการต่างๆ  ฝึกการเขียน พูด เพื่อการให้ข่าวสารแก่
สาธารณชน  และสื่อมวลชนได้อย่างรัดกุมและถูกต้อง

CB 329  ภาษาจีนส�าหรับมัคคุเทศก์ 1 3(2-2-5)
 Chinese for Tourist Guides 1
รายวิชาบังคับก่อน : CB 308  ภาษาจีน 4
 ทกัษะการใช้ภาษาจนีส�าหรบังานการน�าเทีย่วในประเทศไทย 
ของมัคคุเทศก์ ศัพท์ส�านวนท่ีใช้ในการบรรยายสถานที่ท่องเท่ียว  
งานหัตถกรรม อาหาร และงานเทศกาล การอ่านก�าหนดการและ
เอกสารที่ใช้ในการน�าเที่ยว

CB 330 ภาษาจีนส�าหรับมัคคุเทศก์  2 3(2-2-5)
 Chinese for Tourist Guides 2
รายวิชาบังคับก่อน : CB 329 ภาษาจีนสำาหรับมัคคุเทศก์ 1  
 ทักษะการใช้ภาษาจีนส�าหรับงานการน�าเที่ยวประเทศจีน 
ของมัคคุเทศก์ ศัพท์ส�านวนท่ีใช้บรรยายสถานท่ีท่องเที่ยวงาน
หัตถกรรม อาหาร และงานเทศกาล การอ่านก�าหนดการและเอกสาร
ที่ใช้ในการน�าเที่ยว

CB 331  ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 Chinese for International Trade 
รายวิชาบังคับก่อน : CB 318  การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ  
 ศพัท์และส�านวนภาษาจนีทีใ่ช้ในการด�าเนนิธุรกิจระหว่าง 
ประเทศ เน้นความเข้าใจและความสามารถในการเขียนโต้ตอบเก่ียว
กับเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

CB 332  การอ่านนวนิยายจีน 3(3-0-6)
 Chinese Fiction Reading 
 การอ่านและวิเคราะห์นวนิยายจีนร่วมสมัย ที่เลือกจาก 
นวนิยายมีชื่อเสียงของจีน เพื่อเสริมทักษะความเข้าใจภาษาจีน

CB 333  การพัฒนาค�าศัพท์ภาษาจีน 3(3-0-6)
 Chinese Vocabulary Development
รายวิชาบังคับก่อน : CB 343  หลักภาษาจีน   
 ความหมายของค�าศพัท์ภาษาจนี  ทีม่คีวามหมายเหมอืนกัน 
และตรงกันข้าม ค�าพ้องรปูและพ้องเสยีง ค�าศพัท์ใหม่ๆ เปรยีบเทียบ 
ค�าศัพท์ท่ีใช้บริบทต่างๆ ศึกษาต�าแหน่งและหน้าที่ของค�าศัพท์  
ในโครงสร้าง ประโยคภาษาจีน ฝึกฝนการใช้ค�าศัพท์แต่งประโยค
และถ่ายทอดความคิด

CB 335  ภาษาจีนส�าหรับเลขานุการ 3(3-0-6)
 Chinese for Secretaries
รายวิชาบังคับก่อน : CB 348 การเขียนภาษาจีน 2  
 การจดบันทกึข้อความทางโทรศัพท์ บนัทกึภายในส�านกังาน 
การเขียนวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม การจด 
นัดหมาย การต้อนรับ การรับรองแขก

CB 336  ภาษาจีนเพื่อการเงินการธนาคาร 3(3-0-6)
 Chinese for Finance and Banking
รายวิชาบังคับก่อน : CB 308  ภาษาจีน 4  
 ค�าศัพท์และส�านวนภาษาจีนที่ใช้ในกิจการด้านการเงิน
และการธนาคาร การใช้เช็ค การฝากถอนเงิน การโอนเงิน การ 
แลกเปลีย่น เงนิตราต่างประเทศและการกูย้มืเงนิ เป็นต้น ฝึกทกัษะ  
ในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้ช�านาญในการติดต่อกับลูกค้า
ของธนาคาร และการจัดการเกี่ยวกับเอกสารของธนาคาร

CB 337 ภาษาจนีส�าหรับสื่อมวลชน 3(2-1-6)
 Chinese for Mass Media
รายวิชาบังคับก่อน : CB 317  การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 
 หลักการใช้ภาษาและโครงสร้างของประโยคในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ใช้เพื่อสื่อสารมวลชนโดยเน้นการเขียน เสนอข่าว การใช้ 
ส�านวนโวหารที่ถูกต้อง
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CB 338  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุน 3(3-0-6)
 ในประเทศจีน
 Introduction to Investment Law in China
รายวิชาบังคับก่อน : CB 290  ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ 1  
 กฎหมายการลงทุนในประเทศจีนโดยสังเขป เรียนรู ้
นโยบายการค้า การลงทนุ อตัราภาษศีลุกากรและอืน่ๆของประเทศจนี 

CB 341  ภาษาจีน 5 3(2-2-5)
 Chinese 5
รายวิชาบังคับก่อน : CB 308  ภาษาจีน 4 
 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ภาษาจีนใน
สถานการณ์ต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกฟังและสนทนา 
ในโอกาสต่างๆ ฝึกอ่านบทความ เรื่องสั้น เพื่อจับประเด็นหลักและ
สาระส�าคัญของเรื่อง ฝึกเขียนข้อความสั้นๆ เรียนรู้ค�าศัพท์เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 500 ค�า

CB 342  ภาษาจีน 6 3(2-2-5)
 Chinese 6
รายวิชาบังคับก่อน : CB  341  ภาษาจีน  5 
 ทกัษะฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาจนีในสถานการณ์ต่างๆ 
ฝึกฟังและอ่านบทความ โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ จับความ 
สรุปความ ฝึกเขียนข้อความที่มีโครงสร้างประโยคซับซ้อน เรียนรู้ 
ค�าศัพท์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 ค�า

CB 343  หลักภาษาจีน 3(3-0-6)
 Chinese Grammar
รายวิชาบังคับก่อน  : CB  308  ภาษาจีน 4  
 ประเภทและหน้าที่ของค�า วลี และประโยค วิเคราะห์
โครงสร้างของประโยคประเภทต่างๆ 

CB 346  ศิลปะการเขียนตัวอักษรจีน 3(2-1-6)
 Chinese Calligraphy
 การเขียนตัวอกัษรจนีด้วยพูกั่นจนี ให้ถูกต้องตามหลกัการ
เขียนตัวอักษรจีนและสวยงาม

 

CB 347  การเขียนภาษาจีน 1 13(2-1-6)
 Chinese Writing 1
รายวิชาบังคับก่อน : CB  306  ภาษาจีน 2
 ทักษะการเขียนโครงเรื่อง การแบ่งย่อหน้า การเขียน 
ย่อความ การเขียนเรียงความขนาดสั้นและขนาดกลาง

CB 348 การเขียนภาษาจีน 2 3(3-0-6)
 Chinese Writing 2
รายวิชาบังคับก่อน : CB  347  การเขียนภาษาจีน 1  
 หลกัการเขียน กลวิธกีารเขียนรปูแบบต่างๆ เช่น ฝึกเขียน
รายงานตามหัวข้อที่ก�าหนด ฝึกการเขียนบทความและความเรียง 

CB 370  การอ่านภาษาจีนธุรกิจ 3(3-0-6)
 Reading for Chinese Business
รายวิชาบังคับก่อน : CB  306  ภาษาจีน 2
 ทักษะการอ่านภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ ประยุกต์ใช้เทคนิค 
การรวบรวมความ เจาะความและอนมุานความ การอ่านเนือ้หาสาระ 
เพื่อให้ความรู้ด้านธุรกิจและด้านการตลาด ทั้งที่เป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ 
สื่อผสม (Multimedia) และสื่ออินเทอร์เน็ต

CB 371  เศรษฐกิจจีนยุคปัจจุบัน 3(3-0-6)
 Current Economy of China
 สถานการณ์เศรษฐกิจจนีปัจจบัุนโดยสงัเขป เรยีนรู้ปัจจยั 
ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจีน

CB 372  สัทศาสตร์ภาษาจีน 3(3-0-6)
 Chinese Phonetics
รายวิชาบังคับก่อน  : CB  308  ภาษาจีน 4
 ระบบเสียงภาษาจีน การเขียนและอ่านสัทอักษรสากล 
อ่านออกเสียงในตัวบทต่างๆอย่างถูกต้อง
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CB 373  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวจีน 3(3-0-6)
 Geography of Chinese Tourism 
รายวิชาบังคับก่อน : CB  308 ภาษาจีน 4 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสงัคมของสถานท่ีท่องเทีย่วทัง้ของจนีและไทย 
เส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว การแบ่งเขตเวลาและเขตวัฒนธรรม 
ตลอดจนการน�าความรู้ด้านภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว

CB 376  การสอนภาษาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Chinese Language Teaching
รายวิชาบังคับก่อน : CB 343 หลักภาษาจีน
 ทฤษฎีการสอนภาษาจีน แนวทางการสอน การจัดท�า
หลักสูตร ประมวลรายวิชา และการประเมินผล

CB 377  ภาษาจีนเพื่อการเตรียมตัวส�าหรับงานอาชีพ 3(3-0-6)
 Chinese for Career Preparation
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เพื่อเตรียมพร้อม
ในการท�างาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัต ิ
การสัมภาษณ์งาน การใช้ภาษาจีนเพื่อการท�างานในองค์กร

CB 378  ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างไทย-จีน 3(3-0-6)
 Thai-Chinese Trade Relationship
 ความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ ระหว่าง
ไทย-จีน ยุคปัจจุบัน

CB 381  ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ 2 3(3-0-6)
 Chinese for Business 2
รายวิชาบังคับก่อน  : CB  209  ภาษาจีนเพื่องานธุรกิจ 1
 การอ่าน การเขียนและการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจใน
สถานการณ์ต่างๆ การเจรจาต่อรอง  

CB 382  การฟังการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1 3(2-1-6)
  Chinese Listening-Speaking for Business 1
รายวิชาบังคับก่อน : CB  385  การฟังการพูดภาษาจีน 
 ทักษะการฟังและการพูดเพื่องานธุรกิจ ฝึกสนทนาใน
สถานการณ์จ�าลอง โดยเน้นความสามารถในการสื่อความหมายทาง 
ธุรกิจ  

CB 383  การฟังการพูดภาษาจีนธุรกิจ 2 3(2-1-6)
 Chinese Listening-Speaking for Business 2
รายวิชาบังคับก่อน : CB 382 การฟังการพูดภาษาจีนธุรกิจ 1 
 ทักษะการฟังและการพูดเพื่องานธุรกิจ ฝึกสนทนาใน
สถานการณ์จ�าลอง โดยเน้นความสามารถในการสื่อความหมายทาง 
ธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น  

CB 384  ภาษาจีนเพื่อการสอบมาตรฐาน 3(3-0-6)
 Chinese for Standardized Tests
 หลักและเทคนิคในการสอบวัดระดับภาษาจีนเช่น HSK 
(Hanyu Shuiping Kaoshi) และ BCT (Business Chinese Test) 
โดยเน้นทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน รวมทั้งไวยากรณ์  
ค�าศัพท์และส�านวน

CB 385  การฟังการพูดภาษาจีน  3(3-0-6)
 Chinese Listening-Speaking  
รายวิชาบังคับก่อน : CB  305  ภาษาจีน 1
 ทกัษะการฟังและการพดู ฝึกสนทนาในสถานการณ์จ�าลอง  
โดยเน้นความสามารถในการสื่อความหมายและการออกเสียงที่ 
ถูกต้อง

CB 387  การพูดภาษาจีนในที่ประชุมชน  3(3-0-6)
 Chinese Public Speaking
 การเตรยีม การฝึกซ้อม ประเภทและเทคนคิการพดูในวาระ 
และโอกาสต่างๆ รวมทัง้วิธกีารน�าเสนอ รปูแบบบรรยาย การสนทนนา 
และการประเมินผลการพูด

CB 388  การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน  3(3-0-6)
 Computer Use in Chinese  
 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการจัดท�าเอกสาร รวบรวม 
ข้อมูล และค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การจัดท�าภาพประกอบเป็น 
ภาษาจีน
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CB 389  ประวัติศาสตร์จีนโดยสังเขป  3(3-0-6)
 Bref History of China
รายวิชาบังคับก่อน : CB  308  ภาษาจีน 4
 ประวตัศิาสตร์จนีโดยสงัเขป เพือ่เป็นพืน้ฐานในการศกึษา 
พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจีน

CB 401  การสัมมนาภาษาจีนธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Chinese Seminar
รายวิชาบังคับก่อน : CB  315  การสนทนาภาษาจีนธุรกิจ  
 อภิปรายหัวข้อธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
การค้าระหว่างไทย-จีน การลงทุนในประเทศจีน และหัวข้อที่สังคม
ก�าลังให้ความสนใจในขณะนั้น

CB 402  ประสบการณ์วิชาชีพ 3(200 ช่ัวโมง)
 Professional Experience
 การฝึกงานในสถานประกอบการทีใ่ช้ภาษาจนีไม่น้อยกว่า  
300 ช่ัวโมง หรือศกึษาภาษาจนีในประเทศจนีไม่น้อยกว่า 60 ช่ัวโมง

CE 003 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น 3(1-2-6)
      Introduction to Computer Animation
    แนวคิดและองค์ประกอบพืน้ฐานในการสร้างภาพเคลือ่นไหว 
ด้วยคอมพวิเตอร์ การประยุกต์ใช้งานความรูจ้ากคอมพวิเตอร์กราฟิก 
การออกแบบและสร้างโปรแกรมเบื้องต้น การสร้างภาพเคลื่อนไหว

CE 101 ทักษะเบื้องต้นส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)
  Fundamental Skills for Computer Engineering
 มโนทัศน์ทางคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์  
การท�างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ ระบบเลขฐานและรหัสท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ ภาษา 
เครื่องและภาษาระดับสูง ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน การใช้โปรแกรม 
ส�าเรจ็รปูต่างๆบนไมโครคอมพวิเตอร์ การพฒันาโครงงานวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์

CE 112  การท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
 Computer Programming
 มโนทัศน์ทางคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์ 
การท�างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มโนทัศน์ทาง 
การประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวิศวกรรม โดยใช้ภาษา
ฟอร์แทรน ปาสคาล ซี หรือภาษาระดับสูงอื่นๆ

CE 201  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Principles of Computer Programming
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพวิเตอร์ ทีเ่หมาะสมกับ 
การใช้งานทางวิศวกรรม เช่น ภาษาปาสคาลหรือภาษาซี การเขียน  
โปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนผังงาน การสร้างฟังก์ชันและ  
โปรแกรมย่อย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการค�านวณ 
เชิงตัวเลข การออกแบบโปรแกรม การแก้ไขความผิดพลาดและ 
ทดสอบโปรแกรม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเคร่ืองไมโคร
คอมพิวเตอร์ และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม

CE 214  คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6)
 Discrete Mathematics
 เซ็ตและล�าดับ ทฤษฎีการนับ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
ตรรกศาสตร์ พีชคณิตบูลีน การเปรียบเทียบพืชคณิตบูลีนกับวงจร 
ไฟฟ้า การออกแบบวงจรโดยพีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟและต้นไม ้
ภาษาโปรแกรม การน�าเสนอภาษาในรูปกราฟหรือวิธอีืน่ๆ เคร่ืองจกัร 
สถานะจ�ากัด และความสัมพันธ์กับไวยากรณ์ภาษา
 
CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-3-6)
 Data Structures and Algorithms
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 โครงสร้างข้อมลูแบบต่างๆ ได้แก่ สแต็ก คิว ลสิท์ ทรี กราฟ 
และโปรแกรมเวียนเกิด การจดัสรรเวลาและเนือ้ที ่การประยุกต์และ 
วิเคราะห์โครงสร้างข้อมลู การวิเคราะห์ความซับซ้อนของข้ันตอนวิธี  
และการออกแบบข้ันตอนวิธแีบบต่างๆ  การเรยีงล�าดับ การค้นหาข้อมลู 
กราฟ ปัญหาแบบเอ็นพีเบื้องต้น

CE
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CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-3-6)
 Principles of Object Oriented Programming
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 201 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การออกแบบเชิงวัตถุและการสร้างซอฟต์แวร์เชิงวตัถุ การ
ออกแบบและการสร้างคลาส เมท็อด ข้อความ กรณตัีวอย่าง การสบืทอด 
การยึดเหนี่ยวแบบสถิตและพลวัต การแทนที่และการแบ่งละเอียด 
และภาวะพหุสณัฐาน การวิเคราะห์ กรอบงานและแบบอย่างการออกแบบ 
และวิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

CE 221  วงจรดิจิทัลส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Digital Circuit for Computer Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : PH 203  ฟิสิกส์พื้นฐาน
 ระบบเชิงเลขเบ้ืองต้น พีชคณิตบูลีน ระบบเลขไบนารี 
คุณสมบัติของวงจรเกตเชิงเลข โครงสร้างพื้นฐานของเกตเชิงเลข 
เช่น DTC TTL ECL NMOS และ CMOS การสงัเคราะห์วงจรหมู่ 
เช่น วงจรบวก ALU วงจรมลัติเพลกเซอร์ วงจรใส่รหัส วงจรถอดรหัส 
แลตซ์ ฟลิป-ฟล็อป วงจรเชิงเลขแบบล�าดับ วงจรนับระบบล�าดับ
สถานะจ�ากัด ไมโครโพรเซสเซอร์เบ้ืองต้น ตัวแปลงผัน A/D และ D/A 
การทดสอบวงจรดิจิทัล

CE 222  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลส�าหรับวิศวกรรม 1(0-3-0) 
 คอมพิวเตอร์ 
 Digital Circuit for Computer Engineering
 Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 221 วงจรดิจิทัลสำาหรับวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร์
 การฝึกปฏิบัติเก่ียวกับวงจรดิจิทัลและลอจิก เพื่อเสริม
ความรู้ ความเข้าใจในหัวข้อต่างๆ ในรายวิชา  CE 221

CE 224  วงจรไฟฟ้าส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Electrics Circuits for Computer Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 องค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ซอฟฟ์และทิศทาง
อ้างองิ แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกับกราฟของข่ายวงจร  วงจรตัวต้านทาน 
การวิเคราะห์แบบปมและเมช วงจรอันดับหนึ่งและวงจรอันดับสอง 
ผลตอบต่อสัญญาณข้ันบันได ทรานสเฟอร์ฟังก์ชันเบ้ืองต้น คลื่น 
รายคาบ สัญญาณแบบไซน์และการแทนด้วยเฟสเซอร์ อิมพีแดนซ์
และแอ็ตมิตแตนซ์ 

CE 225  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)
 คอมพิวเตอร์
  Electronics Circuits for Computer Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : CE 224 วงจรไฟฟ้าสำาหรับวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร์
 ทฤษฎีสารกึ่งตัวน�า ลักษณะสมบัติและทฤษฎีการท�างาน 
ของไดโอดสารก่ึงตัวน�าและการใช้งานพื้นฐาน ลักษณะสมบัติและ
ทฤษฎกีารท�างานของทรานซิสเตอร์ไบโพลาร์และทรานซิสเตอร์สนาม
ไฟฟ้า การไบอัสวงจรขยายสัญญาณ วงจรผสมอ็อปแอมป์และการ
ใช้งานวงจรรวม

CE 226  ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 ส�าหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 Electronics Circuits Laboratory for Computer
 Engineering 
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 225 วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ปฏิบัติการในวิชา CE 225 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CE 274  การสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6)
 Data Communication
รายวิชาบังคับก่อน : CE  221 วงจรดิจิทัลสำาหรับวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร์
 การสื่อสารข้อมูลแบบดิจิทัล เทคนิคมอดูเลช่ันและ 
ดมีอดเูลช่ัน โครงสร้างและการจดัการองค์ประกอบการสือ่สารข้อมลู 
การโต้ตอบสญัญาณและโพรโทคอล การควบคุมและออกแบบ ระบบ
สื่อสารข้อมูล โครงสร้างและเทคโนโลยีของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระยะใกล้และระยะไกล

CE 302  หัวข้อขั้นสูงด้านระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)
 Advanced Topics in Database Systems
รายวิชาบังคับก่อน : CE  354  การออกแบบระบบฐานข้อมูล
 หัวข้อชั้นสูงที่น่าสนใจด้านระบบฐานข้อมูล
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CE 305  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-3-4)
 Introduction Systems Analysis and Design
 องค์ประกอบและแนวคิดของระบบ การท�าแบบจ�าลอง
ระบบ การใช้ระเบียบวิธเีคร่ืองมอืในการพฒันาระบบ การเก็บรวบรวม 
ข้อมลู การจดัท�าพจนานกุรมและโครงสร้างข้อมลู และการออกแบบ 
การไหลของข้อมูลระบบ ได้แก่ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) 
โดยเน้นการเขียนปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้การออกแบบระบบ 
การจัดหาระบบไปใช้ การบ�ารุงรักษาระบบและการตรวจสอบระบบ 
และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ CASE เพื่อสร้างแบบจ�าลอง 
ระบบ

CE 306  การโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-3-4)
 Web Applications
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    เว็บไซต์ประเภทต่างๆ ข้ันตอนการพฒันาเว็บไซต์ การเขียน 
โปรแกรมเพือ่ท�างานในส่วนเคร่ืองรบับรกิาร (Web Client) หลกัการ 
ในการติดต้ังเครือ่งเพือ่ท�าเป็นเครือ่งบริการเว็บ (Web Server) การ 
ท�างานในลกัษณะของ Dynamics WebPage ในส่วนเคร่ืองบรกิารเว็บ 
การรับส่งค่าระหว่างเครื่องผู้ใช้และเครื่องบริการเว็บ การสร้างฐาน 
ข้อมลูเพือ่ท�างานบนเว็บ การเขียนโปรแกรม เพือ่ติดต่อกับฐานข้อมลู 

CE 308  โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-4)
 Mobile Application
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 การออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ส�าหรับอปุกรณ์มอืถือ ข้อ
จ�ากัดเนือ่งจากความจชุ่องสญัญาณและการแก้ไขปัญหา กรณศีกึษา 
ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ การสร้างและพัฒนา 
ซอฟต์แวร์ประยุกต์บนอุปกรณ์มือถือ เป็นรายกลุ่มหรือบุคคล

CE 310 การท�าเหมืองข้อมูล 3(3-0-6)
 Data Mining
รายวิชาบังคับก่อน : CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
    หลักการของเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล วิธีการจัดเก็บ
และค้นหาข้อมูลปริมาณมหาศาล ทฤษฎีและเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับ
การท�าเหมืองข้อมูล แบบจ�าลองและกระบวนการของการท�าเหมือง
ข้อมูล การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

CE 312  สถาปัตยกรรมเชิงการให้บริการ  3(3-0-6)
 Service Oriented Architectures
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    น�าเสนอการเขียนโปรแกรมโดยอาศยัเทคโนโลยี XML การ
ให้บรกิารผ่านเว็บ การรวมบรกิารผ่านเวบ็เข้ากับสภาพแวดล้อม ของ
โปรแกรมทีม่อียู่ ครอบคลมุถึงหลกัการสถาปัตยกรรมเน้นการบรกิาร 
และการบริการผ่านเว็บ เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ อาทิเช่น การให้
บริการผ่านเว็บ เอ็กซ์เอ็มแอล ดีทีดี เอสโอเอพี ดับบลิว เอสดีแอล 
และยูดีดีไอ เน้นการสร้างซอฟต์แวร์จริง โดยจะพัฒนา ส่วนต่างๆ
ของระบบด้วยเคร่ืองมอืทีแ่ตกต่างกันไป รวมทัง้เครือ่งมอืภาษาจาวา
ส�าหรับการบริการผ่านเว็บ

CE 313 การจัดการโครงการ 3(3-0-6)
 Project Management
    แนวคิดเบือ้งต้นเก่ียวกับระบบการวางแผนและการวิเคราะห์ 
ระบบการด�าเนินการ การบริหารโครงการ การควบคุมโครงการ  
โดยยึดหลกัความส�าเร็จของโครงการให้ทนัตามก�าหนดเวลา และเป็น 
ไปตามข้อก�าหนดที่ตกลงไว้ ด�าเนินโครงการให้อยู่ในงบประมาณ 
ที่ได้จัดตั้ง ตลอดจนเทคนิคต่างๆในการวางแผน เช่น CPM รวมถึง 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยประมวลผล เช่น MS 
Project, WinQSB1

CE 315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง   3(3-0-6)
 Advanced Computer Architectures
รายวิชาบังคับก่อน : CE 327 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
  คอมพิวเตอร์  
 พืน้ฐานการออกแบบคอมพวิเตอร์ การออกแบบชดุค�าสัง่
และตัวประมวลผล การท�างานแบบขนาน สถาปัตยกรรมแบบ SISD  
SIDM MISD และ MIMD เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบลดจ�านวน 
ค�าสัง่แบบขนานทนความผดิพร่อง ระบบประมวลผลพหุภาค เครอืข่าย 
เชื่อมสัมพันธ์
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CE  316 วิศวกรรมระบบฝังตัว  3(3-0-6)
 Embedded Systems Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : CE 328 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
 การออกแบบและสร้างระบบการท�างานที่ควบคุมด้วย
ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทดลองแก้ปัญหา
จริงด้วยการศึกษาปัญหา การก�าหนดคุณสมบัติ  การออกแบบงาน
แบบคู่ขนาน การสร้างและรวมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน 
ระบบปฏิบัติการเวลาจริง  การทดสอบและการจัดเอกสารประกอบ
การน�าเสนอ

CE  317 การประมวลผลแบบขนาน 3(3-0-6)
 Parallel Processing
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 327 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
  คอมพิวเตอร์
 อัลกอริธึมและโครงสร้างระบบของการประมวลผลแบบ
ขนาน การตรวจสอบวัดประสิทธิภาพในแง่ต่างๆ พร้อมยกตัวอย่าง 
ระบบปฏิบัติการและภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการท�างานแบบขนาน

CE 319 ระบบปฏิบัติการเวลาจริง  3(2-3-6)
 Real Time Operating Systems
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 334 การโปรแกรมระบบและระบบ
   ปฏิบัติการ
 ระบบเวลาจรงิพืน้ฐาน Application Area ของระบบเวลาจริง 
และระบบ Embedded Systems เน้นเรื่องระบบปฏิบัติการแบบ 
เวลาจรงิทีถื่อว่าเป็นแกนของระบบเวลาจรงิ หลกัการต่างๆของระบบ 
ปฏบัิติการแบบเวลาจริง และการท�างานในส่วนต่างของระบบปฏบัิติ 
การแบบเวลาจริงเช่น Real-time task scheduling  ระบบปฏิบัติ 
การแบบเวลาจรงิท่ีเป็นแบบ Commercial Product เช่น VxWorks 
และที่เป็น Freware เช่น uCOS

CE 320 เครือข่ายอุปกรณ์รับรู้ไร้สาย 3(3-0-6)
       Wireless Sensor Networks
รายวิชาบังคับก่อน : CE 274 การสื่อสารข้อมูล
 หลักการรวบรวมข้อมูลจาก Wireless Nodes หลักการ 
ต่างๆที่จ�าเป็นได้แก่ Naming, Wireless Networking Protocols, 
Data Management และกระบวนการของ dependability ระบบ
ประมวลผลแบบเวลาจริง และการออกแบบ บริการที่จ�าเป็นส�าหรับ 
Middleware รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Wireless Sensor/ 
Actuator Networks

CE 323  ความมั่นคงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
    Computer Networks Security
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
    การจูโ่จมรปูแบบต่าๆและการป้องกัน ไฟร์วอลล์แบบต่างๆ 
และการติดตั้ง ระบบการเข้ารหัสลับและการประยุกต์ใช้  เครือข่าย
ส่วนบุคคลเสมอืนแบบต่างๆได้แก่ SSL/TLS VPN, PPTP VPN, IPsec 
VPN, เครือข่ายส่วนบคุคลเสมอืนส�าหรบัเครือข่ายไร้สาย การป้องกัน
ภัยพิบัติและการฟื้นฟูภัยพิบัติด้วยระบบการตรวจจับผู้บุกรุกและ
ระบบป้องกันผูบุ้กรกุ  การจดัการการท�างานด้านความมัน่คงปลอดภยั 
เครือข่าย

CE 324  การออกแบบและจัดการเครือข่าย 3(3-0-6)
  Networks Design and Management
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
    การออกแบบ และการจดัการเครือข่าย ซ่ึงมคีวามเก้ือหนนุ 
กันทั้งสองเรื่อง การออกแบบเครือข่ายที่ดี ส่งผลให้การดูแลจัดการ 
เครือข่ายมีประสิทธิภาพข้ึน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได ้
อย่างทนัท่วงท ีสง่ผลให้ความเสียหายทีเ่กดิขึน้นอ้ยลง การออกแบบ 
ที่ครอบคลุมเครือข่ายในระดับ LAN, MAN, และ WAN มีการ
ออกแบบให้เป็นไปตามฟังก์ชันที่ต้องการ โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพ 
ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล กระบวนการจัดท�าเอกสารที่จ�าเป็น  
ต่างๆ หลกัการและมาตรฐานของ Networks Management Protocol 
และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย

CE 326  การโปรแกรมเครือข่าย 3(2-3-4)
 Network Programming
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ทบทวนพืน้ฐานของแบบจ�าลองโอเอสไอ และแบบจ�าลอง 
ทีซีพ/ีไอพ ีรวมถึงชุดของโพรโทคอลทีซีพ/ีไอพ ีการเขียนโปรแกรมซ็อกเก็ต 
การตดิต้ังใช้งานแอพลเิคช่ันโพรโทคอลต่างๆ การเขียนโปรแกรมกับ
โพรโทคอล การควบคุมการรบัส่งข้อมลูแบบทีซีพแีละยูดีพ ีการเขียน
โปรแกรมแบบลูกข่ายและแม่ข่าย
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CE 327  โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Computer Organization and Architecture
รายวิชาบังคับก่อน : CE 221 วงจรดิจิทัลสำาหรับวิศวกรรม
  คอมพิวเตอร์
  สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของตัวประมวลผล 
ทีท่นัสมยั ฝึกการออกแบบและเขียนชุดค�าสัง่ภาษา แอสแซมบลขีอง 
ตัวประมวลผล ได้แก่ ระบบเลขฐานที่ใช้แทนข้อมูล โครงสร้าง 
ระบบหลักการท�างานและภาษาเครื่อง ออกแบบส่วนต่างๆ ของ
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยควบคุมการท�างาน 
หน่วยความจ�าหลัก หน่วยความจ�าส�ารอง อุปกรณ์อินพุต-เอาท์พุต 
การติดต่อ สื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์ แนะน�าสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์แบบขนานและแบบลดขนาดจ�านวนค�าสั่ง พื้นฐานของ
ระบบปฏบัิติการ เช่น การจดัจงัหวะประสานมลัตโิปรแกรมมงิเทคนคิ 
หน่วยความจะเสมือน เป็นต้น

CE 328  ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ 3(3-0-6)
 Microprocessor and Interface
รายวิชาบังคับก่อน : CE 327 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
  คอมพิวเตอร์
 เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมของไมโครโพรเซสเซอร ์
ลกัษณะและชนดิของไมโครโพรเซสเซอร์ ความสมัพนัธ์ระหว่างการ 
ออกแบบไมโครโพรเซสเซอร์กับตัวแปลภาษา เทคนิคการเช่ือมต่อ 
ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัสมาตรฐานและบัสความเร็วสงู การออกแบบ 
หนว่ยความจ�าอนิพตุ-เอาท์พุต  และอปุกรณป์ระกอบ การออกแบบ 
ระบบคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานควบคุมและประมวลผลทั่วไป การ
วิเคราะห์และออกแบบระบบควบคมุท่ีใช้อปุกรณ์ การเช่ือมต่ออปุกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์และไมโครโพรเซสเซอร์ การประยุกต์งานควบคุม 
ด้านต่างๆ การน�าคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเข้ากับระบบควบคุม

CE 329  ปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร์ 1(0-3-0)
 และการเชื่อมต่อ
 Microprocessor and Interface Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 328 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา CE 328

CE 330  เครือข่ายไร้สาย 3(3-0-6)
 Wireless Network 
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 หลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นวิทยุ การเข้ารหัสและส่ง 
สัญญาณดิจิทัล การแยกแยะกลุ่มสัญญาณ ความผิดพลาดของช่อง
สัญญาณดิจิทัล วิธีการแผ่กระจายสเปคตรัมมาตรฐานและพัฒนา
เครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ เช่น การส่งข้อมูลผ่าน IRDA ระบบ 
Bluetooth ชั้นกายภาพ และ MMC ของเครือข่ายไร้สาย IEEE 
802.11 X

CE 332  การสื่อสารและค�านวณแบบเคลื่อนที่ 3(3-0-6)
 Mobile Computing Communication
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 วิธีการเข้าถึงแบบหลายทางแบบแบ่งเวลา ความถ่ีช่องว่าง 
และรหัส ระบบเซลล์ พืน้ฐานการมาตรฐานการมอดเูลช่ันแบบดิจทิลั 
การจดักลุม่และการตรวจจบัความผดิพลาดของช่องสญัญาณ วิธกีาร 
กระจายสเปคตรมัแบบต่างๆ ระบบและมาตรฐานของโทรศัพท์เคลือ่นที่ 
ทีม่อียู่และทีก่�าลงัพฒันา ส่วนติดต่อกับอากาศแบบต่างๆ การเข้ารหัส 
สัญญาณเสียงในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ โพรโทคอลส�าหรับ 
เครือข่ายเชิงวัตถุ การสวิตซ์ข้อมูลวงจร/แพ็กเก็ตส�าหรับเครือข่าย 
โทรศัพท์ เคลือ่นที ่คุณภาพการให้บริการ การประยุกต์การให้บริการ
ข้อมูลในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ 

CE 334  การโปรแกรมระบบและระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)  
  Systems Programming and Operating Systems 
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 หน้าที ่โครงสร้าง กระบวนการ การโปรแกรม การประมวล 
ผลพร้อมกัน การประสานเวลา ส่วนวิกฤต semaphore การเฝ้าสงัเกต  
ภาวะติดตาย การจัดการตัวประมวลผลการจัดการหน่วยความจ�า 
การจดัการอปุกรณ์ การจดัการแฟ้ม การปกป้องทรัพยากรและการท�า
เครือข่าย การติดต่อของบรกิาร: system call เอพไีอ การพฒันาการ 
บริการ โปรแกรมเครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์: เครื่องมือ 
จัดการระบบ เครื่องมือพัฒนา และเครื่องมือปฏิบัติการ
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CE 335 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
    Internetworking Technology 
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 376   เครือข่ายคอมพิวเตอร์
    มาตรฐานเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ การท�างานในทุกเลเยอร์  
การคอนฟิกอปุกรณ์เครือข่ายเบ้ืองต้น การคอนฟิกโพรโทคอลหาเส้นทาง 
การแก้ปัญหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น เทคโนโลยีสวิตช์ 
บนเครือข่าย ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

CE 336 การพัฒนาและประยุกต์ใช้เครือข่าย       3(3-0-6)  
 คอมพิวเตอร์ 
        Internetworking Implementation 
รายวิชาบังคับก่อนก่อน : CE 335 เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    เทคโนโลยีสวิตช์บนเครือข่าย การออกแบบ VLAN การใช้ 
งาน ACL การออกแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ โพรโทคอลหาเส้นทาง 
ต่างๆ เทคโนโลยี WAN การเช่ือมต่อแบบจดุต่อจดุ เฟรมรีเลย์ ISDN 
การออกแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ ปฏบิติัการเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

CE 339 หัวข้อขั้นสูงด้านการสื่อสารข้อมูล 3(3-0-6)
 Advanced Topic in Data Communication
รายวิชาบังคับก่อน : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
      หัวข้อขั้นสูงที่น่าสนใจด้านการสื่อสารข้อมูล

CE 340 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมเครือข่ายสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Selected Topics in Computer Engineering
 หัวข้อที่น่าสนใจด้านเครือข่ายสารสนเทศ

CE 341 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-3-6)
 Software Engineering
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 ความหมายของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คาบชีวิตของซอฟต์แวร์  
การบรหิารซอฟต์แวร์ การลดความเสีย่ง การบริหารบุคคล และทรพัยากร 
การวิเคราะห์ความต้องการซอฟต์แวร์ การออกข้อก�าหนดซอฟต์แวร์ 
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การออกแบบ ซอฟต์แวร์ การ 
สร้างโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม การทนต่อความผดิพร่อง การ 
บ�ารุงรักษาโปรแกรม การแปลภาษาคอมพิวเตอร์ การเขียนเอกสาร 
ประกอบการสร้างซอฟต์แวร์เครือ่งมอืและกรรมวธีิ ทีใ่ช้สนบัสนนุข้ัน 
ตอนการท�างานต่างๆ ฝึกปฏบิติัสร้างโครงงาน เป็นทมีและรายบุคคล

CE 342 การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ 3(3-0-6)
   Computer and Human Interface
รายวิชาบังคับก่อน  : CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 การออกแบบและสร้างระบบติดต่อระหว่างผู ้ใช้กับ
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของสถานี
งานบุคคล ระบบการโปรแกรมเชิงวัตถุวิสัย รูปแบบของการโต้ตอบ  
และการจัดการส่วนแสดงผลและช่องหน้าต่าง

CE 343  การรู้จ�ารูปแบบและการวิเคราะห์ 3(3-0-6)
 Pattern Recognition and Analysis
รายวิชาบังคับก่อน :  IE 204 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
  CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
  CE 362 ปัญญาประดิษฐ์
 อลักอริธมึส�าหรับการจ�าแนกและการเข้าใจข้อมลู วิธกีาร 
สเตทิสติกและซินเทคติค เครื่องจักรกลเรียนรู้ชนิดซูเปอร์ไวซ์และ 
อันซูเปอร์ไวซ์ การวิเคราะห์คลัสเตอร์และออดิเนชัน การวิเคราะห์
ข้อมูล วิธีการออกแบบการจ�าแนก

CE 344  วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(3-0-6)
 Robotic Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 การควบคมุการท�างานของหุ่นยนต์โดยการน�าสมการ ต่างๆ 
มาใช้การควบคุมการท�างานต่างๆ เช่น ทรานซ์ฟอร์เมชัน คิเนมาติกส์ 
กลศาสตร์และวิธีการเคลื่อนไหว การออกแบบและเขียนโปรแกรม
ในการควบคุมการท�างานข้างต้น

CE 345  การประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Image Processing
รายวิชาบังคับก่อน :  IE 204   ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
 CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ครอบคลุมความรู้เบ้ืองต้นของการประมวลผลสัญญาณ
ภาพดิจิทัล การเห็นภาพ การสุ่มและการควอนไตเซชันภาพ การหา
ภาพ การแบ่งภาพ การวิเคราะห์ลกัษณ์ การแปลงภาพ การปรบัปรงุ
ภาพให้ดีขึ้น การสร้างภาพกลับคืน การบีบอัดข้อมูลภาพ และระบบ
การประมวลผลภาพ
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CE 349 โครงข่ายประสาทเทียมและตรรกศาสตร์  3(3-0-6) 
 คลุมเครือ                  
      Neural Networks and Fuzzy Logic
รายวิชาบังคับก่อน : MA209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 แนะน�าฟัซซีเซ็ตและตรรกะ กฎของฟัซซี การอนมุานฟัซซี  
ฟัซซิฟิเคชันและดีฟัซซิฟิเคชัน  แนะน�านิวรอลเน็ต เพอร์เซ็พตรอน  
การเรียนรู้ของเพอร์เซ็พตรอน แอกติเวชนัฟังก์ชัน โครงข่ายประสาทเทียม 
หลายชั้น โครงข่ายประสาทเทียมป้อนไปข้างหน้า แนะน�าโครงข่าย 
ประสาทเทียมแบบป้อนกลบั การเรียนรู้แบบแพร่กลบั โครงข่ายฮ็อปฟิลด์  
การเร่งการเรียนรู้โครงข่ายประสาทเทียมหลายช้ัน  ระบบนวิรอลฟัซซี 

CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6)
         Database Systems Design
รายวิชาบังคับก่อน : CE 216 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
    รูปแบบข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงล�าดับชั้น ระบบฐาน
ข้อมลูแบบเครอืข่าย และระบบฐานข้อมลูเชิงสมัพนัธ์ โครงสร้างฐาน
ข้อมลูเชิงตรรกะ เอน็ทตีิและความสมัพนัธ์ การท�าให้เป็นบรรทัดฐาน 
ภาษาจัดการฐานข้อมูลเพื่อการก�าหนดและสอบถาม การกู้ข้อมูล 
ความมั่นคงของระบบฐานข้อมูล บูรณภาพของข้อมูล ระบบฐาน
ข้อมูลแบบกระจาย

CE 356  ปฏิบัติการการออกแบบระบบฐานข้อมูล  1(0-3-0) 
         Database Systems Design Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 354 การออกแบบระบบฐานข้อมูล
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา CE 354

CE 357  การก�ากับดูแลระบบคอมพิวเตอร์  3(2-3-6)
         Systems Administration
 การวางแผนและจัดระบบคอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบ 
การต้ังค่าโครงแบบ การดแูลบริหารงานระบบ การใช้งานในส่วนของ 
เซิร์ฟเวอร์แบบต่างๆ การปรบัระบบให้เป็นปัจจบัุน การจดัการหน่วย
ความจ�าส�ารองภายใน ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ความปลอดภยัใน
ระบบ การส�ารองข้อมูลและการวางแผนการกู้คืนข้อมูล การกู้ระบบ 
การวิเคราะห์ระบบและการปรบัปรงุประสทิธภิาพและ การแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นแก่ระบบปฏิบัติการ

CE 368 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Selected Topics in Computer Systems 
 Engineering 
 หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์

CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์   3(3-0-6)
        Computer Networks
รายวิชาบังคับก่อน : CE 274 การสื่อสารข้อมูล
 การมองรูปแบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์แบบแบ่งช้ัน ต้นแบบ 
เครอืข่าย ระบบแบบเปิดตามมาตรฐานโอเอสไอ พธิกีารในการติดต่อ 
การเช่ือมโยงระหว่างช้ัน เครอืข่ายคอมพวิเตอร์ระดบัท้องถ่ิน ตัวอย่าง 
มาตรฐานช้ันการเช่ือมต่อข้อมลู 802.X การก�าหนดทางเดนิ ข้อมลูการ
ออกแบบช้ัน การขนถ่ายข้อมลู มาตรฐานการขนถ่ายข้อมลู TCP/IP 
และ X.25 การสื่อสารแบบเคลื่อนที่และไร้สาย

CE 377 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1(0-3-0)
 Computer Networks Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบ : CE 376 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนในรายวิชา  CE 376

CE 378 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Information Systems Security
รายวิชาบังคับก่อน : CE 274 การสื่อสารข้อมูล
    แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคง  สถาปัตยกรรมความมั่นคง   
การควบคุมการเข้าถึง ความมัน่คงของโปรแกรมประยุกต์ ความมัน่คง 
ของระบบปฏบัิติการ การจดัการความมัน่คง วิทยาการรหัสลบั ความ
มั่นคงทางกายภาพ ความมั่นคงของเครือข่ายและโทรคมนาคม การ
วางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ กฎหมายและจรรยาบรรณ

CE 382 คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(3-0-6)
 Computer Graphic
รายวิชาบังคับก่อน : CE 215 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการสร้างภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก 
โครงสร้างข้อมูลส�าหรับการแสดงผลกราฟิก การแปลงรูปสองมิติ
และสามมิติ เทคนิคการใช้เมตริกช่วยในการแปลงมุมมองในสมมิติ 
การตัดขอบภาพล้น การตอบโต้กับผู้ใช้โปรแกรมระบบช่องหน้าต่าง
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CE 383 คอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นสูง 3(3-0-6)
 Advanced Computer Graphic
รายวิชาบังคับก่อน : CE 382 คอมพิวเตอร์กราฟิก
    แนวคิดและการประยุกต์ใช้งาน การแปลงรูปสองมติิ และ
สามมิติ การสร้างภาพพื้นผิวที่สมจริงด้วยภาพแบบเท็กซ์เจอร์ การ
สร้างภาพพื้นผิวด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์โดยอาศัยเส้นต้ังฉาก 
พืน้ผวิ เทคนคิการสร้างภาพช้ันสงูแบบอืน่ๆ เช่นเรย์เทรซซ่ิงเรดิโอซิต้ี 
การสร้างภาพเชิงปริมาตร

CE 392 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Selected Topics in Computer Engineering
 หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

CE 394 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Special Problems in Computer Engineering
 การศึกษาค้นคว้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ข้ันปริญญาตรี
และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน

CE 395 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1(1-2-4)
 Computer Engineering Laboratory
 ฝึกแก้ปัญหาโครงงานขนาดเลก็ โดยใช้ความรูท้างวิศวกรรม 
คอมพิวเตอร์ การท�างานเป็นทีม การวางแผนงาน การออกแบบ
ระบบทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบ การน�าเสนอ 
และการทดสอบระบบ

CE 401  การฝึกงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (240 ช่ัวโมง)
 Engineering Practice
    ฝึกงานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในบริษัท
เอกชน หรือหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ ไม่น้อยกว่า 
240 ชั่วโมง

CE403 สารนิพนธ์ 3(3-0-9)
     Independent Study
รายวิชาบังคับก่อน : CE499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
 สร้างโครงงานวิจยัในสาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ หรือพฒันา 
ต่อยอดจากวิชาโครงงานวิศวกรรม 2

CE 410 สหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6(0-600-0)
      Co-Operative Education in Multimedia 
 Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : CE499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  2
 นกัศกึษาไปปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ ในระหว่างที่ 
ก�าลงัศกึษาอยู่ เพือ่ให้นกัศกึษาได้เช่ือมโยงการเรยีนรูใ้นห้องเรยีนกับ 
ประสบการณ์จากการปฏบัิตงิานจรงิในสถานประกอบการเสมอืนเป็น 
พนักงานชั่วคราว โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ และประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถาน
ประกอบการร่วมกับคณะ

CE 498 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1  1(0-3-6)
 Computer Engineering Project 1
รายวิชาบังคับก่อน : CE 395 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ฝึกแก้ปัญหาผ่านทาง 
โครงงาน การวางแผนงาน การออกแบบระบบทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 
และการน�าเสนอโครงงาน

CE 499 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(0-9-9)
        Computer Engineering Project 2
รายวิชาบังคับก่อน : CE 498 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
       ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แก้ปัญหาผ่านทาง 
โครงงาน การวางแผนงานและการปรบัเปลีย่นแผนงาน การออกแบบ 
ระบบทางวิศวกรรมคอมพวิเตอร์ การพฒันาระบบ การน�าเสนอและ
การทดสอบระบบ
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CH 204 เคมี 3(3-0-6)
 Chemistry
 ปริมาณสารสมัพนัธ์และพืน้ฐานของทฤษฎอีะตอม สมบัติ 
ของแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุล 
ไอออน จลนศาสตร์เคม ีโครงสร้างอเิลก็ตรอนของอะตอมพนัธะเคม ี
ธาตแุละสมบัติของธาตุตามตารางธาต ุธาตเุพรีเซนเททฟี อโลหะและ 
โลหะทรานสิชัน

CH 205 หลักเคมี  3(3-0-6)
 Principles of Chemistry
 อะตอม โมเลกุล สตูรเคม ีมวล โมล ปรมิาณสารสมัพนัธ์ 
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สมดุลเคมีกรด-เบส โครงสร้างอะตอม 
ทฤษฎีอะตอม พันธะเคมีและรูปร่างโมเลกุล จลนศาสตร์เคมี 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ เคมีไฟฟ้า ธาตุเร็พพรีเซ็นเตตีฟ ธาตุทรานสิชัน 
สารอินทรีย์

CH 206  ปฏิบัติการหลักเคมี 1(0-3-0)
 Principles of Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับรายวิชา CH 205 หลักเคมี
 ปรมิาณสารสมัพนัธ์ การหาค่าคงตัวของแก๊ส การหามวล 
โมเลกุลของของเหลวท่ีระเหยง่าย โครงสร้างของผลกึ สมดุลเคม ีการ
ไทเทรตกรด-เบส รูปร่างโมเลกุล ความร้อนของปฏกิิรยิาจลนศาสตร์ 
เคมี เคมีไฟฟ้า การวิเคราะห์ไอออนลบ การวิเคราะห์ไอออนบวก

CH 209 หลักเคมีประยุกต์ 3(2-3-6)
 Priciples of Applied Chemistry  
 ปรมิาณสารสมัพนัธ์ คุณสมบติัของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง 
สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส พื้นฐานทฤษฎีอะตอม พันธะเคมี 
โลหะ-อโลหะ ปฏบัิติการเก่ียวกับการผลติ ปฏบัิตกิาร เบ้ืองต้นเก่ียวกับ 
ปริมาณสารสัมพันธ์ อัตราเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมีเบื้องต้นและ
การควบคุมคุณภาพน�้าประปา

CH 210  เคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)

 Organic Chemistry  

รายวิชาบังคับก่อน CH 205 หลักเคมี

 ทฤษฎทีางเคมอีนิทรย์ี  การจ�าแนกประเภทของสารอนิทรย์ี 

ปฏกิิรยิาเคมแีละกลไกของปฏกิิริยา สเตอรโิอเคม ีสมบัตแิละปฏกิิริยา 

ของสารไฮโดรคาร์บอน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ แอลดี ไฮด์  

คีโตน กรดอินทรีย์ อนุพันธ์กรดอินทรีย์ อะมีน และสารประกอบ  

ไนโตรเจนอืน่ๆ สตูรโครงสร้างของสารอนิทรย์ีโดยวิธ ีสเป็กโตรสโกปี 

ลิปิด คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน และกรดนิวคลีอิก การใช้

ประโยชน์จากสารประกอบอินทรีย์และสารชีวโมเลกุล

CH 211  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1(0-3-0)

 Organic Chemistry Laboratory

ปฏิบัติการเกี่ยวกับรายวิชา : CH 210 เคมีอินทรีย์

 การวิเคราะห์สารอนิทรีย์ การกลัน่ล�าดับส่วน การแยกสาร 

โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟี การวิเคราะห์สารโดยใช้เทคนิค 

ทางสเป็กโตรสโกปี

CH 212 เคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)

 Analytical Chemistry  

รายวิชาบังคับก่อน : CH 205  หลักเคมี

 ความรูเ้บ้ืองต้นส�าหรบัเคมวิีเคราะห์ สมดุลเคม ีการวเิคราะห์ 

ข้อมลู การค�านวณทางเคมวิีเคราะห์ การละลายของตะกอน  ทฤษฎขีอง

ปฏกิิริยา กรด-เบส การไทเทรตกรด-เบส ทฤษฎขีองการไทเทรตแบบ

ตกตะกอน ทฤษฎขีองการไทเทรตแบบเกิดสารเชิงซ้อน การวิเคราะห์ 

โดยการวัดศักย์ไฟฟ้า ทฤษฎีของการไทเทรตแบบเกิดปฏิกิริยา 

รีด็อกซ์สเป็กโตรสโคปีเบื้องต้น 

CH
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CH 213  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-0)
 Analytical Chemistry Laboratory 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับรายวิชา : CH 212 เคมีวิเคราะห์
 การเตรียมรีเอเจ็นด์และการค�านวณ การวิเคราะห์หา 
ปริมาณโดยวิธีตกตะกอน การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบ 
ย้อนกลับ การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบเกิดสาร 
เชิงซ้อน วิธีโพเทนทิโอเมตริก การไทเทรตโดยการวัดศักย์ไฟฟ้า 
สเป็กโตรโฟโมเมตริก

CH 214  ปฏิบัติการเคมี 1(0-3-0)
 Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา CH 204 เคมี : การ 
วิเคราะห์ไอออน ปรมิาณสารสมัพนัธ์ แก๊ส ของเหลวและสารละลาย 
ของแข็ง สมดุลเคมี สมดุลกรดเบส สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า  
จลนศาสตร์เคมี

CH 215  ชีวเคมี 3(3-0-6)
 Biochemistry
 ลักษณะทางเคมีของสิ่งมีชีวิต บัฟเฟอร์ เคมีของ
คาร์โบไฮเดรต ลิปิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ กรดนิวคลีอิก 
ในสิ่งมีชีวิต

CH 216  ปฏิบัติการชีวเคมี 1(0-3-0)
 Biochemistry Laboratory
 ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับรายวิชา CH 214 ชีวเคมี : 
การตรวจวิเคราะห์คาร์โบไฮเดรต ลิปิดกรดอะมิโน โปรตีน ปฏิกิริยา 
ของเอสไซม์ การสกัดดเีอน็เอ การแยกสารโดยเทคนคิโครมาโทกราฟี 
การใช้เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ในการศึกษาปริมาณ
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D
DE
DE 101 วิศวกรรมกราฟิก 1(0-2-4)
 Graphics Engineering
 มมุมองและการฉายภาพด้านต่าง ระยะลกึ ภาพเพอร์สเป็คทีฟ 
ภาพตัดขวาง การสร้างภาพสเก็ต การวางต้นแบบ องค์ประกอบภาพ  
การข้ึนโครงร่างของวัตถุ มติิและความถูกต้อง มมุมองของภาพแบบ 
ต่างๆ ขนาดและรปูทรง เทคนคิการแรเงา การให้แสงเงา การสือ่ด้วย 
โทนส ีความเหมอืนจรงิ เท็กซ์เจอร์ การใช้คอมพวิเตอร์สร้างกราฟิก
ในลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ

DE 111 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-3-4)
 Introduction to Computer
 มโนทศัน์ทางคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์ 
การท�างานร่วมกนัระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มโนทศัน์ทางการ
ประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเลขฐานและรหัสที่ใช้ใน
คอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่องและภาษาระดับสูง ระบบปฏิบัติการพื้น
ฐาน การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปต่างๆบนไมโครคอมพิวเตอร์

DE 121 กรรมวิธีดิจิทัลมีเดีย 2 มิติ 1(0-3-3)
 2D Digital Media Process
 มาตรฐานการจดัเก็บและคุณสมบัตขิองภาพแบบต่างๆ เช่น 
บีเอม็พ ีทฟิ เจเพก็ซ์ พเีอน็จ ีอาร์จบี ีซีเอม็วายเค การใช้งานเคร่ืองมอื 
ของซอฟต์แวร์ต่างๆ การวาดรูป การก�าหนดสี การปรับเปลี่ยนเฉด  
การท�างานแบบหลายเลเยอร์ การใช้เครื่องมือต่างๆ การสร้างภาพ 
สไปรท์ ภาพทะลพุืน้หลงั ความสว่าง ความคมชัด แกมม่า การออกแบบ 
และสร้างฟ็อนต์ การฝึกปฏิบัติการสร้างและประมวลภาพ 2 มิติ
ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ได้แก่อโดบีโฟโต้ชอปและ 
อโดบีอิลลัสเตรเตอร์

DE 122 กรรมวิธีดิจิทัลมีเดีย 3 มิติ 1(0-3-3)
 3D Digital Media Process 
 การข้ึนโครงร่าง 3 มติขิองวัตถุต่างๆ โพลกีอน เวอร์เทก็ซ์ 
การดงึ การแทรกและลบ การมองทะลแุละการบงั การสร้างวัตถุ 3 มติิ 
จากการประกอบหลายโครงร่าง การใส่กระดกู มมุกล้อง การแมป็ยูวี 
เทก็เจอร์ การเรน็เดอร์ การก�าหนดและแก้ไขคย์ีเฟรม การสร้างการ
เคลื่อนที่ 3 มิติ การสร้างสคริปต์แสดงผล การฝึกปฏิบัติการสร้าง
และประมวลภาพ 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เช่น 
ออโต้เดสมายา หรือออโต้เดสทรีดีแมกซ์  

DE 123 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
 Principles of Computer Programming 
 การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพวิเตอร์ทีเ่หมาะสมกับ 
การใช้งานทางวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม ประเภทและ
คุณสมบัติของตัวแปร การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง เง่ือนไข 
การวนซ�า้ต่างๆ การเขียนผงังาน การใช้อาร์เรย์ การเขียนฟังก์ชันและ 
โปรแกรมย่อย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านการค�านวณเชิง
ตัวเลข การเคลื่อนท่ีของวัตถุอย่างง่าย การออกแบบโปรแกรม  
การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม

DE 131 แอนิเมชันและการประมวลผลตามหลัง 1(0-3-3)
 Animation and After Effect Processing
 รูปแบบและไฟล์ข้อมูลเสียง เช่น เวฟและมิด้ี ภาพ
เคลือ่นไหวและเสยีง การเข้ารหัสและไฟล์แบบกิฟ เอม็เพก็และเอวีไอ 
มาตรฐานไฟล์และการน�าเสนอภาพยนตร์ สตอรบีอร์ด การล�าดับเรือ่ง 
วิวัฒนาการของการสร้างภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ด้วยโปรแกรมอโดบแีฟลช็หรอือืน่ๆ เทคนคิแอนเิมชันข้ันต้น การสร้าง 
ภาพเคลือ่นไหว การโปรแกรมแอค็ชันสคริปต์ข้ันต้น การใช้โปรแกรม 
อโดบีอาฟเตอร์เอฟเฟ็คหรืออื่นๆเพื่อสร้างภาพเคลื่อนไหว การคอม
โพสิต การเปลี่ยนฉาก การใส่เสียง การเรนเดอร์ และอื่นๆ
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DE 201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Mathematics 
รายวิชาบังคับก่อน : MA208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 อนพุนัธ์ การประยุกต์อนพุนัธ์ อนพุนัธ์หลายตัวแปร อปุนสิยั 
เชิงคณติศาสตร์เมตริกซ์ ล�าดับและอนกุรมของจ�านวน  การกระจาย 
แบบอนกุรมเทเลอร์ของฟังก์ชันมลูฐาน การอนิทเิกรตเชิงตัวเลข พกัิด 
เชิงข้ัวแคลคูลัสของฟังก์ชัน ค่าจริงของสองตัวแปร ฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ ผลต่างอนุพันธ์รวม ผลต่างอนุพันธ์
แม่นตรง

DE 202 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
 Computer Engineering Mathematics 1
รายวิชาบังคับก่อน : DE201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
 ฟังก์ชัน เซ็ตและความสมัพนัธ์ ตรรกศาสตร์พืน้ฐาน พืน้ฐาน 
การนับ ความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง วิธีการพิสูจน์ 
การทดสอบสมมติฐาน กราฟและต้นไม้ การเวียนเกิด กระบวนการ 
สโตคาสติค การแจกแจงตัวอย่าง ค่าคาดหมาย การประมาณค่า 
สหสัมพันธ์และการถดถอย 

DE 203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
 Computer Engineering Mathematics 2
รายวิชาบังคับก่อน : DE201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
 ฟังก์ชันควอดราตกิ ฟังก์ชันในระบบ 2 มติ ิและ 3 มติิ เวกเตอร์ 
การคูณเวกเตอร์แบบดอทและครอส ปริภูมิเวกเตอร์ เมตริกซ์ 
คณุสมบตัขิองเมตรกิซ์ การแปลงผกผนั เบสสิ การลดรปู อนพุนัธ์ของ 
เมตริกซ์ การด�าเนินการเมตริกซ์ต่างๆ ไดอะโกนอล การแปลงด้วย
การสเก็ล การหมุน การอินเทอร์โพเลท เส้นโค้งเบเซียร์ เส้นโค้ง
บีสไปล์น

DE 211 อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล  3(3-0-6)
 Electronics and Digital Circuits
 วิวัฒนาการอิเล็กทรอนิกส์ คุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุ 
สารก่ึงตัวน�า ไอโอด ทรานซีสเตอร์ แหล่งความต่างศกัย์และกระแส
ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเชื่อมต่อ อ็อปแอมป์ วงจรขยาย
สัญญาณต่างๆ วงจรการแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิทัลและดิจิทัล 

เป็นอนาลอ็ก ตระกูลลอจกิ การท�างานของวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ ในลอจกิ 
เกตต่างๆ การสวิตช์ การออกแบบระบบดิจิทัล วงจรการรวมลอจิก 
วงจรซีเควนเชียล อปุกรณ์และหน่วยความจ�า การจ�าลองวงจร วงจร 
รวมไอซีและการออกแบบโมดูลาร์ของวงจรผสม รูปแบบความบกพร่อง 
และการทดสอบ การออกแบบการทดสอบ การตรวจสอบการท�างาน 

DE 221 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-3-4)
 Data Structure and Algorithms
รายวิชาบังคับก่อน : DE123 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 โครงสร้างข้อมลูแบบต่างๆ ได้แก่ สแต็ก คิว ลสิท์ ทรี กราฟ 
และโปรแกรมเวียนเกดิ การจัดสรรเวลาและเนื้อที่การประยุกต์และ
วิเคราะห์โครงสร้างข้อมลู การวิเคราะห์ความซับซ้อนของข้ันตอนวิธี 
และการออกแบบข้ันตอนวิธีแบบต่างๆส�าหรับการเรียงล�าดับ การ
ค้นหาข้อมูล กราฟ การเทียบสายอักขระโพลิโนเมียลและเมทริกซ์ 
ปัญหาแบบเอ็นพีเบื้องต้น

DE 222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-3-4)
 Object-Oriented Programming
รายวิชาบังคับก่อน : DE123 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 การท�าโปรแกรมในแนวคดิเชิงวัตถุ การออกแบบเชิงวตัถุ
คลาส เมทธอด ข้อความ อินสแตนซ์ คลาสไดอะแกรม ยูสเคส 
ไดอะแกรม ซีเควนซ์ไดอะแกรม การเริม่ต้นค่า การสบืทอดคุณสมบัติ 
และความหมายโดยนัย กลวิธีการน�าซอฟต์แวร์กลับมาใช้สับคลาส 
สับไทพ์ การแทนที่ เอ็นแค็ปซูเลท การเพิ่มชุดค�าสั่ง การสืบทอด
คุณสมบตัิหลายทาง การขึ้นต่อกัน การฝึกปฏิบัติสร้างโปรแกรมด้วย
ภาษาเชิงวัตถุที่ทันสมัย เช่น C++ หรือ Java

DE 291  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 3(3-0-6)
 Multimedia Technology
    ประเภทข้อมลูมลัติมเีดยี การสร้างมลัติมเีดีย อปุกรณ์จดัเก็บ 
ข้อมลูมลัติมเีดียแบบต่างๆ มาตรฐานการจดัเก็บและบีบอดัของข้อมลู
ภาพต่างๆ เช่น BMP Tiff JPEG วิธกีารประมวลผลเสยีงและการเข้า
รหัสเสยีง ฟอร์แมต็ข้อมลูเสยีง เช่น WAV และ Midi ภาพเคลือ่นไหว 
และเสียง มาตรฐานการเข้ารหัสแบบ MPEG และ AVI
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DE 292 เครือข่ายสื่อสังคม  3(3-0-6)
 Social Media Network
 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ต่างๆ เทคโนโลยีเว็บไซต์ 
วิวัฒนาการสงัคมออนไลน์ การท�างานของสงัคมออนไลน์ บทบาทของ
สังคมออนไลน์ ความเป็นส่วนตัว การจัดการสื่อออนไลน์ การสร้าง 
และการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ

DE 293 คอมพิวเตอร์เกมศึกษา 3(3-0-6)
 Computer Games Studies
      ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเกมคอมพิวเตอร์ การ
ศึกษาเกี่ยวกับเกมการละเล่น วัฒนธรรมและประชากรของการเล่น
เกม เกมเพือ่การศกึษา ข้อถกเถียงต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับเกม อาทิ เพศ 
จริยธรรม ความรุนแรง ปัญหาและผลกระทบทางสังคม

DE 311 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 Computer Organization and Architecture
 วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลอะริทเมทิค 
องค์ประกอบของตัวประมวลผลและการออกแบบ รีจีสเตอร์ 
สถาปัตยกรรม และการจัดการหน่วยความจ�า ไพพ์ไลน์ การแคช 
สมรรถนะการประมวลผลและองค์ประกอบ การเพิ่มสมรรถนะ บัส 
การเช่ือมต่อและแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างอปุกรณ์ การแบ่งระบบย่อย 
เซาท์และนอร์ทบรดิก์ ระบบการกระจาย การประมวลผลหลายแกน

DE 312 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
 อินเทอร์เน็ต
  Computer Networks and Internet Technology
 มาตรฐานโอเอสไอ สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
โพรโทคอลและมาตรฐานในระดับชั้นต่างๆ เครือข่ายแลนและแวน 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต มาตรฐานทีซีพี/ไอพี การส่งข้อมูลแบบทีซีพี
และยูดพี ีไอพเีวอร์ชัน 4 และ 6 ระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ โพรโทคอล 
แอ็พพลิเคชันได้แก่ ดีเอชซีพี ดีเอ็นเอส เอ็ชทีทีพี เอสเอ็มทีพี

DE 313 การโปรแกรมเครือข่าย 3(2-3-4)
 Network Programming
รายวิชาบังคับก่อน : DE123 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 แบบจ�าลองทีซีพี/ไอพี ไอพีซี การมัลติเพล็กซ์ข้อมูล การ
โปรแกรมซ็อกเก็ตด้วยภาษาจาวา หรือซีพลัสพลัส หรือซีชาร์ป 
เทคนคิเธรด การรับส่งข้อมลูแบบทซีีพแีละยูดพี ีการแปลงข้อมลูเป็น
ข้อความเพือ่การแลกเปลีย่นข่าวสาร การประยุกต์แลกเปลีย่นข้อมลู
ผ่านเครือข่าย เช่นการสร้างเกม 2 มิติอย่างง่ายผ่านระบบแลน การ
สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์และบราวเซอร์อย่างง่าย เป็นต้น การโปรแกรม
ระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ เทคนิคการส่งข้อมูลอื่นๆได้แก่เนมไพพ์ 
อาร์พีซี ซีมาฟอร์ การเข้ารหัสและความมั่นคง การบีบอัดและคืน
กลับข้อมูล ปฏิบัติการโปรแกรมเพื่อรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย  

DE 314 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
 Computer Interfacing  
รายวิชาบังคับก่อน : DE311 โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
  คอมพิวเตอร์
 ข้อมลูและสญัญาณดิจทิลัและอนาลอ็ก มาตรฐานและการ 
รับส่งข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อแบบอนุกรม ขนาน ยูเอสบี หรือบลูทูธ 
เป็นต้น การเช่ือมต่อกล้องเพือ่น�าเข้าข้อมลู อปุกรณ์ต่อร่วมเครือ่งเล่นเกม 
เช่น จอยสติก ทัชสกรีน เป็นต้น อินเทอร์รัพต์และการโปรแกรม 
การสร้างดีไวซ์ไดรเวอรส�าหรับอุปกรณ์ต่างๆ การท�างานผ่านเอพีไอ 
หรือไลบรารี การใช้งานร่วมระหว่างคอมพวิเตอร์และอปุกรณ์ภายนอก 
เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปฏิบัติการเพื่อสร้างการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
กับอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ

DE 315 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)
 Operating System 
 หลกัการระบบปฏบัิตกิารต่างๆ การจดัการหน่วยความจ�า 
การท�างานพร้อมกันและการแบ่งงาน การเช่ือมต่อและจดัการอปุกรณ์ 
แวดล้อม การสร้างก�าหนดการท�างาน การดสิแพทช์ โครงสร้างไฟล์
และการจัดเก็บข้อมูล ความมั่นคงและการป้องกัน ระดับการเข้าถึง 
สมรรถนะของระบบปฏิบัติการ ความล้มเหลวและการป้องกัน การ
ปกป้องข้อมูล เรดแบบต่างๆ การส�ารองข้อมูล
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DE 321 การออกแบบและโปรแกรมฐานข้อมูล 3(2-3-4)
 Database Design and Programming

รายวิชาบังคับก่อน : DE221 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
      รูปแบบข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบล�าดับขั้น เครือข่าย 
และเชิงสมัพนัธ์ เอน็ทิต้ีและความสมัพนัธ์ การร้องขอ ปรบัแก้ แทรก 
และลบข้อูมลด้วยภาษาเอสคิวแอล เมต้าดาต้า การเชื่อมโยงข้อมูล
ด้วยเง่ือนไขหรือบริบทต่างๆ ทรานแซ็คชันและการย้อนกลับข้อมูล 
การจัดการและดูแลฐานข้อมูล ปฏิบัติการสร้างและการโปรแกรมใช้
งานฐานข้อมูล

DE 322 การโปรแกรมเว็บ 3(2-3-4)
 Web Programming
รายวิชาบังคับก่อน : DE 123 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 โพรโทคอลเอช็ทีทพี ีเว็บ 2.0 3.0 และเหนอืกว่า หลกัการ 
ภาษาเอช็ทเีอม็แอล 4.0 5.0 และเหนอืกว่า เอก็ซ์เอม็แอล การโปรแกรม 
พีเอ็ชพี เทคนิคจาวาสคริปต์ คุกกี้ ไอเฟรม ซีเอสเอส เทคโนโลยี
ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ วิธกีารพฒันาระบบงานบนเว็บโดยใช้พเีอช็พ ีและ 
เซิร์ฟเล็ตหรือเอเอสพี การใช้งานฐานข้อมูลผ่านเว็บ การใช้งาน
เอเจ็นต์ฝั่งไคลเอนต์ได้แก่แอ็พเพล็ตหรือแอ็คทีฟเอ็กซ์ การใช้งาน
เว็บเซอร์วิส อาร์เอสเอส คลีนยูอาร์แอล การป้องกันเอสคิวแอลอิน
เจ็คชัน การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเว็บต่างๆ

DE 323 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 Software Engineering 
 ความหมายของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของ
ซอฟต์แวร์ คาบชีวิตของซอฟต์แวร์ การบริหารซอฟต์แวร์ การลด 
ความเสี่ยง การบริหารบุคคลและทรัพยากร การวิเคราะห์ความ 
ต้องการซอฟต์แวร์ การออกข้อก�าหนดซอฟต์แวร์ การให้ความส�าคญั
กับปัญหาและที่มา การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การออกแบบ
ซอฟต์แวร์ การสร้างโปรแกรม การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม การ
คงทนต่อความเสยีหายทางซอฟต์แวร์ การบ�ารงุรักษาโปรแกรม การ
เขียนเอกสารประกอบการเสนอและสร้างซอฟต์แวร์ การจัดตาราง
เวลาและเคร่ืองมือ องค์ประกอบของการน�าเสนอ เทคนิคการน�า
เสนอและพูดในที่ประชุม การสื่อความหมายระหว่างผู้น�าไปใช้กับ
วิศวกร การล�าดับหัวข้อ เทคนิคการตอบข้อซักถาม 

DE 331 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(2-3-4)
 Computer Graphics
รายวิชาบังคับก่อน : DE221 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 จดุและเส้น โครงข่ายโพลกีอน โครงร่างรปูทรงเรขาคณติ 
ทรงกลม ทรงร ีโดนทั และอืน่ๆ แบบจ�าลองแม่ส ีอาร์จบี ีซีเอม็วายเค 
และอืน่ๆ พืน้ผิวและเทก็เจอร์ ไพพ์ไลน์คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การแปลง 
เชิงวัตถุ เช่น การหมนุ การเปลีย่นต�าแหน่ง การเปลีย่นขนาด เป็นต้น 
การให้แสงเงา ประเภทของแหล่งก�าเนิดแสง เช่น แสงแบบทิศทาง  
แสงแบบจุด แสงแบบสป็อต เป็นต้น องค์ประกอบของแสง เช่น  
แอมเบียนท์ ดฟิฟิวส์ สเป็กคลู่าร์ เป็นต้น การสะท้อนแสงของวัตถุ การ
แปลงเชิงมมุมอง การสร้างพืน้ทีก่ารมองเห็น การฉายภาพ การตดัภาพ 
ส่วนเกิน การสร้างวิวพอร์ต การท�าราสเตอร์ การท�าแอนต้ีแอไลซ์ซ่ิง 
การฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2 มิติ และ 3 มิติ

DE341 สถาปัตยกรรมและการโปรแกรมอุปกรณ์  3(2-3-4)
 เคลื่อนที่
 Architecture and Programming of Mobile 
 Device
รายวิชาบังคับก่อน : DE123 หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการส�าหรับ 
อปุกรณ์เคลือ่นทีต่่างๆ อปุกรณ์อนิพตุเอาต์พตุส�าหรบัอปุกรณ์เคลือ่นที ่
ไลบรารต่ีางๆ การสร้างแอพ็พลเิคชันแบบออฟไลน์อย่างง่าย อนิเตอร์เฟส  
กับผูใ้ช้งาน การโหลด การสไปรท์ การตรวจสอบการชน และการควบคมุ 
การแสดงภาพกราฟิก 2 มิติบนจอแสดงผล การเข้าถึงข้อมูลบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ข้ันต้น การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมบนอุปกรณ์หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ก�าลังได้รับความนิยมเช่นแอนดรอยด์หรือไอโฟน
หรือแมนโกหรืออื่นๆ

DE 351 ขั้นตอนวิธีการโปรแกรมเกม 3(2-3-4)
 Game Algorithm Programming
รายวิชาบังคับก่อน : DE222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 หลักการสร้างและทฤษฎีเกมเบื้องต้น วงรอบการท�างาน 
ของเกม การสร้างการเคลือ่นไหวตวัละครด้วยภาพสไปร์ท การสร้าง
ฉากด้วยไทแมป็ การควบคุมตวัละครในเกม การสร้างเอฟ็เฟ็คเบือ้งต้น 
การตรวจสอบการชนเบ้ืองต้น การจัดการเมนูและฉาก มุมกล้อง
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และการมองเห็น กรณีศึกษาการท�างานของเกมต่างๆ เช่น โอเอ็กซ์ 
หมากต่างๆ รวมทั้งเกมการจ�าลองต่างๆ การจัดท�าเอกสารและการ
วางแผนการสร้างเกม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมเกม 2 มิติด้วย
ภาษาซีพลัสพลัส ซีชาร์ป หรือจาวา

DE 401 โครงงานวิศวกรรม 1 1(0-3-6)
 Engineering Project 1
 ศกึษาค้นคว้า เตรยีมข้อมลู ออกแบบข้ันต้น การจดัท�าข้อ
เสนอและการน�าเสนอโครงงานทีส่นใจพร้อมแนวทางปฏบิติัในสาขา
วิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

DE402 โครงงานวิศวกรรม 2 3(3-0-9)
 Engineering Project 2
รายวิชาบังคับก่อน : DE401 โครงงานวิศวกรรม 1
 การพฒันาการสร้าง การจดัท�ารายงาน และการน�าเสนอ 
ผลการท�าโครงงาน ในสาขาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

DE 403 สารนิพนธ์ 3(3-0-9)
      Independent Study

รายวิชาบังคับก่อน : DE402 โครงงานวิศวกรรม 2
 สร้างโครงงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและ
ระบบเกม หรือพัฒนาต่อยอดจากวิชาโครงงานวิศวกรรม 2 

DE 409 สหกิจศึกษา 6(0-600-0)
     Co-Operative Education in Multimedia 
 Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : DE402 โครงงานวิศวกรรม 2
 เข้าท�างานที่เก่ียวข้องกับสาขาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและ
ระบบเกม ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง ประเมิน
ผลจากการตรวจเย่ียม การน�าเสนอรายงานผลการท�างานและผลงาน 
ทีไ่ด้ระหว่างการเข้าท�างานดงักล่าว โดยคณะกรรมการ ร่วมระหว่าง 
สถานประกอบการและอาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

DE 421 สถาปัตยกรรมเว็บและอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6)
 Web and Internet Architectures
รายวิชาบังคับก่อน : DE312 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
   อินเทอร์เน็ต  
      โพรโทคอลทีซีพีและมัลติเพล็กซิง โพรโทตอลเอ็ชทีทีพี 
และค�าสั่งต่างๆ ช่วงเวลาการตอบสนองข้อมูล สภาวะโหลดและ 
การควบคุมความคับคั่ง การประเมินสมรรถนะระบบอินเทอร์เน็ต 
ได้แก่ การหน่วงเวลา แบนด์วิดธ์ ระยะรอบเวลาตอบสนอง ความมัน่คง 
ระบบเครือข่าย การเข้ารหัส โพรโทคอลเอช็ททีพีเีอส การจดัการเครือข่าย 
และจัดต้ังเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วยแพล็ตฟอร์มต่างๆ ไฟล์วอลล์พร็อกซี 
และการแคชข้อมลู การจดัการเว็บเซิร์ฟเวอร์และการแบ่งโหลดเพือ่
รองรับการร้องขอจ�านวนมาก การจัดการเพื่อรองรับมัลติมีเดียเว็บ 
ได้แก่การสตรีมมิ่งเสียงและภาพเคลื่อนไหวผ่านเว็บ 

DE 422 เว็บเชิงโต้ตอบและระบบงานประยุกต์ 3(2-3-4)
 Interactive Web and Applied Enterprise 
รายวิชาบังคับก่อน : DE322 การโปรแกรมเว็บ 
 การออกแบบและโปรแกรมเว็บเชิงโต้ตอบ การประยุกต์
เว็บเชิงโต้ตอบด้วยเอเจน็ต์ฝังตัวได้แก่ อโดบีแฟลช็ หรือจาวาเอฟ็เอก็ซ์ 
หรือโดบีแอร์ การปรับเปลี่ยนและเช่ือมโยงข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
การสร้างอาร์เอสเอสและเว็บเซอร์วิส โซพ ยูดีดีไอ และวิสเดิล 
สถาปัตยกรรมเชิงบริการ การโปรแกรมเอ็ชทีเอ็มแอล 5.0 การ
เช่ือมต่อการร้องขอและอัพเดตข้อมูลกับฐานข้อมูล การซิงโครไนซ์
ข้อมูลด้วยเทคนิคอาแจ็กซ์และเจสัน เอ็ชทีทีพีเอสและการรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลผ่านเว็บ การใช้งานใบรับรองหรือลายเซ็น เว็บ
เสมือนจริงและ 3 มิติ เสิร์ชเอ็นจินและการประยุกต์ใช้งาน การ
ออกแบบและสร้างเว็บเชิงโต้ตอบและระบบงานประยุกต์เป็นราย
บุคคลหรือกลุ่ม



6 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

DE 423 การโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นสูง 3(2-3-4)
  Advanced Object-Oriented Programming
รายวิชาบังคับก่อน : DE222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
      การเรียกใช้งานคลาสต่างๆในเอ็มเอ็ฟซีหรือเจเอ็ฟซี 
การสร้างโปรแกรมเชิงวัตถุเอเจ็นต์ใช้งานด้วยการกระจายโดยใช้
แอ็คทีฟเอ็กซ์หรือแอ็พเพล็ต การใช้งานคอบบร้า ดีคอม หรือจาวา
บีน การควบคมุการติดต่อระหว่างเอเจน็ต์หรือวัตถุต่างๆ การท�าหลาย
งานในเวลาเดียวกัน เทคนิคเธรดและการท�างานแบบไม่ปิดกั้นหรือ
คู่ขนาน การซิงโครไนซ์  การสร้างการตรวจสอบและโปรแกรมใน
เหตุการณ์ การรักษาความปลอดภัย การทนทานต่อความผิดพลาด 
การวิเคราะห์ และพฒันาระบบการท�างานด้วยแนวความคิดเชิงวัตถุ

DE 431 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Computer Graphics
รายวิชาบังคับก่อน : DE331 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
 การท�าราสเตอร์ข้ันสงู การฟิลเตอร์ภาพแบบต่างๆ  การสร้าง 
โมเดลจากฟังก์ชันแบบวนซ�า้ เช่น แฟ็คทอล ระบบแอล เป็นต้น การท�า 
เทก็เจอร์แบบนนู การท�าบิลบอร์ดเทก็เจอร์ วัสดแุละการสะท้อนของ 
วัตถุ การท�าเรย์เทรซ่ิง การท�าเรดิโอซิต้ี การท�าโฟรตอนแมป็ปิง การสร้าง 
ควอสติกบนผิวน�้า การเรนเดอร์ขั้นสูง การประมวลผลภาพบนจีพียู 
เบ้ืองต้น กรณศีกึษาการสร้างภาพเคลือ่นไหวจากสมการคณติศาสตร์ ต่างๆ 
เช่น การสร้างภาพการประยุกต์สมการคณติศาสตร์ข้ันสงูส�าหรบัการ
สร้างภาพเหมือนจริง  เช่น กรณีสมการคลื่นผิวน�้าหรืออนุพันธ์ของ
รากหรือกิ่งต้นไม้

DE 432 การโปรแกรมแสงเงา 3(2-3-4)
 Shader Programming
รายวิชาบังคับก่อน : DE331 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
 การใช้และการโปรแกรมซอฟแวร์เครื่องมือทางด้านการ 
เรนเดอร์ ท้ังจากหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยประมวลผลกราฟิก 
เพือ่ให้สแีละแสงเงาบนวัสดแุบบต่างๆ การฟุง้และกระจาย ของแสง 
การให้เงาแบบแข็งและนุม่ แบบจ�าลองบีอาร์ดีเอฟ็ การสร้างเทก็เจอร์ 
แบบข้ันตอนด้วยแฟร็คทอล เพลิรนินอยส์ วูด เป็นต้น การโปรแกรม
เทคนิคเรนเดอร์พิเศษแบบต่างๆ เช่น ทูนเช็ดดิง เอ็ชดีอาร์เรนเดอร์ 
เด็ปออฟฟิลด์ เป็นต้น การปฏิบัติการโปรแกรมแสงเงาต่างๆ

DE 433 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3(2-3-4)
 Computer Animation
รายวิชาบังคับก่อน : DE331 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
      ทฤษฎภีาพเคลือ่นไหว ข้ันตอนก่อนการผลติ ขณะก�าลงัผลติ 
และหลงัการผลติ เฟรมของภาพ การสร้างภาพเคลือ่นไหวจากภาพนิง่ 
การควบคุมการเคลือ่นไหวตวัละคร มมุมองของภาพจากมมุกล้องต่างๆ 
การคอมโพสิต การเปลี่ยนแปลงของฉาก การแทรกภาพและเสียง  
การเบลอ การเน้น การสร้างความกลมกลนื การให้แสงเงา การสร้างภาพ 
โครงร่างเคลือ่นไหวของสิง่มชีีวิตต่างๆ เช่น มนษุย์ ปลา เป็นต้น การ
สร้างสครปิต์เพือ่ก�าหนดการเคลือ่นไหวต่างๆ การเคลือ่นท่ีแบบเดีย่ว 
และหมู ่การเรนเดอร์ภาพเคลือ่นไหวแบบ 2 มติ ิและ 3 มติิ มาตรฐาน 
และไฟล์ภาพยนตร์ การฝึกปฏบัิติการโปรแกรมแอนเิมชัน 3 มติิ เช่น 
การโปรแกรมอโดบีมายาสครปิและอโดบอีาฟเตอร์เอฟ็เฟ็กต์ หรอือืน่ๆ 
เป็นต้น

DE 434 คอมพิวเตอร์แอนิเมชันขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Computer Animation
รายวิชาบังคับก่อน : DE433 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน  
 การเขียนสครปิต์หรือโปรแกรมควบคมุการเคลือ่นไหวของ
ภาพ คาแร็คเตอร์แอนเิมชัน การใช้อปุกรณ์ตรวจจบัการเคลือ่นไหวและ
การประยุกต์ กลศาสตร์การเคลือ่นไหวแบบไปข้างหน้าและย้อนกลบั 
กราฟการเคลื่อนไหว การให้เส้นทางการเคลื่อนที่ การหลบหลีก 
สิ่งกีดขวาง การสร้างการเคลื่อนไหวของฝูงชน เช่น ฝูงนก ฝูงปลา 
คนจ�านวนมาก เป็นต้น การเคลื่อนไหวแบบสุ่ม การชนและรวมกัน 
ของพาร์ติเค้ิล หลกัฟิสกิส์กับการสร้างภาพเคลือ่นไหว วัตถุแข็งเกร็ง 
การชนและการแตกของวัตถุแข็งเกรง็ วัตถุอ่อน ผ้า เส้นผม ขน อนภุาค 
และของไหลแบบต่างๆ มอบหมายงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

DE 435 เทคโนโลยีเสมือนจริง 3(3-0-6)
 Virtual Reality Technology 
รายวิชาบังคับก่อน : DE331 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
 วิวัฒนาการเทคโนโลยีเสมอืนจริงและการแสดงภาพ 3 มติิ 
แบบต่างๆ การรับรู้ของมนุษย์ การตอบสนอง การตรวจจับการ
เคลือ่นไหวของร่างกายมนษุย์ อปุกรณ์เสมอืนจริงทีม่กีารใช้งานต่างๆ
ของภาพเคลื่อนไหวกับการกระท�าของมนุษย์ มอบหมายงานเป็น 
รายบุคคลหรือกลุ่มเพื่อการสร้างการแสดงผลเสมือนจริง โดยกรณี
ศึกษาเทคโนโลยีเสมือนจริง
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DE 436 การประมวลผลภาพ 3(3-0-6)
 Image Processing
รายวิชาบังคับก่อน : DE203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
 ความรู้เบ้ืองต้นของการประมวลผลสัญญาณภาพดิจิทัล  
คณติศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องเช่นการแปลงต่างๆ การวเิคราะห์ด้วยเมตรกิซ์ 
การเห็นภาพ การสุม่ และการควอนไตซ์ภาพ โครงสร้างไฟล์ข้อมลูภาพ 
การลดทอน การหาขอบ การแบ่งภาพ การวิเคราะห์ลกัษณ์ การแปลงภาพ 
การปรบัปรงุภาพให้ดีข้ึน การสร้างภาพกลบัคนื การบบีอดัข้อมลูภาพ 
และระบบการประมวลผลภาพ
 
DE 441 เทคโนโลยีการสื่อสารแบบเคลื่อนที่  3(3-0-6)
 และไร้สาย
 Wireless and Mobile Communications 
 Technologies
 เครือข่ายไร้สายส่วนบุคคล ส่วนท้องถิ่น ส่วนเมือง และ
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มาตรฐาน หลักการท�างานและคุณสมบัติ
เครือข่ายไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ เครือข่ายข้อมูลไร้สาย
เช่น บลูธูท ไวร์เลสแลน ไวร์แม็กซ์ จีพีอาร์เอส เอดก์ เอ็ชเอสพีเอ 
และแอลทีอี เป็นต้น

DE 442 การโปรแกรมอุปกรณ์เคลื่อนที่ขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Mobile Device Programming
รายวิชาบังคับก่อน : DE341 สถาปัตยกรรมและการโปรแกรม
  อุปกรณ์เคลื่อนที่
      การใช้งานอินเทอร์เฟสและการเข้าถึงข้อมูลของอุปกรณ์
เคลื่อนที่ต่างๆเช่น มัลติทัช จีเซ็นเซอร์ จีพีเอส บลูธูท ไวไฟ สมุด
โทรศัพท์ ปฏิทินเป็นต้น การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต การออนไลน์
ข้อมลู การประยุกต์ใช้งานกับเวบ็ต่างๆเช่น เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์เป็นต้น 
การรับส่งข้อมลูระหว่างอปุกรณ์เคลือ่นที ่การฝึกปฏบัิตกิารโปรแกรม
สร้างแอพ็พลเิคชันข้ันสงู บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์หรือไอโฟน
หรืออื่นๆ

DE 443  เทคนิค 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-4)
 Mobile 3D Techniques
รายวิชาบังคับก่อน : DE331 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
 โอเพนจีแอล โอเพนอีแอล การวาดรูป 3 มิติ การโหลด 
สไปรท์ 3 มิติ การตรวจสอบการชน และการควบคุมภาพ 3 มิติ 
พาร์ติเคิ้ล การเร็นเดอร์ และเทคนิคพิเศษภาพ 3 มิติ บนอุปกรณ์
เคลือ่นท่ีทีม่รีะบบปฏบัิตกิารแอนดรอยด์หรอืไอโฟนหรอือืน่ๆ การท�า
โครงงานย่อยเพื่อสร้างหรือใช้งานภาพ 3 มิติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

DE 444 บริการเสริมส�าหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)
 Value-Added Services for Mobile Phone
 ระบบเอสเอม็เอส เอม็เอม็เอส รงิแบ็คโทน บริการเสรมิ อืน่ๆ 
แพล็ตฟอร์มการให้บริการส�าหรับบริการเสริม ภาษาและการเข้าถึง 
ระบบบริการเสริม การเข้าถึงและประยุกต์ใช้งานซิมการ์ด เว็บเซอร์วิส 
และสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การพฒันาการเช่ือมต่ออปุกรณ์เคลือ่นท่ี 
กับระบบบริการเสริมต่างๆ

DE 445 การสร้างเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-4)
 Mobile Game Implementation
รายวิชาบังคับก่อน : DE351 ขั้นตอนวิธีการโปรแกรมเกม
 การออกแบบระบบเกมส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีที่มีระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์หรือไอโฟนหรืออื่นๆ เกมแบบต่างๆ เช่น  
เกมบอร์ด เกมอาร์เคด เกมต่อสู ้เป็นต้น ความเหมาะสม การใช้งาน 
เครื่องจักรเกมส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสร้างแผนที่เกมและการ 
ปรับเปลีย่น ฟิสกิส์ของเกม ระดับเกม เกมออนไลน์ ข้ันตอนการพฒันา 
เกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งแบบ 2 มิติและ 3 มิติ การออกแบบ
และสร้างโปรแกรมเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

DE 446 ประยุกต์ระบบงานเคลื่อนที่ 3(3-0-6)
 Applied Mobile Enterprise  
รายวิชาบังคับก่อน : DE321 การออกแบบและโปรแกรมฐานข้อมูล
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่ท�างานผ่านอุปกรณ์
เคลือ่นที ่การซิงโครไนซ์ การเช่ือมต่อฐานข้อมลู การน�าเสนอข้อมลู ขีด
จ�ากัดการเช่ือมต่อ การรกัษาความปลอดภยัข้อมลู กรณศึีกษาเช่น อบุีค 
การรายงานตลาดหุ้น โปรแกรมประยุกต์ที่อ้างอิงสถานที่ และอื่นๆ 
การออกแบบและสร้างระบบงานผ่านอปุกรณ์เคลือ่นทีเ่ป็นรายบุคคล
หรือกลุ่ม
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DE 447 การเชื่อมต่อผู้ใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)
 Man Mobile Device Interface
รายวิชาบังคับก่อน : DE 101 วิศวกรรมกราฟิก 
      มุมมองของผู้ใช้งานต่อการแสดงผลของอุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่างๆ การออกแบบหน้าต่างการใช้งานที่ตอบสนองต่อการใช้งาน
อย่างเหมาะสม การเลือกสี รูปภาพ ขนาดและรูปแบบอักษร และ
การวางเลย์เอาต์ การสื่อความหมาย การแสดงแบบเสมือนจริง 
การตรวจสอบการร้องขอที่มาจากอุปกรณ์มือถือ การส�ารวจความ
พึงพอใจต่อการใช้งานอุปกรณ์มือถือ กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์
หรือเกมบนอุปกรณ์มือถือที่ประสบความส�าเร็จ 
 
DE 451 วิศวกรรมเกม 3(2-3-4)
 Game Engineering
 ประวัติเกมคอมพวิเตอร์ การศกึษาด้านต่างๆ เก่ียวกับเกม 
ได้แก่ ประเภทของเกม ระบบการเล่น มุมมองของผู้เล่นในเกม  
ส่วนประกอบของเกม ประเภทของผู้เล่น การก�าหนดหน้าที่และการ
ตอบสนองของผู้เล่นในเกม ทฤษฎีเกม จุดสมดุลหรือการแพ้ชนะ 
การแบ่งระดับการเล่น พื้นฐานการออกแบบเกม การออกแบบฉาก
และระดับ การสร้างเอกสารการออกแบบ กระบวนการสร้างและ
พัฒนาเกม การบริหารโครงการสร้างเกม การทดสอบและควบคุม
คุณภาพเกม ปฏิบัติการการสร้างต้นแบบเกมดิจิทัลด้วยซอฟต์แวร์
เครื่องมือพื้นฐานต่างๆ

DE 452 การออกแบบและพัฒนาเกมขั้นสูง 3(2-3-4)
 Advanced Game Design and Development
รายวิชาบังคับก่อน : DE451 วิศวกรรมเกม
 กระบวนการออกแบบเกม องค์ประกอบหลักและกลไก
ของเกม เกมเพลย์ กฎ ความท้าทาย การแข่งขันและความขัดแย้ง 
รางวัล ความสมดุลของเกม กลุ่มผู้เล่น หลักจิตวิทยาที่มีผลต่อผู้เล่น 
การออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ การออกแบบระดับของเกม การออกแบบ 
และพัฒนาเกมด้วยเครื่องจักรเกม การทดสอบเกม

DE 453 ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4)
 Artificial Intelligence for Computer Games
รายวิชาบังคับก่อน : DE 221 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ขอบเขตและทีม่าของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรอบรู ้
โครงสร้างความจ�า เทคนิคการค้นหา เกมการวางแผนการรับรู้ การ
เรียนรู้ การหาเส้นทาง การเลอืกเป้าหมาย การเคลือ่นที ่การหลบหลกี 
สิง่กีดขวาง การหาเหตผุล การหาเหตุผลแบบน่าจะเป็นการแสดงออก
ทางอารมณ์ การประยุกต์เครื่องจักรสถานะส�าหรับเกมโดยใช้ฟัซซ่ี 
ลอจิกหรือนิวรอลเน็ตเวิร์ก การพัฒนากลยุทธ์ของตัวละครในเกม 
การมองเห็น และระบบผู้เชี่ยวชาญ

DE 454 การสร้างเกมผ่านเว็บ 3(2-3-4)
 Web-Based Game Implementation
รายวิชาบังคับก่อน : DE322 การโปรแกรมเว็บ 
 เกมทีค่วามเหมาะสมกับเว็บเช่น เกมกระดาน เกมจ�าลอง 
เกมแบบเปลี่ยนเล่น และเกมแบบอื่นๆ เทคนิคการอัพเดตข้อมูล 
ในเกมโดยไม่รีเฟรซหน้า ระดับเกม การแสดงผลกราฟิกในเกม 
ขั้นตอนการพัฒนาเกมผ่านเว็บทั้งแบบ 2 มิติ 2.5 มิติ และ 3 มิติ 
การใช้งานซอฟต์แวร์ฝังตัวเพือ่สร้างระบบเกม การจดจ�าสถานะ การ
สร้างและใช้งานปัญญาประดษิฐ์ การปล่อยให้เกมด�าเนนิไปเอง การ
สร้างและใช้งานบอทในเกม การเช่ือมต่อเกมกับเว็บสงัคมเช่นเฟซบคุ 
หรืออื่นๆ การสร้างเกมผ่านเว็บเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
 
DE 455 การโปรแกรมเกมออนไลน์ 3(2-3-4)
 Online Game Programming
รายวิชาบังคับก่อน : DE351 ขั้นตอนวิธีการโปรแกรมเกม
 แนวคิดเบ้ืองต้นของการท�าเกมออนไลน์ โครงสร้างของ
ระบบเกมออนไลน์ ประวติัศาสตร์ของเกมออนไลน์และเกมหลายผูเ้ล่น 
ปัญหาในด้านความล่าช้าข้อมลู การกระตุกหยุดชะงัก การสญูหายของ
ข้อมลู การโกงภายในเครือข่ายเกมออนไลน์ วิธกีารแก้ไขปัญหาต่างๆ 
การลดค่าความล่าช้าข้อมลูท่ีไม่ส่งผลต่อเกม การตรวจจบัและป้องกัน
การโกง การสร้างเกมออนไลน์ด้วยภาษาจาวา ซีชาร์ป ซีพลัสพลัส 
เป็นต้น การใช้เครื่องจักรเกมเพื่อสร้างเกมออนไลน์ การปฏิบัติการ
ออกแบบและสร้างโปรแกรมเกมออนไลน์
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DE 456 การพัฒนาเครื่องจักรเกม 3 มิติ 3(2-3-4)
  3D Game Engine Development 
รายวิชาบังคับก่อน : DE 351 ขั้นตอนวิธีการโปรแกรมเกม
      พืน้ฐานการสร้างเคร่ืองจกัรเกมเพือ่การพฒันาเกม 3 มติ ิ
ระบบฉาก ระบบแมทีเรียล ระบบแสง ระบบฟิสิกส์ ระบบปัญญา
ประดิษฐ์ ระบบอนุภาค ระบบแอนิเมชัน ระบบสื่อสารกับผู้ใช้  
โครงสร้างข้อมลูท่ีใช้ในการจดัการฉาก การจดัการทรัพยากร การสร้าง 
กรอบการท�างาน การพฒันาต่อยอดจากเคร่ืองจกัรเกมทีม่ใีนปัจจบัุน
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

DE 491 การประมวลผลเสียง 3(3-0-6)
 Sound Processing
 กระบวนการก�าเนดิสญัญาณเสยีง การสร้างสญัญาณเสยีง
และการวิเคราะห์เบ้ืองต้น ทฤษฎกีารสร้างสญัญาณเสยีงแบบจ�าลอง
สัญญาณเสียงต่างๆ กระบวนการช่วงสั้นและช่วงยาวของเสียงและ
การวิเคราะห์ด้วยฟเูรยีร์ การท�านายเชิงเส้น การวิเคราะห์ เซ็ปสเตรัม 
การวัดความผิดเพี้ยนเชิงสเป็คตรัม การสังเคราะห์เสียง การวัด
คุณภาพเสียงแบบต่างๆ แบบจ�าลองฮิดเด็น มาร์คอฟส�าหรับการ
ประมวลสัญญาณเสียง การรู้จ�าสัญญาณเสียง 

DE 492 วิศวกรรมเสียง 3(3-0-6)
 Sound Engineering
 เสยีงและการได้ยินของมนษุย์ อคสูติกของเสยีง โทนและ 
พลงังานของเสยีง การเดนิทางและสะท้อนเสยีง อปุกรณ์และคณุสมบัติ 
ในระบบบันทึกเสียง คุณภาพของอุปกรณ์ในระบบเสียง การจัดวาง
ต�าแหน่งอินพุตและเอาต์พุตของเสียง การมิกซ์เสียง ระดับเสียง 
การปรับแต่งเสียง การประมวลผลเสียง การใส่เอ็ฟเฟ็คพิเศษ ห้อง
บันทกึเสยีง ระบบมาตรฐานเสยีง การใช้อปุกรณ์ และโปรแกรมเพือ่
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และบันทึกเสียง

DE 493 ความมั่นคงระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information System Security
 ปัญหาและการตระหนักถึงความมั่นคง ข้อก�าหนดและ
กรอบการท�างานด้านความมั่นคงสารสนเทศต่างๆ ประเด็นข้อ
กฎหมายทีบั่งคบัใช้ ความเช่ือถือข้อมลู เทคนคิการเข้ารหัสข้อมลูและ
ข่าวสารต่างๆ ข้ันตอนการยืนยันตัวบคุคลต่างๆ ระบบและการประยุกต์
ใช้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบ การจัดการความมั่นคง 
การป้องกัน

DE 498 หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมดิจิทัลมีเดีย      3(3-0-6)  
 และระบบเกม 
 Special Topic in Multimedia Engineering
 หัวข้อพเิศษทีท่นัสมยัและอยู่ในความสนใจด้านวิศวกรรม 
ดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

DE 499 หัวข้อเฉพาะด้านวิศวกรรมดิจิทัลมีเดีย  3(3-0-6)
 และระบบเกม 
 Selected Topic in Multimedia Engineering
 ศึกษาเฉพาะหัวข้อด้านวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบ
เกม
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E
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EB 201  เศรษฐศาสตร์การสื่อสาร  3(3-0-6)
 Economics of Communication
 แนวคิดทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของการสื่อสาร การ
วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในด้านการ
สือ่สาร การวเิคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสือ่ โครงสร้างตลาดธรุกิจ
การสือ่สาร อตุสาหกรรมการสือ่สาร ต้นทนุการผลติสือ่ การวิเคราะห์
หลกัประสทิธภิาพ (Efficiency) หลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ของ 
ธุรกิจสื่อ

EB 202  เศรษฐศาสตร์จุลภาคในชีวิตประจ�าวัน   3(3-0-6)
 Microeconomics in Everyday Life
 การปูพื้นความรู้เบื้องต้นของเศรษฐกิจในครัวเรือน ที่ใช้ 
ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
จัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนเพื่อการบริโภค ท้ังในระยะสั้นและ 
ระยะยาวประยุกต์ทฤษฎหีลกั 3 ทฤษฎ ี(1) ทฤษฎกีารบริโภคและรายได้ 
(Life Cycle Hypothesis) ของแอนโดและโมดิเกลียนี (Ando &  
Modigliani) (2) ทฤษฎีการจัดสรรเวลาของครัวเรือน (Allocation 
of Time) ระหว่างการท�างานเพื่อสร้างรายได้กับการพักผ่อน และ 
(3) แนวคดิหน่วยเพิม่ (Marginal Concept) ของ Alfred Marshall 
กรณีตัวอย่างที่พบเห็นในชีวิตประจ�าวัน

EB 203  เศรษฐศาสตร์มหภาคในชีวิตประจ�าวัน   3(3-0-6)
 Macroeconomics in Everyday Life
 การปูพื้นความรู้เบื้องต้นของเศรษฐกิจในครัวเรือน ที่ใช้
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค เพื่อการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการ
ท�างานและองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจ ทั้งระบบเศรษฐกิจปิด
และระบบเศรษฐกิจเปิด หน่วยเศรษฐกิจ บทบาทของรฐับาล ความรู้
เบ้ืองต้นของรายได้ประชาชาต ิแนวคิดของกระแสการไหลเวียนของ
ปัจจยัการผลติและสนิค้า/บริการ (Circular Flow) นกัเศรษฐศาสตร์
กระแสหลักกระแสรอง และปรัชญาแนวคิดทางเลือกของระบบ
เศรษฐกิจ กรณีตัวอย่างที่พบเห็นในชีวิตประจ�าวัน

EB 204  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน�าเสนอ   3(2-2-6)
 Data Analysis and Presentation
 ข้อมูล  การสืบค้นข้อมูล การจัดการข้อมูล วิธีทางสถิติ 
การเปรียบเทยีบชุดข้อมลู ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ข้อมลู ลกัษณะ
การกระจายตวัของข้อมลู การน�าเสนอข้อมลู สถิตพิรรณนา สถิติเชิง
อนมุาน การฝึกปฏบัิตใินห้องปฏบัิติการคอมพวิเตอร์ในการวิเคราะห์
ข้อมูล

EB 301  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการสื่อสาร   3(3-0-6)
 Economics of Communication Business
 ลักษณะและธรรมชาติของธุรกิจสื่อ สินค้าเอกชน สินค้า
สาธารณะ มลูค่าของสือ่ การวิเคราะห์โครงการและการลงทนุในธรุกิจ 
การสื่อสาร ในโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของการสื่อสาร ผล 
สืบเนื่องของเทคโนโลยีการผลิตสื่อที่เชื่อมโยงไปข้างหน้า (Forward 
Linkage) และไปข้างหลัง (Backward Linkage) การขยายตัว 
ความก้าวหน้าของบรรษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมการสื่อสาร

EB 302  การวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ 1   3(3-0-6)
 Analysis of Economic News 1
 น�าทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นเครือ่งมอืในการ
ศกึษาวิเคราะห์บทสมัภาษณ์ บทความ รวมท้ังปรากฏการณ์ทางสงัคม
และเศรษฐกิจ จากสื่อต่างๆทั้งในและต่างประเทศ

EB 303  การวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ 2  3(3-0-6)
 Analysis of Economic News 2
 น�าทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้เป็นเครือ่งมอื ในการ
ศึกษาวิเคราะห์บทความและข่าวเศรษฐกิจจากสื่อต่างๆ ท้ังในและ
ต่างประเทศ ด้านการค้า การลงทุน การเงิน อัตราดอกเบี้ย ภาวะ
เศรษฐกิจมหภาค ภาวการณ์จ้างงาน ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดปริวรรต
เงินตราต่างประเทศ ตลาดหลักทรัพย์ ความเสี่ยงการท�าธุรกิจทาง
เศรษฐกิจ
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EB 304  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเศรษฐกิจ   3(3-2-6)
 English for Economic Communication
 พฒันาและบูรณาการทักษะในการใช้ภาษาองักฤษท้ังการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อใช้งานสื่อสารเศรษฐกิจ สามารถจับใจ
ความส�าคัญ เข้าใจองค์ประกอบ วิเคราะห์ และวิพากษ์ข่าวด้าน
เศรษฐกิจจากหนงัสอืพมิพ์ สือ่สิง่พมิพ์ภาษาองักฤษ และสือ่ออนไลน์

EB 311  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 หัวข้อ 1  
 Special Topic 1 in Economic Communication
 การวิเคราะห์เร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร
เศรษฐกิจ โดยสาขาวิชาจะเป็นผูพ้จิารณาคัดเลอืกและก�าหนดหัวข้อ
ในการศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสม

EB 312  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสารเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 
 หัวข้อ 2   
 Special Topic 2 in Economic Communication
 การวิเคราะห์เร่ืองต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสื่อสาร
เศรษฐกิจ โดยสาขาวิชาจะเป็นผูพ้จิารณาคัดเลอืกและก�าหนดหัวข้อ
ในการศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสม

EB 411  สหกิจศึกษาทางการสื่อสารเศรษฐกิจ 1  6 (600 ชม.)
 Cooperative Education in Economics 
 Communication 1
 นกัศกึษาทีศึ่กษาวิชาต่างๆ ครบหลกัสตูร และมแีต้มเฉลีย่
ไม่ต�า่กว่า 2.50 รวมท้ังมคีณุสมบัติครบถ้วนตามทีก่�าหนด เลอืกสหกิจ 
ศึกษาได้ โดยเข้าท�างานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบ 
การเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และจัดท�ารายงานสรุปผลการ
ท�างานที่ได้รับมอบหมาย

EB 412  สหกิจศึกษาทางการสื่อสารเศรษฐกิจ 2   6 (600 ชม.)
 Cooperative Education in Economic 
 Communication 2
รายวิชาบังคับก่อน : EB 411 สหกิจศึกษาทางการสื่อสารเศรษฐกิจ 1
 นกัศึกษาทีผ่่านสหกิจศกึษา 1 มาแล้ว ให้ท�างานในฐานะ
พนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นเวลาอีกไม่น้อยกว่า 
16 สปัดาห์ พร้อมทัง้ท�ารายงานสรุปผลการท�างานทีไ่ด้รับมอบหมาย

EC 200  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Economics
 ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์มหภาคและ
จุลภาค ในเรื่องปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ กระแสหมุนเวียนระบบ
เศรษฐกิจ การก�าหนดรายได้ประชาชาต ินโยบายการเงินและการคลงั 
โดยสังเขป อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดุลการช�าระเงิน 
ระหว่างประเทศ ปัจจยัก�าหนดอปุสงค์และอปุทานของสนิค้า พฤตกิรรม 
ผูบ้รโิภคและพฤติกรรมการผลติ กลยุทธ์ การแข่งขันของธรุกิจภายใต้ 
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์

EC 201  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction Economics
 ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
และมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานเศรษฐกิจ ปัจจัยก�าหนดอุปสงค์ 
อปุทานของสนิค้า พฤติกรรมผูบ้ริโภค ลกัษณะส�าคญัของตลาดสนิค้า 
ที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ใน 
บัญชีผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การก�าหนดรายได้ประชาชาติ นโยบาย 
การเงินและการคลังโดยสังเขป ความส�าคัญของการค้าและการเงิน 
ระหว่างประเทศ ในดุลการช�าระเงินและรายได้ประชาชาติ

EN 011 พื้นฐานภาษาอังกฤษ   0(3-2-6)
 Foundation of English  
 พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  
โดยใช้ตัวบทประเภทต่างๆ ทีเ่ป็นทัง้การเขียนและการพดู เพือ่เพิม่พนู 
ศัพท์และเสริมสร้างไวยกรณ์

EN 101 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-2-6)
 English Use 1 
 ความเข้าใจตัวบททีม่าจากการเขียนและพดูในสถานการณ์ 
ต่างๆ เพื่อเรียนรู้กลุ่มถ้อยค�าที่มักใช้ร่วมกันและโครงสร้างทาง  
ไวยกรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น การเขียนและพูดเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 

EC 
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EN 102 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(3-2-6)
 English Use 2
 อ่านตัวบทคัดสรรจากแหล่งต่างๆ โดยมุง่เรียนรู้ภาษาท้ังสี่ 
ทักษะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่หลากหลาย

EN 203 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา 3(3-2-6)
 Introduction to Language 
 ความแตกต่างและความสมัพนัธ์ระหว่างระบบภาษาและ 
การใช้ภาษา  ล�าดับช้ันและระบบองค์ประกอบของภาษา  การเปลีย่นแปลง 
ของภาษา  การน�าภาษามาใช้ในการสือ่สาร การเปลีย่น จากภาษามาเป็น 
วาทกรรมในบริบทการใช้ภาษาและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 
ภาษาและอัตลักษณ์ทางสังคม ประสบการณ์ในการเรียนภาษาและ
ทฤษฎีการเรียนภาษา

EN 227  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสาร 3(3-2-6)
         Computer Skills for Document Work
 การใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูไมโครซอฟท์ออฟฟิศ การจดัการ ไฟล์ 
การออกแบบหน้าและการผลติงานพมิพ์เบือ้งต้น การออกแบบ และ
ผลิตเว็บไซต์แบบง่าย

EN 231  รูปแบบและกลวิธีในการเรียนภาษา 3(3-2-6)
 Language Learning Styles and Strategies
 รปูแบบและกลวิธกีารเรียนภาษา  การหารปูแบบและกลวิธี 
การเรียนภาษาตามความถนัด เพื่อเสริมการพัฒนาทักษะภาษา

EN 250 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(3-2-6)                                                                     
 English Pronunciation      
  การออกเสยีงถ้อยค�าในตัวบทประเภทต่างๆ โดยเน้นการลง
เสยีงหนกั  และการใช้ท�านองเสยีง ระบบหน่วยเสยีง การอ่านสทัอกัษร 
มาตรฐานและที่ใช้ในพจนานุกรม 

EN 251 ระบบค�าและวากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ   3(3-2-6)
 เบื้องต้น            
 Introduction to English Lexical and 
 Syntactic Systems
  ระบบการสร้างค�า กฎโครงสร้างวลี และการก�าหนด
โครงสร้างวลแีละประโยค การวิเคราะห์และการสร้างประโยคความ
เดี่ยว ที่มีองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบเสริม

EN 252 การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ 3(3-2-6)
 ของประโยคภาษาอังกฤษ
 Syntactic and Semantic Analysis 
 of English Sentences 
          การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ประโยคความรวมและ 
ความซ้อน  ความหมายขององค์ประกอบระดับหน่วยค�า  ศัพท์  วลี   
และประโยค ฝึกวิเคราะห์และสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนทาง
วากยสัมพันธ์ ในระดับต่างๆ เพื่อสื่อความหมายที่หลากหลาย

EN 253  วาทกรรมภาษาอังกฤษ 3(3-2-6)                                                                 
 English Discourse                    
 นิยามวาทกรรมในฐานะตัวบทในบริบท การใช้คุณสมบัติ 
ที่ก�าหนดความเป็นตัวบท การจ�าแนกประเภทตัวบทตามช่องทาง  
การสื่อสาร วัตถุประสงค์และโครงสร้างเนื้อความ บริบทและ 
องค์ประกอบ อทิธิพลของบริบทต่อรูปภาษา การฝึกวิเคราะห์วาทกรรม 
เพื่อดูความเป็นตัวบท ประเภทของตัวบทและอิทธิพลของบริบท 
ต่อตัวบท วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เบื้องต้น

EN 254 เหตุการณ์ปัจจุบันและอารยธรรมโลก 3(3-2-6)                                            
 Current  Events and World Civilizations 
 การวเิคราะห์เหตกุารณ์ส�าคญัในปัจจบัุนและอทิธิพลของ
พัฒนาการทางประวตัศิาสตร์ ในอารยธรรมตะวนัออกและตะวนัตก 
ที่มีต่อเหตุการณ์เหล่านั้น
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EN 303 การอ่านเบื้องต้น (3-2-6)                                                                              
 Basic Reading 
  กิจวัตรขณะอ่านและก่อน-หลังการอ่าน การใช้บริบท 
ของบทอ่าน เพื่อเลือกความหมายที่เหมาะสมของค�าและประโยค  
การใช้รูปศัพท์และบริบทเพื่อเดาความหมายของศัพท์ การท�าความ 
เข้าใจโครงสร้างของประโยคและหน่วยเช่ือม หาแนวคิด หลัก 
และรายละเอยีดของบทอ่าน ทีไ่ม่ซับซ้อนและไม่มคี�าศพัท์เฉพาะด้าน

EN 313 การอ่านระดับกลาง 3(3-2-6)                                                                
 Intermediate Reading 
  การอ่านเพื่อเข้าใจและจับโครงสร้างความของบทอ่าน 
แบบบรรยาย ให้ข้อมลู สือ่สาร และแสดงออก โดยเน้นหลกัการย่อหน้า 
การระบุองค์ประกอบที่ส�าคัญของบทอ่านประเภทต่างๆ รวมถึงภาพ
ประกอบแบบต่างๆ การถอดโครงสร้างของบทอ่านท่ีหลากหลาย เพือ่
เข้าใจเนื้อหาและโครงสร้างของบทอ่าน เทคนิคการอ่านแบบคร่าวๆ
และแบบเจาะจง

EN 315 การอ่านระดับสูง (3-2-6)                                                                           
 Advanced Reading 
         การอ่านตัวบทที่ยากขึ้น เพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงและ 
ความเห็น การค้นหาและการแสดงความเห็นและข้อคิดแฝง การ 
อนุมาน การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ รูปแบบ อารมณ์  และมุมมอง 
ของผู้เขียนในตัวบทที่เลือกมา

EN 316 การอ่านเชิงวิเคราะห์            3(3-2-6)                                                         
   Critical Reading                   
 การอ่านเพื่อหาความคิดและมุมมองแฝง การสรุปความ 
เป็นวาจาและการเขียน การอภิปรายเร่ืองน�้าหนักของประเด็นใน
ตัวบท การฝึกโต้แย้งและสนับสนุนประเด็นหลักของผู้เขียนท่ีสื่อไว้
ในงานเขียน

EN 317 การอ่านและการสรุปความเชิงวิชาการ 3(3-2-6)                                      
  Reading and Summarizing of Academic Texts
         การใช้เทคนิคการอ่านแบบต่างๆเพื่อจุดประสงค์ด้านการ
ค้นคว้าวิจยั  การฝึกตีความและการย่อความตวับททีอ่่าน การฝึกสร้าง 
แผนจนิตภาพเพือ่เช่ือมโยงความคิดท่ีหลากหลายของผูเ้ขียนหลายคน

EN 321 การแปลเบื้องต้น 3(3-2-6)
 Introduction to Translation
  ต้นฉบับในฐานะตัวบทที่มีการใช้จริงในบริบทของการ
สือ่สาร การวิเคราะห์ตวับทต้นฉบบัอย่างง่าย เพือ่ให้เข้าใจถึงความหมาย
ในระดับอรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบัติ การแปลต้นฉบับเป็นภาษา 
ปลายทางโดยอาศัยความหมายทั้งสองอย่างนี้ ฝึกแปลต้นฉบับท่ีไม่
ซับซ้อนระหว่างภาษาไทยและอังกฤษ

EN 322 การเขียนเบื้องต้น 3(3-2-6)                                                                            
 Basic Writing 
  เทคนิคการเขียนแบบ คิด-วางแผน-ร่าง-และ-ตรวจทาน  
การรวบรวมข้อมูลและความคิด  การวางโครงเรื่อง  การเขียนร่าง  
และการตรวจงานในร่างครั้งสุดท้าย  เทคนิคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ศัพท์และไวยากรณ์  เขียนย่อหน้าสั้นๆเพื่อบรรยายและให้ข้อมูล

EN 324 การเขียนระดับกลาง 3(3-2-6)
         Intermediate Writing 
   วิเคราะห์ตวับทแบบเล่าเร่ือง  บรรยาย  ให้ข้อมลู  สือ่สารและ 
แสดงออก ประยุกต์ใช้เทคนคิแบบคดิ-วางแผน-ร่าง-และ-ตรวจทาน  
เพื่อการเขียนตัวบทอย่างง่าย  วิเคราะห์เนื้อหาและโครงสร้าง ของ
ตัวบทอย่างง่าย  เทคนิคปรับปรุงคุณภาพของเนื้อหาและโครงสร้าง
ของตัวบท

EN 328 การแปลระดับกลาง (3-2-6)                                                                              
 Intermediate Translation
  วิเคราะห์ตวับทต้นฉบบัประเภทต่างๆ การแปลทีเ่หมาะสม 
กับประเภทของตวับทและวัตถุประสงค์ในการแปล  ปัญหาในการแปล 
และวิธแีก้ปัญหา แปลข่าว บทความจากนติยสาร นทิานและเร่ืองเล่า 
แปลเอกสารทางราชการและธุรกิจระหว่างภาษาอังกฤษและไทย

EN 329 การแปลระดับสูง  3(3-2-6) 
 Advanced Translation
   แปลภาษาต้นฉบับท่ีมีความซับซ้อนทางภาษาและลีลาท่ี 
ซับซ้อน มากข้ึน เช่นเอกสารและเว็บไซต์ทางวิชาการ  งานวรรณกรรม 
งานโฆษณาและเอกสารราชการ การแก้ปัญหาทางภาษาศาสตร์  
วัฒนธรรม และเทคนิคในการแปล ประเมินการแปลและการตรวจ
แก้ไขงาน
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EN 331 การสื่อภาษาในการท�างาน 3(3-2-6)
 Language Communication at  Work
  หลักการเขียน วิธีการเขียนประเภทต่างๆ ศิลปะการ 
เรยีบเรยีงถ้อยค�า การเลอืกใช้ประโยคและการใช้โวหาร การย่อความ 
การเขียนรายงาน การบันทกึข้อความ การเขียนบรรยายสรุป การเขียน 
ในการท�างานสาขาอาชีพต่างๆ

EN 361  การเขียนระดับสูง 3(3-2-6)                                                                  
 Advanced  Writing
        การวิเคราะห์ตัวบททีเ่แสดงความเห็น มมุมองและทศันคติ
ทัง้โดยตรงและโดยแฝง การหาเทคนคิเพือ่แสดงข้อมลูอตัวิสยั การใช้ 
เทคนิคและกระบวนการเขียน-คิด-วางแผน-ร่างและตรวจทาน  
เพื่อการเขียนความเรียงขนาดไม่เกิน 5 ย่อหน้า

EN 362 การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจ 3(3-2-6)
        Persuasive  Writing
  การเขียนเรียงความและบทความเพื่อจูงใจผู ้อ ่าน  
โครงสร้างเรยีงความและข้อโต้แย้ง การใช้ภาษาเพือ่ลดความขัดแย้ง  
การพัฒนาทักษะในการอ้างอิงจากแหล่งทุติยภูมิ

EN 363 การเขียนรายงาน 3(3-2-6)
         Report Writing  
  การวิเคราะห์โครงสร้างและเนื้อความของรายงานใน
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ต่างๆ การเขียนรายงานที่ได้รับมอบหมาย 
ทัง้แบบกลุม่และแบบเด่ียว  โดยใช้เทคนคิการเขียนแบบ คิด-วางแผน- 
ร่าง-และ-ตรวจทาน

EN 364 การพูดเบื้องต้น 3(3-2-6)
  Basic Speaking
  รูปภาษาเพื่อสื่อสารระดับบุคคลในบริบทต่างๆ โดยเน้น
ความหมายเชิงอารมณ์ในน�้าเสียงและอวัจนภาษา 

EN 365 การพูดระดับกลาง 3(3-2-6)                                                               
 Intermediate Speaking
  รูปภาษาที่หลากหลายเพื่อการสื่อสารในกิจกรรมต่างๆ  
โดยเฉพาะในบริบทการท�างานระหว่างประเทศ  ฝึกสังเกตและการ
ใช้ภาษาระดับทางการ  กึ่งทางการ และไม่เป็นทางการ ฝึกความไว 
ในการรับรู้ข้ามวัฒนธรรมและเชื้อชาติ  การมีไมตรีและความสุภาพ 
ในการอภิปรายหรือการเจรจาต่อรอง

EN 366 การพูดระดับสูง (3-2-6)                                                                             
 Advanced Speaking
  รูปแบบภาษาที่หลากหลายเพื่อการสื่อสารแบบทางการ 
เช่น การบรรยาย การอภิปราย การถาม-ตอบ และการน�าเสนอ 

EN 367  ทักษะการพูดส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-2-6)                                        
 Speaking for Professionals
  รูปแบบภาษาท่ีหลากหลายเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ  
ภาษาที่ใช้ในสถานประกอบการอันรวมถึงภาษาท่ีใช้ในการประชุม  
การติดต่อทางธุรกิจและสังคมกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและการ
สนทนาทางโทรศัพท์

EN 368 การพูดกับประชุมชน 3(3-2-6)                                                                         
 Public  Speaking 
  วิเคราะห์สุนทรพจน์ที่โน้มน้าวผู้ฟังได้  ความส�าคัญและ
ความคาดหมายของผูฟั้งในการเตรยีมเนือ้หาสนุทรพจน์และการเลอืก
เทคนิคการโน้มน้าว  การกล่าวและการประเมินสุนทรพจน์

EN 373 การแปลในธุรกิจ 3(3-2-6)                                                                 
 Translation in Business
    ประเภทของตัวบททางธรุกิจ  ประเด็นทางวัฒนธรรมในตวั
บททางธรุกิจ  การทับศพัท์และการใช้ค�ายืมภาษาองักฤษ   การแปล 
วาทกรรมที่มีผลในทางกฎหมาย 
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EN 377  การเตรียมตัวส�าหรับงานอาชีพ 3(3-2-6)                                                               
 Career Preparation
  กลวิธีการหาข้อมูลต�าแหน่งงาน  การเขียนใบสมัครงาน  
การเขียนจดหมายแนะน�าตวั  ประวัติส่วนตวัประกอบการสมคัรงาน  
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

EN 378 เทคนิคการน�าเสนอ 3(3-2-6)                                                        
 Presentation Techniques
    วิเคราะห์การน�าเสนอทางธุรกิจและวิชาการท่ีประสบ
ความส�าเรจ็  เข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทและความคาดหวังของผูฟั้ง 
วางแผนการเขียนโครงสร้างของบริบท ออกแบบและผลิตสื่อทัศน์
ประกอบการน�าเสนออย่างเหมาะสม  เช่น  สไลด์ เพาเวอร์พอยท์ 
และเอกสารพิมพ์       
              
EN 379  การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-2-6)                                                       
 Creative Writing
 การวิเคราะห์เนื้อความและโครงสร้างของการเขียนแบบ 
เล่าเร่ืองและสร้างแรงบันดาลใจ การวิเคราะห์ การวางโครงเรื่อง  
การสร้างตัวละครและเทคนิคทางวรรณกรรมที่ใช้ในการแต่งเร่ือง 
การวิเคราะห์ การเรียบเรียงเนื้อหา และเทคนิคการโน้มน้าว เพื่อ
สร้างแรงบันดาลใจ การเขียนเพื่อเล่าเรื่องและสร้างแรงบันดาลใจ  

EN 380 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-2-6)                                                     
 Academic English 
 พฒันาทักษะการอ่านเอกสารวิชาการ  การเขียน ความเรยีง 
ทักษะการย่อความและการถอดความ การเขียนรายงาน การวิจัย 
การอ้างอิง

EN 381 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-2-6)   
 Cross-Cultural Communication
  การนยิามวฒันธรรม ภาพสะท้อนทางภาษาในเรือ่งคณุค่า 
และความเช่ือในสงัคม ธรรมเนยีมประเพณแีละแนวปฏบัิต ิทีห่ลากหลาย  
ไปตามวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม การปรับตัว 
ในปริบทการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

EN 382 วิจักขณข่์าวและสื่อ 3(3-2-6)                                                 
 News and Media Appreciation
  ฝึกทักษะ การจับสาระ การย่อความ และการตีความ  
มุมมอง แนวคิด ทัศนคติ และวัตถุประสงค์ จากข่าวและสารที่อยู่
ในสื่อแบบต่างๆ

EN 383 ภาษาอังกฤษส�าหรับการสื่อสารการตลาด  3(3-2-6)                       
 English for Marketing Communication
  ศัพท์เฉพาะและส�านวนภาษาอังกฤษในด้านการตลาด  
แผนการตลาด  การส่งเสริมการขาย การสร้างตราสินค้า และการ
ประชาสมัพนัธ์ เทคนคิการโฆษณา  การวิเคราะห์คลงัข้อมลูพืน้ฐาน
ของภาษาโฆษณา 
 
EN 384 ภาษาอังกฤษส�าหรับธุรกิจการบิน 3(3-2-6)                                                                 
 English for Airline Business   
 ทักษะการสื่อสารในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับสายการบิน 
เน้นเนื้อหาและส�านวนภาษา เพื่อการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและ 
การให้บริการแก่ลูกค้าและผู้โดยสารของสายการบิน ทั้งภาคพื้นดิน
และในเที่ยวบิน

EN 385 ภาษาอังกฤษส�าหรับการท่องเที่ยว 3(3-2-6)                                                          
 English for Tourism
   ทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษส�าหรบัมคัคเุทศก์ในการน�า
ชมสถานที่ท่องเที่ยวแบบต่างๆ เน้นการพูดเพื่อการบรรยายเนื้อหา
ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ไทย 
การจัดท�าก�าหนดการเที่ยวและเอกสารที่ใช้ในการน�าเที่ยว

EN  386 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานโรงแรม 3(3-2-6)                                                              
 English for Hotel Services 
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ
ในสถานการณ์จ�าลองต่างๆ ของงานส่วนหน้าของโรงแรม ค�าศัพท์
และส�านวนต่างๆ เพือ่การสือ่สารกับเพือ่นร่วมงานและลกูค้าในธรุกิจ
การโรงแรม
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EN 387 ภาษาอังกฤษส�าหรับงานลูกค้าสัมพันธ์  3(3-2-6)                                                      
 English for Customer Relations 
    ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษ
ในงานบรกิารลกูค้า ส�านวนภาษาเพือ่การสือ่สารเมือ่มปัีญหากับลกูค้า 
รวมถึงงานรบัโทรศัพท์ประจ�าศนูย์บรกิารลกูค้าความส�าคัญของอวจน
ภาษาในการสือ่สาร การสร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้าผ่านโครงการรับ
ผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

EN 388  ภาษาอังกฤษส�าหรับเลขานุการ 3(3-2-6)                                            
 English for Secretaries
    ศพัท์และส�านวนทีใ่ช้ในงานเลขานกุาร การรบัส่งข้อความ 
ในที่ท�างาน ทักษะการใช้โทรศัพท์และอีเมล การติดต่อประสานงาน
และการนดัหมาย  การจดบันทึกและการย่อความ การท�าหนงัสอืเวียน 
หัวข้อการประชุมและรายงานการประชุม

EN 391 การสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-2-6)                          
  Introduction to English Language Teaching
  ทฤษฎกีารเรยีนรู้ภาษาและทฤษฎกีารเรยีนภาษา แรงกระตุน้ 
ในการเรยีน แนวทางการสอน รูปแบบการเรียนรู้ การออกแบบหลกัสตูร
และประมวลรายวิชา การจัดการในช้ันเรียน การวิเคราะห์ผู้เรียน 
การเลอืกและการจดัท�าเอกสารค�าสอน  การประเมนิผลการเรยีน  ปัญหา 
ในการเรียนภาษา

EN 392 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน 3(3-2-6)                                                                                
 English in Everyday Life
    การโอภาปราศรัย ส�านวนที่พบบ่อยในวัฒนธรรมของ
ประเทศท่ีพูดภาษาอังกฤษ ภาษาสแลงและส�านวนภาษาอังกฤษ  
อารมณ์ขันและการเล่นภาษา
EN 393 ภาษาอังกฤษจากเพลง 3(3-2-6)                                                                           
 English through Songs
  การวิเคราะห์เนือ้เพลงประเภทต่างๆ ร้องเพลงเพือ่ฝึกการ
ออกเสียงและฝึกการแสดงความคิดและความรู้สึก การใช้ภาษากาย

EN 395  วิจักขณ์เรื่องแต่ง  3(3-2-6) 
 Fiction Appreciation
  องค์ประกอบของเรือ่งแต่งประเภทต่างๆ  การอ่านเร่ืองแต่ง 
ร่วมสมยั คดัสรรโครงการศกึษาอสิระเพือ่ฝึกการอ่าน และการวิเคราะห์ 
เรื่องแต่งที่ผู้เรียนเลือก

EN 396 วิจักขณ์งานร้อยกรอง    3(3-2-6)  
 Poetry Appreciation
    องค์ประกอบของงานร้อยกรอง บทร้อยกรองประเภทต่างๆ 
การอ่านและตีความบทร้อยกรอง การวิเคราะห์จังหวะของบทร้อย
กรอง  การเขียนบทร้อยกรอง

EN 397   วิจักขณ์งานภาพยนตร ์ 3(3-2-6)                                                                                         
 Film Appreciation 
 องค์ประกอบของภาพยนตร์ ภาพยนตร์แนวต่างๆ  เทคนคิ 
และศิลปะในงานภาพยนตร์ การวิเคราะห์วิพากย์ภาพยนตร์และการ
วิจารณ์

EN 398 วรรณคดีวิจักขณ ์ 3(3-2-6)                                                                 
 Literature Appreciation
  วิวัฒนาการของวรรณกรรม  วรรณคดอีงักฤษโดยสงัเขป  
หลักในการตีความและท�าความเข้าใจคุณค่าทางวรรณกรรมของ 
ผลงานชิ้นเอกคัดสรร

EN 399 วรรณกรรมส�าหรับเด็กและเยาวชน 3(3-2-6)                        
         Literature for Children and Young Adults
         วิจกัขณ์และวิเคราะห์นวนยิายดเีด่น เร่ืองเล่า และบทกวี 
ที่มีสัมผัสคล้องจองส�าหรับเยาวชน

EN 410 สหกิจศึกษา    6 (600 ช่ัวโมง)  
 Co-Operative Education 
  การเข้าท�างานในฐานะพนักงานช่ัวคราวของสถาน
ประกอบการในงานท่ีเก่ียวข้องตามสาขาท่ีเรียน และท�ารายงาน 
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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EO 201  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  3(3-0-6)
         Microeconomics 1
 ความหมายและหลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมลูค่า
ราคาและการจัดสรรทรัพยากรทฤษฎีเบื้องต้น เก่ียวกับพฤติกรรม 
ผู้บริโภค และพฤติกรรมการผลิตปัจจัยที่ก�าหนดอุปสงค์และอุปทาน
ของสินค้า การก�าหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร
ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 

EO 202  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  3(3-0-6)
         Macroeconomics 1
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรม
ส่วนรวมของการบริโภค การออม และการลงทนุ บทบาทของรัฐบาล 
บทบาทของเงิน การผันผวนของรายได้ประชาชาติ และความสมัพนัธ์
ของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

EO 203  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2       3(3-0-6)
       Microeconomics 2
       ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ทฤษฎีเส้นแห่งความ
พอใจเท่ากัน การก�าหนดราคาในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ การตัดสินใจของธุรกิจภายใต้ความเสี่ยง วิเคราะห์
ต้นทนุการผลติและทฤษฎกีารผลติ การก�าหนดราคาของปัจจยัการผลติ 
ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น

EO 204  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2                    3(3-0-6)
 Macroeconomics 2
 ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาต ิการบรโิภค การลงทนุ 
การใช้จ่ายของรัฐบาล ระบบภาษ ีดอกเบ้ีย ดุลการค้า ดลุการช�าระเงิน
ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการเงินและการจ้างงาน ตามแนวคิดของ 
นกัเศรษฐศาสตร์สมยัคลาสสคิและนกัเศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ ความ
ผันผวนและความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เป้าหมายและนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ

EO 205  คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
  Mathematic for Economics
       การใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายและ
วิเคราะห์ทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์ เมตรกิซ์ส�าหรบัวิเคราะห์ดุลยภาพ 
การใช้อนพุนัธ์ส�าหรบัการวิเคราะห์เชิงสถิตเิปรยีบเทียบ การวิเคราะห์  
พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิตโดยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด กรณี
ไม่มีข้อจ�ากัดและกรณีที่มีข้อจ�ากัด การใช้อินทิกรัลแคลคูลัส

EO 206  สถิติส�าหรับเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6)
         Statistics for Economics 1
 ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ 
ระเบยีบวิธกีารทางสถิติ สถิติบรรยาย หลกัเบ้ืองต้นของความน่าจะเป็น 
ความน่าจะเป็นแบบมเีง่ือนไข ตวัแปรสุม่ การแจกแจงความน่าจะเป็น 
ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐาน อนุกรมเวลาและดัชนี

EO 207  สถิติส�าหรับเศรษฐศาสตร์ 2   3(3-0-3)
       Statistics for Economics 2
       การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบส�าหรับข้อมูล 
ทีอ่ยู่ในรปูความถ่ี การวิเคราะห์จ�าแนกกลุม่ การวิเคราะห์ความถอถอย 
โลจิสติกส์ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบโพบิท เทคนิคพยากรณ์ 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
 
EO 208  การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป   3(3-3-6)
 ส�าหรับเศรษฐศาสตร์  
 Computer Programs for Economics 
 การสืบค้นข้อมูลเศรษฐกจิ การฝกึฝนทกัษะการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การแปลความหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์ การท�า data 
mining และสรุปผล โดยใช้กรณีศึกษา

EO 209  วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                  3(3-0-6)
         Economic Research
 ความส�าคัญและระเบียบวิธีวิจัย ประเภทการวิจัย การ
ส�ารวจด้วยตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายทางสถิติ การสรุปผล และเขียน
รายงานการวิจัย

EO 
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EO 210  เศรษฐกิจไทยในโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)
         Thai Economy in Globalization
       การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั เช่น ความยากจน  การกระจายรายได้ การพฒันา 
ชนบท การพฒันาการเกษตรและอตุสาหกรรม ความสมัพนัธ์ระหว่าง
การพัฒนากับการเงิน การคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 
วิเคราะห์ผลกระทบของเศรษฐกิจไทยท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลก

EO 211  การวิเคราะห์กฎหมายเชิงเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6)
 Economic Analysis of Laws
 การวิเคราะห์กฎหมายด้วยทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ผลของ
กฎหมายเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน การละเมิดสัญญา กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และกฎหมายอาญา ท่ีมีต่อหน่วยเศรษฐกิจและระบบ
เศรษฐกิจ

EO 212  การพัฒนาเศรษฐกิจ      3(3-0-6)
 Economic Development
 ความหมาย การวัด การขยายตัว และการพฒันาเศรษฐกิจ 
ลกัษณะของความล้าหลงัและความด้อยพฒันา ปัจจยัต่างๆทีก่่อให้เกิด 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตัวแบบเบ้ืองต้นของการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจ รวมทั้งแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

EO 213  เศรษฐศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจ      3(3-0-6)
 Political Economics and Economy
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง อ�านาจทางการเมือง 
กับการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์ 
ในการแข่งขันทางการเมืองในมิติเศรษฐศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองท่ีมีผลต่อนโยบายเศรษฐกิจมหภาค พัฒนาการและ 
โครงสร้างของเศรษฐกิจการเมืองไทย

EO 301  เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กร  3(3-0-6)
 Economics of Organizational Management
      ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์กับการจดัการองค์กรสมยัใหม่ แนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์เร่ืององค์กร ประสทิธภิาพ ปัญหาการร่วมมอื ต้นทนุ 
ธุรกรรม พฤติกรรมของทีม การสร้างผลตอบแทนโดยอิงกับผล
ประกอบการ ความเป็นเจ้าของและกรรมสทิธิ ์โครงสร้างทางการเงิน 
และปัญหาแรงจูงใจ

EO 302  การเงินธุรกิจส�าหรับเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6)
       Business Finance for Economics
       ความส�าคัญของการวางแผน การด�าเนินงานและการ
ควบคุมทางการเงินของธุรกิจ  การจดัหาเงินทุน ค่าของเงินตามเวลา 
งบการเงิน เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนทางการเงิน 
โครงสร้างเงินทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงทาง 
การเงิน นโยบายเงินปันผล และนโบายที่ส�าคัญทางธุรกิจ

EO 303  เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ                  3(3-0-6)
  Economics of Public Sector
       บทบาทภาครฐัในระบบเศรษฐกิจ กลไกและเครือ่งมอืของ
รัฐบาล แนวคิดทางเลือกการตัดสินใจของภาครัฐ ทฤษฎีสวัสดิการ
สังคม  ระบบการคลัง การงบประมาณ รายจ่าย รายได้ การก่อหนี้
และบริหารหนีส้าธารณะ และผลกระทบของภาครฐัทีม่ต่ีอเศรษฐกิจ

EO 304  เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6)
  Labor Economics
      ทฤษฎอีปุสงค์แรงงาน ในกรณทีีแ่รงงานเป็นปัจจยัแปรผนั
และปัจจัยกึ่งคงที่ ทฤษฎีอุปทานแรงงานระยะสั้น  อุปทานแรงงาน
ฝีมอื ตลาดแรงงาน โครงสร้างค่าจ้าง การประกันสงัคม และนโยบาย
การกระจายรายได้ การว่างงานและเงินเฟ้อ ทฤษฎกีารเจรจาต่อรอง
และปัญหาแรงงานของไทย

EO 305  เศรษฐมิติ 1                         3(3-0-6)
 Econometrics 1
       ความหมาย แนวคิด และการใช้เศรษฐมิติในการศึกษา
แบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์ วิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของ
แบบจ�าลอง คุณสมบัติส�าคัญของตัวประมาณค่า ข้อสมมติส�าคัญ
ของการสร้างแบบจ�าลองสมการเชิงพหุ การตรวจสอบและแก้ปัญหา 
เมือ่แบบจ�าลองไม่เป็นไปตามข้อสมมติ และฝึกปฏบัิติการใช้โปรแกรม 
ส�าเร็จรูปทางสถิติและเศรษฐมิติ
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EO 306  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3(3-0-6)
  Industrial Organization
 ปัญหาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมสมัยใหม่ การประยุกต์
ใช้ทฤษฎเีกม พฤตกิรรมผูผ้ลติในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ การแข่งขัน
ด้านราคา ความหลากหลายของสนิค้า อ�านาจเหนอืตลาด การกีดกัน
ผู้ผลิตรายใหม่ ปัญหาข้อมูลข่าวสาร และทฤษฎีการประมูลเบื้องต้น

EO 307  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6)
        International Economics
       บทบาทของการค้าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีความ 
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ประโยชน์จากการค้า ความมั่งค่ังของ
ปัจจัยการผลิต ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ นโยบายและ 
มาตรการการกีดกันทางการค้า ข้อตกลงการค้าเสรแีละการรวมกลุม่ 
การค้า เขตการค้า การเคลือ่นย้ายเงินทนุระหว่างประเทศ ระบบอตัรา 
แลกเปลี่ยนและดุลการช�าระเงิน นโยบายและมาตรการของรัฐที่ 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

EO 308  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Resource and Environmental Economics
       แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ทีน่�ามาประยุกต์กับปัญหาของ 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความล้มเหลวของตลาด 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีฟ้ื่นฟไูด้ การจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ทีฟ้ื่นฟไูม่ได้ แนวทางในการแก้ไขปัญหามลพษิ วิธกีารประเมนิมลูค่า 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านตลาด การวางแผน
และการพฒันาทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม  นโยบาย 
และบทบาทของรัฐเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรสภาพทั่วไปและปัญหา
ของการใช้ทรัพยากรที่ส�าคัญของประเทศไทย

EO 309  เศรษฐศาสตร์การเงินและสถาบันการเงิน   3(3-0-6)       
 Monetary Economics and Financial Institutions
 โครงสร้างตลาดการเงิน บทบาทหน้าท่ีของสถาบันการเงิน 
ตลาดเงิน ตลาดทนุ วิเคราะห์ตลาดเงินและตลาดทนุทีม่ผีลต่อระบบ 
เศรษฐกิจ บทบาทของธนาคารกลางในการด�าเนินนโยบายการเงิน

EO 310  การประเมินโครงการ 3(3-0-6)
  Project Evaluation
 การวิเคราะห์และประเมนิโครงการ การวางแผนโครงการ 
การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การวิเคราะห์โครงการด้าน
การเงินและเศรษฐกิจ การวัดค่าโครงการโดยใช้หลักมูลค่าปัจจุบัน 
และหลักผลตอบแทนภายใน การวิเคราะห์โครงการโดยเน้นกรณี
ศึกษาของโครงการสาธารณะต่างๆที่เกิดขึ้นจริง

EO 311 เศรษฐศาสตร์การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
 Economics of Supply Chain Management
       หลกัการการจดัการโลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน กระบวนการ
โซ่อุปทานคุณค่าในการจัดการวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง การกระจาย
สินค้า การพยากรณ์อุปสงค์ตลาด โดยมีระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานต่างๆของโซ่อุปทาน เพื่อการจัดสรรทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ

EO 312 เศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6)
 Digital Economy
       การขับเคลือ่นทางเศรษฐกิจ การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจทัิล ลกัษณะของเศรษฐกิจยุคดิจทัิล เครอืข่ายและ 
โครงสร้างทางอินเทอร์เน็ต แบบจ�าลองทางธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบภายนอกของเครือข่าย กลยุทธ์ 
การได้เปรียบคู่แข่งในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

EO 313 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและแรงงาน 3(3-0-6)
 สัมพันธ์
 Industrial Organization and Labour Relation
       โครงสร้างพฤติกรรมของผู้ผลิตในอุตสาหกรรม แนวคิด 
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรอุตสาหกรรม 
การรวมธุรกิจ การกระจายการลงทุน บทบาทของภาครัฐท่ีมีต่อ 
อตุสาหกรรมวิวัฒนการของระบบแรงงานสมัพนัธ์ของไทยการบริหาร 
การใช้แรงงานในอุตสหกรรม ปัจจัยก�าหนด รูปแบบ ขอบเขต  
กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม
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EO 314 เศรษฐศาสตร์กิจเฉพาะประเทศ 3(3-0-6)
 Selected Country Economy
       การวเิคราะห์เชิงลกึด้านการพฒันาเศรษฐกิจ ของประเทศ 
ส�าคัญของโลกหรือประเทศเพือ่นบ้าน ทีม่กีลยุทธ์หรอืแนวทางการวาง 
นโยบายเศรษฐกิจทีแ่ตกต่าง หรอืประเทศทีม่คีวามน่าสนใจในประเด็น 
การพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นการประยุกต์ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจกับ 
ประสบการณ์การพัฒนา การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา 
โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ บทบาทรัฐและบทบาทของภาคเศรษฐกิจ 
ต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับการ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง

EO 320  เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์ทางธุรกิจ          3(3-0-6)
         Economics of Business Strategy
       หลักเศรษฐศาสตร์เก่ียวกับการก�าหนดและการประเมิน
กลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจ อิทธิพลของปัจจัยต่างๆและสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ ที่มีต่อความส�าเร็จในการใช้กลยุทธ์การแข่งขัน 
ลกัษณะตลาดและความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์กลยุทธ์
องค์กร ต้นทุนการผลิตและการประกอบการกับการก�าหนดความ
สามารถในการแข่งขัน กลยุทธ์สร้างความยั่งยืนของการแข่งขันภาย
ใต้สภาวะแวดล้อมทางการตลาด ลกัษณะความเช่ือมโยงระหว่างการ
จัดการตลาดและประสิทธิภาพ ในการด�าเนินงานของหน่วยธุรกิจ 

EO 321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6)
 Economics of Tourist Business 
       การประยุกต์เศรษฐศาสตร์จุลภาคกับอุตสาหกรรมการ 
ท่องเท่ียว ตลาดการท่องเที่ยว โครงสร้างต้นทุนการจัดบริการการ
ท่องเท่ียว กลยุทธ์การแข่งขันของธรุกิจการท่องเทีย่ว และผลด�าเนนิ
งานของอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว นโยบายภาครฐัท่ีมต่ีอโครงสร้าง
ตลาด และพฤติกรรมการแข่งขันของธรุกิจการท่องเทีย่ว กรณศีกึษา
ของการประยุกต์เศรษฐศาสตร์กับธุรกิจการท่องเที่ยว

EO 322  เศรษฐศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)
 Economics of E-Commerce
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคส�าหรับวิเคราะห์พาณิชย์
อเิลก็ทรอนกิส์ พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรับผูบ้รโิภค การสบืค้นข้อมลู 
สนิค้าตลาดออนไลน์ โครงสร้างตลาดพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ กลยุทธ์ 
การก�าหนดราคา การประมลูออนไลน์ การช�าระเงินทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
บทบาทของภาครัฐที่มีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

EO 323  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน   3(3-0-6)
       Monetary Theory and Policy 
       แนวคิดและทฤษฎีทางการเงินของส�านักคลาสสิค เคนส์ 
และหลังเคนส์ ทฤษฎีอุปทานและอุปสงค์ของเงิน กลไกการส่งผ่าน 
นโยบายการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจ การควบคุมและผ่อนคลาย 
การเคลือ่นไหวของเงินทนุระหว่างประเทศ ประสทิธภิาพของนโยบาย
การเงิน ความเป็นอสิระของธนาคารกลาง เป้าหมายเงินเฟ้อ ตลอดจน 
เคร่ืองมอื และนโยบายการเงินของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพ 
และพัฒนาเศรษฐกิจ ความสอดคล้องระหว่างนโยบายการคลังและ
อัตราแลกเปลี่ยน และการด�าเนินนโยบายการเงินเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกประเทศ

EO 324  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
       International Monetary Economics
  ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ  กลไกการปรับตัวของ
ดุลการช�าระเงิน ตลาดเงินตราและตลาดการเงินระหว่างประเทศ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของระบบ
การเงินระหว่างประเทศ ความส�าคัญของดุลบัญชีเดินสะพัดและ
ดลุการช�าระเงินต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศก�าลงัพฒันาและ
ของประเทศไทย

EO 325  เศรษฐศาสตร์การลงทุนและวิเคราะห์  3(3-0-6)
 หลักทรัพย์ 
        Economics of Investment and Equity Analysis 
       การวางแผนทางการเงิน พืน้ฐานการลงทุนในหุ้น ตราสาร
หนี้ กองทุนรวม กองทุนระยะยาว ตราสารอนุพันธ์ การจัดพอร์ต
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ตลาดซื้อขายล่วงหน้า การวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิค การวางแผนในการ
ช�าระภาษี

EO 326  เศรษฐศาสตร์การจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6)
 ทางการเงิน
         Economics of Financial Risk Management
       ลักษณะและสาเหตุของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในด้าน
การผลิต การตลาด ราคาสินค้า การเงินและการลงทุน ประเภท
การประเมนิและการวัดค่าความเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง บทบาท
ของรัฐในการจัดการด้านความเสี่ยงของหน่วยธุรกิจและของระบบ
เศรษฐกิจ
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EO 327  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6)                            
  Special Topics in Economics
      การศึกษาหัวข้อในด้านแนวคิด และ/หรือนโยบายทาง
เศรษฐศาสตร์ และจัดท�าเป็นรายงานเสนออาจารย์ผู้สอน

EO 328  ทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและอาหาร      3(3-0-6)                            
 Agricultural and Food Economics
      การผลิต การบริโภค และการก�าหนดราคาผลผลิตการ 
เกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดสรรทรัพยากร ปัญหา 
มลภาวะ เทคนิคการเกษตรที่เหมาะสม การเกษตรยั่งยืน นโยบาย 
การเกษตรท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย การวิเคราะห์เรือ่งอาหารและ 
การบริโภค การก�าหนดราคาและการจัดจ�าหน่าย คุณภาพของ 
ผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจของผู้บริโภค รวมทั้ังความปลอดภัยของ 
ผลิตภัณฑ์อาหาร

EO 329  เศรษฐศาสตร์บริการ    3(3-0-6)                            
 Economics of Services
      วัตถุประสงค์และนยิามของภาคบรกิาร การจ้างงานในภาค 
บริการ หลักต้นทุนการผลิต หลักประสิทธิภาพ การกระจายสินค้า 
ในภาคบริการ ต้นทุนการน�ามาใช้ การแข่งขันและรูปแบบการเลือก 
ท�าเลท่ีต้้ง แรงขับเคลือ่นและอปุสรรคต่อภาคบริการ บทบาทของภาค 
บริการต่อระบบเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐต่อภาคบริการ

EO 330  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
 Microeconomic Theory
        ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้น 
ความพอใจเท่ากัน ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์
ทฤษฎ ีอปุสงค์และอปุทาน การก�าหนดราคา ภายใต้โครงสร้างตลาด
แข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด และตลาด 
ผู้ขายน้อยราย ตลาดปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ทฤษฎีส่วนเพิ่ม 
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการเบื้องต้น

EO 331  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
 Macroeconomic Theory
       ทฤษฎกีารก�าหนดรายได้ประชาชาติ การบริโภค การลงทนุ 
บทบาทของเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดการเงิน ตลาดผลผลิต

และบริการ และตลาดแรงงาน การก�าหนดระดับการจ้างงานและ
ตัวแปรอื่นๆ การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาเงินเฟ้อ นโยบายการ
เงินและการคลัง ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แบบจ�าลอง
ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และวิวัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาคยุคนีโอคลาสสิคถึงปัจจุบัน

EO 332  คณิตเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
       Mathematical Economics
       เคร่ืองมอืทางคณติศาสตร์ และการปรับใช้กับแบบจ�าลอง
เศรษฐศาสตร์สมยัใหม่ การพสิจูน์ เซ็ต ปริภมูเิมตรกิ โทโพโลยี ความ
ต่อเนื่อง และการหาค่าดีที่สุดภายใต้ข้อจ�ากัด

EO 333  คณิตสถิติ  3(3-0-6)
 Mathematical Statistics 
       การพิสูจน์ทฤษฎีทางสถิติที่เก่ียวข้องกับการประมาณค่า
พารามเิตอร์ การกระจายตัวแบบนอร์มอล การกระจายตวัแบบไฮเปอร์ 
จโีอเมทรกิ  การกระจายตวัแบบไบโนเมยีล  การกระจายตวัแบบพวัซอง 
การกระจายตวัแบบแกมมา  การกระจายตัวแบบไวล์บูล  การกระจายตัว 
แบบยูนฟิอร์ม การกระจายตวัแบบเอก็ซ์โพเนน็เชียล ทฤษฎแีมก็ซิมนั 
ไลค์ลีฮูด วิธีการแบบโมเมนท์ ทฤษฎีอะซิมโทติ

EO 334  เศรษฐมิติ 2 3(3-0-6)
 Econometrics 2
      เทคนคิเศรษฐมติข้ัินสงู ได้แก่ การก�าหนดรปูฟังก์ชัน การ
ทดลองความเหมาะสมของฟังก์ชัน การวิเคราะห์ข้อมูลภาคตัดขวาง 
 สมการถดถอยแบบสองชั้น (Two-Stage Least Square) จ�าลอง
แบบฟิกซ์เอฟ็เฟ็ค (Fixed Effect)  แบบจ�าลองแบบแรนด็อมเอฟ็เฟ็ค 
(Random Effect) แบบจ�าลองลมิเิตด็ดีเพน็เดน็ท์วาริเอเบลิ (Limited 
Dependent Variable) แบบจ�าลองเฮ็คคิท (Heckit) ผลของการที่
ข้อมูลถูกตัดทอน (Truncated and Censored Data) แบบจ�าลอง
อนกุรมเวลาแบบ VAR  การทดสอบ unit root  การสร้างแบบจ�าลอง 
SVAR การพยากรณ์โดยใช้แบบจ�าลองทางเศรษฐมิติแบบอนุกรม
เวลา 
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EO 335  ประวัติแนวทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6)
 History of Economic Thought
 ประวัติ วิวัฒนาการแนวคิด และปรัชญาทางเศรษฐกิจ 
ของนักเศรษฐศาสตร์ส�านักต่างๆ ของโลกต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยเน้นให้เห็นถึงความส�าคัญของปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ทีเ่กิดข้ึนในแต่ละยุค ทีม่ผีลต่อแนวคดิของนกัเศรษฐศาสตร์ แนวคดิ 
และปรัชญาของนักเศรษฐศาสตร์ไทย

EO 336  ทฤษฎีเกม  3(3-0-6)
 Game Theory
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับทฤษฎีเกม การวิเคราะห์แบบ 
จ�าลองและการเกิดดุลยภาพแบบต่างๆตามทฤษฎีเกม เกมเชิงสถิต  
เกมเชิงพลวัต ภายใต้ข้อมูลที่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ รวมทั้งการน�า 
ทฤษฎเีกมไปวิเคราะห์สถานการณ์ ในชีวิตประจ�าวนัและปัญหาต่างๆ 
ทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค

EO 337  เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์กร 3(3-0-6)
 และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 Economics of Organization Management
 and Business Strategy
 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์กับการจดัการองค์กรสมยัใหม่ แนวคิด 
ทางเศรษฐศาสตร์เรื่ององค์กร ประสิทธิภาพ ปัญหาการร่วมมือ 
ต้นทนุธุรกรรม พฤตกิรรมของทมี การสร้างผลตอบแทนโดยองิกับผล 
ประกอบการ ความเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ ์โครงสร้างทางการเงินและ 
ปัญหาแรงจงูใจ การประเมนิกลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจ อทิธพิล 
ของปัจจยัต่างๆและสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ กลยุทธ์สร้างความย่ังยืน 
และประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของหน่วยธุรกิจ

EO 338  เศรษฐศาสตร์การประกันภัย 3(3-0-6)
 Economics Insurance  
 เศรษฐศาสตร์และการประกันภัย ลักษณะความเสี่ยงภัย 
และความเสียหายทางการเงิน ประเภทของความเสียหาย วิธีการ 
บริหารความเสี่ยงภัย ปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริหารความเสี่ยงภัย  
หลักการประกันภัย การบริหารองค์กรประภันภัย ธุรกิจประกันภัย
ในประเทศไทย

EO 339  การวิเคราะห์และการบริหารสินเชื่อ 3(3-0-6)
 Credit Analysis and Management  
 ความส�าคัญคัญและประเภทของสินเชื่อ หลักเกณฑ์และ 
นโยบายในการให้สินเชื่อ ข้อมูลสินเชื่อ และการเข้าถึงข้อมูลสินเชื่อ 
การวิเคราะห์และการพิจารณาสินเช่ือ การประเมินความเสี่ยง 
ในการให้สินเช่ือการก�าหนดวงเงินและเง่ือนไขในการให้สินเช่ือ 
การพิจารณาโครงการเงินกู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ

EO 350  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6)
 Health Economics 
 หลักเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ การประยุกต์
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางการสาธารณสขุและอนามยั 
การลงทุนและการจัดสรรทรัพยากรด้านการสาธารณสุข บทบาท
ของรัฐและเอกชนในการลงทุนด้านการสาธารณสุข แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยเวชศาสตร์และการป้องกันโรค การวิเคราะห์ 
การวางแผน และการจดัสรรทรพัยากรทางสงัคมเพือ่การสาธารณสขุ 
การด�าเนนิผลต้นทุนและผลตอบแทน ของการลงทนุและบรกิารทาง
สาธารณสุข

EO 351 เศรษฐศาสตร์การศึกษา             3(3-0-3)
         Economics of Education
 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และก�าลงัคน ภายใต้กระบวน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทฤษฎีทุนมนุษย์ท่ีเก่ียวกับการลงทุน
ทางการศึกษา ผลของการศึกษาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ประโยชน์ของการศึกษา ต้นทุนของการศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์จากการลงทุนทางการศึกษา ฟังก์ชันการผลิตและ
ฟังก์ชันต้นทุนของการศึกษา การศึกษากับการมีงานท�า ความเป็น
ธรรมทางการศึกษา  การศึกษาในภาครัฐและเอกชน  การวางแผน
การศึกษา การเงินและภาษอีากรเพือ่การศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
การศึกษาและส่วนอื่นๆของสังคม ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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EO 352  เศรษฐศาสตร์การเมือง      3(3-0-6)
         Political Economics
       ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล บทบาทของ
ประชาชนในกระบวนการประชาธิปไตย ผลของการลงคะแนนเสียง 
ของประชาชนท่ีมีต่อการจัดสรรทรัพยากรโดยรัฐ ขนาดของรัฐ  
ประเภทและปริมาณของสนิค้าและบริการ ท่ีรัฐจดัสรรให้กับประชาชน 
การก�าหนดอตัราภาษ ีระดบัการขาดดุลการคลงั กระบวนการก�าหนด 
นโยบายทางการเงินของรัฐ ตามช่วงเวลาวัฏจักรทางเศรษฐกิจและ
การเลือกตั้ง

EO 353  เศรษฐศาสตร์เกษตร 3(3-0-6)
 Agricultural Economics 
       แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกษตรและโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจการเกษตรของไทย อปุสงค์และอปุทานสนิค้าเกษตร การผลติ 
ต้นทุน รายได้ และก�าไรการผลิตสินค้าเกษตร ราคาสินค้าเกษตร 
ธรุกิจการเกษตร นโยบายการเกษตรและการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ 
ในภาคเกษตร เศรษฐกิจการเกษตรกับการพัฒนาชุมชนชนบท 
ในกระแสโลกาภิวัตน์

EO 354  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Creative Economy
 ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ความส�าคัญและบทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการพัฒนาและปัจจัย
ในการขับเคลื่อน การเช่ือมโยงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่ความคิด
สร้างสรรค์ ทรพัย์สนิทางปัญญาและธรุกิจ การพฒันาสนิค้าและบริการ 
การตลาด ต้นทุนและการก�าหนดราคา

EO 355  เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6)
        Sufficency Economy
 กรอบแนวคิด คุณลักษะ ความหมาย แนวปฏิบัติและ 
ประยุกต์ใช้ในภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม ภาคธรุกิจ วเิคราะห์เกษตร 
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริ แนวทางการสร้างกระบวนการ 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในประเทศไทย

EO 401  สัมมนาเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6)
        Seminar in Economics
 การวิเคราะห์เก่ียวกับประเดน็ทางเศรษฐศาสตร์ ทีน่่าสนใจ 
ในปัจจุบันและน�าเสนอในรูปรายงาน บทความ หรือการจัดสัมมนา
ต่อสาธารณะ

EO 402  สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจสมัยใหม่  3(3-0-6)
        Seminar in New Economics Problem
 การอภิปรายประเด็นต่างๆ เก่ียวกับปัญหาเศรษฐกิจ 
สมยัใหม่ น�าไปสูแ่นวคิดทางเลอืกใหม่ได้แก่ แนวคดิเศรษฐกิจพอเพยีง 
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดัชนีความสุข

EP 201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1   3(3-0-6)
 Electric Circuits Analysis 1
รายวิชาบังคับก่อน: MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 องค์ประกอบของวงจร กฎของเคอร์ชอฟฟ์และทิศทาง
อ้างอิง วงจรตัวต้านทาน การวิเคราะห์แบบปมและเมช ทฤษฎีของ
เทวินินและนอร์ตัน ตัวเหนี่ยวน�าและตัวเก็บประจุวงจรอันดับหน่ึง
และวงจรอนัดบัสอง ผลตอบช่ัวครูข่องสญัญาณไฟตรง และผลตอบ
สภาวะอยู่ตัวของสัญญาณไฟสลับแบบไซน์ สัญญาณแบบไซน์ และ
การแทนด้วยเฟสเซอร์อิมพีแดนซ์และแอตมิตแตนซ์

EP 202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2   3(3-0-6)
 Electric Circuits Analysis 2
รายวิชาบังคับก่อน: EP 201 การวิเคราห์วงจรไฟฟ้า 1
 ก�าลงัไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า 3 เฟส การแปลงลาปาซและ
การประยุกต์ใช้กับวงจรไฟฟ้า ผลตอบสนองทางความถี่ความเหนี่ยว
น�าร่วมและหม้อแปลง วงจรข่าย วงจรคู่ขั้ว

EP 
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EP 203 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า   3(3-0-6)
 Electromagnetic Fields
รายวิชาบังคับก่อน: MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 การวิเคราะห์เว็กเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมบ์
และความเข้มสนามไฟฟ้า ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า กฎของเกาส์ 
และไดเวอร์เจนซ์ พลังงานและศักย์ไฟฟ้า ตัวน�าและไดอิเล็กตริก  
ความจุไฟฟ้า ความเหนี่ยวน�า กระแสการพาและกระแสการน�า 
สนามแม่เหล็กสถิต กฎของบิโอซาวร์ตสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแปรตาม 
เวลา สมการแม็กซ์เวลล์ คลื่นระนาบ

EP 204  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า  3(3-0-6)
 Electrical Measurements and Instrumentation 
รายวิชาบังคับก่อน: EP 201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
 หน่วยงานและมาตรฐานของการวัดทางไฟฟ้า คลาสและ 
คณุลกัษณะของเครือ่งมอืวัด การวิเคราะห์การวดั การวัดกระแสและ 
แรงดันกระแสตรงและกระแสสลบั โดยใช้เคร่ืองมอืวัดแบบแอนะลอ็ก 
และดิจิตอล การวัดก�าลัง ตัวประกอบก�าลัง และพลังงานไฟฟ้า 
การวัดความต้านทาน ความเหนี่ยวน�า และความจุไฟฟ้า การวัด 
ความถี่และคาบเวลา/ช่วงเวลา สัญญาณรบกวน ทราส์ดิวเซอร์

EP 205  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า   3(3-0-6)
 Electrical Engineering Mathematics 
รายวิชาบังคับก่อน: MA 209 คณิตศาสตร์วิศวรรม 1
 สมการเชิงอนพุนัธ์สามญัอนัดบัหนึง่และอนัดับสงูกว่าหนึง่
และผลเฉลย อนุกรมฟูริเยร์ การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของระบบสมการเชิงเส้น จ�านวนเชิงซ้อน วิธีเชิงตัวเลขส�าหรับ
วิศวกรรม

EP 207 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์ 3(3-0-6)
 Digital Circuits and Micro-controllers
 ทฤษฎวีงจรสวิตซ์เบ้ืองต้น พชีคณติบลูนี ตารางความจริง  
แผนภมูคิาโนท์ และแผนการแวนลอจกิต่างๆ วงจรฟลปิฟลอ็ป วงจร 
นบัรีจสิเตอร์ วงจรทางเลขคณติ หน่วยความจ�าแบบต่างๆ การออกแบบ 
วงจรตรรกระบบดิจิทัล ทีทีแอล ซีมอสและอื่นๆ หลักการใช้งาน 
ของวงจรตรรกต่างๆ ตัวอย่างไมโครโพรเซสเซอรอย่างง่าย พร้อม 
โครงสร้างทีเ่ก่ียวกับชุดค�าสัง่ การโปรแกรมจงัหวะเฟทซ์และเอก็ซีคิวท์ 

หน่วยควบคุมวงจรนาฬิกา วิธีการบ่งบอกต�าแหน่งหน่วยความจ�า 
แบบต่างๆ การใช้แสต๊กพร้อมทั้งประโยชน์ การเขียนโปรแกรม
ส�าหรับไมโครคอนโทรเลอร์ และการเช่ือมต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อ 
การควบคุม

EP 208 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6)
 Electronics Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : EP 201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
 อุปกรณ์สารกึ่งตัวน�า กราฟคุณสมบัติทางกระแสแรงดัน 
และความถ่ีของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และการ
ออกแบบของวงจรทรานซิสเตอร์แบบบีเจที แบบมอส แบบซีมอส 
และแบบไบซีมอส วงจรขยายอ็อปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน 
วงจรจ่ายก�าลังไฟตรง อิเล็กทรอนิกส์ก�าลังเบื้องต้น

EP 211 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า  1(0-3-0)
 Electric Circuits Laboratory
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
 ท�าการทดลองโดยการน�าเครือ่งมอืวัดไฟฟ้าต่างๆมาใช้เพือ่ 
ศึกษาวงจรไฟฟ้า เช่น กฎของเคอร์ซอฟฟ์ การวิเคราะห์แบบปม
และเมช ทฤษฎีของเทวินินและนอร์ตัน ทฤษฎีทับซ้อน ผลตอบต่อ
สัญญาณขั้นบันได ผลตอบชั่วครู่และผลตอบสถานะอยู่ตัว เป็นต้น 
เพื่อเป็นการเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆในวิชา EP 201

EP 214  ปฏิบัติการระบบควบคุมและการวัด  1(0-3-0)
 Measurement and Control Systems Laboratory
รายวิชาบังคับก่อน : EP 204 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 ท�าการทดลองเพื่อศึกษาระบบควบคุมและการวัด เช่น 
คุณสมบัติของอุปกรณ์การวัด การวิเคราะห์ผลจากการวัด การลด 
ความผดิพลาดของการวัด ระบบควบคุมแบบวงรอบปิด การสร้างแบบ 
จ�าลองคณิตศาสตร์ของระบบจริง การหาเสถียรภาพของระบบ  
ผลตอบสนองในโดเมนเวลา การสร้างตวัชดเชยระบบควบคุม เป็นต้น  
เพื่อเป็นการเสริมความรู้ทางทฤษฎีของหัวข้อต่างๆในวิชา EP 204 
และ EP 310
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EP 217  ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและไมโคร  1(0-3-0)
 คอนโทรลเลอร์
 Digital Circuits and Micor-controllers
 Laboratory
รายวิชาบังคับก่อน : EP 207 วงจรดิจิทัลและไมโครคอนโทรเลอร์
 ปฏบิตักิารทีเ่กีย่วกบัรายวชิา EP 207 วงจรดวิงจรดจิทิลั
และไมโครคอนโทรเลอร์

EP 218  ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  1(0-3-0)
 Electronics Engineering Laboratory 
รายวิชาบังคับก่อน : EP 208 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 ปฏิบัติการที่เก่ียวกับรายวิชา EP 208 วิศวกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์

EP 301  การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1   3(3-0-6)
 Electromechanical Energy Conversion 1
รายวิชาบังคับก่อน EP 201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
 พลงังานและการแปลงพลงังาน การแปลงพลงังาน แม่เหลก็ 
ไฟฟ้าและพลงังานร่วมวงจรแม่เหลก็ หลกัการแปลงพลงังานแม่เหลก็ 
ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้า 1 และ 3 เฟส แนวคดิพืน้ฐานของเคร่ืองจกัร 
หมุนการแปลงพลงังานในเครือ่งจกัรกลไฟฟา้กระแสตรง โครงสร้าง 
ลักษณะสมบัติและการควบคุมของมอเตอร์และเคร่ืองก�าเนิด 
ไฟฟ้ากระแสตรง 

EP 302  การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2   3(3-0-6)
 Electromechanical Energy Conversion 2
รายวิชาบังคับก่อน : EP 301 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1 
 แนวคิดพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ  
โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กหมุน  
การวิเคราะห์และลักษณะสมบัติของเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าแบบ 
ซิงโครนัสและแบบเหนี่ยวน�าในสภาวะอยู่ตัว การประยุกต์ใช้งาน 
ซิงโครนัสมอเตอร์ การเร่ิมเดินเคร่ืองมอเตอร์เหนี่ยวน�าแบบหนึ่ง
และสามเฟสและมอเตอร์ซิงโครนัส การป้องกันเครื่องจักรกลไฟฟ้า

EP 303  การผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้าก�าลัง  3(3-0-6)
 Electrical Power Generation, Transmissions 
 and Distribution
รายวิชาบังคับก่อน : P 302 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2
 ระบบไฟฟ้าก�าลงัเบ้ืองต้น โครงสร้างของระบบไฟฟ้าก�าลงั 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ระบบต่อหน่วย คุณลกัษณะและแบบจ�าลอง
ของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า คุณลกัษณะและแบบจ�าลองของหม้อแปลงไฟ
ฟ้าก�าลัง พารามิเตอร์และแบบจ�าลองของสายส่ง สายเคเบิลและ
แบบจ�าลอง พื้นฐานการไหลก�าลังไฟฟ้า พื้นฐานการค�านวณกระแส
ลัดวงจร

EP 304 การออกแบบระบบไฟฟ้า   3(3-0-6)
 Electrical Systems Design
รายวิชาบังคับก่อน : EP 201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
 พื้นฐานการออกแบบ แบบแผนการจ่ายไฟ กฎและ
มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้า การเขียนแบบไฟฟ้า การประมาณ
โหลด การออกแบบระบบไฟฟ้า การต่อลงดิน การค�านวณกระแส
ลัดวงจร การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกัน การปรับปรุง
ตัวประกอบก�าลัง ระบบก�าลังไฟฟ้าฉุกเฉิน การประมาณราคา การ
บริหารโครงการ

EP 305  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง  3(3-0-6)
 Electrical Power Systems Analysis
รายวิชาบังคับก่อน : EP 303 การผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้ากำาลัง
 สมการและการวิเคราะห์สมการในระบบไฟฟ้าก�าลงั การ 
วิเคราะห์และการควบคมุโหลดโฟลว์ในระบบส่ง การจดัสรรการจ่าย 
พลังงานไฟฟ้าแบบประหยัด ส่วนประกอบสมมาตร การลัดวงจร
แบบสมมาตรและแบบไม่สมมาตร แรงดันเกินขนาดในระบบไฟฟ้า 
ก�าลงัและการจดัสมัพนัธ์ของฉนวน อปุกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลงั 
การป้องกันในระบบไฟฟ้าก�าลัง เสถียรภาพของระบบไฟฟ้าก�าลัง 
และการต่อลงดิน
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EP 309 หลังการระบบสื่อสาร   3(3-0-6)
 Principles of Communication Systems
รายวิชาบังคับก่อน : EP 205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
 ลกัษณะท่ัวไปและหัวข้อพืน้ฐานของการสือ่สารด้วยไฟฟ้า  
พื้นฐานสัญญาณและระบบ ทบทวนอนุกรมฟูริเยร์ การแปลงฟูริเยร์ 
การวิเคราะห์สัญญาณ การส่งผ่านสัญญาณในระบบเชิงเส้นและ 
สหสัมพันธ์ของสัญญาณ สัญญาณแรงดันและสัญญาณรบกวน 
การมอดูเลตเชิงขนาด การมอดเูลตเชงิมมุ สญัญาณรบกวนในระบบ 
สื่อสารอนาล็อกและผลกระทบต่อระบบสื่อสาร หลักการของระบบ 
สื่อสารและการส่งข่าวสารเบื้องต้น

EP 310 ระบบควบคุม  3(3-0-6)
 Control Systems
รายวิชาบังคับ : EP 205 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
 ระบบควบคุมแบบวงจรรอบเปิดและวงจรรอบปิด 
ทรานเฟอร ์ฟ ังก ์ ชัน แบบจ�าลองคณิตศาสตร์ของระบบจริง 
บล็อกไดอะแกรม ซิกแนลโฟลว์กราฟ การวิเคราะห์และออกแบบ 
ระบบควบคมุในโดแมนเวลาและโดเมนความถ่ี ผลตอบในโดเมนเวลา 
การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบในโดเมนความถ่ี โดยใช้วิธีของ 
ไนควิสต์ เร้าท์ และเฮอร์วิตซ์ โบเด้ รู้ต โลกัส และนิโคลชาร์ต  
ชนิดของการควบคุมและการชดเชยระบบควบคุม

EP 311  ปฏิบัติการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1  1(0-3-0)
 Electromechanical Energy Conversion
 Laboratory 1
รายวิชาบังคับก่อน : EP 201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
 ท�าการทดลองเพื่อศึกษาการแปลสภาพพลังงานกลไฟฟ้า  
เช่น มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและ 
หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมความรู้ทางทฤษฎีของ
หัวข้อต่างๆ ในวิชา EP 301

EP 312  ปฏิบัติการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2 1(0-3-0)
 Electromechanical Energy conversion
 Laboratory 2
รายวิชาบังคับก่อน : EP 302 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2
 ท�าการทดลองเพื่อศึกษาการแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า  
เช่น เครือ่งจกัรกลไฟฟ้าซิงโครนสั มอเตอร์เหนีย่วน�าและการควบคมุ 
มอเตอร์ เป็นต้น เพือ่เป็นการเสรมิความรูท้างทฤษฎขีองหัวข้อต่างๆ  
ในวิชา EP 302

EP 313  อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง   3(3-0-6)
 Power Electronics
รายวิชาบังคับก่อน : EP 208 วิศวกรรมอิเล็กทอรนิกส์
 ลกัษณะสมบัตขิองอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ก�าลงั ไดโอดก�าลงั 
เอสซีอาร์ ทรานซิสเตอร์ก�าลัง มอสเฟส ไอจีบีที การแปลงไฟฟ้า 
กระแสสลบัเป็นไฟฟ้ากระแสตรง การแปลงไฟสลบัเป็นไปฟ้ากระแส 
สลับ การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง การแปลงไฟฟ้า 
กระแสตรงเป็นกระแสสลับ พื้นฐานการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 
กระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การประยุกต์ทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง

EP 314  การป้องกันระบบไฟฟ้าก�าลัง   3(3-0-6)
 Power Systems Protection
รายวิชาบังคับก่อน : EP 303 การผลิต ส่ง และจ่ายไฟฟ้ากำาลัง
 สาเหตุของความผิดพร่องในระบบไฟฟ้า หน้าที่ของรีเลย์ 
ป้องกัน หลกัการท�างานเบ้ืองต้นและการจดัระบบรเีลย์ป้องกัน ในการ 
ป้องกันระบบไฟฟ้า ข้อก�าหนด โครงสร้าง และลกัษณะสมบัตขิองรเีลย์ 
เฟสเซอร์และข้ัวของหม้อแปลงอปุกรณ์ การค�านวณกระแสลดัวงจร  
หม้อแปลงอุปกรณ์ ชนิดและคุณสมบัติของรีเลย์ป้องกันการปรับตัั้ง 
รีเลย์ป้องกัน การป้องกันกระแสเกินและการป้องกันการผิดพร่องลง
ดินในสายส่งการป้องกันแบบผลต่าง การป้องกันสายส่งด้วยไพลอต
รีเลย์และรีเลย์แบบระยะทาง การป้องกันหม้อแปลง การป้องกัน
บัส-โซน การป้องกันเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า การป้องกันมอเตอร์
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EP 315 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าก�าลัง  1(0-3-0)
 Electrical Power Systems Laboratory
รายวิชาที่เรียนควบ : EP 305 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำาลัง
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา EP 303 การผลิตส่ง 
และจ่ายไฟฟ้าก�าลัง และ EP 305 การวิเคราห์ระบบไฟฟ้าก�าลัง

EP 316  วิศกรรมไฟฟ้าแรงสูง  3(3-0-6)
 High voltage Engineering 
รายวิชาบังคับก่อน : EP 203 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 การสร้างและการใช้ประโยชน์แรงดันสูง แรงดันเกิน 
ในระบบไฟฟ้าก�าลัง การสร้างแรงดันสูงส�าหรับการทดสอบเทคนิค 
การวัดแรงดันสูง ความเครียดสนามไฟฟ้าและเทคนิคการฉนวน 
เบรกดาวน์ในก๊าซ ไดอิเล็กตริกเหลวและไออิเล็กตริกแข็ง เทคนิค
การทดสอบด้วยไฟฟ้าแรงสงู เทคนคิการฉนวน ฟ้าผ่าและการป้องกัน

EP 318  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย
 Power Plants and Substations
รายวิชาบังคับก่อน : EP 303 การผลิตส่ง และจ่ายไฟฟ้ากำาลัง
 เส้นโค้งโหลด โรงไฟฟ้าพลังไอน�้า กังหันแก๊ส พลัง 
ความร้อนร่วม พลังน�้า พลังงานนิวเคลียร์ แหล่งพลังงานหมุนเวียน  
ชนิดของสถานีย่อยไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าย่อย แผนผัง
อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย (substation layout) ระยะห่างขั้นต�่า 
(minimum clearance) สถานไีฟฟา้ย่อยอตัโนมตั ิการป้องกนัฟา้ผา่  
ระบบบต่อลงดิน

EP 319  การขับเคลื่อนด้วยก�าลังไฟฟ้า   3(3-0-6)
 Electric Drives
รายวิชาบังคับก่อน : EP 302 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2 
 องค์ประกอบในระบบขับเคลือ่นไฟฟ้า ลกัษณะสมบัตโิหลด
ย่านการท�างานของระบบขับเคลือ่น วิธีการเบรกมอเตอร์ การค�านวณ
ค่าพกัิดของมอเตอร์ในการขับเคลือ่นโหลดแบบต่างๆ ลกัษณะสมบัติ
แรงบิด-ความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง ที่ใช้ในระบบขับเคลื่อน 
วงจรควบคุมและวิธีการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง ลักษณะสมบัติ
แรงบิด-ความเรว็ และวงจรสมมลูของมอเตอร์เหนีย่วน�าทีใ่ช้ในระบบ
ขับเคลื่อน วงจรควบคุมและวิธีการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวน�า ระบบ
ขับเคลือ่นแบบเซอร์โว การประยุกต์ระบบขับเคลือ่นกับระบบการผลติ
อัตโนมัติในอุตสาหกรรม

EP 320  วิศวกรรมแสงสว่าง   3(3-0-6)
 IIIumination Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : PH 202  ฟิสิกส์ 2
 ปริมาณการแผ่รังสีทางแม่เหล็กไฟฟ้าและของแสงสว่าง  
การวัดแสงสว่าง การแผ่รงัสจีากวัตถุร้อนจากการถ่ายประจไุฟฟ้าก๊าซ 
และจากฟอสเฟอร์ หลอดไฟฟ้าและดวงโคมไฟฟ้า สมบัติทางแสง
ของวัสดุก่อสร้าง การค�านวณและการออกแบบระบบแสงสว่าง
ภายในอาคารและนอกอาคาร

EP 321 หัวข้อศึกษาเฉพาะทางด้านวิศวกรรม 3(3-0-6)
 ไฟฟ้าก�าลัง 1  
 Selected Topics in Electrical Power Engineering 1 
 หัวข้อที่ที่น่าสนใจด้านวิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง

EP 322  หัวข้อศึกษาเฉพาะทางด้าน 3(3-0-6)
 วิศวกรรมไฟฟ้าก�าลัง 2   
 Selected Topics in Electrical Power Engineering 2 

 หวัขอ้ซ่ึงเป็นท่ีสนใจในขณะนั้น หรือการพฒันาใหม่ๆ 

ในสาขาต่างๆ ของวศิวกรรมไฟฟ้าก�าลงั

EP 323  การออกแบบและบ�ารุงรักษาลานไกไฟฟ้า   3(3-0-6)
 Design and Maintenance of Switchyards
รายวิชาบังคับก่อน : EP 316 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง และ
 EP 305 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำาลัง
 ระบบส่งจ่ายพลงังานไฟฟ้า ประเภทและหน้าทีข่องสถานี
ไฟฟ้าแรงสูง แบบแปลนและไดอะแกรมต่างๆ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
สถานี ระบบบัส ระบบป้องกัน มาตรฐานงานวิศวกรรมสถานีไฟฟ้า
แรงสงู รายละเอยีดข้อก�าหนดของอปุกรณ์ในสถาน ีการออกแบบบัส 
การออกแบบฉนวน การออกแบบระบบกราวด์ การออกแบบระบบ
ป้องกันฟ้าผ่า การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในสถานี
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EP 324  วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์   3(3-0-6)
 Applied Electrical Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : EP 365  การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 2
 การวางแผนงาน การก�าหนดเวลาท�างาน และการควบคุม 
งานโครงการ การคิดราคาและการประมาณราคามาตรฐานอ้างอิง  
รายละเอยีดข้อก�าหนด แบบแปลนและไดอะแกรมต่างๆ การป้องกัน 
ในระบบไฟฟ้าก�าลังของโรงงานอุตสาหกรรม การท�างานของระบบ 
ขับเคลือ่น การควบคุมระบบแบบซีเควนซ์ด้วยตัวควบคมุท่ีโปรแกรมได้ 
ระบบควบคุมอัตโนมัติและเครื่องมือวัด การทดสอบและสอบเทียบ
ในงานไฟฟ้าและงานเครื่องมือวัด

EP 325  การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี   3(3-0-6)
 Sequence Control and PLC
รายวิชาบังคับก่อน : EP 204 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 พืน้ฐานการควบคมุแบบอนัดับ พแีอลซี โปรแกรมพแีอลซี 
การเขียนโปรแกรม ภาษาแลดเดอร์ ค�าสั่งและอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ส�าหรับการควบคุมแบบอันดับค�าสั่ง

EP 326 ระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร    3(3-0-6)
 Electrical Systems and Signal Systems in 
 Building
 ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ ระบบโทรศพัท์ ระบบเสยีง ระบบ
เอ็มเอทีวี ระบบป้องกันฟ้าผ่า เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าส�ารองระบบอื่นๆ 
ส�าหรับอาคารสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติต่างๆของอาคาร เช่น ระบบ
ความปลอดภัยในอาคาร

EP 327 การจัดการและอนุรักษ์พลังงาน   3(3-0-6)
 Energy Conservation and Management 
 พื้นฐานของประสิทธภาพพลังงาน หลักการของ 
ประสิทธิภาพพลังงานในอาคารและอุตสหกรรม การจัดการโหลด  
กฎหมายและข้อบังคับของการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์และ 
จัดการพลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม มุมองทางเทคนิค 
ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของระบบส่องสว่าง ระบบท�า 
ความร้อนและระบายอากาศและปรับอากาศ มอเตอร์อุตสาหกรรม 
การอนุรักษ์พลังงานและมาตรการการจัดการและการวิเคราะห ์
เชิงเศรษฐศาสตร์

EP 328 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6)
 Renewable Energy
 ความรู ้ เ บ้ืองต ้นเก่ียวกับระบบพลังงานและแหล่ง
ทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน ศักยภาพของทรัพยากรพลังงาน
หมุนเวียน ความแตกต่างของเทคโนโลยีพลังงานทั่วไปกับพลังงาน
หมนุเวียน เทคโนโลยีพลงังานหมนุเวียน เช่น แสงอาทติย์ ลม ชีวมวล 
ความร้อนใต้พิภพ ก๊าซชีวภาพ ขยะเทศบาล พลังงานจากคลื่นน�้า 
เซลล์เช้ือเพลิง แหล่งจัดเก็บพลังงาน กฎหมาย ข้อบังคับ และ 
นโยบายเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์

EP 329  ปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน 1(0-3-0)
 และการอนุรักษ์พลังงาน  
 Renewable Energy and Energy Conservation
 Laloratary
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการเปลี่ยนพลังงานหมุนเวียนเป็น 
พลังงานไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียนได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์  
พลังงานลม เป็นต้น ปฏิบัติการเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์ การอนุรักษ์ 
พลังงาน

EP 354  เทคโนโลยีระบบโฟโตโวลตาอิก    3(3-0-6)
 Photovoltaic System Technology
 แนะน�าพลังแสงอาทิตย์ การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์  
เทคโนโลยีโฟโตโวลตาอิก โฟโตโวลตาอิกเซล โมดูลและอะเรย์และ 
เทคนคิการตดิตัง้ส�าหรบัพลงัแสงอาทติย์ อนิเวอเตอร์และอปุกรณ์อืน่ๆ 
ในระบบ การค�านวณระบบโฟโตโวลตาอกิ การออกแบบและการติดต้ัง 
ระบบโฟโตโวลตาอิกเพื่อเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า

EP 355  วัสดุทางวิศวกรรมไฟฟ้า    3(3-0-6)
 Electrical Engineering Materials
 โครงสร้างวัสดุแข็ง คณุสมบัตทิางไฟฟ้าของวัสดุ คณุสมบัติ 
ทางแม่เหลก็ของวัสด ุคุณสมบัตทิางแสงของวัสดตัุวน�าไฟฟ้า อปุกรณ์ 
สารกึ่งตัวน�าเบื้องต้น ตัวน�ายิ่งยวด ไดอิเล็กทริกของแข็ง ของเหลว 
และก๊าซ การประยุกต์ใช้วัสดุในอุปกรณ์ไฟฟ้า
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EP 356  การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซีขั้นสูง   3(3-0-6)
 Advanced Sequence Control and PLC
รายวิชาบังคับก่อน : EP 325 การควบคุมแบบอันดับและพีแอลซี
 อุปกรณ์เชื่อมต่อพิเศษของพีแอลซี การสื่อสารระหว่าง 
พแีอลซีกับเครือ่งมอืควบคมุอืน่ การประยุกต์พแีอบซีด้านอตุสาหกรรม 
การเลือก ติดตั้ง และการทดสอบพีแอลซี

EP 357 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า   3(3-0-6)
 Electrical Safety
 อนัตรายจากการใช้ไฟฟ้า มาตรการความปลอดภยั สาเหตุ 
ของการเกิดอบัุติเหตแุละการได้รับบาดเจบ็ทางไฟฟ้า ไฟดดู (electric 
shock) แรงดันก้าวและแรงดันแตะ การถ่ายประจุไฟฟ้าสถิต 
(electrostatic discharge) การเกิดอาร์กวาบไฟและการป้องกัน  
การแยกส่วนที่มีไฟฟ้า การต่อลงดินทางปฏิบัติ การต่อเช่ือมและ
การบัง การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันวงจร  
ข้อก�าหนดด้านความปลอดภยัทางไฟฟ้า ส�าหรบัระบบแรงดนัต�า่และ 
แรงดันสูง อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า ความปลอดภัย 
ทางไฟฟ้าในสถานที่ท�างาน

EP 358  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์   3(3-0-6)
 Sensors and Transducers
 ความรู ้เบื้องต้นเก่ียวกับอุปกรณ์ควบคุมและการวัด 
ทรานสดิวเซอร์ชนดิดิจติอลและอะนาลอ็ก เทคนคิการวัดเพรสเซอร์ 
ทรานสมิตเตอร์การเปลี่ยนแปลงเพรสเซอร์ การวัดการไหลของ
ของไหลรวมถึงอุปกรณ์วัดปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และวิธีวัดเฉพาะทาง  
การวดัอุณหภูมิ รวมถงึวิธีทางไฟฟา้ ไม่ใช่ทางไฟฟา้ และวธิทีางการ
แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ชนิดการวัดระดับของเหลว การวัดระดับ 
ของเหลวโดยทางตรง การวัดระดับของเหลวโดยทางอ้อม รวมถึง  
วิธีไฮโดรสตาติกเพรสเซอร์ วิธีทางไฟฟ้า และวิธีวัดเฉพาะทาง  
ตัวควบคุมแบบดั้งเดิม

EP 359 ระบบไฟฟ้าในอากาศยาน   3(3-0-6)
 Aircraft Electrical Systems
รายวิชาบังคับก่อน : EP 301 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า 1
 หลักการท�างานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  
กระแสสลับ และการควบคุมวงจรการจ่ายก�าลังไฟฟ้าอากาศยาน 
เบื้องต้น อุปกรณ์ต่างๆในระบบจ่ายก�าลังไฟฟ้า วงจรการจ่ายก�าลัง 
ส�าหรบัอากาศยานแบบเครือ่งยนต์เด่ียวและเครือ่งยนต์คู ่ระบบไฟฟ้า 
ในอากาศยาน ระบบการจ่ายแบบแยกบัสและแบบขนาน การควบคมุ 
ระบบจ่ายก�าลงัไฟฟ้า ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าในอากาศยาน ระบบ ไอดีจี 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในอากาศยาน

EP 366  ระบบควบคุมการบิน   3(3-0-6)
 Flight Control Systems
รายวิชาบังคับก่อน : PE 214  กลศาสตร์วิศวกรรม
 ทฤษฎีการบินเบ้ืองต้น ทฤษฎีโครงสร้างอากาศยาน 
และอปุกรณ์ ลกัษณะการท�างานของแอร์ฟอยล์แผ่นเรยีบ แรงยกทีเ่กิด
กับปีกสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับปีกรูปวงรี แรงที่กระท�าต่ออากาศยานขณะ 
บินอยู่ในอากาศ การแบ่งกลุม่ของอากาศยาน ช่ือส่วนประกอบต่างๆ  
ของโครงสร้างและหน้าท่ี การพิจารณาถึงความแข็งแรงต่อน�า้หนัก 
โครงสร้างของล�าตัวอากาศยานแบบต่างๆ การจ�าแนกลักษณะ
โครงสร้างของล�าตัว ปีกส่วนหาง และโครงสร้างของส่วนควบคุม 
แบบต่างๆ การบังคบัเคร่ืองบิน ความเร็วร่วงหล่น และอาการควงสว่าน 
เสถียรภาพของเครื่องบิน ระบบควบคุมและระบบฐาน การทดสอบ
หาข้อบกพร่อง

EP 367  การสื่อสารภาคอากาศ   3(3-0-6)
 Airborne Communications
รายวิชาบังคับก่อน : EP 309  หลักการระบบสื่อสาร
 การติดต่อสื่อสารระหว่างอากาศยานกับอากาศยาน 
และสถานีบนภาคพื้นดิน โดยใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุความถ่ีสูงและ 
สูงมากระบบสื่อสารดาวเทียมบนเคร่ืองบิน ระบบของเคร่ือง การ
ท�างานของเครื่อง และรวมถึงการตรวจสอบ ทดลอง การบ�ารุง
รักษาในระดับมาตรฐาน ปฏิบัติการในวิชาท่ีเก่ียวข้องกับวิชาการ 
สื่อสารภาคอากาศ
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EP 368 ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 1    3(3-0-6)
 Navigation Aid Systems 1
รายวิชาบังคับก่อน : EP 309  หลักการระบบสื่อสาร
 อุปกรณ์เคร่ืองช่วยการเดินอากาศและระบบน�าร่อง 
อากาศยานระยะใกล้แบบต่างๆ ระบบค้นหาทิศทางอตัโนมตัด้ิวยคลืน่ 
วิทยุความถ่ีต�่า ระบบวัดพิกัดด้วยคลื่นวิทยุความถ่ีสูงมากแบบ
รอบทิศทาง ระบบวัดระยะทางด้วยคลื่นวิทยุความถ่ีสูงอัลตร้า  
ระบบทรานสปอนเดอร์ ระบบน�าร่องลงสนามบินด้วยคลื่นความถ่ี
สูงมากและคลื่นไมโครเวฟ ระบบวัดระยะสูงด้วยคลื่นวิทยุ ระบบ 
เตือนภัยระยะสูง ระบบเรดาร์ตรวจสภาพอากาศประจ�าอากาศยาน

EP 369  ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 2    3(3-0-6)
 Navigation Aid Systems 2
รายวิชาบังคับก่อน : EP 368  ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 1
 ศึกษาเก่ียวกับระบบเครือ่งช่วยการเดนิอากาศ และระบบ 
น�าร่องอากาศยานระยะไกลแบบต่างๆ ระบบน�าร่องด้วยแรงเฉื่อย  
ระบบน�าร่องด้วยดาวเทียม (จีพีเอสและดีจีพีเอส) ระบบเตือนภัย 
และหลีกภัยการชน ระบบนักบินกล ระบบคอมพิวเตอร์จัดการและ
ควบคุมอากาศยาน ระบบคอมพวิเตอร์จดัการแรงผลกัดัน ปฏบัิตกิาร
ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 2

EP 370  ปฏิบัติการระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ   1(0-3-0)
 Navigation Aid Systems Laboratory
รายวิชาบังคับก่อน : EP 369 ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ 2
 ปฏิบัติการในวิชาท่ีเก่ียวข้องกับระบบเครื่องช่วยการเดิน
อากาศ 2

EP 371  ระบบคอมพิวเตอร์ในเครื่องบินพาณิชย์  3(3-0-6)
 Commercial Airplane Computer Systems
รายวิชาบังคับก่อน : PE 104  หลักการทำาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 แนะน�าการใช ้คอมพิวเตอร ์ ในเครื่องบินโดยสาร
สถาปัตยกรรมเฉพาะของคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งใช้งานในเคร่ืองบิน 

โดยสาร การโปรแกรมเพือ่ก�าหนดการใช้งานอปุกรณ์ส�าหรับเคร่ืองบิน 
แต่ละแบบ วิธกีารเฝ้าตรวจสอบตัวเองของคอมพวิเตอร์ การประยุกต์ 
ใช้ระบบดจิติอลในงานต่างๆส�าหรบัเครือ่งบิน วงจรเชือ่มโยงเชิงซ้อน  
เทคนคิการตรวจสอบรายงานการท�างานทีผิ่ดพลาดต่างๆ ด้วยเครือ่ง
ทดสอบภายใน แนะน�าการท�างานและการใช้งานของเครื่องทดสอบ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

EP 379 เครื่องวัดทางการบิน    3(3-0-6)
 Flight Instruments
รายวิชาบังคับก่อน : EP 204  การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
 หลักการพื้นฐานอุปกรณ์เครื่องมือวัดของอากาศยาน 
พัฒนาการของเครื่องมือวัด เครื่องวัดไจโรเข็มทิศแม่เหล็กเครื่องวัด 
ความเร่ง ระบบของเคร่ืองมือวัด ระบบซิงโครนัสที่ใช้ถ่ายทอด 
การวัดเคร่ืองวัดรอบเคร่ืองยนต์ เคร่ืองวัดช่วยการเดินอากาศทาง 
การบินแบบต่างๆ เครือ่งมอืบันทกึด้านการบิน เครือ่งมอืวัดสมยัใหม่
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอดีซี

EP 380  ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน  1(0-3-0)
 Avionic Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การบิน เช่น ระบบสื่อสาร ระบบไฟฟ้าในอากาศยาน ระบบสื่อสาร
ส�าหรับเครื่องบินพาณิชย์ และระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ

EP 381  สัญญาณและระบบ    3(3-0-6)
 Signals and Systems
รายวิชาบังคับก่อน : EP 309  หลักการระบบสื่อสาร
 ระบบสัญญาณแบบต่อเนื่อง ระบบสัญญาณแบบ 
ไม่ต่อเนื่อง การวิเคราะห์สัญญาณแบบต่างๆโดยใช้อนุกรมฟูริเยร์  
การแปลงฟูริเยร์ การแปลงแบบแซด การคอนโวลูชันของสัญญาณ  
ทฤษฎีการสุ่ม ตัวแปรสถานะ การแทนระบบบนโดเมนเวลาและ
ความถี่ การตอบสนองของระบบ
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EP 382  อากาศพลศาสตร์     3(3-0-6)
 Aerodynamics
รายวิชาบังคับก่อน : PH 201  ฟิสิกส์ 1
 พืน้ฐานด้านอากาศพลศาสตร์ การไหลแบบไม่มคีวามหนดื 
ทฤษฎีแพนอากาศ พื้นฐานการไหลในชั้นชิดผิว การไหลที่ไม่เสถียร 
และการเกิดการแยกตัวในระหว่างการไหล การไหลอย่างปั่นป่วน  
ผลกระทบของรูปทรงของปีก ที่มีผลกระทบต่อแรงยกและแรงต้าน 
ทฤษฎีในการออกแบบปีกเบ้ืองต้น วิธีเชิงตัวเลขเบ้ืองต้นในการ
ค�านวณอากาศพลศาสตร์

EP 383  ระบบอากาศยาน    3(3-0-6)
 Aircraft Systems
 ระบบอากาศยานพืน้ฐานและส่วนประกอบพืน้ฐาน ระบบ 
ไฮดรอลิกส์พื้นฐาน สัญลักษณ์และการน�าไปใช้งาน การควบคุมการ 
ใช้งานของระบบต่างๆและอุปกรณ์ประกอบที่จ�าเป็น การท�าความ
ร้อนและการระบายความร้อน ส�าหรบัการปรับระดบัความดันภายใน
อากาศยาน ระบบการตรวจจบัอากาศเสยี การควบคุม และการแจ้ง
เตือนของระบบต่างๆ การป้องกัน การตรวจเช็คบ�ารุงรักษา และ
การบริการ

EP 384 ความรู้พื้นฐานด้านระบบน�้า    3(3-0-6)
 ทางการเดินอากาศ
 Basic Air Navigagtion
 ความรู้เบ้ืองต้นด้านระบบน�าทางการเดนิอากาศ อปุกรณ์
ในอากาศยาน สมรรถนะอากาศยาน ทฤษฎีระบบน�าทางและระบบ
หาผลเฉลย การประยุกต์ใช้ระบบน�าทางอิเล็กทรอนิกส์ หลักการ 
ควบคุมเท่ียวบินอย่างแม่นย�า แหล่งสารสนเทศระบบน�าทาง  
กระบวนการวางแผนระบบน�าร่อง ปัญหาพิเศษด้านระบบน�าร่อง 
เน้นการวางแผนเที่ยวบิน

EP 385  เครือ่งยนต์ประเภทมีลกูสบูและประเภทกงัหนั   3(3-0-6)
 Aircraft Reciprocating and Turbine Engine
 ชนดิของเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ในอากาศยาน พืน้ฐานและทฤษฎี
เคร่ืองยนต์ประเภทมลีกูสบูและประเภทกังหัน การถอดประกอบ การ

ตรวจสอบและการประกอบเครือ่งยนต์ ประเภทมลีกูสบูและประเภท
กังหัน การตรวจสอบ การซ่อมบ�ารุง และการด�าเนินการดูแลระบบ
วัดเชื้อเพลิง ระบบอัดประจุยิ่งยวด ระบบเหนี่ยวน�า ระบบหล่อเย็น
และระบบไอเสีย

EP 386  ระบบไฟฟ้าและเครื่องมือในอากาศยาน  3(3-0-6)
 Aircraft Electrical and Instrument Systems
 ทฤษฎแีละการประยุกต์ด้านการเดินสายไฟในอากาศยาน  
การแก้ไขปัญหาด้านไฟฟ้าในระบบอากาศยาน เคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า 
กระแสตรง เคร่ืองมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับการ 
เดินอากาศ

EP 387  อิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการเดินอากาศขั้นสูง   3(3-0-6)
 Advanced Avionics
 คณุลกัษณะทางอเิลก็ทรอนกิส์ของการสือ่สารการน�าทาง 
อุปกรณ์ติดตามอากาศยาน ทั้งภาคพื้นดินและในอากาศยาน  
วิวัฒนาการของการสื่อสารในอากาศยาน ระบบสื่อสารแบบต่างๆ  
เช่น ADF, VOR, INS, IRS, GPS, ILS, VHF และ UHF  
communications, SATCOM, ACARS, TCAS, EGPWS,  
เคร่ืองบอกต�าแหน่งเครือ่งบิน (transponders) (Mode A, C, and S) 
ADS and ADS-B, TLS, เที่ยวบินอิสระ เรดาร์ตรวจสอบสภาพ 
อากาศ

EP 388  การน�าทางแบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบ 3(3-0-6)
 ควบคุมเที่ยวบิน   
 Electronic Navigation and Flight Control 
 Systems
 ทฤษฎ ี หลกัการ  ระบบวิเคราะห์ การด�าเนนิการ และข้อจ�ากัด 
ของระบบน�าทางแบบอเิลก็ทรอนกิส์ข้ันสงู ระบบอ�านวยการเทีย่วบนิ 
ระบบน�าทางด้วยแรงเฉือ่ย ระบบอ้างองิด้วยแรงเฉือ่ย VLF/OMEGA 
and NAVSTAR ระบบควบคมุเท่ียวบินอตัโนมตั ิระบบปรบัความเรว็
ใบพัด ระบบลงจอด เสถียรภาพการอ�านวยการเที่ยวบินด้วยระบบ
ทางกล จอแสดงผล
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EP 389  ทฤษฎีและการประยุกต์วิทยุสื่อสาร     3(3-0-6)
 Radio Communication Theory & Application
 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อก�าหนดในการจดทะเบียน 
ด้านโครงสร้างและระบบเคร่ืองบิน รวมถึงเครือ่งยนต์ และต้องผ่าน
การสอบใบอนุญาต FCC

EP 390  การด�าเนินงานนักบินส่วนบุคคล     3(3-0-6)
 Private Pilot Operations
 ความรู้ด้านการบินส�าหรบัสอบใบอนญุาตส�าหรับเครือ่งบิน
ทีม่เีครือ่งยนต์เดียว ข้อก�าหนด ความปลอดภยั การด�าเนนิการเตรยีม 
บินเดี่ยว การวางแผนเดินทางข้ามประเทศย่านอากาศ การใช้ชาร์ต 
การสื่อสาร สภาพอากาศ สมรรถนะ น�า้หนกัและการสมดลุ อากาศ
พลศาสตร์และการตัดสินใจ

EP 391  การด�าเนินงานนักบินพาณิชย์    3(3-0-6)
 Commercial Pilot Operations
 ความรู้เก่ียวกับการบิน  ส�าหรับสอบใบอนุญาตนักบิน
พาณชิย์ส�าหรบัเครือ่งบนิทีม่เีคร่ืองยนต์เดยีวหรอืหลายเคร่ือง การบิน 
แบบหลายเครือ่งยนต์ในสภาพแวดล้อมแบบ VFR and  IFR ในการบนิ 
ระดับความสูง การบินช่วงกลางคืน การบินในฤดูหนาว การบินผ่าน
ภูเขา ข้อก�าหนดความปลอดภัย การด�าเนินการเตรียมบินเดี่ยว การ
วางแผนเดินทางข้ามประเทศ ย่านอากาศ การใช้ชาร์ตการสื่อสาร 
สภาพอากาศ สมรรถนะ น�้าหนักและการสมดุล อากาศพลศาสตร์
และการตัดสินใจ

EP 392   ระบบซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 1     3(3-0-6)
 Basic Aircraft Maintenance 1
 ความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการซ่อมบ�ารุงอากาศยานแบบ 
FAA  รวมทั้งการซ่อมบ�ารุงโครงสร้างทั่วไปและโครงสร้างหลัก

EP 393  ระบบซ่อมบ�ารุงอากาศยาน 2   3(3-0-6)
 Basic Aircraft Maintenance 2
 ความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการซ่อมบ�ารุงอากาศยานแบบ 
FAA รวมทัง้การซ่อมบ�ารุงเคร่ืองยนต์แบบลกูสบู แบบใบพดัและแบบ
ไอพ่น

EP 394  การออกแบบระบบสมองกลฝังตัวที่ท�างาน 3(3-0-6)
 แบบเวลาจริง    
 Microprocessor-Based Real-Time Embedded  
 Systems Design
 การออกแบบและน�ามารวมกันของซอฟต์แวร์และการ
เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ ส�าหรับระบบสมองกลฝังตัว ที่ใช้งานด้านการวัด
และควบคมุแนวความคิดเก่ียวกับระบบ ทีท่�างานแบบเวลาจรงิหรอืทนั
เวลา ระบบปฏบัิตกิารแบบเวลาจริง การเขียนโปรแกรมส�าหรบัระบบ
เวลาจริงแบบมัลติทาสค์ การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบเวลาจริง 

EP 400  ความรู้สู่การปฏิบัติวิศวกรรม  1(3-0-3)
 Practical Engineering
 ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) กรณีศึกษาตัวอย่างของงาน 
ด้านวศิวกรรมไฟฟ้า โดยมกีรณทีีเ่ก่ียวข้องกับชุมชน ธรุกิจ กฎหมาย  
จริยธรรม และเทคโนโลยี 2) ค้นคว้าวิเคราะห์ตลาด ในด้านความ 
ต้องการของตลาดและปัจจยัการแข่งขัน และงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3) 
การท�างานร่วมกับสาขาอาชีพอื่น เช่น บัญชี การตลาด เศรษฐกิจ 
เป็นต้น

EP 401  สัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-3)
รายวิชาบังคับก่อน : EP 202 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
 การศกึษา ค้นคว้า หัวข้อทีน่่าสนใจ และการพฒันาวทิยา
การใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า รวบรวมข้อมูล จัดท�ารายงานและ
น�าเสนอผลงาน

EP 402  การฝึกงานทางวิศวกรรม 300 ช่ัวโมงปฏิบัติงาน
 Engineering Practice
 ข้อก�าหนด : นกัศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาไม่ต�า่กว่า 90 
หน่วยกิต และไม่ต�่ากว่า 70 หน่วยกิตส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 ฝึกงานท่ีเก่ียวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า ในบริษัทเอกชน 
หรือหน่วยงานราชการ โดยฝึกงานไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง
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EP 403  เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-6)
 Electrical Engineering Project Preparation
 ข้อก�าหนด : นกัศึกษาต้องสอบผ่านรายวิชาไม่ต�า่กว่า 90 
หน่วยกิต และไม่ต�่ากว่า 70 หน่วยกิต ส�าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ด้วยวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่า
 โครงงานศึกษาอิสระในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยศึกษา
เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม โดยนักศึกษาจะต้องส่งรายงานเสนอ
หัวข้อและต้องสอบหัวข้อโครงงานและมกีารแนะน�าการวางแผนการ
ท�างาน การน�าเสนอความก้าวหน้า และการเขียนรายงาน

EP 404  เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า   1(0-3-6)
 Electrical Engineering Project Preparation
รายวิชาบังคับก่อน : EP 403 เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 
 ท�าโครงงานต่อเนื่องจากวิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรม
ไฟฟ้า โดยการน�าเสนอความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และนักศึกษา 
ต้องส่งปริญญานิพนธ์ที่แสดงถึงรายละเอียดของโครงงานตามที่
ก�าหนดและต้องสอบการน�าเสนอผลงานขั้นสุดท้าย
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F
FA 

FA 201 สุนทรียศิลป์  3(3-0-6)
  Art Aesthetic
 หลักปรัชญาศิลปะ ประวัติความหมายของสินทรียศาสตร ์
แนวคิดและทฤษฎีของนักปรัชญาที่มีบทบาทส�าคัญและมีอิทธิพล 
ต่อประวัติศาสตร์ศิลปะ การท�าความเข้าใจและการวิเคราะห์ผลงาน 
ศิลปกรรมสมัยใหม่

FA 202 การจัดการด้านศิลปะ  3(3-0-6)
  Art Management
 ความส�าคัญในการจดัการหอศลิป์ พพิธิภณัฑ์ และองค์กร  
ทางศิลปะวัฒนธรรมอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยศึกษา 
โครงสร้าง หน้าท่ี และองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการจดัการ หอศลิป์ 
และพิพิธภัณฑ์ ได้แก่กฎหมาย การเงิน การตลาด รวมถึงหลักการ 
แนวคิด และวิธีจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยใช้ประสบการณ ์
ในการลงพื้นที่จริง

FA 203  ประวัติศาสตร์ศิลป์ 1   3(3-0-3)
 History of Art 1
 ประวัตคิวามเป็นมาของศิลปะ ต้ังแต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์ 
จนถึงสมยับาโร้ค เน้นงานจติรกรรม ประตมิากรรม และสถาปัตยกรรม

FA 204  ประวัติศาสตร์ศิลป์ 2   3(3-0-6)
 History of Art 2
 ประวัติความเป็นมาของศิลปะสากล ต้ังแต่สมัย 
อิมเพรสชั่นนิสม์ จนถึงปัจจุบัน เน้นงานจิตรกรรม ประติมากรรม
และสถาปัตยกรรม

FA 205  ศิลปะไทย 3(3-0-6)
 Thai Art
 พื้นฐานวัฒนธรรมและอารยธรรมไทย ที่ส่งผลให้เกิด 
ศิลปะรูปแบบต่างๆของไทย เน้นในด้านความคิด การสร้างสรรค์  
โดยการน�าศิลปะไทยมาปรับใช้ ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและ 
สิ่งแวดล้อม สนองประโยชน์ใช้สอยและมีคุณค่าทางความงาม

FA 206  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เพื่องานออกแบบ 3(2-2-6)
 และตกแต่งภาพ
  Computer for Graphic Design and Illustration
 พื้นฐานในการออกแบบเบ้ืองต้น เช่น การออกแบบ 
ตราสัญลักษณ์และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้ 
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์งานให้น่าสนใจด้วย
โปรแกรมกราฟิกส�าเร็จรูป รวมทั้งฝึกเทคนิคการตกแต่งภาพ

FA 207 องค์ประกอบศิลป์  3(2-2-6)
 Art Composition
 การศึกษาทฤษฎีพื้นฐานและการฝึกทักษะในการจัดองค์ 
ประกอบศิลป์ ฝึกฝนการใช้ทัศนธาตุ (จุด เส้น และสี) ผนวกกับ
หลักการออกแบบขั้นพื้นฐาน

FA 208  การวาดภาพ 1 3(2-2-6)
 Drawing 1 
 ฝึกปฏิบัติเทคนิคการวาดเส้น การประสานกันของ 
โครงสร้างรูปทรง น�้าหนัก แสงเงา ที่ว่าง มิติ และหลักทัศนียวิทยา 
ทฤษฎพีืน้ฐานเก่ียวกับการร่างภาพ เทคนคิวิธกีารต่างๆ  การวาดภาพ 
ลายเส้นจากแบบหุ่นนิ่งต่างๆ แบบหุ่นปูนรูปทรงเรขาคณิต แบบหุ่น 
ปูนรูปใบหน้าคนและทิวทัศน์

FA 209  การวาดภาพ 2 3(2-2-6)
 Drawing 2
รายวิชาบังคับก่อน : FA 208 การวาดภาพ 1
 ศึกษาทฤษฎีข้ันพื้นฐานเก่ียวกับการวาดภาพ โดยการใช้  
แสงเงาและการใช้สีอย่างสร้างสรรค์ ผนวกกับการใช้เทคนิคผสม

FA 211  ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 1 3(3-0-6)
 History of Western Art 1
 ความเป็นมาของศลิปะ แรงจงูใจในการสร้างงานศิลปกรรม 
แนวความคิดของศิลปิน และการวิเคราะห์ผลงานศิลปะที่ปรากฏ 
อยู่ในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
จนถึงสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19
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FA 212  ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 2 3(3-0-6)
 History of Western Art II
รายวิชาบังคับก่อน : FA 211 ประวัติศาสตร์ศิลป์ตะวันตก 1 
 พัฒนาการของศิลปะตะวันตกตั้งแต่คริสต์สตวรรษที่ 20 
ถึงปัจจุบัน แนวความคิดของศิลปิน การวิเคราะห์ผลงานศิลปะและ 
อิทธิพลของศิลปะตะวันตกที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทย

FA 213  ศิลปะไทยเพื่อการออกแบบ 3(1-2-6)
 Thai Art for Designing
 ประวัติและที่มาของลวดลายในงานศิลปะไทยท่ีมีความ 
บันดาลใจจากธรรมชาติ ประยุกต์และออกแบบให้เหมาะสมกับงาน 
ศิลปะ และออกแบบตามสาขาวิชาชีพ โดยค�านึงถึงคุณค่าความงาม 
ตามแบบอย่างของศิลปะไทย

FA 214  องค์ประกอบศิลป์ 1 3(2-2-6)
 Composition 1
 ทฤษฎีพื้นฐานในการจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ  
ทางศิลปะ ได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว น�้าหนัก และ 
พื้นที่ว่าง ทักษะการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ผนวกกับการออกแบบ 
ขั้นพื้นฐาน เน้นการใช้ค่าน�้าหนักขาว-ด�า ในการสร้างผลงาน

FA 215  องค์ประกอบศิลป์ 2 3(2-2-6)
 Composition II
 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ เน้นความคิดสร้างสรรค์ 
กระบวนการสร้างงานด้วยการใช้สี โดยค�านึงถึงหลักความสมดุล 
จังหวะและความเคลื่อนไหวในงานศิลปะและการออกแบบ ให้เกิด 
ความเป็นเอกภาพ 

FA 216  การจัดการองค์กรด้านศิลปะวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Art and Culltural Management
 การจัดการหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และองค์กรด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมอื่นๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้าง หน้าที ่
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหอศิลป์และพิพิธภัณฑ์ 
ได้แก่ กฎหมาย การเงิน การตลาด รวมถึงหลกัการ แนวคิด และวิธ ี
การจัดแสดงนิทรรศการศิลปะโดยการใช้ประสบการณ์ในการลง 
พื้นที่จริง

FA 351  จิตรกรรมเบื้องต้น 3(1-4-4)
 Basic Painting
รายวิชาบังคับก่อน : FA 207 องค์ประกอบศิลป์ 
 FA 208 การวาดภาพ
 ทฤษฎแีละเทคนคิการเขียนสนี�า้ ฝึกการมองเห็น การสงัเกต 
การถ่ายทอดรูปทรงอย่างแม่นย�า เน้นการประสานสมัพนัธ์กัน ของเส้น 
สี น�้าหนัก แสงเงา มิติ ลักษณะพื้นผิว และพื้นที่ว่าง ฝึกปฏิบัติการ
จากหุ่นนิ่ง วัตถุ สิ่งมีชีวิต และทิวทัศน์

FA 352  ศิลปวิจักษ์ 3(3-0-6)
 Art Appreciation
 ทฤษฎีและหลักการวิจักษ์งานทัศนศิลป์ พัฒนการของ 
แนวคดิเชิงสร้างสรรค์ ลกัษณะของงานทศันศลิป์ การวิเคราะห์ วิจารณ์ 
และวิจกัษ์ บรบิทและความหมายของผลงานศลิปะ การประเมนิคณุค่า 
เชิงศิลปกรรม

FA 353  ประวัติศาสตร์ศิลป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6)
 History of Southeast Asian Art
 วิวัฒนาการและพัฒนาการของศิลปกรรมในแถบเอเซีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ในบริบทประวัตศิาสตร์ สงัคม ปรัชญา ความเชือ่ 
และการแสดงทางศลิปกรรม การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ ลกัษณะ 
และอิทธิพลของรูปแบบศิลปกรรม ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึง 
คริสต์ศตวรรษที่ 20

FA 354  ศิลปะจีนวิจักษ์ 3(3-0-6)
 Chinese Art Appreciation
 ศิลปะจีนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงช่วงเริ่มต้น 
สมยัประวัติศาสตร์ ตัง้แต่ราชวงศ์ชางถึงราชวงศ์ชิง เรยีนรูถึ้งคุณค่า 
ของความงามในผลงานศิลปะ แนวความคิด ความหมายและการ 
สร้างสรรค์ ผ่านผลงานทางศิลปะท้ังจิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม และงานประยุกต์ศิลป์ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและ 
ความคิดของจีนในปัจจุบัน
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FA 355  จิตกรรมสีน�้ามัน 3(1-2-6)
 Oil Painting
 ฝึกปฏิบัติเทคนิคจิตรกรรมสีน�า้มัน การประสานกันของ 
โครงสร้าง รูปทรง น�้าหนัก แสงเงา ที่ว่าง มิติ หลักทัศนียวิทยา 
และบรรยากาศของสี ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการวาดภาพ เทคนิค 
วิธีการต่างๆ ของการวาดภาพสีน�้ามันจากแบบหุ่นนิ่ง และทิวทัศน์

FA 356  จิตกรรมทิวทัศน์ 3(1-2-6)
 Landscape Painting
 ฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆทางจิตกรรม การประสานกันของ 
โครงสร้าง รูปทรง สี น�้าหนัก ที่ว่าง มิติ หลักทัศนียวิทยาและ 
บรรยากาศของส ีเทคนคิการใช้สชีนดิต่างๆ ถ่ายทอดได้ตามกฎเกณฑ์ 
ของธรรมชาติ

FA 357  การวาดภาพคนเหมือน 3(1-2-6)
 Portrait and Figure Drawing
 ฝึกปฏิบัติการวาดภาพคนเหมือน เทคนิควาดเส้น การ
ประสานกันของโครงสร้าง น�้าหนัก แสงเงา ของภาพคน ศึกษา 
โครงสร้างทางกายวิภาค บุคลิก ลักษณะท่าทางการแสดงออกทาง 
อารมณ์ของคน ทฤษฎีพื้นฐาน การร่างภาพ เทคนิควิธีการต่างๆ  
แบบหุ่นปูนรูปคนและแบบคนจริง
 
FA 358  ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม 3(1-2-6)
 Silk Screen
 ทฤษฎแีละการปฏบัิตงิานในการท�าภาพพมิพ์ตะแกรงไหม  
การท�าแบบสกรนี การท�าบลอ็กสกรีน และการสกรีนลงบนวัสดุต่างๆ 
เช่นกระดาษ ผ้า ฯลฯ ผนวกกับหลกัการออกแบบเพือ่น�าไปสร้างสรรค์ 
เป็นผลงานในรูปแบบต่างๆ 

FA 359  การวาดภาพสร้างสรรค์ 3(1-2-6)
 Creative Drawing
 ฝึกปฏบัิติเทคนคิต่างๆ ทางการวาดภาพ การประสานกัน 
ของโครงสร้าง รปูทรง ส ีน�า้หนกั แสงเงา ทีว่่าง มติ ิหลกัทศันยีวิทยา 
และบรรยากาศของสี เทคนิคต่างๆ ถ่ายทอดในลักษณะงาน 
สร้างสรรค์และงานทดลอง

FA 360  การวาดภาพร่าง 3(1-2-6)
 Sketch Design
 ฝึกปฏบิตัเิทคนคิการวาดเส้นอย่างรวดเร็ว การประสานกัน 
ของโครงสร้าง รูปทรง น�้าหนัก แสงเงา ที่ว่าง มิติ และหลัก 
ทศันยีวิทยา ทฤษฎพีืน้ฐานการร่างภาพ เทคนคิวิธกีารต่างๆ จากแบบ 
หุ่นนิ่ง ทิวทัศน์และสถาปัตยกรรม

FA 361  จิตรกรรมสีน�้า 3(1-2-6)
 Water Color Painting
 ฝึกปฏิบัติเทคนิคจิตกรรมสีน�้า การประสานกันของ 
โครงสร้าง รูปทรง สี น�้าหนัก แสงเงา ที่ว่าง มิติ หลักทัศนียวิทยา 
และบรรยากาศของสี ทฤษฎีพื้นฐานการวาดภาพและเทคนิควิธีการ 
ต่างๆ จากแบบหุ่นนิ่ง และทิวทัศน์

FA 362  ศิลปวิจารณ์ 3(3-0-6)
 Art Criticism
 ทฤษฎีการวิจารณ์ กระบวนการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ 
การตีความ แปลความหมาย การวิเคราะห์ผลงานเพื่อเป็นข้อมูล 
บ่งชี้คุณค่าของผลงานศิลปะ

FB 300  พื้นฐานการออกแบบแฟชั่น 3(2-2-6)
 Basic Fashion Design
 ความรู้เบ้ืองต้นของการออกแบบเครือ่งแต่งกาย หลกัการ 
และกระบวนการข้ันพื้นฐานในการออกแบบ สร้างสรรค์ การจัด 
องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องแต่งกายได้อย่างเหมะสมและม ี
เอกภาพ

FB 301  การวาดภาพพื้นฐานงานแฟชั่น 3(2-2-6)
 Basic Fashion Drawing
รายวิชาบังคับก่อน : FA 208 การวาดภาพ 1
 ทฤษฎข้ัีนพืน้ฐานเก่ียวกับโครงสร้างสดัส่วนมนษุย์ เน้นชาย 
หญิง และเด็ก สดัส่วนส�าหรบัใช้ในงานออกแบบเครือ่งแต่งกาย และ
ฝึกปฏบัิติการวาดเส้น เรียนรู้การสงัเกตและการถ่ายทอด โดยการใช้
แสงเงา เทคนิคผสมต่างๆ อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์

FB 



4 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 FB 302  ประวัติศาสตร์แฟชั่น 3(2-2-6)
 Fashion History
 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเครื่องแต่งกาย 
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ผนวกกับฝึกสังเกต
งานออกแบบเครื่องแต่งกาย วิเคราะห์ วิจารณ์ และแนวความคิด
สร้างสรรค์ ในการน�ามาผนวกกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

FB 303  การออกแบบสิ่งทอ  3(2-2-6)
 Textile design 
 ทฤษฎี วิธีการ และการออกแบบลายพิมพ์บนสิ่งทอด้วย
เทคนิคต่างๆ ลกัษณะโครงสร้างผ้าเบ้ืองต้น การเลอืกใช้โทนสรูีปทรง 
และเทคนคิการพมิพ์ต่างๆ รวมท้ังการน�าลายผ้าท่ีออกแบบผสมผสาน
กับผลิตภัณฑ์แฟชั่นอย่างลงตัว 

FB 304  การออกแบบแฟชั่น 1 3(1-2-6)
 Fashion Design 1
 หลักการออกแบบเครื่องแต่งกายที่ตอบสนองวิถีชีวิต 
ความต้องการของผู้บริโภคและการตลาด การวิเคราะห์ แนวโน้ม 
ความนยิมของผูบ้รโิภคในปัจจบัุน เพือ่พฒันาไปสูแ่นวคดิการออกแบบ 
เครื่องแต่งกาย ได้อย่างมีเอกภาพและกลมกลืน

FB 305  การออกแบบแฟชั่น 2 3(1-2-6)
 Fashion Design 2
รายวิชาบังคับก่อน : FB 304 การออกแบบแฟชั่น 1
 การออกแบบเคร่ืองแต่งกายและกระบวนการออกแบบ
สร้างสรรค์ การเลือกใช้สี รูปแบบ และวัตถุดิบอย่างกลมกลืน 
ออกแบบเครือ่งแต่งกายทีม่คีวามซับซ้อนข้ึน เช่น ชุดช้ันใน ชุดราตรี 
เป็นต้น พฒันาแนวความคดิของการออกแบบเคร่ืองแต่งกายได้อย่าง
มีรสนิยมและเอกภาพ ตามคอลเล็คชั่นและตามฤดูกาล 

FB 306  การท�าแม่แบบและตัดเย็บพื้นฐาน 3(1-2-6)
 Basic Pattern Making and Tailoring 
 ทฤษฎีพื้นฐาน หลักการและเทคนิคในการสร้างแม่แบบ
ตัดเย็บเสื้อผ้าบนกระดาษข้ันพื้นฐาน จนถึงการตัดเย็บต้นแบบจริง 
โดยเน้นการปฏิบัติจริงและการใช้เทคนิคต่างๆ ผสมผสานกับการใช้
ความคิดสร้างสรรค์ผลิตงานเพื่อประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ

FB 307  การท�าแม่แบบและตัดเย็บขั้นสูง 3(2-2-6)
 Advance Pattern Making and Tailoring 
 การท�าแม่แบบ โครงสร้างส่วนต่างๆ ของเครื่องแต่งกาย 
โดยเน้นรายละเอียดของการตัดเย็บข้ันสูง เพื่อการพัฒนาแม่แบบ 
พื้นฐาน และน�ามาประยุกต์ให้เข้ากับกระแสของแฟชั่น ด้วยเทคนิค 
ต่างๆ เช่น การท�าแบบร่างบนตัวหุ่น เป็นต้น

FB 308  การวางแผนการตลาดธุรกิจแฟชั่น 3(3-0-6)
 Marketing and Planning for Fashion Business 
 แนวคิดและวิธีการค�านวณ ต้นทุน ก�าไร ค่าด�าเนินการ 
เงินทนุหมนุเวียน เอกสารการวางแผนการขาย การตลาด การจดัการ 
หน้าร้าน การสต๊อกสินค้า การสมนาคุณผู้บริโภค การวางแผน 
ขั้นตอนการเปิดตัวสินค้าตามฤดูกาล

FB 309  ปริทรรศน์ธุรกิจแฟชั่น 3(3-0-6)
 Introduction to Fashion Business 
 ธรุกิจแฟช่ันระดับต่างๆ ตามลกัษณะการใช้สอยและกลุม่ 
เป้าหมาย หลักการสร้างคอลเคลช่ันภาพรวมการออกแบบในธุรกิจ 
แฟช่ัน ทัง้ในประเทศไทยและระดบัสากล รวมถึงจรรยาบรรณในการ 
ท�าธุรกิจ

FB 313  แนวความคิดการออกแบบแฟชั่น 3(3-0-6)
 Conceptual Design for Fashion 
 หลักเกณฑ์ ปรัชญา และแนวความคิดในการออกแบบ 
แฟช่ัน เพือ่น�าไปสูก่ารออกแบบงานแฟช่ันข้ันสงูและสามารถน�าแนว 
ความคิดไปพฒันาส่วนต่างๆของเครือ่งแต่งกายตามสมยันยิมได้อย่าง 
กลมกลืน

FB 314  การวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภค 3(3-0-6)
 ทางธุรกิจแฟชั่น
 Market and Consumer Analysis for Fashion 
 Business
 การค้นคว้าข้อมูลลักษณะการบริโภคของกลุ่มผู้ซ้ือและ 
ตลาดรวมถึงรสนิยมส่วนตัวของผู้ซ้ือแต่ละกลุ่มน�ามาวิเคราะห์หา 
แนวโน้มตลาดในโลกปัจจบัุนและอนาคต กลัน่กรองวัฒนธรรมความ 
นิยมและสรีระมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบให้ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค
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FB 315  การสร้างตราสินค้าธุรกิจแฟชั่น 3(2-1-6)
 Branding in Fashion Business 
 หลักการและกระบวนการในการสร้างตราสินค้าแฟช่ัน 
การสร้างภาพลกัษณ์ขององค์กรเพือ่ให้เป็นไปตามกระแสโลก ทดลอง 
จัดตั้งแบรนด์และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ทดลอง

FB 316  วัสดุและสิ่งทอทางการออกแบบแฟชั่น 3(2-2-6)
 Materials and Textile for Fashion Design
 ลักษณะวัสดุ อุปกรณ์ คุณสมบัติของผ้าและสิ่งทอต่างๆ  
ทีน่�ามาใช้ในการผลติเครือ่งแต่งกายเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลติวัสด ุ
และสิง่ทอในปัจจบัุนรวมท้ังเทคนคิและกรรมวิธีต่างๆ ในการน�าวัสดุ 
และสิ่งทอมาใช้สร้างสรรค์เครื่องแต่งกายอย่างเหมาะสม

FB 350  การถ่ายภาพและก�ากับงานแฟชั่น 3(1-2-6)
  Fashion Photography and Styling
 หลักการถ่ายภาพเบ้ืองต้น องค์ประกอบการถ่ายภาพ
ใน งานแฟชั่น การจัดองค์ประกอบท่าทางในการถ่ายภาพ การจัด
ฉากและเคร่ืองแต่งกาย การถ่ายภาพเพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์แฟช่ัน 
ส�าหรับ สื่อประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติจริง

FB 351  การน�าเสนอและจัดผลงานแฟชั่น 3(1-2-6)
 Fashion Show and Presentation
 หลักการและการน�าเสนอเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบนเวที 
แสดงแฟช่ันในรูปแบบต่างๆ ทีส่อดคล้องกับแนวความคดิ และทดลอง 
ก�ากับจริง รูปแบบการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเคร่ืองแต่งกายแฟช่ัน  
การประสานงานการจัดท�าแฟช่ันโชว์ การจัดสื่อโฆษณาเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ ท่ีสามารถสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ต้องการการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีมาประกอบการน�าเสนอ

FB 352  การท�าแม่แบบตัดเย็บบนหุ่น 3(1-2-6)
 Draping Technique
รายวิชาบังคับก่อน : FA 306 การทำาแม่แบบและตัดเย็บพื้นฐาน
 ทฤษฎีพื้นฐานของการท�าแม่แบบตัดเย็บเสื้อแบบสามมิติ 
โดยการทดลองทาบผ้าลงบนตัวหุ่น เพื่อลอกแบบน�ามาท�าแม่แบบ
ในการตัดเย็บ

FB 353  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการออกแบบ 3(1-2-6)
 แฟชั่นและธุรกิจแฟชั่น
  Special Topic in Fashion Design and Fashion
 Business
 การศึกษาเรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการออกแบบแฟช่ันและ 
ธรุกิจแฟช่ัน โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พจิารณาคดัเลอืกและก�าหนดหัวข้อ 
ในการศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสม

FB 354  การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อธุรกิจ 3(1-2-6)
 การแสดง
 Costume Design for Entertainment Business
 กระบวนการออกแบบเครื่องแต่งกายส�าหรับการแสดง
ละครเวท ีภาพยนตร์ คอนเสร์ิต หลกัการวิเคราะห์บุคลกิลกัษณะ จาก
เร่ืองราวและบทประพนัธ์ ให้สามารถสือ่สารแนวคดิออกมาเป็นภาพ 
โดยวิเคราะห์จากการตีความบุคลิกตัวแสดง การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
ประวัติศาสตร์ การแปลความและพฒันาแนวความคิดใช้กระบวนการ 
พัฒนาผลงาน และน�าเสนอจากงานสองมิติสู่สามมิติ

FB 355  เทคนิคการวาดภาพเครื่องแต่งกาย 3(1-2-6)
 Technical Fashion Drawing  
 การวาดภาพเครือ่งแต่งกายเพือ่การสือ่สารในอตุสาหกรรม 
เครือ่งแต่งกาย เครือ่งแต่งกายท่อนบน ท่อนล่าง การวาดเครือ่งแต่งกาย 
แบบแบน รูปทรง และโครงสร้างเครื่องแต่งกาย วิธีวาดลวดลายผ้า 
ลักษณะเนื้อผ้า การวาดรายละเอียดการตัดเย็บ เช่น เกล็ด  จีบ ปก 
การจบัสมอ็ค เป็นต้น การวาดกระเป๋า รองเท้า หมวก เครือ่งประดบั
และน�าเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

FB 356 การออกแแบบเครื่องตกแต่งและเครื่อง 3(1-2-6)
 ประดับแฟชั่น
 Fashion Accessories and Jewelries Design  
 การออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับแฟช่ัน เช่น
กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด หมวก เครือ่งประดบั เป็นต้น ศกึษาคณุสมบัต ิ
ของวัสดุต่างๆ และวิธีการน�ามาใช้ในการผลิต ผสมผสานกับเครื่อง
ตกแต่ง เพื่อการน�าเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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FB 403 การเตรียมศิลปนิพนธ์ 3(2-2-5)
 Preparation for Fine Art Thesis 
 หัวข้อในการท�าศลิปนพินธ์ท่ีสนใจ ศกึษาวิเคราะห์โครงการ 
และจดัเตรียมงานหรือข้อมลูการออกแบบส�าหรบัศิลปนพินธ์ น�าเสนอ
หัวข้อในการท�าศิลปนิพนธ์ที่นักศึกษาสนใจ เตรียมงานศิลป นิพนธ์ 
ก�าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์
ข้อมูล สรุปปัญหาและแนวทาง แก้ปัญหาการออกแบบศิลปนิพนธ์ 
เพื่อขอความคิดเห็นชอบ ในการด�าเนินงานขั้นต่อไป

FB 404 ศิลปนิพนธ์ 3(2-2-5)
 Fine Art Thesis 
 นกัศึกษาด�าเนนิการและปฏบิบัติออกแบบต่อเนือ่งจากการ 
เตรยีมศลิปนพินธ์ โดยมอีาจารย์ท่ีปรกึษาควบคมุดูแล และต้องปฏบัิติ
ให้เสร็จสมบูรณ์ น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อรับการประเมิน 
ตลอดจนน�าเสนอผลงานศิลปนิพนธ์ เผยแพร่สู่สาธารณชน

FD 202 ศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์    3 (2-2-6)  
         Narrative  Art  in  Films
 ความหมาย ความส�าคัญ และองค์ประกอบของศิลปะ
การเล่าเรื่อง กรณีศึกษา กลวิธีการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แนวต่างๆ
ทั้งขนาดสั้นและยาว การฝึกปฏิบัติเล่าเรื่อง การวิเคราะห์สารในสื่อ
ประเภทต่างๆ

FD 300 พื้นฐานการเขียนส�าหรับงานภาพยนตร์    3(2-2-6)  
 Fundamental Writing for Films
 หลกัการพืน้ฐานและกลวิธกีารสร้างสรรค์เร่ืองเล่าในเร่ืองสัน้ 
และบทภาพยนตร์สั้น การฝึกเขียนเรื่องเล่าในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอด
ความคิดและจินตนาการ

FD 303  การเขียนบทภาพยนตร์               3(3-0-6)   
 Screenwriting                                                                
        ขั้นตอนและเทคนิคการเขียนบทภาพยนตร์ การฝึกปฏิบัติ  
ในการวางโครงเรือ่ง และการเขียนโครงเร่ืองขยาย บทแสดงและบท
ถ่ายท�า ความแตกต่างระหว่างการเขียนบทภาพยนตร์ด้ังเดมิและบท
ภาพยนตร์ดัดแปลง      

FB 357 ภาพประกอบแฟชั่น 3(1-2-6)
 Techniques Fashion Illustration 
 พัฒนาทักษะการวาดภาพ ค้นหาเทคนิคและเอกลักษณ์  
ในการวาดภาพประกอบแฟช่ันเฉพาะตัว การวาดภาพประกอบแฟช่ัน 
เพือ่การน�าเเสนอผลงาน ส�าหรบันติยสารสือ่สิง่พมิพ์และสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
แฟชั่น

FB 358 แนวความคิดการออกแบบแฟชั่น 3(3-0-6)
 Conceptual Design for Fashion  
 หลักเกณฑ์ ปรัชญา และแนวความคิดในการออกแบบ 
แฟช่ัน เพือ่น�าไปสูก่ารออกแบบงานแฟช่ันข้ันสงูและสามารถน�าแนว 
ความคิดไปพฒันาในการออกแบบเครือ่งแต่งกายตามสมยันยิได้อย่าง 
กลมกลืน

FB 359 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบแฟชั่น 3(2-2-6)
 Computer for Fashion Design 
 การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค ์
งานแฟช่ัน การวาดเส้น การใช้หุ้นแฟช่ัน การวาดเสือ้ผ้า รายละเอยีด 
การตกแต่งเสื้อผ้า การลงสี การแตกแต่งภาพ เพื่อสร้างสรรค์และ 
น�าเสนองานอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปต่างๆ

FB 400 การฝึกงานด้านทางการออกแบบแฟชั่น 0(250 ช่ัวโมง)
 Fashion Design Internship 
 นักศึกษาที่ศึกษาวิชาต่างๆจนครบหลักสูตรและมีแต้ม 
เฉลี่ยตามเกณฑ์ ฝึกงานในหน่วยงานด้านสาขาการออกแบบแฟช่ัน 
จดัท�ารายงานการฝึกงานหรืองานอืน่ตามท่ีได้มอบหมาย โดยประเมนิ 
ผลเป็น S หรือ U

FB 401 สัมมนาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น 3(2-1-6)
 Seminar in Fashion Design and Fashion 
 Business 
 งานโครงการสร้างองค์กรสมมติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
และความคิดเห็นจากการแบ่งท�างานในหน้าทีต่่างๆ เน้นการออกแบบ 
รูปแบบการตลาด และการน�าเสนอผลงานของนักศึกษา ให้ได้
มาตรฐานระดับมืออาชีพ ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวคิด 
ในการบริหารจากผู้เชี่ยวชาญ

FD 
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FD 308  ศิลปะการแสดงส�าหรับภาพยนตร์          3(3-0-6)                          
 Performing Arts for Film                           
  ทฤษฎีการแสดง และฝึกปฏิบัติการแสดงส�าหรับงาน
ภาพยนตร์ ศึกษาเทคนิคในการแสดงออกทางน�้าเสียง ท่าทาง การ
เคลื่อนไหวร่างกาย สีหน้าและอารมณ์ ให้เหมาะสมกับการแสดง
ภาพยนตร์ประเภทต่างๆ

FD 310  การวิจัยภาพยนตร์           3(3-0-6)     
 Film Research                                                 
 ความส�าคัญของการวิจยัส�าหรับงานภาพยนตร์ การ ก�าหนด 
หัวข้อวิจยั การเขียนโครงงานวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั การเลอืก เคร่ืองมอื 
และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย การเขียน
รายงานการวิจัย

FD 313  ภาพยนตร์บันเทิง 3 (2-2-6)                   
 Feature Films    
 การฝึกปฏบัิตผิลติภาพยนตร์บันเทงิ โดยบรูณาการความรู ้
จากวิชาพื้นฐานการผลิตภาพยนตร์ ผลิตภาพยนตร์บันเทิงขนาดสั้น 
เพื่อน�าเสนอสู่สาธารณะ 1 เรื่อง 
        
FD 314  ภาพยนตร์โฆษณา  3 (2-2-6)      
 Advertising Films   
 ข้ันตอนการผลติภาพยนตร์โฆษณา ลกัษณะของภาพยนตร์  
โฆษณาประเภทต่างๆ การฝึกทักษะการผลติภาพยนตร์โฆษณา ตัง้แต่ 
ข้ันตอนก่อนการถ่ายท�าไปจนถึงข้ันตอนหลังการถ่ายท�า การวาง
แนวคิด การเลือกใช้จุดเว้าวอน การเขียนบท เทคนิคการถ่ายท�า
และล�าดับภาพ

FD 315  ภาพยนตร์สารคดี  3 (2-2-6)      
 Documentary Films   
  ความหมายและสุนทรียะของภาพยนตร์สารคดี ประเภท
ของภาพยนตร์สารคดี เทคนคิและวธิกีารน�าเสนอในภาพยนตร์ สารคดี 
การฝึกทักษะการผลติภาพยนตร์สารคด ีตัง้แต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท�า 
ไปจนถึงขั้นตอนหลังการถ่ายท�า

FD 316  ภาพยนตร์แอนิเมท   3 (2-2-6)      
 Animated Films                                                                                
 ความหมายและสนุทรยีะของภาพยนตร์แอนเิมท ประเภท 
ของภาพยนตร์แอนิเมท การผลิตภาพยนตร์แอนิเมทด้วยกล้อง  
การผลติภาพยนตร์แอนเิมทด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ การฝึกทกัษะ
การผลิตภาพยนตร์แอนิเมท ตั้งแต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท�าไปจนถึง
ขั้นตอนหลังการถ่ายท�า 
     
FD 319  การออกแบบงานสร้างในภาพยนตร์   3 (3-0-6)    
 Production Design                                           
 การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ โดยนกัศึกษาจะได้เรยีนรู้ 
วิธีตีความบทภาพยนตร์ให้เป็นภาพ รวมทั้งฝึกออกแบบบรรยากาศ
ของภาพยนตร์ เช่น การเลอืกแบบของแสงและส ีรวมทัง้องค์ประกอบ 
ของภาพยนตร์ ให้เข้ากับบทภาพยนตร์ประเภทต่างๆ                   

FD 321 การเขียนบทภาพยนตร์ขั้นสูง         3 (3-0-6)                    
 Advanced Screenwriting
รายวิชาบังคับก่อน : FD 303 การเขียนบทภาพยนตร์                                             
 การฝึกเขียนบทภาพยนตร์แนวต่างๆ  ผ่านการคดิวิเคราะห์ 
อย่างละเอียด การเขียนบทภาพยนตร์ขนาดยาวที่มีโครงเร่ืองและ
วิธีการเล่าเรื่องที่ซับซ้อน เทคนิคการเขียนบทเพื่อตอบสนองตลาด
ภาพยนตร์ในเชิงพาณิชย์ 

FD 322 วัฒนธรรมศึกษากับสื่อภาพยนตร์  3 (3-0-6)   
 Film and Cultural studies                     
 ภาพยนตร์ในมุมมองของวัฒนธรรมศึกษา โดยการศึกษา 
ความเป็นมาและความหมายของวัฒนธรรมศกึษา รวมทัง้ทฤษฎสี�าคัญ 
ของวัฒนธรรมศึกษา เพื่อน�ามาฝึกใช้วิเคราะห์ภาพยนตร์ประเภท
ต่างๆในเชิงวัฒนธรรม รวมท้ังฝึกวิเคราะห์ภาพยนตร์ในเชงิวัฒนธรรม 
ศึกษาเปรียบเทียบภาพยนตร์ในประเทศต่างๆ    

FD 323  งานออกแบบเสื้อผ้าส�าหรับงานภาพยนตร์  3 (3-0-6)   
 Costume Design for Film Production                   
 เทคนิคและวิธีการออกแบบเสื้อผ้าส�าหรับงานภาพยนตร์ 
ประเภทต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ร่วมสมัย ภาพยนตร์ย้อนยุค รวมทั้ง 
การออกแบบเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครต่างๆ 
ในภาพยนตร์
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FD 324  เทคนิคการแต่งหน้าส�าหรับงานภาพยนตร์ 3 (3-0-6)   
 Make up Technique for Film Production                  
 ข้ันตอนและเทคนิคการแต่งหน้าส�าหรับงานภาพยนตร์
ประเภทต่างๆ รวมท้ังการออกแบบการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับ
บทบาทของตัวละครต่างๆในภาพยนตร์

FD 325  การออกแบบฉากส�าหรับงานภาพยนตร์   3 (3-0-6)   
 Set Design                                                      
 เทคนิคและวิธีการออกแบบฉากส�าหรับงานภาพยนตร์
ประเภทต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ร่วมสมัย ภาพยนตร์ย้อนยุค

FD 326  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการผลิตภาพยนตร์ 3(3-0-6)   
         Special Topics in Film Production                   
  หัวข้อต่างๆทีเ่ก่ียวข้องกับการผลติภาพยนตร์ โดยสาขาวิชา 
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และก�าหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาค
ตามความเหมาะสม

FD 327  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางภาพยนตร์ศึกษา 3 (3-0-6)                                          
   Special Topics in Film Studies                        
 หัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ศึกษา โดยสาขาวิชา
จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และก�าหนดหัวข้อในการศึกษาแต่ละภาค
ตามความเหมาะสม

FD 328  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อดิจิทัล  3 (3-0-6)                                          
 Special Topics in Digital Media                              
 หัวข้อต่างๆทีเ่ก่ียวข้องกับสือ่ดจิทิลั โดยสาขาวชิาจะเป็นผู้
พจิารณาคดัเลอืก และก�าหนดหัวข้อในการศกึษาแต่ละภาค ตามความ 
เหมาะสม         

FD 329  พื้นฐานศิลปะภาพยนตร์          3 (3-0-6)                     
 Fundamental Arts for Film                 
 แนวคิด ประวัติศาสตร์ และสุนทรียะ ในจิตรกรรม 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี นาฏกรรม และวรรณกรรม   
อันเป็นพื้นฐานของศาสตร์และศิลปะของภาพยนตร์              

FD 330  ศิลปะการสื่อความหมายในภาพยนตร์     3 (2-2-6)  
  Film Semiotics                                             
 แนวคิดทางสัญวิทยา ประเภทของสัญญะ ความสัมพันธ์
ระหว่างสัญญะและรหัสในการสื่อสาร ไวยากรณ์ภาพยนตร์ การฝึก
ปฏิบัติเล่าเรื่องและถ่ายทอดความคิดผ่านภาษาภาพและเสียง     
     
FD 331  การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 1  3(2-2-6)                       
 Film and Digital Media Production 1                                       
 การฝึกทกัษะการผลติภาพยนตร์ตัง้แต่ข้ันตอนก่อนการถ่ายท�า 
การถ่ายท�า และหลงัการถ่ายท�า ความส�าคญัของการเตรยีมงาน การ
วางแผน หลักการเบื้องต้นในการถ่ายท�าภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิทัล 
การใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์ การท�างานเป็นทีมผ่านโครงการ
ผลิตภาพยนตร์สั้น 

FD 332  การผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 2   3 (2-2-6)                        
 Film and Digital Media Production 2                                                 
 ข้ันตอนและเทคนิคการผลิตภาพยนตร์ที่ละเอียดและ 
ซับซ้อน ข้ึนจากวิชาการผลติภาพยนตร์และสือ่ดิจทัิล 1 การฝึกทกัษะ 
และความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตภาพยนตร์ตามแนวคิดหลัก  
แนวภาพยนตร์ หรือโจทย์ที่ก�าหนด

FD 333  ภาษาอังกฤษส�าหรับงานภาพยนตร์     3(3-0-6)                   
 และสื่อดิจิทัล      
  English for Film and Digital Media Production                             
รายวิชาบังคับก่อน : CA 207 ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์                                     
 ภาษาอังกฤษเฉพาะทางส�าหรับงานภาพยนตร์และสื่อ
ดิจิทัล โดยเน้นการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ที่เป็นประโยชน์
ส�าหรับการประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ การเขียนโครงการ และบท
ภาพยนตร์ การฝึกน�าเสนองานภาพยนตร์เป็นภาษาอังกฤษ

FD 334  การก�ากับภาพยนตร์      3 (2-2-6)    
 Film Directing   
 การท�างานของผูก้�ากับภาพยนตร์ บทบาทและหน้าท่ีความ
รบัผดิชอบของผูก้�ากับภาพยนตร์ต่อทมีงาน  ข้ันตอนการท�างาน การฝึก 
ทักษะการเป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์
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FD 335  การตัดต่อภาพยนตร์             3 (2-2-6)                        
 Film Editing                                                                             
 หลกัและศลิปะการตัดต่อภาพยนตร์ เทคนิคการเลอืกและ
เช่ือมต่อภาพและเสยีง การฝึกใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการตัดต่อ
และปรับแต่งภาพ การแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการถ่ายท�า   
 
FD 336  ประวัติศาสตร์และทฤษฎีภาพยนตร์    3(3-0-6)    
 Film History  and Theory of Films                                         
 ประวติัศาสตร์และพฒันาการของภาพยนตร์ต้ังแต่ยุคแรก 
เริ่มจนถึงปัจจุบัน  ไปสู่ทฤษฎีภาพยนตร์ การวิเคราะห์ความส�าคัญ 
บทบาท จุดแข็งและจุดอ่อนของทฤษฎีภาพยนตร์

FD 337  คอมพิวเตอร์กราฟิกส�าหรับการผลิต   3 (2-2-6)                
 ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล                                                 
      Computer Graphics for Film  
 and Digital Media Production      
รายวิชาบังคับก่อน : FD 335 การตัดต่อภาพยนตร์         
 แนวคิดและหลักการออกแบบกราฟ ิกส�าหรับงาน
ภาพยนตร์และสือ่ดิจทัิล การฝึกใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบัการ
สร้างภาพเทคนิคพิเศษ

FD 338  การก�ากับภาพ  3 (2-2-6)                        
  Cinematography                                                 
 การถ่ายภาพและการก�ากับภาพส�าหรับงานภาพยนตร์  
การฝึกทักษะการจัดแสง การออกแบบและจัดองค์ประกอบของภาพ 
การเลือกใช้อุปกรณ์ การใช้ไวยากรณ์ภาพยนตร์เพื่อสื่อความหมาย 
สื่ออารมณ์ และความตื่นตาตื่นใจ

FD 339  ธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล   3(3-0-6)                     
 Film and Digital Media Business                                            
 โครงสร้างการด�าเนินงานและการวางกลยุทธ์สื่อสาร
การตลาดของธุรกิจภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล พัฒนาการของธุรกิจ
ภาพยนตร์ สภาวการณ์ของธุรกิจภาพยนตร์ในปัจจุบันทั้งในประเทศ
และระดับนานาชาติ  

FD 340  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางธุรกิจภาพยนตร์    3 (3-0-6)                                          
 Special Topics in Film Business 
 หัวข้อต่างๆที่เก่ียวข้องกับธุรกิจภาพยนตร์ ที่สาขาวิชา 
พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละภาค  
   
FD 341  การวิเคราะห์และการวิจารณ์ภาพยนตร์   3(3-0-6)    
 Film Analysis and Criticism                       
 ความหมายและความส�าคัญของการวิเคราะห์และการ
วิจารณ์ภาพยนตร์ ประเภท รูปแบบ ขั้นตอน รวมทั้งกรอบทฤษฎี
ต่างๆ  ในการวิเคราะห์และวิจารณ์ การฝึกทกัษะการเรยีบเรยีงและ
จัดล�าดับความคิด กลวิธีการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์จากการชม
ภาพยนตร์หายากและมีคุณค่า    

FD 342  ภาพยนตร์ไทยศึกษา 3 (3-0-6)                            
 Thai Film Studies                                                       
 ลกัษณะเฉพาะของภาพยนตร์ไทยตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบัุน  
เนือ้หา แนวคิด และลกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์และรากเหง้าของ
ไทยในงานภาพยนตร์ การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างภาพยนตร์ 
กับสังคมและวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ

FD 343  ภาพยนตร์กับสังคม   3(3-0-6)    
 Films  and Society                                           
 บทบาทเชิงสร้างสรรค์ของภาพยนตร์ต่อสังคม การฝึก 
วางแผนและจัดท�าโครงการที่ใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนา
ชุมชนและสังคม

FD 344  เสียงในงานภาพยนตร์   3 (2-2-6)                        
 Sound for Films                                                               
 ทฤษฎเีสยีง ประเภทของเสยีงในงานภาพยนตร์ การเลอืก 
ใช้เสียงเพื่อสื่อความหมาย เทคนิคการบันทึกเสียงในการถ่ายท�า
ภาพยนตร์ การฝึกการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ตัดต่อและปรับแต่งเสียง  
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FD 345  การจัดแสงส�าหรับภาพยนตร์        3 (2-2-6)                                          
 Film Lighting
 การออกแบบและจัดแสงเพื่อสื่อความหมาย สื่ออารมณ์
และสร้างความตื่นตาตื่นใจ การใช้อุปกรณ์ในการจัดแสง การแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับแสงในการถ่ายท�าภาพยนตร์ 

FD 346  เทคนิคการแสดงเพื่อสื่อภาพยนตร์      3 (3-0-6)                                          
 Acting Techniques for Films                                       
 หลักและเทคนิคการแสดงสมัยใหม่ การฝึกปฏิบัติทาง 
การแสดง การฝึกวิเคราะห์ตคีวามเพือ่สร้างบุคลกิตวัละครให้สมจรงิ 
และสอดคล้องกับภาพยนตร์แนวต่างๆ การฝึกวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาขณะแสดง การฝึกเทคนิคการแสดงหน้ากล้อง การฝึกทักษะ
การประเมินคุณภาพของนักแสดงในภาพยนตร์แนวต่างๆ      

FD 347  การบริหารงานผลิตภาพยนตร์    3(3-0-6)           
 Film Production Management                           
 ทักษะการจัดการและบริหารงานผลิตภาพยนตร์ การหา
แหล่งทนุ การค�านวณและควบคมุงบประมาณ การจดัการกองถ่ายและ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา อันเกิดจากการจัดการและการบริหารงาน       

FD 348  การตลาดภาพยนตร์          3(3-0-6)                                                 
 Film Marketing                                                   
 กลยุทธ์การตลาดส�าหรับภาพยนตร์ การวางแผน
ประชาสัมพันธ์และจัดฉายภาพยนตร์ การผลิตสื่อและออกแบบ
กิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ การวิเคราะห์และประเมิน
ความส�าเร็จของกลยุทธ์

FD 349  การสร้างสรรค์ภาพถ่ายขั้นสูง  3 (2-2-6)                                          
 Advanced Photography                                                  
 การฝึกถ่ายภาพนิง่เพือ่จดุประสงค์เฉพาะอย่าง สร้างสรรค์   
ฝึกการใช้อุปกรณ์ในระบบดิจิทัลและการใช้เทคนิคขั้นสูง เพื่อให้เกิด 
ภาพถ่ายที่สวยงามและสื่อความหมาย     

    

FD 350 ภาพยนตร์ในสือ่อ่ืน   3 (2-2-6)                                          

 Films  in Other Media                                                 

 การฝึกผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุและโทรทัศน์ และ

สื่อใหม่อื่นๆ โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับภาพยนตร์ การประยุกต์เนื้อหาที่

เก่ียวข้องกับภาพยนตร์ในแง่มมุต่างๆ ให้เหมาะสมกับธรรมชาตขิองสือ่ 

แต่ละประเภท

FD 351 การศึกษางานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล     3(1-5-6)            

 ในสถานประกอบการ 

  FD Visit for Experience

 แนวคิดเก่ียวกับงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในองค์กร 

ต่างๆการศึกษาดูงานด้านโครงสร้างการท�างานภาพยนตร์และสื่อ 

ดจิทิลัขององค์กร  ลกัษณะงานภาพยนตร์และสือ่ดจิทิลั  กระบวนการ

ด�าเนินงานภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลในองค์กรสถานประกอบการ

FD 401  การสัมมนาภาพยนตร์   3(3-0-6)

 Seminar in Film Studies

 การสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเก่ียวกับ

วิชาการและวิชาชีพภาพยนตร์ เน้นการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ

อุปสรรคปัญหาของภาพยนตร์ในประเทศไทย ตลอดจนฝึกฝนทักษะ

การสัมมนาและแลกเปลี่ยนมุมมอง ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนและ

วิทยากรภายนอก โดยการจัดสัมมนาทางภาพยนตร์

FD 403 การฝึกงานหรือโครงงานภาพยนตร์     3 หน่วยกิต     

 Film Internship or Film Project                                       

 ในภาคการศกึษาสดุท้าย นกัศกึษาทีศ่กึษาวิชาต่างๆจนครบ 

หลักสูตรและมีแต้มเฉลี่ยตามเกณฑ์ จะต้องเลือกฝึกงานวิชาชีพกับ

องค์กรด้านภาพยนตร์หรอืธรุกิจสือ่ดจิทิลั หรอืด�าเนนิการจดัท�าโครง

งานภาพยนตร์ตามหัวข้อที่สนใจและได้รับอนุมัติจากสาขาวิชา            
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FD 411 สหกิจศึกษาทางด้านภาพยนตร์        6 (600 ชั่วโมง)  
 และสื่อดิจิทัล                                  
 Co-Operative Education in Film and Digital 
 Media                                        
 ในภาคการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาท่ีศึกษาวิชาต่างๆครบ
หลกัสตูร และมแีต้มเฉลีย่ไม่ต�า่ว่า 2.50 รวมท้ังมคุีณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ก�าหนด อาจเลือกโครงการสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นการเข้าท�างาน
ในฐานะพนกังานช่ัวคราวของสถานประกอบการ พร้อมทัง้ท�ารายงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

FN 201  การเงินธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Finance
รายวิชาบังคับก่อน : AC 213  การบัญชีสำาหรับธุรกิจ
 เป้าหมาย หน้าทีแ่ละจรยิธรรมทางการเงิน การวิเคราะห์ 
งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน การบรหิารเงินทุน 
หมนุเวียน งบลงทุน แหล่งเงินทนุ โครงสร้างเงินทนุและต้นทนุเงินทนุ 
ค่าของเงินตามเวลา และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

FN 301 การจัดการด้านการเงิน   3(3-0-6)
 Financial Management
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ
 บทบาทของการจัดการด้านการเงิน การวางแผนและ
การพยากรณ์ทางการเงิน การตัดสนิใจลงทนุภายใต้ความไม่แน่นอน  
ของผลตอบแทน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน งบลงทุน ต้นทุน
ของเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน การจัดหาเงินทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางธุรกิจ นโยบายเงินปันผล การปรับปรุง การควบรวมและการ
ซื้อกิจการ การเลิกกิจการ

FN 306 การเงินระหว่างประเทศ    3(3-0-6)
 International Finance 
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ
 ความหมาย ความส�าคัญของการเงินระหว่างประเทศ กลไก 
ในตลาดการเงินระหว่างประเทศ การก�าหนดระบบอตัราแลกเปลีย่น 
ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลบัญชีเดินสะพัด ทฤษฎี อัตรา 
แลกเปลี่ยนและตัวแปรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลาดเงินและตลาดทุน

ระหว่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงินระหว่างประเทศ 
แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ

FN 307 วาณิชธนกิจ 3(3-0-6)
 Investment Banking
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ  
 FN 402 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์
   หลักทรัพย์
 ขอบเขตของวาณชิธนกิจ บทบาทหน้าทีข่องวาณชิธนากร 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของวาณิชธนากร การสอบทานธุรกิจ  
การปรับ โครงสร้างกิจการ การจัดท�างบประมาณการทางการเงิน 
การประเมินมูลค่าและการจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การเสนอ
ขายหลกัทรพัย์ การปรบัโครงสร้างหนี ้รวมทัง้กฎระเบยีบต่างๆ ของ
หน่วยงาน เช่น ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์

FN 310  การบริหารสินเชื่อ   3(3-0-6)
 Credit Management
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ  
 FN 312  การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
 ความส�าคัญและประเภทของสนิเช่ือ ทัง้จากสถาบันการเงิน 
และจากแหล่งอืน่ การก�าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการพจิารณา 
ให้สินเช่ือประเภทต่างๆ การรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ การตรวจสอบข้อมลูและฐานะทางการเงินอย่างระมดัระวัง 
การประเมนิค่าความเสีย่ง การตรวจสอบสนิเช่ือ รายงานข้อมลูสนิเช่ือ 
การจดัช้ันลกูหนี ้การควบคุมและการตดิตามการเรียกเก็บหนี ้เทคนคิ
การบรหิารหนีท้ีม่ปัีญหา ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ในแง่
ของผู้ให้และผู้ขอสินเชื่อ

FN 312 การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Report Analysis
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ
 ความหมาย วตัถุประสงค์ของการวิเคราะห์และการตดัสนิใจ 
ทางการเงิน เพือ่สนบัสนนุการวางแผนธรุกิจในอนาคต การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางการเงินทุกด้าน โดยอาศัยข้อมูลจากงบการเงิน

FN 
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และการหาข้อมลูจากแหล่งอืน่ๆ การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
เส้นแนวโน้ม การย่อส่วนตามแนวดิง่ การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
งบการเงินล่วงหน้า การเขียนรายงานทางการเงินและกรณีศึกษา 
โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเป็นเครื่องมือ

FN 315 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน     3(3-0-6)
 Financial Markets and Institutions
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ
 บทบาทหน้าทีแ่ละโครงสร้างของตลาดการเงิน กลไกของ 
ตลาดการเงินและความส�าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ ประเภทต่างๆ ของ
ความเสี่ยงในตลาดการเงิน ประเภทและบทบาทการบริการของ
สถาบันการเงิน บทบาทของหน่วยงานก�ากับดูแลตลาดการเงินและ 
สถาบันการเงิน  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดการเงินและสถาบัน 
การเงิน ผลของการเปิดเสรีตลาดการเงินไทยทีม่ต่ีอการตัดสนิใจทาง 
ธุรกิจ

FN 316 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน  3(3-0-6)
 Financial Risk Management 
รายวิชาบังคับก่อน : FN 301 การจัดการด้านการเงิน   
 FN 402 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์ 
  หลักทรัพย์
 ความหมายและประเภทของความเสี่ยง กระบวนการ
จัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินขององค์กร 
หรือการประเมินความเสี่ยง และการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การจัดการความเสี่ยง การใช้ตราสารทางการเงินเพื่อบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง

FN 317  บรรษัทภิบาล  3(3-0-6)
 Corporate Governance
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ  
 สาเหต ุความหมาย ความส�าคญั และผลกระทบต่อธรุกิจ 
ในการมีบรรษัทภิบาล กรอบแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับบรรษัทภิบาล 
หลักของบรรษัทภิบาล (Principles of Corporate Governance)  
แนวทางการสร้างบรรษทัเป็นเลศิ (Best Practices) เก่ียวกับสทิธขิอง
ผูถื้อหุ้น การปฏบัิติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน บทบาทของผูม้ส่ีวน 
ได้เสยีการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการ บทบาทของข้อมลูทีส่่งเสริมบรรษทัภบิาล บทบาทของ 
บรรษัทภิบาลที่ส่งผลดีต่อการสร้างมูลค่ากิจการ การประเมินผล 
และจัดอันดับการรายงานบรรษัทภิบาล ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Business Ethics) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของบรรษัทภิบาล รวมทั้ง 
จริยธรรมของผู้บริหารและจริยธรรมของพนักงาน การอภิปราย
บทความต่างๆเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล และผลการวิเคราะห์ บรรษัท
ภิบาล ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่น่าสนใจ

FN 318 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน   3(3-0-6)
 Financial Feasibility Study  
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ  
 ขอบเขตและวงจรของโครงการ การคัดเลือกโครงการ
กระบวนการวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ด้านการเงิน โดยการน�า
เอาข้อมลูทางการเงิน เช่น งบก�าไรขาดทุน งบดุลล่วงหน้า และงบกระแส
เงินสด มาใช้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการประเภทต่างๆ 
โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน เพื่อพิจารณาตัดสินใจ เลือกโครงการ  
รวมท้ังการจัดท�ารายงานน�าเสนอผลการวิเคราะห์ และประเมิน
โครงการ และการน�าโปรแกรมส�าเร็จรูป มาช่วยในการจัดท�าและ
วิเคราะห์ งบการเงิน เพือ่ประกอบการตดัสนิใจลงทนุในทางเลอืกต่างๆ 

FN 319 การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์   3(3-0-6)
 Portfolio Management 
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ  
 FN 402 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์ 

     หลักทรัพย์
 ความหมายของกลุ่มหลักทรัพย์ และค�าจ�ากัดความของ
ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ  กระบวนการบรหิารกลุม่หลกัทรพัย์ 
ประโยชน์ของการลงทุนเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
สมัยใหม่ กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การใช้ตราสารอนุพันธ์
เพือ่เพิม่ผลตอบแทนและบรหิารความเสีย่งของกลุม่หลกัทรพัย์ การวัด 
และการประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
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FN 320 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 Managerial Accounting
รายวิชาบังคับก่อน : AC 213 การบัญชีสำาหรับธุรกิจ
 ความหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะของข้อมูลบัญชี  
เพือ่การจดัการ การน�าข้อมลูทางการบญัชมีาวิเคราะห์โดยใช้เครือ่งมอื 
ทางการเงิน เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ 
ของฝ่ายบรหิาร ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว ประกอบด้วยการเลอืก 
ใช้เครื่องมือทางการเงินวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การวิเคราะห์
งบกระแสเงินสด การวางแผนเก่ียวกับต้นทุน ปริมาณและก�าไร 
การบริหารต้นทุนเพื่อความส�าเร็จของกิจการ การตัดสินใจลงทุน  
ในโครงการต่างๆ โดยใช้เคร่ืองมอืทางการเงิน การจดัท�างบประมาณ 
ยืดหยุ่นเพื่อการวางแผนระยะยาว การน�าระบบบัญชีตามความ 
รับผิดชอบและระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือ 
ควบคุมการบริหารงานขององค์กร
 
FN 321 การจัดการธุรกิจเอาประกัน 3(3-0-6)
 Insurance Business Management
 ความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย ทฤษฎีและ  
หลกัพืน้ฐานของการประกันภยั โครงสร้างและหน้าท่ีความรับผดิชอบ 
ของธุรกิจประกันภัย กฎเกณฑ์ที่บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัท 
ประกันชีวิตต้องปฏบัิต ิการค�านวณเบ้ียประกัน การค�านวณค่าเวนคืน 
กรมธรรม์ สิทธิประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้ จรรยาบรรณ
และศีลธรรมของธุรกิจประกันภัย กองทุนประกันภัย การสอบรับ 
ใบอนุญาตธุรกิจประกันภัย

FN 322 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการเงิน 3(3-0-6)
 Computer for Financial Management
รายวิชาบังคับก่อน : FN 301 การจัดการด้านการเงิน
 การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการจัดการทางการเงิน 
เช่น โปรแกรมการวิเคราะห์ทางการเงิน การประเมินมูลค่าต่างๆ 
ตามทฤษฎีการเงิน การสร้างแบบจ�าลองเพื่อการจัดการทางการเงิน 
การจดัท�าประมาณงบการเงินเพือ่การวางแผน การจดัท�างบประมาณ 
การน�าเสนอรายงานทางการเงิน ตลอดจนแนวคิดการปรับปรุง 
โปรแกรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละกรณี

FN 401 สัมมนาทางการเงิน 3(3-0-6)
 Seminar Finance
รายวิชาบังคับก่อน : FN 301  การจัดการด้านการเงิน
 ใช้ทกัษะความรูท้างการเงินวิคราะห์เพือ่ตัดสนิใจเก่ียวกับ 
ประเดน็ต่างๆ จากกรณศึีกษาและเหตกุารณ์ปัจจบัุน โดยวิธีการจดัท�า 
รายงาน การน�าเสนอ และการอภิปรายในชั้นเรียน

FN 402 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6)
 Principles of Investment and Securities 
 Analysis
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ 
 กระบวนการลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสีย่ง 
เครื่องมือในการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์  ข้อสันนิษฐาน ตลาด 
มปีระสทิธภิาพ การประเมนิมลูค่าหลกัทรพัย์ การวิเคราะห์ ตราสารทนุ 
การวิเคราะห์ตราสารหนี ้การวิเคราะห์ตราสารอนพุนัธ์ การวิเคราะห์
การลงทุนทางเลือก การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการ ให้ความเห็น
เพื่อการลงทุน

FN 404 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-6)
 Financial Derivatives
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ
 FN 402 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์ 
  หลักทรัพย์
 ความหมายและประเภทของตราสารอนุพันธ์ ตลาดตราสาร 
อนพุนัธ์ ความเสีย่งและอตัราผลตอบแทนของตราสารอนพุนัธ์ ทฤษฎี
การก�าหนดราคาตราสารอนพุนัธ์ กลยุทธ์การซ้ือขาย ตราสารอนพุนัธ์ 
และการใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง

FN 405 การจัดการการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6)
 Personal Financial Management
 ความหมายและความส�าคัญของการเงินส่วนบุคคล  
การรู้จักออม รู้จักหา รู้จักใช้ รู้จักขยายผลเงินออม รู้จักใช้เครื่องมือ
ทางการเงินในการวางแผนการเงินส่วนบคุคล โดยเร่ิมจากการตรวจ
สอบฐานะทางการเงินส่วนบุคคล ด้วยการจดัท�างบการเงินส่วนบุคคล
และการใช้อัตราส่วนในการวิเคราะห์ การก�าหนดเป้าหมาย และ
วางแผนทางการเงิน ในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคลเพือ่ให้เกิดอสิรภาพ
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ทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการสร้างความมั่งคั่ง การปกป้องความ
มั่งคั่ง การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง และการส่งมอบความ มั่งคั่ง โดยการ
วางแผนการใช้จ่ายและบรหิารหนี ้การรู้จกัใช้เครดิต อย่างเหมาะสม 
การวางแผนประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา การวางแผนการลงทุน การใช้กองทุนรวมเพื่อการ
บริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนเพื่อวัย เกษียณ และการ
วางแผนมรดก

FN 406 สัมมนาการลงทุน 3(3-0-6)
 Seminar in Investment
รายวิชาบังคับก่อน : FN 301 การจัดการด้านการเงิน
 FN 402 หลักการลงทุนและการวิเคราะห์ 
  หลักทรัพย์
 การน�าความรู้และทักษะทางการเงิน หลักการลงทุนและ 
วิเคราะห์หลักทรัพย์ มาผสมผสานเพื่อแก้ปัญหาประเด็นต่างๆจาก 
กรณีศึกษา โดยวิธีการจัดท�ารายงานน�าเสนอและการอภิปราย 
ในชั้นเรียน

FS 202 โภชนศาสตร์   3(3-0-6)
 Nutrition
 ภาวะโภชนาการ ชนดิและหน้าทีข่องสารอาหาร การย่อย
และการดูดซึมของอาหาร ระบบขับถ่าย สารพิษในอาหาร ฉลาก
โภชนาการและการค�านวณที่เกี่ยวข้อง คุณค่าทางโภชนาการ ความ
ต้องการสารอาหารและพลงังาน อาหารเพือ่สขุภาพ และโภชนบ�าบัด

FS 203 หลักชีววิทยา  3(3-0-6)
 Principles of Biology
 ลกัษณะและการจ�าแนกหมวดหมูข่องสิง่มชีีวิต ชีวโมเลกุล 
ของสิง่มชีีวติ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การถ่ายทอดพลงังาน 
และปฏิกริยาชีวเคมีภายในเซลล์ หลักการพันธุศาสตร์เบ้ืองต้น 
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์และพืชนิเวศวิทยา พฤติกรรมและ 
พัฒนาการ
 

FS 204 ปฏิบ้ัติการหลักชีววิทยา 1(0-3-0)
 Principles of Biology Laboratory 
 ปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับวิชา FS 205 การใช้กล้อง 
จุลทรรศน์ เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ 
พืชและสัตว์ เอนไซม์กายวิภาคและสรีรวิทยาของพืชและสัตว์ การ 
สืบพันธุ์และการเจริญของพืชและสัตว์

FS 205 หลักจุลชีววิทยา 3(3-0-6)
 Principles of Microbiology 
 หลกัการทางจลุชีววิทยา การจดัหมวดหมูก่ารศกึษาพืน้ฐาน 
ของจุลินทรีย์ต่างๆ เกี่ยวกับสัณฐานวิทยา โครงสร้างของเซลล์ การ 
ด�ารงชีวิตและการเจริญพันธุกรรม การสืบพันธุ์ และเมทาบอลิซึม 
การควบคุมจุลินทรีย์และยาปฏิชีวนะ ความส�าคัญของจุลินทรีย ์
ทางด้านการเกษตร อตุสาหกรรมอาหาร สิง่แวดล้อม และการแพทย์

FS 206 ปฏิบัติการหลักจุลชีววิทยา 1(0-3-0)
 Principles of Microbiology Laboratory 
 ปฏบัิติการท่ีเก่ียวข้องกับรายวิชา FS 203 หลกัจลุชีววิทยา 
 การใช้กล้องจุลทรรศน์ การจ�าแนกชนิดสัณฐานวิทยา 
สมบัติทางชีวเคมี เทคนิคการเพาะเลี้ยง การแยก การเจริญเติบโต 
และการยับยั้ง การก�าจัด การเก็บรักษา พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 
ชนิดต่างๆ และการประยุกต์ใช้

FS 207 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0-2)
 เบื้องต้น
 Basic Food Science and Technology 
 องค์ประกอบทางเคมีของอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ 
ของอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร และการถนอมอาหาร การ 
บรรจอุาหาร จลุชีววิทยาของอาหารและสขุภบิาลของอาหาร กฎหมาย 
อาหารและข้อบังคับ

FS 
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FS 304  จุลชีววิทยาทางอาหาร   3(3-0-6)
 Food Microbiology
 ประเภทของจลุนิทรีย์ทีม่คีวามส�าคญัในอาหาร การจ�าแนก 
ชนิดของจุลินทรีย์ที่มีความส�าคัญในอาหาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ 
เจริญของจุลินทรีย์ จุลินทรีย์กับการเน่าเสียของอาหาร จุลินทรีย์กับ 
การหมกั จลุนิทรย์ีกับการแปรรปูอาหาร จลุนิทรย์ีทีท่�าให้อาหารเป็นพษิ 
และการวิเคราะห์มาตรฐานและเกณฑ์ก�าหนดของจุลินทรีย์ต่อคุณภาพ 
และความปลอดภัยของอาหาร

FS 329  เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว    3(3-0-6)
 Post Harvest Technology
 ลักษณะของผลิตผลทางการเกษตรหลังเ ก็บเ ก่ียว 
สรรีวิทยาการเปลีย่นแปลงทางชีวเคม ีและเอนไซม์กับการเสือ่มสภาพ 
ของผลิตผลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวและการป้องกัน การเก็บรักษา

FS 335 พิษวิทยาทางอาหาร   3(3-0-6)
 Food Toxicology
 หลกัเบ้ืองต้นของพษิวิทยา ชนดิของสารพษิต่างๆในอาหาร  
กลไกการเกิดพษิ การดูดซึม การสลายตวั และการขับออกของสารพษิ 
หลกัการทางเภสชัจลศาสตร์ การเปลีย่นแปลงของสารพษิในสิง่มชีีวิต 
ปัจจยัทางชีวภาพทีม่ผีลต่อการท�าลายสารพษิ การก่อกลายพนัธุแ์ละ 
การเป็นสารก่อมะเร็ง การเกิดสารพิษในกระบวนการแปรรูปอาหาร 
การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีท่ีใช้ในอาหาร การทดสอบ
ความเป็นพษิ และหลกัการวิเคราะห์สารพษิในอาหารในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ

FS 341 หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร   3(3-0-6)
 Food Processing Principles and Technology
 หลักการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวการ 
คดัเลอืก และเตรียมวัตถุดิบในอตุสาหกรรมอาหาร กระบวนการแปรรูป 
อาหารด้วยวิธที�าให้เข้มข้น โดยใช้ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน ปัจจยั 
การแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพอาหาร

FS 342 ปฏิบัติการหลักการและเทคโนโลยี   3(3-0-6)
 การแปรรูปอาหาร
 Food Processing Principles and Technology
 Laboratory
ปฏิบัติการรายวิชา FS 341 หลักการและเทคโนโลยีการแปรรูป

อาหาร
 ปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การเตรียมวัตถุดิบ การท�า  
ให้เข้มข้น ปฏบัิตกิารทีเ่ก่ียวข้องกับการแปรรปูอาหารโดยใช้ความร้อน 
และไม่ใช้ความร้อน

FS 343  เคมีอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร   3(3-0-6)
 Food Chemistry and Food Additives
 องค์ประกอบและโครงสร้างของอาหาร คุณสมบัติทางเคม ี
กายภาพและทางหน้าทีข่ององค์ประกอบของอาหาร เอนไซม์ รงควัตถุ 
ชนิดและสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัตถุเจือปนอาหาร สมบัติ
เชิงหน้าที่ที่มีต่อปฏิกิริยา และกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีในอาหาร 
และการประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และสารให้กลิ่น 
รสในอาหาร

FS 344 ปฏิบัติการเคมีอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร   1(0-3-0)
 Food Chemistry and Food Additives 
 Laboratory
ปฏิบัติการรายวิชา FS 343 เคมีอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร
 ปฏิบัติการเก่ียวกับคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและทาง
หน้าท่ีขององค์ประกอบของอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อองค์ประกอบใน
อาหาร เอนไซม์ รงควัตถุ วัตถุเจือปนในอาหาร และสารให้กลิ่น รส 
ในอาหาร

FS 345 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร   1(0-3-0)
 Food Microbiology Laboratory
ปฏิบัติการรายวิชา FS 304 จุลชีววิทยาทางอาหาร 
 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการใช้อุปกรณ์และเครื่อง
มือวิเคราะห์คุณภาพทางจุลินทรีย์ วิธีวิเคราะห์จุลินทรีย์ท่ีก่อโรค  
และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
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FS 346  การควบคุมคุณภาพอาหารและการประเมิน 3(3-0-6)
 อายุการเก็บรักษา   
 Food Quality Control and Shelf-Life 
 Evaluation
 หลักการควบคุมคุณภาพทางกายภาพในกระบวนการ
แปรรูปอาหาร  ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และผลิตภัณฑ์
สุดท้ายของอาหาร การสุ่มตัวอย่างอาหาร การตรวจสอบและ
กระบวนการทางสถิติของการควบคุมคุณภาพ และการประเมินอายุ
การเก็บรักษาอาหาร

FS 347 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหาร   1(0-3-0)
 และการประเมินอายุการเก็บรักษา  
 Food Quality Control and Shelf-Life 
 Evaluation Laboratory
ปฏิบัติการรายวิชา FS 346 การควบคุมคุณภาพอาหารและการ
  ประเมินอายุการเก็บรักษา
 การตรวจสอบคณุภาพทางกายภาพของอาหาร เช่น ขนาด
และรูปร่าง สี เนื้อสัมผัส และความหนืด การประเมินอายุการเก็บ
รักษาของอาหาร

FS 351 หลักการและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร   3(3-0-6)
 Food Processing Principles and Innovations
 หลกัการให้ความร้อนด้วยพลงังานไมโครเวฟ การฉายรงัสี  
Ohmic heating และนวัตกรรมการแปรรูปอาหารอื่นๆ การแปรรูป 
อาหารโดยใช้อุณหภูมิต�่า การท�าแห้ง การถนอมอาหารโดยใช้สาร 
ปรุงแต่งอาหาร การสกัด กระบวนการ Extrusion

FS 352 ปฏิบัติการหลักการและนวัตกรรม    1(0-3-0)
 การแปรรูปอาหาร 
 Food  Processing Principles and Innovations 
 Laboratory
ปฏิบัติการรายวิชา FS 351 หลักการและนวัตกรรมการแปรรูป
  อาหาร
 ปฏิบัติการแปรรูปโดยใช้อุณหภูมิต�่า การท�าแห้ง การ
ดัดแปลงบรรยากาศ การประยุกต์ใช้ไมโครเวฟ การใช้สารเคมี การ

แปรรูปอาหารโดยใช้สารปรุงแต่งอาหาร การสกัด Extrusion และ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการแปรรูปอาหารต่างๆ

FS 353 หลักวิเคราะห์อาหาร   3(3-0-6)
 Food Analysis Principles
 การเก็บและการเตรยีมตวัอย่าง การวิเคราะห์และประเมนิ 
ข้อมลูจากผลการวิเคราะห์ เทคนคิ และหลกัการใช้เครือ่งมอืวิเคราะห์ 
องค์ประกอบของอาหาร

FS 354 ปฏิบัติการหลักวิเคราะห์อาหาร    1(0-3-0)
 Food Analysis Principles Laboratory
ปฏิบัติการรายวิชา FS 353 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
อาหาร โดยใช้วิธพีืน้ฐานและการใช้เคร่ืองมอื การหาสารอาหารและ
วัตถุเจือปนในอาหาร

FS 355  วิศวกรรมอาหาร   4(4-0-8)
 Food Engineering
รายวิชาบังคับก่อน PH 221  กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ 
  และเคมีเชิงฟิสิกส์
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับวิศวกรรมอาหารและเครื่องมือ 
ที่เก่ียวข้องกับการแปรรูปอาหาร สมดุลมวลและพลังงาน การ 
แลกเปลีย่นและการถ่ายเทความร้อน กลศาสตร์ของไหล การค�านวณ
เก่ียวกับการแช่เย็น การแช่แข็งอาหาร การท�าแห้ง การเหว่ียงแยก 
การกรอง การตกตะกอน และการกลั่น

FS 356 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร   1(0-3-0)
 Food Engineering Laboratory
ปฏิบัติการรายวิชา FS 355 วิศวกรรมอาหาร
 การวัดทางวิศวกรรมอาหาร การปรับเทียบมาตรฐาน
เครื่องมือ สมดุลของมวลและพลังงาน การถ่ายเทความร้อน การ 
แลกเปลีย่นความร้อน การท�าความเย็น การแช่แข็ง กระบวนการท�าแห้ง 
การกลั่น



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  17 

FS 361 มาตรฐานอาหารและการประกัน   3(3-0-6)
 คุณภาพอาหาร 
 Food Standard and Food Quality Assurance
 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร หลักเกณฑ์ 
กฎ ข้อบังคับ และกฎหมายอาหารของประเทศไทยและสากลกับ
อุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร การ
จัดการองค์กรในส่วนที่เก่ียวข้องกับระบบคุณภาพ และมาตรฐาน
ในการควบคุมคุณภาพทางโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

FS 362 การจัดการความปลอดภัยอาหาร   3(3-0-6)
 Food Safety Management
 การจดัการความปลอดภยัทางอาหารในโรงงานอตุสาหกรรม 
อาหาร การออกแบบผังโรงงาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต 
(GMP) การท�าความสะอาด การฆ่าเช้ือ การปรับและบ�าบัดคุณภาพ
น�้า และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมใน
การผลิตอาหาร (HACCP)

FS 363   การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาท 3(3-0-6)
 สัมผัสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  
 Sensory Evaluation of Food Products and 
 Food Product development
 การส�ารวจความต้องการผู้บริโภค การประเมินคุณภาพ
อาหารทางประสาทสัมผัสแบบต่างๆ เทคนิควิธีการทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส การใช้วิธีการทางสถิติเพื่อหาข้อสรุปในการประเมิน
คุณภาพทางประสาทสัมผัส หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
บทบาทของการตลาดต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปัจจัยที่มีผล
ต่อการประเมนิคุณภาพทางประสาทสมัผสัและการพฒันาผลติภณัฑ์

FS 364  ปฏิบัติการประเมินคุณภาพอาหาร  1(0-3-0)
 ทางประสาทสัมผัสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร    
 Sensory Evaluation of Food Products and 
 Food Product  Development Laboratory
ปฏิบัติการรายวิชา FS 362 การประเมินคุณภาพอาหารทาง
  ประสาทสัมผัสและการพัฒนา
  ผลิตภัณฑ์อาหาร

 ปฏบัิตกิารท่ีเก่ียวข้องกับการส�ารวจความต้องการผูบ้ริโภค 
การท�าแบบสอบถามเพื่อใช้ประเมินคุณภาพอาหาร การประเมิน
คุณภาพอาหารโดยทางประสาทสัมผัสแบบต่างๆ การทดสอบความ
แตกต่าง การทดสอบเชิงพรรณนา การทดสอบการยอมรับ ปัจจัย
ที่มีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

FS 365 การศึกษาดูงานทางอุตสาหกรรมอาหาร   1(0-3-0)
 Field Trip Study to Food Industries
 การศกึษาดูงานโรงงานอตุสาหกรรมอาหารประเภทต่างๆ 
ในด้านการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการ
สุขาภิบาล

FS 371 บรรจุภัณฑ์อาหาร   3(3-0-6)
 Food Packaging
 วัฒนาการของบรรจภุณัฑ์ บทบาท หน้าท่ีและความส�าคัญ
ของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ ประเภทและรูป
แบบของบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิด
ของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานและกฎหมายของบรรจภุณัฑ์ และนวัตกรรมของบรรจภุณัฑ์
อาหาร

FS 372 การแปรรูปอาหาร 1   3(3-0-6)
 Food Packaging
 กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยการท�าให้เข้มข้นโดยใช้ 
ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน ปัจจัยการแปรรูปท่ีมีผลต่อคุณภาพ
อาหาร

FS 373 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 1   1(0-3-0)
 Food Processing Laboratory 1 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา FS 372 ปฏิบัติการที ่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยการท�าให้เข้มข้น โดยใช ้
ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน ปัจจัยการแปรรูปที่มีผลต่อคุณภาพ
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FS 374 การควบคุมและประเมินคุณภาพอาหาร 3(2-3-4)
 Food Quality Control and Evaluation  
 หลักการคุมคุณภาพในกระบวนการแปรรูปอาหาร ตั้งแต่ 
วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป และผลติภณัฑ์สดุท้ายของอาหาร การสุม่ 
ตวัอย่างอาหาร การตรวจสอบและการใช้กระบวนการทางสถิตใินการ 
ควบคุมคุณภาพ และปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพทางของอาหาร 
เช่น ขนาดและรูปร่าง ส ีเนือ้สมัผสั ความหนดื การควบคุมคุณภาพ 
เชิงสถิติ

FS 375 การแปรรูปอาหาร 2  1(0-3-0)
 Food Processing 2 
 ปฏิบัติการการแปรรูปข้ันสูง การแปรรูปอาหารโดยใช ้
อณุหภมูติ�า่ การท�าแห้ง หมกัดอง ฉายรงัส ีการใช้โอโซน การถนอม 
อาหารโดยใช้สารปรุงแต่งอาหาร การสกัด การทอด กระบวนการ 
เอ็กทรูชั่น และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล

FS 376 ปฏิบัติการการแปรรูปอาหาร 2  1(0-3-0)
 Food Processing Laboratory 2  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา FS 375 
 ปฏิบัติการการแปรรูปข้ันสูง การแปรรูปอาหารโดยใช ้
อณุหภมูติ�า่ การท�าแห้ง หมกัดอง ฉายรงัส ีการใช้โอโซน การถนอม 
อาหารโดยใช้สารปรุงแต่งอาหาร การสกัด การทอด กระบวนการ 
เอ็กซ์ทรูชั่น และเทคโนโลยีเฮอร์เดิล

FS 377 วิศวกรรมอาหาร    3(3-0-6)
 Food Engineering 
 เครือ่งมอืท่ีเก่ียวข้องกับการแปรรปูอาหาร สมดลุมวลและ 
พลังงาน การแลกเปลี่ยนและการถ่ายเทความร้อน อุณหพลศาสตร์ 
กลศาสตร์ของไหล การค�านวณเก่ียวกับการแช่เย็น การแช่แข็ง 
อาหาร การท�าแห้ง การเหว่ียงแยก การกรอง การตกตะกอน 
และการกลั่น

FS 378 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร  3(3-0-6)
 Food Laws and Standards 
 มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร หลักเกณฑ์ 
กฎ ข้อบังคับ และกฎหมายอาหารของประเทศไทยและสากลกับ 
อุตสาหกรรมอาหาร การควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร การ 
จัดการองค์กรในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับระบบคุณภาพ และมาตรฐาน 
ในการควบคุมคุณภาพทางโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ระบบการ 
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อาหารฮาลาล

FS 379 การจัดการสุขาภิบาลและความปลอดภัย  3(3-0-6)
 อาหาร
 Food Sanitation and Safety Management 
 การจดัการความปลอดภยัทางอาหารในโรงงานอตุสาหกรรม 
อาหาร การออกแบบผังโรงงาน หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต  
(GMP) การท�าความสะอาด การฆ่าเชื้อ การปรับบ�าบัดคุณภาพน�้า 
และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการ 
ผลิตอาหาร (HACCP) 

FS 380 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  3(3-0-6)
 Food Product development
 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การส�ารวจความต้องการ 
ของผูบ้รโิภค บทบาทของการตลาดต่อการพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร ปัจจยั 
ท่ีมีผลต่อการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์และการประเมินอายุการเก็บรักษาอาหาร

FS 381 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม   3(3-0-6)
 Dairy Product Technology
 องค์ประกอบและสมบัติของน�้านม และกระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์นมต่างๆ นมสดพาสเจอร์ไรซ์ สเตอริไลซ์ และ 
ยูเอชที ครีม เนย เนยแข็ง นมข้น นมผง ไอศกรีม โยเกิร์ต dairy 
substitutes milk powder replacer และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ
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FS 382 เทคโนโลยีผักและผลไม้    3(3-0-6)
 Fruit and Vegetable Technology
 โครงสร้างและองค์ประกอบของผักและผลไม้ การเก็บ 
รกัษาผลติผลเกษตรหลงัการเก็บเก่ียว ความสมัพนัธ์ระหว่างสรรีวิทยา 
ของผักและผลไม้กับกระบวนการแปรรูป ที่มีผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการแปรรูปข้ันต�่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเสื่อม
และเสีย

FS 383 เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก   3(3-0-6)
 Meat and Poultry Technology
 สรีรวิทยาและการเสื่อมคุณภาพ เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก ไข่ 
และผลติผล กรรมวธิใีนอตุสาหกรรมอาหาร และผลต่อคณุภาพของ 
ผลิตภัณฑ์ทั้งทางเคมีและกายภาพ การเก็บรักษาและแปรรูปให้เป็น 
ผลิตภัณฑ์

FS 384 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า   3(3-0-6)
 Fishery Product Technology
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า องค์ประกอบ
ทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของสัตว์น�้า ชนิดและ
ประเภทของผลิตภัณฑ์สัตว์น�้า

FS 385 เทคโนโลยีแป้งและธัญชาติ    3(3-0-6)
 Starch and Cereal Technology
 ชนดิ โครงสร้าง และองค์ประกอบทางเคม ีของแป้งและ
ธัญชาติชนิดต่างๆ เทคโนโลยีการผลิตแป้งและธัญชาติ การผลิต
ผลิตภัณฑ์จากแป้งและธัญชาติ การปรับปรุงคุณภาพของแป้ง

FS 386 เทคโนโลยีขนมหวาน    3(3-0-6)
 Confectionery Technology
 หลักการและเทคโนโลยีการผลิตขนมหวาน วัตถุดิบ
และสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และการเปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างการเก็บรักษา

FS 387 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม    3(3-0-6)
 Beverage Technology
 ชนดิและประเภทของเครือ่งดืม่ท้ังทีม่แีอลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอล์ คุณภาพส่วนประกอบกรรมวิธีการผลิตและการพัฒนา
เคร่ืองด่ืมอดัก๊าซและไม่อดัก๊าซ เคร่ืองด่ืมเข้มข้น เคร่ืองด่ืมผง เครือ่งด่ืม 
ประเภทชา กาแฟ โกโก้ และอื่นๆ

FS 388 เทคโนโลยีไขมันและน�้ามันบริโภค   3(3-0-6)
 Technology of Edible Fat and Oil
 แหล่งวัตถุดบิของไขมนัและน�า้มนั สมบัตทิางกายภาพและ 
เคมีของไขมันและน�้ามันที่ใช้บริโภค การดัดแปรไขมัน การแปรรูป 
ไขมันและน�้ามัน ผลิตภัณฑ์ไขมันและน�้ามันที่ใช้บริโภค

FS 389 เทคโนโลยีเบเกอรี   3(3-0-6)
 Bakery Technology
 คณุสมบัติและองค์ประกอบของส่วนผสมท่ีใช้ในผลติภณัฑ์
เบเกอรี วัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี กระบวนการผลิตเบเกอรี
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เบเกอรี

FS 390 เทคโนโลยีสารให้กลิ่นรส   3(3-0-6)
 Flavor Technology
 การจ�าแนกประเภทของสารให้กลิ่นรส แหล่งของสาร 
ให้กลิ่น รส ชีวสังเคราะห์ของสารให้กลิ่น รสและการชักน�า
กระบวนการผลิตสารให้กลิ่น รส และการประยุกต์ใช้ในเชิง
อุตสาหกรรม

FS 391 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร     3(3-0-6)
 Food Biotechnology
 กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร พื้นฐาน 
ทางจุลชีววิทยา ชีวเคมีที่เก่ียวข้องกับอาหาร การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีใหม่ที่เก่ียวกับ 
อุตสาหกรรมอาหาร ความปลอดภัยในอาหาร และการควบคุม
กระบวนการชีวภาพ



20 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

FS 392 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติ 3(3-0-6)
 ที่ต้องควบคุม   
 HACCP System
 ความเช่ือมโยงของการจัดการโปรแกรมพื้นฐาน ด้าน
สุขลักษณะและระบบ HACCP รายละเอียดของการจัดการ
โปรแกรมพื้นฐาน หลักการของระบบ HACCP การจัดท�าระบบ 
HACCP และการน�าหลักการ HACCP มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

FS 393 ระบบน�้าใช้และการบ�าบัดน�้าเสีย    3(3-0-6)
 Water System and Waste Water Treatment
 แหล่งน�้าดิบ คุณภาพและมาตรฐานน�้าใช้ที่ส�าคัญ 
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้าเพื่อใช้อุปโภค บริโภค และ
อุตสาหกรรม กระบวนการบ�าบัดน�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร รวมถึงมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน�้าเสีย

FS 394 ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  1(0-3-0)
 Food Product Development Laboratory
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา FS 385 การพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อาหาร
 เทคนคิการพฒันาผลติภณัฑ์อาหาร และการประเมนิอายุ 
การเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

FS 395 การบรรจุภัณฑ์อาหาร  3(3-0-6)
 Food Packaging
 วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ บทบาท หน้าที่และความ 
ส�าคัญของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ ประเภท 
และรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ 
ชนดิของผลติภณัฑ์ทางอตุสาหกรรมเกษตร บรรจภุณัฑ์กับสิง่แวดล้อม 
มาตรฐานและกฎหมายของบรรจภุณัฑ์ และนวัตกรรมของบรรจภุณัฑ์ 
อาหาร

FS 396 การจัดการวัตถุดิบและการจัดการห่วงโซ่ 3(3-0-6)
 อุปทานแปรรูปอาหาร
 Raw Material and Supply Chain Management
 in Food Processing
 หลักการแปรรูปอาหารขั้นต้น การคัดเลือก การท�าความ 
สะอาด การตัดแต่ง และการเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร 
กระบวนการแปรรูปอาหาร การจัดเก็บ การจัดจ�าหน่าย และการ 
ขนส่ง

FS 397 การประเมินคุณภาพอาหารผ่านประสาท 3(2-3-4)
 สัมผัส
 Sensory Evaluation of Food Products
 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัสแบบต่างๆ 
เทคนิควิธีการทดสอบทางประสาทสัมผัส การใช้วิธีการทางสถิติเพื่อ 
หาข้อสรุป ในการประเมนิคณุภาพทางประสาทสมัผสั และปฏบัิตกิาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส

FS 398 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Food for Health
 ความหมาย ความส�าคัญ และคุณค่าทางโภชนาการของ 
อาหารเพื่อสุขภาพ การเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทน 
การประกอบและดัดแปลงอาหารมังสวิรัติ อาหารลดน�้าหนัก อาหาร 
ชีวจิต อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และเทรนด์การบริโภคอาหารใน 
ปัจจุบัน

FS 405 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร 1(3-0-6)
 Seminar in Food Technology
 การน�าเสนอและอภิปรายเรื่องที่น่าสนใจทางเทคโนโลยี
การอาหาร
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FS 406 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์   3(3-3-6)
 Scientific Research Methodology
 การก�าหนดหัวข้อและประเด็นการวิจัย การสืบค้นข้อมูล 
การออกแบบการวิจัย หลักการในการทดลอง เทคนิคในการทดลอง 
หลักส�าคัญเก่ียวกับการวางแผนการทดลอง การประมวลผลการ
ทดลอง การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการทดลอง วิธกีารเขียนรวบรวม
ผลการทดลองเบ้ืองต้น การน�าเสนอในรูปแบบต่างๆให้ได้เป็นโครงร่าง 
งานวิจัย

FS 407 การวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร   3(3-6-6)
 Research Topics in Food Technology
 ด�าเนนิการวิจยัและเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ และประเมนิ
ผลและเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจัย

FS 408 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร    2(2-0-4)
 Selected Topics in Food Technology
 เร่ืองเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ในปัจจุบัน
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G
GD 324 การสร้างแบบร่างกราฟิก 3(2-2-6)
 Graphics Layout Sketching
รายวิชาบังคับก่อน : FA 208 วาดภาพ 1
 การศึกษาทฤษฎีข้ันพื้นฐานเก่ียวกับการท�าแบบร่างใน 
ลักษณะต่างๆ โดยยึกหลักแนวความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์  
การตีความและการค้าคว้า ข้อมูลประกอบ รวมถึงการประยุกต์ใช้ 
เทคนิคต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางด้านกราฟิก

GD 325 การออกแบบแอนิเมชันเบื้องต้น 3(2-2-6)
 Introduction to Animation Design
 ทฤษฎแีละหลกัการข้ันพืน้ฐานของการออกแบบแอนเิมชัน 
ประเภทต่างๆ การสร้างโครงเรื่อง วิธีเล่าเรื่อง ฉาก การก�าหนด 
ท่าทาง รูปแบบตัวละคร และเทคนิคในการปฏิบัติการเพื่อน�าเสนอ 
ผลงานแอมิเมชันประเภทต่างๆได้

GD 326 การถ่ายภาพดิจิทัล 3(2-2-6)
 Digital Photographic
 ประวัติการถ่ายภาพ ส่วนประกอบ อปุกรณ์ต่างๆ และวิธกีาร 
ในการท�างานของกล้องดจิทิลัข้ันพืน้ฐาน ด้วยหลกัการจดัองค์ประกอบ 
และการตกแต่งภาพ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามยุคสมัย

GD 327  ประวัติศาสตร์การออกแบบกราฟิก   3(3-0-6)
  History of Graphics Design
 ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของการออกแบบกราฟิก  
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน เพื่อการคิดวิเคราะห ์
แนวความคิดเพือ่การออกแบบกราฟิก รวมถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี 
และเทรนด์ในอนาคต ที่ตอบสนองต่อความต้องการของการตลาด 
และโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

GD 328  การออกแบบกราฟิกเบื้องต้น   3(2-2-6)
 Introduction to Graphics Design
 ทฤษฎพีืน้ฐานทางการออกแบบ การใช้อปุกรณ์ต่างๆ การ 
ฝึกลงมอืปฏบัิติ การวิเคราะห์ตีความโจทย์ ความคิดสร้างสรรค์ และ
การจัดองค์ประกอบ การถ่ายทอดความคิด และผลงานทางกราฟิก 
การปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาชีพการออกแบบกราฟิก

GD 329  การออกแบบตัวอักษร   3(2-2-6)
 Typography
 ประวัติและวิวัฒนาการของอักษร จากอดีตถึงปัจจุบัน 
บุคลิกของตัวอักษร ความชัดเจนของการสื่อความหมายในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการออกแบบจัดวางทางกราฟิก

GD 330 การออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง   3(2-2-6)
 Experimental Typography
รายวิชาบังคับก่อน : GD 329 การออกแบบตัวอักษร
 การปฏิบัติงานออกแบบ การจัดวางตัวอักษรตามความ
ส�าคัญของภาษา รวมทั้งวิธีจ�าแนกข้อมูล โดยค�านึงถึงองค์ประกอบ
ทางการออกแบบกราฟิก ผนวกกับการออกแบบตัวอักษรเชิงทดลอง
อย่างสร้างสรรค์

GD 331 การออกแบบจดัหน้าดจิทิลัส�าหรบัสือ่สิง่พมิพ์  3(2-2-6)
 Digital Page Design
 ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมกราฟิก ในการ
จัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ขั้นพื้นฐาน การสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์หน้าเดี่ยว เช่น 
โปสการ์ด โปสเตอร์ โบรชัวร์ ใบปลิว

GD 332  การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์รูปเล่ม   3(2-2-6)
 Publication Design
 หลกัการและทฤษฎสีิง่พมิพ์ประเภทรูปเล่ม การวิเคราะห์  
ตีความ พัฒนาแนวความคิด การสื่อสาร การฝึกปฏิบัติอย่างเป็น
ขั้นตอน

GD 
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GD 333 การออกแบบระบบอัตลักษณ์องค์กร   3(2-2-6)
 Corporate Identity Design
 การค้นคว้าข้อมูล เพื่อก�าหนดแนวคิด การวิเคาระห์
หลักการทางการตลาดและการออกแบบกราฟิกอย่างเป็นระบบ 
เพื่อพัฒนางานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ ฝึกการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ และการใช้งานในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ การศึกษาข้อก�าหนด
ความส�าคัญในการสร้างอตัลกัษณ์องค์กร จรรณยาบรรณทางวิชาชีพ
และกฎหมายลิขสิทธิ์เบื้องต้นด้านการออกแบบกราฟิก

GD 334 การออกแบบเว็บ   3(2-2-6)
 Web Design
 การศกึษาการจดัการออกแบบในระบบอนิเทอร์เนต็ ทฤษฎี
การจดัองค์ประกอบในการออกแบบทัง้ภาพนิง่ สือ่เคลือ่นไหวพืน้ฐาน
การออกแบบเว็บไซต์ หลักคุณธรรมจริยธรรมของนักออกแบบที่ดี

GD 335 ธุรกิจการออกแบบกราฟิกกับการน�าเสนอ   3(2-2-6)
 ผลงาน
 Graphic Design Business and Presentation
 มาตรฐานการรวบรวมและวิธีการน�าเสนอผลงานการ
ออกแบบกราฟิกอย่างมืออาชีพ กางวางแผน การบริหาร และการ 
จัดการงาน การน�าเสนอราคา และการติดต่อเจรจากับองค์กรหรือ
ธรุกิจกราฟิก เพือ่การวางแผนและเตรยีมความพร้อมของการท�างาน 
ในอนาคต

GD 336  การคิดและสร้างสรรค์แบบร่างกราฟิก  3(2-2-6)
 Creative Graphic Sketching
รายวิชาบังคับ : FA 208 วาดภาพ 1
 ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับการก�าหนดความคิด การตีความ 
การคิดเชิงวเิคราะห์ การประยุกต์ใช้เทคนคิต่างๆ ในการสือ่ความคดิ 
ฝึกการปฏิบติสร้างแบบร่างในงานออกแบบกราฟิกประเภทต่างๆ

GD 337  การออกแบบภาพประกอบ   3(2-2-6)
 Illustration Design
 ฝึกปฏิงานด้วยเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานภาพ
ประกอบที่สัมพันธ์กับหลักการทางศิลปะ ความส�าคัญ ประเภทและ
ตัวอย่างผลงานของศิลปินและนักออกแบบท่ีส�าคัญ การค้นคว้า
ทดลองเพื่อค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตัว แล้วน�ามาประยุกต์ใช้กับงาน
ออกแบบ

GD 338  การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร   3(2-2-6)
 Corporate Identity Design
 การค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ ก�าหนดแนวคิด ออกแบบ
ภาพลักษณ์ อัตลักษณ์องค์กร แนวทางปฏิบัติและการใช้งานกราฟิก
อย่างเป็นระบบ การพัฒนาผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ การ
ประยุกต์ความรู้และการใช้ข้อมูล เพื่อการออกแบบต่างๆได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ

GD 339  การออกแบบอินเตอร์เฟส  3(2-2-6)
 User Interface Design
 การออกแบบหน้าจอส�าหรบัสือ่ดิจติลั เช่น เว็บไซต์ จอภาพ 
และเกม กระบวนการสบืค้น ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการคดิวเิคราะห์  
ทกัษะการสือ่สาร การน�าเสนอ และการเลอืกใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 
ในเชิงโต้ตอบ เพื่อการน�าเสนอตามหลักการได้อย่างมีข้ันตอน 
การแก้ปัญกาตามกระบวนการเทคโนโลย ีโดยใช้โปรแกรมทีท่นัสมยั 
ในการผลิตสื่อที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น บนมือถือ 
และแท็ปเลต็ หน้าจอเกมส์ รวมไปถึงตู้แสดงข้อมลูเชิงประชาสมัพนัธ์

GD 351 การออกแบบภาพแอนิเมชั่น 3 มิติ  3(2-2-6) 
 3D Model Animation
 ทฤษฎแีละโปรแกรมในการออกแบบ รูปทรง 3 มติเิบือ้งต้น 
โดยเน้นความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานรูปทรงเรขาคณติ ลกัษณะของ 
พื้นผิววัตถุต่างๆ รวมถึงการจัดแสงเงาในงาน 3 มิติ การฝึกปฏิบัต ิ
เพื่อพัฒนารูปแบบให้มีความซับซ้อนมากขึ้น

GD 352 การผลิตภาพอแอนิเมชั่น 3 มิติ  3(2-2-6) 
 Production in 3D Animation
 การคิดเรื่องย่อ ฝึกเขียนบท ออกแบบฉากและตัวละคร 
การท�าสตอร่ีบอร์ด รวมทัง้การวางแผนการการเคลือ่นไหววัตถุ 3 มติ ิ
ผ่านเทคนคิต่างๆ และฝึกปฏบัิตโิดยใช้โปรแกรม 3D Max และ MAYA 
เป็นต้น
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GD 353 การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว  3(2-2-6) 
 Motion Graphics Design
 ทฤษฎแีละโปรแกรมการออกแบบภาพเคลือ่นไหวแบบ 2 มติิ 
และ 3 มิติขั้นพื้นฐาน การคิดวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์
ใช้และพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์

GD 354 เทคนิคการออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว  3(2-2-6) 
 Motion Graphics Design Techniques
 การใช้งานโปรแกรมออกแบบกราฟิกภาพเคลื่อนไหว ที่ม ี
เทคนิคที่ซับซ้อน และฝึกปฏิบัติเพื่อน�าไปประยุกต์ใช้และพัฒนางาน 
อย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

GD 355 การออกแบบกราฟิกบนเชิงโต้ตอบ  3(2-2-6) 
 Interactive Graphics Design
 ทฤษฎีและโปรแกรมการออกแบบกราฟิกสื่อมัลติมิเดีย 
ในรูปแบบร่วมสมยั การวางแผนปฎบัิติงานออกแบบทีส่ามารถโต้ตอบ
กับผู้ใช้ให้บรรลุเป้าหมาย ในด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

GD 356 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์  3(2-2-6) 
 Graphics for Packaging Design
 การออกแบบกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ ภาชนะหีบห่อบรรจภุณัฑ์ 
รูปทรงต่าง ๆ  การวิเคราะห์ การสือ่ความหมาย การฝึกปฏบัิตพิฒันา 
รูปแบบ และการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ผนวกกับประโยชน์ใช้สอย
ของบรรจุภัณฑ์

GD 357 การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงทดลอง  3(2-2-6) 
 Experimental Packaging Design
 การออกแบบเชิงกราฟิกและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์  
ภาชนะ หีบห่อ  ในรูปทรงต่างๆ การวิเคราะห์การสือ่ความหมาย โดยฝึก 
ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบและการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ผนวกกับ
ประโยชน์ใช้สอย มีกลไกท่ีซับซ้อนและสัมพันธ์กับการเลือกใช้วัสดุ
ที่เหมาะสม

GD 358  การออกแบบกราฟิกจัดแสดง  3(2-2-6) 
 Display Graphics Design
 การศึกษาเรียนรู้หลักทฤษฎี การออกแบบงานจัดแสดง
ประเภทต่างๆ เช่น การจดัแสดงตู้โชว์ การจดัหน้าร้าน การจดัแสดง 
ลอยตัว และฝึกปฏิบัติโดยเน้นการวิเคราะห์แนวความคิดตามหลัก
การออกแบบกราฟิก รวมถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ 
โจทย์ที่ได้รับ

GD 359 การออกแบบกราฟิกเพื่องานสิ่งแวดล้อม  3(2-2-6) 
 Environmental Graphics Design
 ระบบภาพช้ีน�าทางเพื่อการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบ 
กราฟิก ส�าหรับพื้นท่ีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การใช้ 
องค์ประกอบการออกแบบกราฟิก การก�าหนดต�าแหน่งและทิศทาง 
การตกแต่ง การใช้วัสดุ ข้ันตอนการตดิตัง้ และเทคนคิการผลติ การ
ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโยการออกแบบตราสัญลักษณ์ การใช้อักษร 
การใช้เทคโนโลย่ีดิจิตอลและระบบป้ายสัญลักษณ์ เพื่อให้มวลชน 
เดินทางไปสู่จุดหมายสถานที่ต่างๆตามความต้องการได้

GD 360 การออกแบบกราฟิกสื่อโฆษณา 3(2-2-6) 
 Advertising and Ambient Design
 กิจกรรมทางการตลาดท่ีใช้สือ่ต่างๆ ทีอ่ยู่รอบตัวของผูบ้รโิภค 
วิเคราะห์หลักการและทฤษฎีทางการตลาดเพื่องานออกแบบกราฟิก 
โฆษณา การใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนสื่อประเภทต่าง 
ๆ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ 
นักโฆษณา

GD 361 การออกแบบเว็บขั้นสูง 3(2-2-6)  
 Advance Web  Design
รายวิชาบังคับก่อน : GD 334 การออกแบบเว็บ
 เทคนคิการออกแบบเว็บไซต์ข้ันสงู เน้นการจดัองค์ประกอบ 
ในการออกแบบ และการเขียนโปรแกรมฝั่งผู้ใช้เพื่อสร้างไดนามิก 
เว็บเพจโดยใช้หลกัการเขียนโปรแกรม การน�าองค์ประกอบภายนอก 
อืน่ๆเช่น โปรแกรมช็อกเว็บ แฟลช็ มาประกอบกับการออกแบบเว็บไซด์ 
ให้น่าสนใจ รวมทั้งศึกษาระบบงาน ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดเก็บ 
ข้อมูลต่างๆ 
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GD 362 นวัตกรรมการพิมพ์และการออกแบบ  3(2-2-6) 
 งานกราฟิก
 Printing Innovation and Graphics Design
 กระบวนการทางนวัตกรรมการพิมพ์และการออกแบบ
กราฟิก การฝึกปฏิบัติการเตรียมงานพิมพ์ การท�าอาร์ตเวิร์คและ 
การจัดระเบียบไฟล์งาน ให้สัมพันธ์กับการพิมพ์ระบบต่างๆ เพื่อให้ 
สอดคล้องกับการท�างานด้านการออกแบบกราฟิก

GD 363 การถ่ายภาพสตูดิโอดิจิทัล  3(2-2-6) 
 Digital Studio Photography
 หลกัการถ่ายภาพโดยใช้กล้องถ่ายภาพดจิทิลัและอปุกรณ์ 
ประกอบ การจัดแสง การวัดแสง และอุปกรณ์ถ่ายภาพในสตูดิโอ 
 และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพข้ันสูง โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อน�าไปใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิก

GD 364 การสร้างสรรค์ภาพถ่ายขาว-ด�า 3(2-2-6)
 เพื่องานคอมพิวเตอร์ 
 Creative Black and White Photography for   
 Computer Graphics 
 หลักการและการปฏิบัติการถ่ายภาพขาว-ด�า ทักษะการ 
ถ่ายภาพ อาศยัองค์ประกอบศลิปกรรมวิธีในการล้างฟิล์มและการอดั 
ขยายภาพ เน้นแนวคิดของการสื่อความหมายในลักษณะศิลปะ 
ร่วมสมัยเชิงสร้างสรรค์และเชิงทดลอง

GD 365 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-6)  
 Selected Topics in Computer  Graphics 
 การศกึษาหัวข้อเฉพาะด้านเรือ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวกับคอมพวิเตอร์ 
กราฟิก โดยสาขาวิชาจะพิจารณาก�าหนดหัวข้อในการศึกษาตาม 
ความเหมาะสม

GD 366 การออกแบบกราฟิกในงานนิทรรศการ  3(2-2-6) 
 Graphics Design for Exhibition  
 หลกัทฤษฎ ีการออกแบบงานงานจดัแสดงและนทิรรศการ
ประเภทต่างๆ การจัดแสดงตู้โชว์ การจัดหน้าร้าน การจัดลอยตัว 
ฝึกปฏบัิตโิดยเน้นการศึกษาพืน้ที ่เพือ่เตรยีมการจดัแสดงนทิรรศการ 
การวิเคราะห์แนวความคดิตามหลกัการออกแบบกราฟิก รวมถึงการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

GD 367 การออกแบบสื่อดิจิทัลและเว็บ 3(2-2-6) 
 Digital Media and Web Design  
 การออกแบบสื่อดิจิทัลต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ท่ีใช้ร่วม 
กับเว็บ สื่อท่ีใช้ระบบอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัด 
องค์ประกอบในการออกแบบ ทัง้ภาพนิง่ สือ่เคลือ่นไหว พืน้ฐานการ 
ออกแบบเว็บไซต์ คุณธรรม จริยธรรมของนักออกแบบที่ดี

GD 368 นวัตกรรมการพิมพ์เพื่องานออกแบบกราฟิก 3(2-2-6) 
 Innovative Printing for Graphic Design 
 การส�ารวจนวัตกรรมการพิมพ์ต่างๆ เพื่อน�ามาใช้ในการ 
ออกแบบกราฟิก การฝึกปฏบัิติเตรยีมงานพมิพ์ การท�าอาร์ตเวิร์คและ 
การจดัท�าระเบยีบไฟล์งานให้สมัพนัธ์กับการพมิพ์ระบบต่างๆ การน�า 
นวัตกรรมการพิมพ์มาใช้ เพื่องานออกแบบกราฟิกประเภทต่างๆ

GD 369 การออกแบบตัวละครส�าหรับงานแอนิเมชัน 3(2-2-6) 
 Character Design Animation
 ทฤษฎแีละหลกัการของการออกแบบตวัละคร 2 และ 3 มติิ 
ก�าหนดท่าทาง อปุนสิยั บุคลกิ ลกัษณะและรปูแบบตัวละคร เทคนคิ 
ในการปฏิบัติการ เพื่อน�าเสนอการออกแบบตัวละครส�าหรับงาน 
แอนิเมชันประเภทต่างๆ

GD 370 การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล 3(2-2-6) 
 Infographic Design
 การน�าเสนอข้อมลูความรูท่ี้มคีวามสลบัซับซ้อนมาสรุปเป็น 
สารสนเทศ ในลักษณะของภาพกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือ 
ภาพเคลือ่นไหว เพือ่ความเข้าใจอย่างรวดเรว็และชัดเจน สามารถสือ่ 
ให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้โดยไม่จ�าเป็นต้องม ี
ผูน้�าเสนอ การรวบรวมข้อมลู การค้นหาวิธกีารเล่าเรือ่ง การระบุปัญหา 
และความต้องการ การจัดล�าดับโครงสร้างข้อมูล การออกแบบ 
โครงสร้างข้อมลู การเลอืกรปูแบบอนิโฟกราฟิก การตรวจสอบข้อมลู 
และทดลองใช้
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GD 401 สัมมนาคอมพิวเตอร์กราฟิก  3(2-2-6) 
 Seminar in Computer Graphic
 การค้นคว้าเนื้อหาการออกแบบหรือการออกแบบกราฟิก
ประเภทต่างๆ ที่ส่งเสริมความรู้ ด้านหลักการและทฤษฎีทางการ
ออกแบบกราฟิก น�ามาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ แนวคิด  
และมุมมอง และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ในวิชาชีพ
ออกแบบกราฟิก

GD 402 การเตรียมศิลปนิพนธ์  3(2-2-5) 
 Art Thesis Preparation
 การน�าเสนอหัวข้อในการท�าศิลปนิพนธ์เพื่อศึกษาและ 
จดัเตรยีมข้อมลูเบ้ืองต้นในการออกแบบ ส�าหรบัโครงการศลิปนพินธ์
ก�าหนดวตัถุประสงค์ ขอบเขตโครงการ ศกึษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมลู 
สรปุปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาในการออกแบบ เพือ่ขออนมุตัิ
โครงการด�าเนินงานการออกแบบกราฟิกขั้นต่อไป

GD 403 ศิลปนิพนธ์ 6(2-6-10)
 Art Thesis
 นักศึกษาจะเรียนรายวิชาศิลปนิพนธ์ได้จะต้องสอบผ่าน
วิชาเอกบังคบั 45 หน่วยกิต วิชาเลอืกโทอย่างน้อย 3 รายวิชา ของภาค 
วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และมีเกรดเฉลี่ยรวมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 
 การด�าเนินการและปฏิบัติงานออกแบบต่อเนื่องจาก
วิชาการเตรียมศิลปนิพนธ์  ภายใต้การแนะน�าและการควบคุมดูแล 
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยปฏิบัติงานออกแบบให้เสร็จสมบูรณ์ผ่าน
มตคิวามเห็นชอบของคณะกรรมการ เพือ่น�าเสนอผลงานศลิปนพินธ์
และเผยแพร่ต่อสารธารณชน

GE 122 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
 Philosophy and Life
 ทฤษฎ ี แนวคิด  หลกัการ  และคุณประโยชน์ของปรัชญา 
การวิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นต่างๆในชีวิตและเหตุการณ์
แวดล้อม การน�าแนวคิดและความส�าคัญของจริยธรรม ศีลธรรม 
และปรัชญา ไปใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

GE 123 ไทยศึกษา 3(3-0-6)
 Thai Studies
 พื้นฐานอารยธรรมไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน พัฒนาการ
ด้านประวัตศิาสตร์  การเมอืง  การปกครอง เศรษฐกิจ  สงัคม  ศาสนา 
และศิลปกรรม การด�ารงซ่ึงความเป็นวัฒนธรรมไทย และการ 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะกับสังคมของไทยในปัจจุบันและอนาคต

GE 131 อารยธรรมโลก 3(3-0-6)
 World Civilizations
 พื้นฐานทางประวัติศาสตร์อารยธรรมและการด�ารงชีวิต  
โดยมีรากฐานแห่งพัฒนาการท่ีท�าให้มนุษยชาติเกิดการเรียนรู้ทาง 
การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม ค่านยิม ศาสนา และความเช่ือ

GE 133 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม 3(2-2-4)
 Holistic Development for Quality of Life
 การพัฒนามนุษย์แบบองค์รวม ให้มีความสมบูรณ์ทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวสู่สังคมแห่งการ 
เรียนรู้ สามารถก�าหนดจุดมุ่งหมายในชีวิต และตระหนักถึงคุณค่า 
ของชีวิต มีความเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และสังคม น�าหลักการด้านการ 
ประกันคุณภาพไปประยุกต์ใช้ มีทักษะในการดูแลตนเอง การออก 
ก�าลงักาย นนัทนาการ และโภชนาการเพือ่สขุภาพ มทีกัษะการสบืค้น 
ข้อมลูจากฐานข้อมลูและอนิเทอร์เนต็ การท�ารายงานและการน�าเสนอ 
งาน โดยค�านึงถึงจริยธรรมในการใช้งานสารสนเทศ

GE 
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GE 134 การคิดเชิงวิจารณญาณและสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Critical and Creative Thinking
  การรบัรู้และการคดิของมนษุย์ หลกัการและกฎเกณฑ์ เพือ่
ใช้ในการคิด วิเคราะห์ และใช้เหตผุลท่ีด ีกระบวนการใช้เหตผุล ในการ
ตดัสนิใจเพือ่น�าไปสูก่ารแก้ปัญหา โดยยกกรณตัีวอย่างจากเหตุการณ์
ปัจจุบันและปัญหาในชีวิตประจ�าวัน การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
ในการแก้ปัญหา การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

GE 135 มนุษย์กับสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 3(3-0-6)
 Man and Society, Economy and Politics
        ความเป็นพลวัตของสงัคมไทย ทีม่ผีลกระทบต่อโครงสร้าง 
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อเปรียบเทียบ
กับพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
ของประเทศต่างๆ     

GE 136 จิตวิทยาเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
 Positive Psychology for Quality of Life
 การบูรณาการความรู้และทฤษฎีทางจิตวิทยา โดยเรียนรู้ 
พฒันาการและธรรมชาติของมนษุย์ เพือ่ให้รู้จกัการยอมรบัตนเองและ
ผู้อื่นเห็นคุณค่าในตนเอง  มีความฉลาดทางสติปัญญา  ความฉลาด 
ทางอารมณ์ การปรับตัวและทักษะการแก้ปัญหา  การใช้หลกัจรยิธรรม 
โดยมุง่เน้นความคิดเชิงบวกเพือ่น�าไปใช้พฒันาชีวิตมนษุย์ ให้สมบูรณ์
และมีความสุข  

GE 138 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง              3(2-2-6)
 Civic Education
 ความหมายของพลเมือง บทบาทหน้าที่ และคุณลักษณะ 
ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในสังคมประชาธิปไตย การสร้าง 
ความสมานฉันท์ในสงัคม และคดิวิเคราะห์และการฝึกปฏบัิตเิพือ่แก้ 
ปัญหาสังคม การสร้างจิตอาสาและจิตส�านึกต่อสังคม

GE 140 ประชาคมอาเซียน  3(3-0-6)            
 ASEAN Community
      ประวัติความเป็นมาและพฒันาการของประชาคมอาเซียน  
ลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ  
สมาชิก ความร่วมมือและเป้าหมายของประเทศต่างๆในอาเซียน 
บทบาท สถานภาพ และผลกระทบของประเทศไทย และการเตรียม 
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

GE 147 จิตสาธารณะเพื่อชุมชน 3(3-2-6)
 Public Mind for Community
 การคดิวิเคราะห์และเรยีนรูชุ้มชน ด้วยแนวคิดและทฤษฎี
เร่ืองชุมชนในด้านสงัคมวิทยา  มานษุยวิทยา  จติวิทยา  และสิง่แวดล้อม 
เพือ่น�าสูก่ารฝึกปฏบัิตใินชุมชน โดยท�าประโยชน์แก่ชุมชน และบ่มเพาะ 
ให้เกิดอุปนิสัยรับผิดชอบและท�าประโยชน์แก่ส่วนรวม
 
GE 351 อิสลามกับสังคมไทย         3(3-0-6)
 Islam and Thai Society
 ความเป็นมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ต้ังแต่ 
ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน บทบาทของศาสนาอิสลามต่อการศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และวัฒนธรรม

GE 352  สังคีตนิยม         3(3-0-6)
 Music Appreciation
 ความรูเ้ก่ียวกับความสมัพนัธ์อนัหลากหลายของมนษุย์กับ 
ดนตรี เครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งของชาติไทยและชาติตะวันตก 
ความเข้าใจองค์ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานในการฟังเพลง 
ประเภทคลาสสิค แจ๊ซ ปอปปูล่า และอื่นๆ การเปรียบเทียบความ 
แตกต่างของดนตรีแต่ละยุคสมัย และอัจฉริยภาพของคีตกวีเอก 
ของโลก

GE 353  ศาสนศึกษาและธรรมปฏิบัติ         3(2-2-6)
 Religious Studies and Moral Practice
 ลักษณะทั่วไปของศาสนา คุณค่าและอิทธิพลของศาสนา 
ที่มีต่อการด�าเนินชีวิตตั้งแต่อดีตเป็นต้นมา ประเด็นปัญหาร่วมสมัย 
อนัจะน�าไปสูค่วามเข้าใจและปฏบัิตทิีถู่กต้อง การด�ารงตนให้เหมาะสม 
ตามหลักค�าสอนของศาสนา การเข้าอบรมโครงการพัฒนา ร่างกาย 
จติใจ และปัญญา เพือ่ฝึกปฏบัิตตินให้เป็นผูม้ศีลิปะในการ ครองชีวิต 
และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
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GE 354  การจัดการความดี       3(2-2-6)
 Good Behaviour Management
 ขอบเขต ความหมาย และองค์ประกอบของความดี  
การวิเคราะห์พฤติกรรมความด ีต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล  ระดบักลุม่ 
และสงัคม คุณธรรมท่ีน�ามาประยุกต์ใช้จดัการความดใีนแง่หลกัธรรม
ของศาสนา การประยุกต์ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการความดี 
การน�าความดีของแต่ละบคุคลไปสร้างสรรค์ผลงานอนัเป็นประโยชน์ 
ต่อผู้อื่นและสังคม

GE 355  ภูมิปัญญาไทยเพื่อการด�ารงชีวิต   3(3-0-6)
 Thai Wisdom for Living
 ความหมายและขอบข่ายของภมูปัิญญาไทย ปัจจยัทีส่่งผล 
ต่อการเกิดภูมิปัญญาไทยในแต่ละภาค ภูมิปัญญาไทยด้านปัจจัยสี่ 
เพื่อการด�ารงชีวิต คุณค่าและแนวทางการด�ารงรักษาภูมิปัญญาไทย 
เศรษฐกิจพอเพียงและการปรับใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการด�ารงชีวิต 
ปัจจุบัน

GE 356  การกีฬาเพื่อสุขภาพ  3(1-2-2)
 Sports for Health
 หลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เชิงประยุกต์ที่ 
เกี่ยวข้องกับกายวิภาค สรีรวิทยา เวชศาสตร์การกีฬา โภชนาการ
และออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ ทัักษะท่ัวไปเก่ียวกับการออกก�าลงักาย 
และการเล่นกีฬาทีป่ลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม ความมนี�า้ใจเป็น นกักีฬา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

GE 357  สตรีในสังคมพลวัต  3(3-0-6)
 Women in Dynamic Society
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับบทบาท และความเคลื่อนไหว 
ของสตร ีความเปลีย่นแปลงของวัฒนธรรม สงัคม ความเช่ือและค่านยิม 
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และทัศนคติต่อสตรี บทบาทของสตรีไทย 
ในการมีส่วนร่วมทางสังคมในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

GE 358  วัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Culture
 วัฒนธรรมอาเซียนในปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับ 
ระบบภมูศิาสตร์ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมในยุคสมยัต่างๆ ภมูทัิศน์ 
วัฒนธรรม และอตัลกัษณ์ทีห่ลากหลาย บทบาทต่อวิถีชีวิตในปัจจบัุน 
ลักษณะรวมทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน

GE 360  การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6)
 National Security Development  
 ความมั่นคงแห่งชาติ องค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติ 
ความมัน่คงแห่งชาตด้ิานการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคมจติวทิยา การป้องกัน 
ประเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติ 
และก�าลงัอ�านาจแห่งชาต ิบทบาทของกองทพัในการพฒันาประเทศ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

GE 361  วิทยาการทหาร 3(3-0-6)
 Military Science  
 วิวัฒนาการทางทหารและความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน 
กับทหาร ยุทธศาสตร์ชาติและก�าลังอ�านาจแห่งชาติ ภารกิจการจัด 
และด�าเนนิการทางทหาร การปฏบัิตกิารยุทธของเหล่าทัพ กองทัพบก 
กองทพัเรือ กองทพัอากาศ การจดัฝ่ายอ�านวยการทางทหาร บทบาท 
ของพลเรืนในการป้องกันประเทศ การก�าลังส�ารอง พัฒนาการ 
เทคโนโลยีทางทหาร

GM 200 องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6)
 Organization and Strategic Management
 ทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องกับองค์การและการจดัการ ความสมัพนัธ์ 
ขององค์กรกับสภาพแวดล้อม ระบบย่อยวัฒนธรรมองค์การและการ 
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ การ 
วิเคราะห์ SWOT การก�าหนดกลยุทธ์ การด�าเนนิกลยุทธ์ การควบคมุ 
กลยุทธ์และปรับกลยุทธ์

GM 
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GM 201 องค์การและการจัดการ    3(3-0-6)
 Organization and Management
 แนวความคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับองค์การและการ
จัดการ สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ 
วิวัฒนาการของการจดัการ กระบวนการในการจดัการทีเ่ก่ียวข้องกับ
การวางแผน การจัดองค์การ การจัดก�าลังคน การสั่งการครอบคลุม
ถึงภาวะผูน้�า การจงูใจ การท�างานเป็นทมี การติดต่อสือ่สาร การตัดสนิใจ 
และการควบคุม

GM 301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    3(3-0-6)
 Management Information System
รายวิชาบังคับก่อน : GM 201  องค์การและการจัดการ
 แนวความคิด ความหมาย และความส�าคัญของระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประเภทของ
สารสนเทศส�าหรับการบริหารในระดับต่างๆ การก�าหนดโครงสร้าง 
การออกแบบและการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ตลอดจน
บทบาทของผู้บริหารในแต่ละระดับ ที่มีต่อระบบสารสนเทศอย่างมี
จริยธรรม และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

GM 305 ภาวะผู้น�าและการพัฒนาทีมงาน   3(3-0-6)
 Leadership and Team Development
รายวิชาบังคับก่อน : GM 201  องค์การและการจัดการ
 บทบาทของผูน้�าท่ีจะเป็นผูส้ร้างและพฒันาทีมงาน โดยที่
ผู้น�าต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการจูงใจและมี
มนษุยสมัพนัธ์ทีด่ ีอนัจะท�าให้สมาชิก ทีมงาน และบคุลากรในองค์กร 
ทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ศรัทธาเลื่อมใสและเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วม
เพื่อก�าหนดนโยบาย การตัดสินใจและการบริหารด�าเนินการ อันจะ
มีผลท�าให้ผู้น�าได้แสดงภาวะผู้น�า ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในการ
สร้างและพัฒนาทีมงาน รวมทั้งการบริหารความขัดแย้งในระดับ
ต่างๆของทีมงาน เพื่อความมีประสิทธิผลของการท�างานเป็นทีม

GM 307  นวัตกรรมกับการจัดการการเปลี่ยนแปลง   3(3-0-6)
 Innovation and Management of Change
รายวิชาบังคับก่อน : GM 201  องค์การและการจัดการ
 การจัดการนวัตกรรมน�าไปสู่การจัดการเปลี่ยนแปลง ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กร โดยศึกษาความคิด ทฤษฎี 
แบบจ�าลอง องค์ความรู้ต่างๆ และสภาพแวดล้อมทีม่ผีลต่อนวัตกรรม
และการจดัการการเปลีย่นแปลง ตลอดจนน�าความรู้ทีไ่ด้มาประยุกต์ใช้
วิเคราะห์องค์กร เพือ่ท�าให้องค์กรสามารถด�าเนนิการจดัการนวัตกรรม 
ซึ่งน�าไปสู่การจัดการเปลี่ยนแปลงให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธฺผลอย่างยั่งยืนและสมบูรณ์แบบ

GM 309 การจัดการเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6)
 Strategic Management
รายวิชาบังคับก่อน : GM 201  องค์การและการจัดการ
 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบ 
ทางการแข่งขันในระยะยาว และสามารถปรับตัวให้ทนัการเปลีย่นแปลง 
ของสภาพแวดล้อม เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
และภายใน เพื่อก�าหนดโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน  
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ การก�าหนดทิศทางองค์การ การ
ก�าหนดกลยุทธ์ การด�าเนนิกลยุทธ์ ตลอดจนการควบคุมและประเมนิ
กลยุทธ์ขององค์การ

GM 311 การจัดการคุณภาพ   3(3-0-6)
 Quality Management 
 แนวความคิด ความหมาย และวิวัฒนาการของการ
บริหารการจัดการคุณภาพ และแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ 
ทั่วทั้งองค์การ โดยค�านึงถึงต้นทุนคุณภาพและบรรทัดฐานในการ
จดัการกลยุทธ์การแข่งขัน รวมทัง้การพฒันาจริยธรรมทางธุรกิจ เพือ่
ให้เกิดการจดัการทีด่ ีศกึษาแนวความคดิด้านการจดัการ การวางแผน 
การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการใช้เครื่องมือทางสถิติในการ ควบคุม
คุณภาพ
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GM 312 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจ   3(3-0-6)
 Problem Solving and Business Decision
 หลกัการและวิธกีารวิเคราะห์ปัญหาทางธรุกิจ การต้ังเป้าหมาย 
เพื่อปรับปรุงหรือด�าเนินการแก้ไขปัญหา โดยการใช้เครื่องมือในการ 
วิเคราะห์แนวคิด การตัดสนิใจ การประยุกต์ใช้วิธเีชิงปรมิาณเพือ่ให้ได้ 
ข้อมูลช่วยการตัดสินใจ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎหมาย และหลักจริยธรรม ตลอดจนการก�าหนด
มาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

GM 313  การบริหารความขัดแย้งและเทคนิค   3(3-0-6)
 การเจรจาต่อรอง
 Conflict Management and Negotiation
รายวิชาบังคับก่อน : GM 201 องค์การและการจัดการ
 แนวคิดและธรรมชาติของความขัดแย้ง ความเช่ือมโยง
ระหว่างความขัดแย้งและความคิดสร้างสรรค์ในองค์การ และบรหิาร
ความขัดแย้งทีม่อียู่ให้เป็นความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการ
วางแผน การก�าหนดกลยุทธ์ และเทคนคิการเจรจาต่อรอง การเตรยีม 
การด้านต่างๆ เพือ่ทีจ่ะสร้างข้อได้เปรยีบทางการแข่งขัน น�ามาประเมนิ 
จุดอ่อนและจุดแข็งของสถานการณ์ต่างๆ ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุด 
ขององค์การ

GM 320 การออกแบบกระบวนการและการประเมินผล 3(3-0-6)
 ทางธุรกิจ   
 Business Process Design and Evaluation
 แนวคิดและรปูแบบการบรหิารจดัการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม เพือ่การพฒันาและออกแบบกระบวนการประกอบการ 
โดยเน้นการประยุกต์ใช้ห่วงโซ่คณุค่า รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์และ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 
ทางการบริหารจัดการและการวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจในด้านต่างๆของ
กิจการ เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและการพัฒนาการด�าเนินงาน 
ต่อไป

GM 321 การบริหารการเงินส�าหรับผู้ประกอบการ   3(3-0-6)
 Entrepreneurial Financial Management
 แนวคดิการประกอบกิจการด้านการเงินในรูปแบบองค์กร
ธุรกิจ โครงสร้างเงินทุน แหล่งเงินทุนและการจัดหาเงินทุน ความ
สมัพนัธ์กับสถาบันการเงิน การขายบญัชีลกูหนี ้การขอสนิเช่ือ โดยม ี
สนิค้าค�า้ประกัน การบริหารเงินทุนหมนุเวียน การวางแผนสภาพคล่อง 
ของกิจการ ความรู้ทางบัญชี และภาษีที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน
ของธุรกิจ ปัญหาทางการเงินและภาษี ท่ีผู้ประกอบการต้องเผชิญ 
การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อบริหาร
เงินลงทุนของกิจการ

GM 322 การบริหารการตลาดส�าหรับผู้ประกอบการ  3(3-0-6)
 Entrepreneurial Marketing Management
 แนวคดิและแนวทางด้านการตลาดส�าหรับเจ้าของกิจการ 
ใหม่ ความหลากหลายในมุมมองและทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ กลยุทธ์ กระบวนการ และเครื่องมือ
ทางการตลาดเพื่อวางแผนการตลาดและการบริหารจัดการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางการ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและอนาคต

GM 323 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า   3(3-0-6)
 ส�าหรับผู้ประกอบการ 
 Entrepreneurial Product and Brand 
 Management
 แนวคิดการจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์และการสร้าง
ตราสินค้าส�าหรับธุรกิจใหม่ ศึกษาและวิเคราะห์วงจรผลิตภัณฑ ์
เพือ่หาโอกาสในการพฒันาและสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ การก�าหนดและ 
ปรบัปรงุต�าแหน่งผลติภณัฑ์ให้เหมาะสมกับโอกาสทางธรุกิจ ความหมาย 
และความส�าคัญของตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ การรับรู้ของผู้บริโภคต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าองค์ประกอบตราสินค้าในมิติต่างๆ ที่ผู้บริโภค
พิจารณา
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GM 324 การจัดการธุรกิจกับสังคมและชุมชน   3(3-0-6)

 Business  Society Management

 การจัดการธุรกิจโดยการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชน

และสงัคมอย่างมจีรยิธรรม ความส�าคัญของการแสดงความรับผดิชอบ 

โดยธุรกิจต่อสังคมและชุมชน การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ 

ต่อกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีขององค์การ กลยุทธ์ในการจดัการธุรกิจโดยการ

แสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและชุมชน กลไกสนบัสนนุการแสดง

ความรับผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงรปูแบบการจดัการกิจการเพือ่สงัคม

และวิสาหกิจชุมชน

GM 325 พฤติกรรมองค์การในการจัดการ   3(3-0-6)

 Organizational Behavior in Management

 หลกัการและทฤษฎทีีเ่ก่ียวกับพฤติกรรมองค์การ ซ่ึงส่งผล 

กระทบต่อพฤติกรรมการท�างานของบุคคลในองค์การ โดยการ

วิเคราะห์ตัวแปรระดับบคุคลแต่ละคน ได้แก่ ความสามารถ การเรยีนรู้ 

บุคลิกภาพ ค่านิยม ทัศนคติ และการจูงใจ ตัวแปรระดับกลุ่ม ได้แก่ 

ธรรมชาติของกลุ่มและทีม การติดต่อสื่อสาร การตัดสินใจ อ�านาจ

และการเมืองในองค์การ ภาวะผู้น�า การจัดการความขัดแย้ง และ

ตัวแปรระดับองค์การ ได้แก่โครงสร้างและการออกแบบองค์การ 

วัฒนธรรมองค์การ รวมทั้งการจัดการการเปลี่ยนแปลง

GM 326 การจัดการความรู้เพื่อองค์การ   3(3-0-6)

 Knowledge Management in Organization

รายวิชาบังคับก่อน : GM 201 องค์การและการจัดการ

 แนวคิด ความหมาย ความส�าคัญเก่ียวกับตัวแบบของ

องค์การแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบ การสร้างการเรียนรู้ส�าหรับ

องค์การยุคใหม่ ภายใต้กรอบคิด ระบบ กลยุทธ์ เทคโนโลยี และ

การประเมินผล ของการจัดการความรู้ท่ีน�ามาประยุกต์ใช้องค์แห่ง

การเรียนรู้ เพื่อปฏิรูปองค์การสู่ความเป็นเลิศ

GM 327  การเป็นผู้ประกอบการและการสร้าง  3(3-0-6)
 ธุรกิจใหม่ 
 Entrepreneurship and New Venture Creation
รายวิชาบังคับก่อน : GM 201  องค์การและการจัดการ
 ลกัษณะรปูแบบของธรุกิจ แนวทางการจดัต้ังและการเริม่ 
ธรุกิจใหม่ การเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรค์ ส�าหรบัผูป้ระกอบ การ 
ทางด้านการวางแผนธุรกิจ ตลาด และการแข่งขัน ลกูค้ากับผลติภณัฑ์ 
และกฎหมาย ปัญหาท่ีธุรกิจอาจประสบ ตลอดจนการคาดการณ์
ผลด�าเนินการและผลตอบแทน การควบคุมและการประเมินผล
ทางธุรกิจเพื่อการขยายกิจการ รวมท้ังลักษณะของผู้ประกอบการ 
ที่มีศักยภาพ

GM 401 สัมมนาการจัดการ 3(3-0-6)
 Seminar in Management
รายวิชาบังคับก่อน : GM 201  องค์การและการจัดการ
 การน�ากรณีศึกษาและปัญหาต่างๆทางการจัดการให้
นกัศกึษาฝึกวิเคราะห์ ตดัสนิใจ และแสดงความคดิเห็น เพือ่อภปิราย
ในช้ันเรียน ในเนื้อหาทางการจัดการ เช่น สภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมองค์การ การวางแผน การจัดคนเข้าท�างาน การสั่งการ 
การควบคุม  ภาวะผู้น�า มนุษยสัมพันธ์ การจูงใจ การติดต่อสื่อสาร 
การประสานงาน การท�างานเป็นทีม การมอบหมายงาน และการ
จัดการความขัดแย้ง 

GM 402 การจัดการโครงการ   3(3-0-6)
 Project Management
 ทฤษฎแีละการฝึกปฏบิตัใินการจดัการโครงการ ซ่ึงเนือ้หา 
ครอบคลุมความหมายและลักษณะส�าคัญของการจัดการโครงการ 
การก�าหนดและคัดเลือกหัวข้อโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์การในระยะยาวและระยะสั้น การจัดโครงสร้างองค์การส�าหรับ 
การจัดการโครงการ ภาวะผู ้น�าและการจัดการทีมงานส�าหรับ
โครงการ การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์และจัดสรรทรัพยากร 
การจัดการความเสี่ยง การติดตามและควบคุมโครงการ การจัดท�า
เอกสารเก่ียวกับการจัดการโครงการ การจัดการความขัดแย้งและ
การเจรจา ต่อรองการสรุปโครงการ
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GT 201 การออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม 3(3-0-6)
 เบื้องต้น
 Introduction to Interactive Design and  
 Game Development
 ความเป็นมาของการพัฒนาเกม ลักษณะและประเภท
ต่างๆของเกมและซอฟต์แวร์เชิงโต้ตอบ หลักการน�าเสนอภาพและ
เสียงเพื่อสื่อสารสู่ผู ้ใช้ พฤติกรรมของกลุ่มผู้เล่นเกมและผู้ใช้สื่อ 
เชิงโต้ตอบ แนวคิดและหลักการออกแบบเกม 2 มิติ และ 3 มิติ 
การออกแบบเชิงสังคม ความจ�า และพฤติกรรมของมนุษย์ วิธีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนในการออกแบบและ 
พฒันาสือ่โต้ตอบและเกม หลกัการทางคณติศาสตร์และฟิสกิส์เบ้ืองต้น 
ในเกม เครือ่งประมวลผลเกม เครือ่งมอืต่างๆทีใ่ช้ในการ พฒันาเกม
และช่วยสร้างส่วนขยายระดับเกม หลักการวิจารณ์เกม จริยธรรม 
ในการพัฒนาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ 

GT 202 คณิตศาสตร์ส�าหรับนักพัฒนาเกม 3(3-0-6)
 Mathematics for Game Developers 
 คณิตศาสตร์ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ส�าหรับงาน 
ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและการพัฒนาเกม เรื่องของมุม การ 
หักเหของแสง รูปทรงต่างๆ การจัดการพื้นผิวของวัตถุ เป็นต้น

GT 204 แนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6)
 Computer Programming Concepts
 แนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ฝึกทักษะ 
การเขียนโปรแกรมท่ีถูกต้อง การเข้าใจผงังานการออกแบบโปรแกรม 
เน้นไวยากรณ์และตรรกของการเขียนโปรแกรม ตัวแปรโครงสร้าง
ของโปรแกรม ฟังก์ชั่น อาร์เรย์ และเทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาด 
ตัวอย่างพร้อมแบบฝึกหัดในห้องปฏิบัติการ โดยการใช้ภาษา Java 
Script เขียนด้วยโปรแกรมจัดการข้อความท่ัวไป และประมวลผล
บน Web Browser

GT GT 206 เทพปกรณัมกับการพัฒนาเกม 3(3-0-6)
 Mythology and Game Development
 องค์ประกอบของวรรณกรรมและเรือ่งเล่าทีถ่่ายทอดกันมา 
ในอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก การน�าเร่ืองราวเหล่านี้ 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเกมและงานแอนิเมชันสมัยใหม่

GT 207 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3(3-0-6)
 พัฒนาเกม
 Laws and Ethical Issues in Game 
 Development Profession
 ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมายเก่ียวกับทรัพย์สนิทางปัญญา 
พระราชบัญญัตว่ิาด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ หลกัเกณฑ์ในการ 
จดัเก็บข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์ทีถู่กต้องตามกฎหมายธรุกิจบริการ เก่ียวกับ 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แนวคิดและความส�าคัญของจริยธรรม 
ศลีธรรม และปรชัญาแห่งวิชาชีพพฒันาเกม การเลอืกและประยุกต์ 
หลักธรรมที่เหมาะสมส�าหรับการประกอบวิชาชีพพัฒนาเกม

GT 209 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 3(2-2-6)
 2D Computer Graphics and Animations
 หลกัการสร้างภาพรูปทรง 2 มติ ิการวาดรปูโครงร่างและ 
รปูรายละเอยีดของสิง่มชีีวิต เช่น คนสตัว์ ต้นไม้ และยานพาหนะต่างๆ 
โดยเน้นไปที่ลักษณะของการเคลื่อนไหวและการแสดงอารมณ์ต่างๆ  
เพื่อน�าไปใช้ในการเขียนภาพแอนิเมชันและเกม

GT 210 การออกแบบตัวละครดิจิทัล 3(2-2-6)
 Digital Character Design
 หลกัการออกแบบตวัละครต่างๆทัง้คนและสตัว์ทีป่ระยุกต์ 
ใช้กับการออกแบบเกมทัง้แบบสองมติ ิ(2D) และสามมติ ิ(3D) การสร้าง 
ตัวละครแบบสองมิติและสามมิติ ฝึกปฏิบัติออกแบบตัวละครเพื่อให้ 
เกิดความช�านาญ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยส�าหรับการ
สร้างงานทั้งสองมิติและสามมิติ การประยุกต์ตัวละครเข้ากับการ
ท�างานของเครื่องประมวลผลเกม
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GT 230 การออกแบบอินโฟกราฟิกและมัลติมีเดีย 3(2-2-6)
 Infographic and Multimedia Design
 การน�าข้อมลูหรือความรู้มาสรุปเป็นสารสนเทศ ในลกัษณะ 
ของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และแนวคิด 
เก่ียวกับมลัติมเีดีย การสร้างมลัติมเีดียบนคอมพวิเตอร์ องค์ประกอบ 
พืน้ฐานของการจดัสร้างมลัตมิเีดยี ความรูเ้บือ้งต้นในการผลติสือ่ภาพ 
เสยีง และแอนเิมชัน การประสานสือ่เข้ากันด้วยเคร่ืองมอืท่ีเหมาะสม

GT 231 โครงสร้างระบบและสถาปัตยกรรม 3(2-2-6)
 คอมพิวเตอร์ส�าหรับนักพัฒนาเกม
 Computer Systems and Architecture
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของ 
ระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 
ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ ได้แก่หน่วยประมวลผลระบบบัสและ 
ระบบเชื่อมต่อหน่วยความจ�า อุปกรณ์ภายนอก หน่วยจัดเก็บข้อมูล 
และระบบปฏิบัติการต่างๆในส่วนประกอบและหน้าที่ของระบบ
ปฏิบัติการ

GT 232 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6)
 และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
 Human Computer Interaction and User
 Experience Design
 พฤติกรรมมนุษย์ กระบวนการวิธีการบันทึกและแปล  
พฤติกรรมมนุษย์ การวิเคราะห์ การท�างาน เทคนิคการสังเกต การ 
ออกแบบสอบถาม เทคนคิการวิเคราะห์และการโมเดลงาน วธีิแสดง 
ส่วนปฏิสัมพันธ์และเครื่องมือสร้างต้นแบบ ข้ันตอนการเรียนรู้  
การใช้งานและการวิเคราะห์โพรโทคอล การใช้ค�าปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง 
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของการออกแบบภาพและการ 
ประยุกต์ใช้ส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ วิเคราะห์ชนดิของส่วนรบัประสาท 
สัมผัส การสร้างความพอใจโดยรวมส�าหรับประสบการณ์ของผู้ใช้ 
โดยเน้นถึงประสบการณ์การใช้งานท่ีเก่ียวข้องกับธีมของเกมหรือ 
ระบบ

GT 238 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-6)
 Database Systems 
 แนวคดิเก่ียวกับระบบฐานข้อมลู สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู 
รูปแบบฐานข้อมูลแบบล�าดับขั้น แบบข่ายงาน แบบเชิงวัตถุ และ 
แบบเชิงสัมพันธ์ พีชคณิตสัมพันธ์ หลักการวิเคราะห์และออกแบบ 
ฐานข้อมูล แบบจ�าลองอีอาร์ กระบวนการปรับบรรทัดฐานการ
ประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ การใช้ภาษา SQL ในการ 
จัดการโครงสร้างฐานข้อมูล การจัดการข้อมูลและการค้นคืนข้อมูล 
จากฐานข้อมูลด้วยเงื่อนไขที่มีความซับซ้อน

GT 240 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น 3(2-2-6)
 Principle Data Communications and Networking
 หลักการเบื้องต้นเก่ียวกับการสื่อสารข้อมูลและระบบ 
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ การสือ่สารข้อมลูระหว่างคอมพวิเตอร์สือ่กลาง 
ส�าหรับการรับส่งข้อมูล ตลอดจนการเช่ือมต่อ การตรวจสอบและ 
ควบคุมข้อผิดพลาด ชั้นของโปรโตคอลตามมาตรฐาน OSI รูปแบบ 
ต่างๆของระบบเครอืข่าย เทคโนโลยีในการตดิต่อสือ่สารประเภทต่างๆ 
เช่น LAN WAN ระบบโทรศพัท์ และระบบเครอืข่ายไร้สาย อนิเทอร์เนต็ 
กับการสบืค้น อนิทราเนต็กับการท�างานในองค์กร และความปลอดภยั 
ข้อมลูในระบบเครือข่าย ตลอดจนการบรกิารต่างๆ บนระบบเครอืข่าย 

GT 243 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร 3(3-0-6)
 ส�าหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 English Communication Skills for IT Specialist
 การพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสาร 
ด้วยภาษาอังกฤษ ในฐานะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

GT 306 การออกแบบสภาพแวดล้อมและระดับ 3(2-2-6)
 Environment and Level Design
 ทฤษฎีและปฏิบัติในหลักการออกแบบระดับการเล่น 
ทั้งแบบสองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การสร้างสิ่งปลูกสร้าง 
สถานทีท่ัง้ภายนอกและภายในอาคารในโลกเสมอืนจรงิ รวมถึงสภาพ
แวดล้อมของแต่ละระดับของเกม การสร้างและประยุกต์ให้เข้ากับ
เครื่องประมวลผลเกม ข้อจ�ากัดต่างๆในการออกแบบเกม
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GT 308 การจัดการโครงงานส�าหรับการผลิตเกม 3(3-0-6)
 Project Management for Game Production
 หลักการเขียนแผนธุรกิจส�าหรับธุรกิจการผลิตเกม การ 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวิจัยตลาด 
เบ้ืองต้นส�าหรับการผลิต การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประมาณ 
ค่าใช้จ่ายของการพฒันาเกมและแอนเิมชัน การจดัการกระบวนการ
ผลิตเกม ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต การจัดจ�าหน่าย บทบาทและ
หน้าที่ของบุคลากร การจัดท�าเอกสารประกอบ

GT 313 การออกแบบสตอรีบอร์ด 3(2-2-6)
 Storyboard Design
 การวาดแสดงเร่ืองราวของเกมและแอนิเมชันให้ออกมา
เป็นภาพโครงร่าง ซ่ึงจะน�าไปใช้ในข้ันตอนของการผลิตแอนิเมชัน
และเกมคอมพวิเตอร์ จดัวางต�าแหน่งของมมุภาพเพือ่ก�าหนดรปูแบบ
ของฉาก จัดแนวการเคลื่อนไหวของตัวละครและอุปกรณ์ ก�าหนด
ล�าดับขั้นตอนของการแสดงของตัวละคร

GT 314 3D คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 3(2-2-6)
 3D Computer Graphics and Animations
 หลักการของคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ประยุกต์ใช้กับงาน 
แอนิเมชันและเกมคอมพิวเตอร์ แนวคิดและการออกแบบสามมิติ 
(3D) การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทีทั่นสมยัส�าหรับการสร้างงานทัง้สอง
มติแิละสามมติิ ฝึกท�าโครงงานย่อยเพือ่ให้เกิดทักษะทีส่ามารถใช้งาน
ได้จริง

GT 315 การออกแบบวัตถุส�าหรับเกม 3(2-2-6)
 Objects Design for Games
 หลกัการออกแบบวัตถุและเคร่ืองมอืต่างๆ ในเกม ทัง้แบบ 
สองมิติ (2D) และแบบสามมิติ (3D) การสร้างวัตถุและเครื่องมือ
ต่างๆ แบบสองมิติและสามมิติ ฝึกปฏิบัติเพื่ออกแบบให้เกิดความ
ช�านาญ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยส�าหรับการสร้างงานทั้ง
สองมติิ และสามมติ ิการประยุกต์วัตถุและเคร่ืองมอืต่างๆ ให้เข้ากับ
การท�างานของเครื่องประมวลผลเกม

GT 316 การออกแบบเกมอินเทอร์เฟส 3(2-2-6)
 Games Interface Design
รายวิชาบังคับก่อน : GT 201 การออกแบบเชิงโต้ตอบและ
  และการพัฒนาเกมเบื้องต้น
 หลกัการออกแบบต�าแหน่งขององค์ประกอบต่างๆของเกม 
เช่น เมนู ส่วนควบคุม ตัวอักษรบอกสถานะ การน�ากรณีศึกษาของ 
การองค์ประกอบต่างๆมาวิเคราะห์เพือ่ดูข้อดีและข้อเสยี การฝึกวาง 
องค์ประกอบกับการออกแบบส่วนอินเทอร์เฟสส�าหรับเกมพร้อมท้ัง 
การเขียนสคริปในการควบคุม

GT 317 วีดิโอและเสียงดิจิทัลส�าหรับการผลิตเกม 3(2-2-6)
  Digital Audio and Video for Game Poduction
 หลักการใช้เสียงและวีดิโอระบบดิจิทัล เพื่อรองรับ
แอนเิมชันเกม ประเภทของระบบเสยีงและวีดโิอ ประเภทของแหล่ง
ก�าเนิด เสียงและวีดิโอ การตัดต่อเสียงและวีดิโอเพื่อการพัฒนา 
แอนิเมชั่นและเกม

GT 318 การเขียนโปรแกรมเชิงโต้ตอบส�าหรับเกม 3(2-2-6)
 Interactive Programming for Game
 แนะน�าเครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
หลกัการพืน้ฐานเพือ่ประยุกต์ใช้ในเกมสองมติิ เช่น รปูแบบของภาพ 
กราฟิกสองมิติ การแปลงภาพ (Transformation) รูปแบบของภาพ
โปร่งใส (Transparency) การใช้งานแอนิเมชัน การท�างานของ 
Double Buffering การใช้งานอาร์เรย์สองมิติ การเขียนโปรแกรม
เพื่อจัดการด้านต่างๆภายในเกมสองมิติ ได้แก่ การรับข้อมูลเข้า 
การแสดงผลภาพกราฟิกสองมิติหรือแอนิเมชัน การควบคุมเสียง
หรือวีดิโอ การโต้ตอบกับผู้ใช้งาน การตรวจสอบการชนกันของวัตถุ 
การสร้างแผนที่แบบ Tie Map การเคลื่อนที่ของฉากและตัวละคร 
(Scrolling) ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเชิงปัญญาประดิษฐ์เบ้ืองต้น
ส�าหรับเกมสองมิติ

GT 319 เทคนิคการตกแต่งพื้นผิวขององค์ประกอบ 3(2-2-6)
 Texture Rendering Techniquies
 หลักการของสร้างแบบพื้นผิวและการจัดวางลงในองค์
ประกอบของเกม เช่น พื้นและผนัง อาคารและสถานที่ วัตถุต่างๆ 
รวมไปถึงตัวละครของเกม การประสานงานระหว่างเครื่องประมวล
ผลเกม และเทคนิคของการจัดการพื้นผิว ข้อจ�ากัดต่างๆ เพิ่มทักษะ 
โดยการปฏิบัติการด้วยเทคนิคต่างๆ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ 
ที่เหมาะสม
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GT 320 เครื่องมือควบคุมละคร 3(2-2-6)
 Character Rigging Control
รายวิชาบังคับก่อน : GT 210 การออกแบบตัวละครดิจิทัล
 การออกแบบและสร้างโครงกระดกูของคน สตัว์และสิง่ของ 
การเชือ่มโยงกระดูกเข้ากับผวิของวตัถุสามมติิ (3D) และการใช้กระดูก 
เพื่อบังคับการเคลื่อนไหวของตัวละคร โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระดูก และการใช้ภาษา Script ในการควบคุมกระดูกเบื้องต้น

GT 321 วิชวลเอ็ฟเฟ็คท์ส�าหรับเกมและแอนิเมชัน 3(2-2-6)
 Visual Effect for Games and Animations
 หลักการออกแบบและการสร้างวิชวลเอ็ฟเฟ็คท์ในงาน 
แอนเิมชนัและเกม โดยศกึษารปูแบบและประเภทของวิชวลเอฟ็เฟ็คท์ 
ที่สร้างโดยโปรแกรม 2 มิติและโปรแกรม 3 มิติ

GT 354 การพัฒนาแฟ้มภาพผลงาน 3(2-2-6)
 Portfolio Development
 การรวบรวมและจดัท�าแฟ้มภาพผลงาน (Portfolio) ของ
ตนเองให้อยู่ในรูปแบบของสือ่ประสม ส�าหรับการลงสือ่แบบต่างๆ เช่น 
CD-ROM, DVD-ROM และอินเทอร์เน็ต

GT 359 เครื่องประมวลผลเกม 3(2-2-6)
 Game Engine
 หลักการท�างานของเคร่ืองประมวลผลเกม การประยุกต ์
ใช้เครื่องมือประมวลผลเกมเพื่อการพัฒนาเกม วิเคราะห์เครื่อง 
ประมวลผลที่มีอยู่ในตลาดแบบสามมิติ (3D) การผนวกตัวละคร 
และฉากต่างๆให้เข้ากับเคร่ืองประมวลผลเกม การประยุกต์ใช้เคร่ือง
ประมวลผลเกม กลไกการรักษาความมัน่คงและประเด็นทีเ่ก่ียวกับการ 
ปฏิบัติงานจริงเวลาน�าไปใช้งาน

GT 360 การสร้างภาพระบบดิจิทัล 3(2-2-6)
 Digital Imaging
 วิธีสร้างภาพบนคอมพิวเตอร์ทั้งแบบเวกเตอร์ (Vector) 
และราสเตอร์ (Raster) ความสมัพนัธ์ระหว่างจดุ (Pixel) ความละเอยีด 
(Rosolution) จานส ี(Color Palette) และหน่วยความจ�า (Memory) 
การสร้างลายเส้นพืน้ฐานแบบต่างๆ การสร้าง ลายเส้นประยุกต์ และ
การสร้างรูปทรงจากเส้น การสร้างพืน้ผิวและ เอฟ็เฟ็กต์ การสร้างภาพ
สามมิติ ศึกษาทฤษฎีสีและอิทธิพลของสีต่อ งานกราฟิก หลักในการ 

เลือกใช้สีและการผสมสี การเลือกเครื่องมือ และโปรแกรมประยุกต ์
ที่เหมาะสมส�าหรับการท�างาน และการจัดระบบแฟ้มข้อมูล เพื่อ
ความสะดวกในการเรียกใช้งานในระบบต่างๆ

GT 361 การถ่ายภาพระบบดิจิทัล 3(2-2-6)
 Digital Photography
 พัฒนาการในการถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพ โครงสร้าง
การท�างานของการถ่ายภาพ ได้แก่ เลน็ส์ (Lens) รูรับแสง (Aperture) 
ความเรว็ของม่านบังแสง (Shutter Speed) ทางยาว โฟกัส (Focus 
Length) เทคนิคในการถ่ายภาพ เช่น การจัดองค์ประกอบของภาพ 
การใช้แสงในการถ่ายภาพ และการจดัแสง เป็นต้น รปูแบบการจดัเก็บ 
ข้อมูลและกระบวนการท�างานในห้องมืด ดิจิทัล เช่น การแก้ไขภาพ 
การแก้ไขส ีการตดัภาพ การซ้อนภาพ การย่อและขยายภาพ เป็นต้น

GT 362 เทคนิคแสงและมุมกล้องดิจิทัลส�าหรับ 3(2-2-6)
 แอนิเมชันและเกม
 Digital Lighting and Camera Techniques 
 for Animations and Games
 หลักการของแสงและมุมกล้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในงาน 
ดิจิทัล เทคนิคในการประยุกต์ใช้แสงและมุมกล้องเพื่อการพัฒนาสื่อ 
เชิงโต้ตอบและเกมคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติและทดลองในการวาง 
ต�าแหน่งแสงและมุมกล้อง การใช้เทคนิคของแสงและมุมกล้องเพื่อ 
แสดงและซ่อนวัตถุในเกม การใช้แสงและมมุกล้องเพือ่ให้งานดิจทัิล 
สื่ออารมณ์ด้านต่างๆ

GT 363 หลักคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ส�าหรับ  3(3-0-6)
 นักพัฒนาเกม
 Mathematics and Physics for Game Developers
 ทฤษฎ ีรปูแบบ หลกัคณติศาสตร์และหลกัฟิสกิส์ ส�าหรบั
การสร้างเกม 2 มติแิละ 3 มติ ิได้แก่ ระบบพกัิด เรขาคณติ การท�างาน 
ของเวกเตอร์ การแปลงเมทริกซ์ การประยุกต์ใช้กฎทางฟิสิกส์  
โดยเฉพาะ ในเรื่องความเร็ว ความเร่ง แรง และแรงโน้มถ่วง การ
จ�าลองภาพเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับรูปแบบที่ใช้ ได้แก่ การเคลื่อนที่
ของลูกบอล (colliding) การเคลื่อนที่อย่างมีเป้าหมายของจรวด 
(Trajectories) การเคลื่อนท่ีของรถยนต์แบบหักมุม (Cornering 
dynamics)
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GT 364 การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Creative Design
 กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิด 
สร้างสรรค์ การคดินอกกรอบ การคิดถึงสิง่รอบตวัและสภาพแวดล้อม 
ในมุมมองใหม่ การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในศาสตร์แขนง 
ต่างๆ เช่น การออกแบบ การสร้างงานแอมนเิมชัน งานสถาปัตยกรรม 
เป็นต้น

GT 365 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 3(2-2-6)
 Print Media Design
 แนวคิดการออกแบบสือ่สิง่พมิพ์ส�าหรบัเกมและแอนเิมชัน 
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบและจัดท�าสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละ
ประเภท เครื่องพิมพ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ การจัดท�าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์

GT 366 การวิจารณ์การออกแบบเกม 3(3-0-6)
 Game Design Criticism
 การศกึษาเกมแบบต่างๆ วิเคราะห์และวิจารณ์ ระหว่างกลุม่ 
นักศึกษาเพื่อการประยุกต์ใช้และพัฒนาเทคนิคต่างๆ ให้ทันสมัย 
และสอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ผูเ้ล่น การประยุกต์หลกัการ 
ต่างๆ เพื่อการวิจารณ์ในเชิงวิชาการ

GT 367 ภาพ 3 มิติเชิงสถาปัตยกรรม 3(2-2-6)
 Architectural 3D Imaging
 การจดัวางองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 
3 มิติ การใช้เครื่องมือ 3 มิติในการปั้นโมเดล การจัดการพื้นผิว
และแสง เพื่อประมวลผลออกมาเป็นภาพสถาปัตยกรรมภายในและ 
ภายนอกแบบเสมือนจริง การจัดภาพโดยใช้เครื่องมือ 3 มิติ ในการ
สร้างภาพเชิงสถาปัตยกรรมในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

GT 368 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสองมิติ 3(2-2-6)
 2D Game Programming
 การเขียนโปรแกรมเพือ่ประยุกต์ใช้งานกับซอฟต์แวร์ เช่น 
DirectX และ OpenGL พืน้ฐานของการเขียนเกมแบบสองมติิ (2D) 
การเขียนโปรแกรมควบคุมส่วนการรับข้อมลูเข้า การเขียนโปรแกรม 
ควบคุมเสียง การเขียนโปรแกรมควบคุมส่วนของการแสดงผล การ
เขียนโปรแกรมจัดการด้านโครงสร้างข้อมูลและหน่วยความจ�า และ
การเขียนโปรแกรมเชิงปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเกม 

GT 369 การเขียนโปรแกรมเกมแบบสามมิติ 3(2-2-6)
 3D Game Programming
 พืน้ฐานและหลกัการของเกมสามมติิ การประยุกต์ใช้งาน 
Game Engline ส�าเรจ็รปูด้านสามมติิ ค�าสัง่พืน้ฐานของการเขียนเกม
แบบสามมิติ (3D) การเขียนโปรแกรมควบคุมส่วนการรับข้อมูลเข้า 
การเขียนโปรแกรมในการควบคุมเสียง การเขียนโปรแกรมควบคุม
ส่วนของการแสดงผล การเขียนโปรแกรมจดัการด้านโครงสร้างข้อมลู
และหน่วยความจ�า การให้แสงและระดับแสงต่างๆ และการเขียน
โปรแกรมในเชิงปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับเกม

GT 401 การศึกษาตามแนวแนะ 3(3-0-6)
 Directed Study
 การศึกษาหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจ หัวข้อและเนื้อหา 
เปลี่ยนไปในแต่ละปีโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา

GT 402 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการออกแบบเกม 3(3-0-6)
 Special Topic in Game Design
 การศึกษาหัวข้อเก่ียวกับการออกแบบเกมและเทคโนโลยี 
มลัติมเีดยีท่ีน่าสนใจ หัวข้อและเนือ้หาเปลีย่นไปในแต่ละปี โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากภาควิชา

GT 410 สหกิจศึกษา 6(600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการระหว่างท่ีก�าลัง
ศึกษาอยู่ เพื่อให้นักศึกษาได้เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ
ประสบการณ์จากการปฏบัิติงานจริงเสมอืนเป็นพนกังานช่ัวคราว โดย
ปฏบัิติงานเตม็เวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และประเมนิผล
จากการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการร่วมกับคณะ

GT 411 โครงงานพัฒนาเกม 1 3(0-0-9)
 Game Development Project 1
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นกลุ่มหรือศึกษาเดี่ยว 
เพื่อน�าเสนอหัวข้อและผลงานการออกแบบและพัฒนาเกมเบ้ืองต้น 
ในสาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพฒันาเกมโดยมอีาจารย์ 
ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล
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GT 412 โครงงานพัฒนาเกม 2 3(0-0-9)
 Game Development Project 2
รายวิชาบังคับก่อน : GT 411 โครงงานพัฒนาเกม 1
 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นกลุม่หรือศึกษาเด่ียว โดยมี 
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ดูแล เพื่อน�าเสนอผลงานการออกแบบและ
พัฒนาเกมที่สมบูรณ์ ในหัวข้อท่ีต่อเน่ืองจากท่ีได้ศึกษาและเสนอไว้
ในวิชาโครงงาน 1
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HB 201 สุขภาพและความงามเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Health and Beauty
 ความหมายของสุขภาพและความงาม ความสัมพันธ์
ระหว่าง สุขภาพและความงาม การดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตนเพื่อ
สุขภาพที่ดี การประเมินรูปร่างเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและ
ความงาม

HB 202 การจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)
  Business Management for Health and Beauty
 การบริหารธุรกิจสุขภาพและความงาม การเป็นเจ้าของ 
กิจการ การจดัการเชิงกลยุทธ์ การจดัการบุคลากร แผนงบประมาณ 
การจัดท�าแผนธุรกิจ การจัดการโครงการ การตลาด การเงิน บัญชี 
ภาษี การคาดการณ์ตลาด การประเมินความเป็นไปได้ของแผนงาน
หรือโครงการ การประเมินผลประกอบการ

HB 203 สุขภาพจิต 3(3-0-6)
 Mental Health  
 ความหมายและความส�าคัญของสุขภาพจิต ทฤษฎี
บุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ลักษณะของผู้มีสุขภาพดี 
ลกัษณะความผดิปกตทิางจติ การปรับตัว ปัญหาสขุภาพจติ การป้องกัน 
และส่งเสริมสุขภาพจิต สมาธิ และการพัฒนาจิต

HB 204  พื้นฐานชีววิทยาส�าหรับสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)
 Fundamental Biology for Health and Beauty
 หลกัพืน้ฐานทางชีววิทยา ลกัษณะและการจ�าแนกหมวดหมู่ 
ของสิ่งมีชีวิต เซลล์ ชีววิทยาของเซลล์ การถ่ายทอดพลังงานและ
ปฏิกิริยาชีวเคมีภายในเซลล์ พันธุศาสตร์ กายวิภาค และสรีรวิทยา 
ของพชื นเิวศวิทยา พฤตกิรรม วิวฒันาการ การสบืพนัธุ ์และการเจรญิ 
ของสิ่งมีชีวิต เพื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพและความงาม

HB 205 ปฏิบัติการพื้นฐานชีววิทยาส�าหรับสุขภาพ 1(0-3-0)
 และความงาม  
 Fundamental Biology for Health and Beauty   
 Laboratory
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับรายวิชา HB 204 พื้นฐานชีววิทยา 
ส�าหรับสุขภาพและความงาม การใช้กล้องจุลทรรศน์ องค์ประกอบ 
ของเซลล์ ชีววิทยาของเซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเย่ือพืชและสัตว์ 
เอนไซม์ กายวิภาค และสรีรวิทยาของพืช นิเวศวิทยา การสืบพันธุ์ 
และการเจรญิของสิง่มชีีวิตเพือ่การเรยีนรูด้้านสขุภาพและความงาม

HB 206  กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยามนุษย์ 3(3-0-6)
 ส�าหรับสุขภาพและความงาม  
 Human Anatomy and Physiology for Health 
 and beauty
 พื้นฐานโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ เซลล์และเนื้อเย่ือ 
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบไกลเวียนเลือดและน�้าเหลือง 
ระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย
ปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ รวมไปถึงการท�างานของระบบต่างๆ 
ในร่างกายมนุษย์ และการประยุกต์ใช้ที่เกี่ยวข้อง

HB 207  ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา (1(0-3-0)
 มนุษย์ส�าหรับสุขภาพและความงาม
 Human Anatomy and Physiology for Health 
 and Beauty Laboratory
 ปฏบัิตกิารทีเ่ก่ียวข้องกับรายวิชา HB 104 กายวิภาคศาสตร์ 
และสรรีวิทยามนษุย์ส�าหรับสขุภาพและความงาม พืน้ฐานโครงสร้าง 
ของร่างกายมนุษย์ เซลล์และเนื้อเย่ือ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
ระบบไหลเวียนเลือดและน�้าเหลือง ระบบหายใจ ระบบประสาท  
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์  
รวมไปถึงการท�างานของระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ และการ 
ประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม
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HB 208  พ้ืนฐานโภชนศาสตร์ส�าหรับสุขภาพ 3(3-0-6)
 และความงาม
 Fundamental Nutrition for Health and Beauty
 พืน้ฐานทางโภชนศาสตร์ ภาวะโภชนาการ ชนดิและหน้าที่ 
ของสารอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร สารพษิในอาหาร ฉลาก 
โภชนาการ และการค�านวณที่เก่ียวข้อง ความต้องการสารอาหาร 
และพลังงาน ความส�าคัญของสารอาหารกลุ่มต่างๆ ผัก สมุนไพร  
และผลไม้ ท่ีมผีลต่อสขุภาพ อาหารตามหลกัทฤษฎกีารแพทย์แผนไทย 
รวมถึงอุปกรณ์ หลักการเลือกซ้ืออาหาร ชนิดของอาหารสุขภาพ  
การประยุกต์ใช้โภชนศาสตร์ในด้านสุขภาพและความงาม

HB 209 การดูแลสุขภาพความงามเบื้องต้น   3(3-0-6)
 Introduction to Health and Beauty Care
 ความหมายของสุขภาพและความงาม ความสัมพันธ์
ระหว่างสขุภาพและความงาม การดแูลสขุภาพและความงามเบ้ืองต้น 
การปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพและความงามที่ดี การประเมินรูปร่าง 
เบ้ืองต้น ความรูเ้ก่ียวกับผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพและความงาม รวมไปถึง 
การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การป้องกันและควบคุมการแพร่
กระจายเช้ือโรคในสถานประกอบการ และความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับโรค 
ต่างๆ

HB 210 พ้ืนฐานทางจิตวิทยา   3(3-0-6)
 Fundamental Psychology
 พื้นฐานทางจิตวิทยา ความหมายและความส�าคัญของ
สุขภาพจิต หลักจิตวิทยาเบื้องต้น พฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎี
บุคลิกภาพ พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ลักษณะของผู้มีสุขภาพดี 
ลกัษณะความผดิปกติทางจติ การปรบัตัว ปัญหาสขุภาพจติ การป้องกัน 
และส่งเสริมสุขภาพจิต สมาธิและการพัฒนาจิต

HB 211  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์กายภาพส�าหรับสุขภาพ 3(3-0-6)
 และความงาม  
 Fundamental Physical Science for Health   
 and Beauty
 กลศาสตร์พื้นฐาน แสง เสียง การสั่นสะเทือน ความ
ร้อน แม่เหล็กไฟฟ้า ธาตุและสารประกอบ แก็ส ของเหลว ของแข็ง 
สารละลาย ปฏิกิริยาเคมีของสาร สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและ
สารประกอบนันไฮโดรคาร์บอน

HB 212  พ้ืนฐานการพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
 และความงาม  
 Fundamental Nursing for Health 
 and Beauty Promotion
 ความรู้พื้นฐานทางการพยาบาลเบ้ืองต้น หลักการปฐม 
พยาบาลเบ้ืองต้นขณะให้บรกิาร เช่น อาการแพ้ เป็นลม ช็อคหมดสต ิ
การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบ้ืองต้นและการส่งต่อ การใช้เคร่ืองมือ 
พื้นฐานทางด้านสุขภาพและความงาม การวัดสัญญาณชีพ  ความรู้ 
พื้นฐานโรคทางสุขภาพและความงาม และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
กับสุขภาพและความงาม

HB 213  หลักการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 และความงาม   
 Principle Exercise for Health and Beauty
 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับออกก�าลังกาย เทคนิค และการ
ออกก�าลังกายแบบดั้งเดิม การออกก�าลังกายแบบฤๅษีดัดตน การ
ออกก�าลงักายแบบโยคะ การออกก�าลงักายแบบชีวจติ การออกก�าลงั
กายแนวใหม่ๆ การจัดการการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ ประโยชน์
ของการออกก�าลังกาย การบ�าบัดด้วยการออกก�าลังกาย และการ 
ฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

HB 214  การพฒันาบคุลกิภาพและจติวทิยาการบรกิาร  3(3-0-6)
 Personality Development and Services 
 Psychology
 ความรู ้พื้นฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ และกลไกในการ
เปลีย่นแปลงความเครยีด ความขัดแย้ง และการปรับตัว แนวทางการ 
พัฒนาบุคลิกภาพด้วยหลักจิตวิทยาและจิตบริการ การให้ค�าปรึกษา 
การดูและการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและความงาม ฝึกปฏิบัติ 
ด้านบุคลกิภาพและการให้ค�าปรกึษา การน�าหลกัจติวิทยาทีเ่ก่ียวข้อง 
มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ และเทคนิคการบริการลูกค้า การสร้าง 
มนุษยสัมพันธ์กับลูกค้า จริยธรรมของการให้บริการในธุรกิจบริการ 
สุขภาพ ทักษะการสื่อสาร การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา ทักษะ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร และ
การฝึกใช้ภาษาในงานบริการ
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HB 215  เครื่องส�าอางส�าหรับสุขภาพและความงาม  3(3-0-6)
 Cosmetics for Health and Beauty
 ความหมาย ประวติั และการพฒันาเคร่ืองส�าอาง สารทีเ่ป็น 
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง วิธีผลิต การใช้เคร่ืองส�าอาง 
และการทดลองเบือ้งต้น ผลติภณัฑ์ท�าความสะอาดร่างกาย ผลติภณัฑ์ 
ถนอมผิว เครื่องส�าอางจากธรรมชาติอื่นๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงาน 
ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

HB 216  การดูแลสุขภาพทางเลือก    3(3-0-6)
 Alternative Health Care
 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับศาสตร์การแพทย์ทางเลือก การ 
อธิบายและการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ วิธีดูแลสุขภาพทางเลือกที่ 
ก�าลังได้รับความนิยม การคิดเชิงวิพากษ์และการบริโภคอย่างฉลาด 
การบ�าบัดโดยการอาบ การใช้สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
โฮมิโอพาธี การท�าสมาธิ สมาธิเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น  
อานาปานสติ วิปัสสนา  กรรมฐาน TM Maditation การเคลือ่นไหว 
และอืน่ๆ ความหมายของสขุภาพและสขุภาพแบบองค์รวม โภชนาการ 
และพืชสมุนไพรไทยที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ การดูแลทั้งร่างกาย 
จติใจ จติวิญญาณ และสงัคม องค์ประกอบของสขุภาพแบบองค์รวม 
หลกัการดูแลสขุภาพองค์รวมและสปา หลกัการใช้ การแพทย์ทางเลอืก 
การแพทย์พื้นบ้านนานาชาติ ธรรมชาติบ�าบัด

HB 217 จริยธรรมและจรรณยาบรรณทางสุขภาพ 3(3-0-6)
 และความงาม  
 Ethics for Health and Beauty
 จริยธรรมในการประกอบอาชีพ ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับ 
กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการบริการ แนวคิดเร่ือง 
การคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการสปา มาตรฐาน 
สถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ สิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภค 

HB 218  การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ   2(2-0-4)
 Thai Massage for Health
 แนวคิด หลกัการ ประเภทของการนวดในสปา ได้แก่ การ
นวดไทย และนวดอืน่ๆ ประวัติความเป็นมาของการนวดไทยประเภท 
ของการนวดไทย ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย หลักเส้นประธานสิบ 
ความรู้พื้นฐาน กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยาส�าหรับการนวด 
ทฤษฎีพื้นฐานการนวดแผนไทย การเตรียมพร้อมส�าหรับการให้
บริการนวดไทย หลักและวิธีการนวดแผนไทยแบบราชส�านัก แบบ 
เชลยศักดิ์ การนวดส่วนต่างๆของร่างกาย การนวดเพื่อส่งเสริมสุข
ภาพและการนวดเพือ่การบ�าบัดโรค ประโยชน์ ข้อห้าม ข้อควรระวัง 
การให้ค�าแนะน�าหลังการรักษา การดูแลสุขภาพไทยแบบองค์รวม

HB 219  ฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  2(0-6-0)
 Thai Massage for Health Practices
 ฝึกปฏิบัติในเรื่องการเตรียมพร้อมส�าหรับการให้บริการ
นวดไทย หลกัและวิธีการนวดแผนไทยแบบราชส�านกั แบบเชลยศักด์ิ 
การนวดส่วนต่างๆของร่างกาย การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ 
การนวดเพื่อการบ�าบัดโรค การให้ค�าแนะน�าหลังการรักษา

HB 220 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6)
 ด้านสุขภาพและความงาม  
 Business Establish and Entrepreneur for Health 
 and Beauty
 หลักการบริหารเบ้ืองต้น การบริหารจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หลักการจัดการ
ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม การจัดการและการวางแผน
กลยุทธ์ การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ การจัดท�าแผนธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ปฏิบัติการ
การวิเคราะห์และน�าเสนอแผนธุรกิจ
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HB 221  ระบบงานสารสนเทศด้านสุขภาพ 3(1-4-3)
 และความงาม  
 Information System for Health and Beauty
 พืน้ฐานทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในการน�าไปใช้ด้าน 
สุขภาพและความงาม พื้นฐานท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การฝึก 
ปฏิบัติโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับการจัดการส�านักงาน การจัดท�า
ฐานข้อมูล การใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบคืนข้อมูล การจัดท�าเว็บไซต์
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

HB 222  ฝึกงาน   3(400 ช่ัวโมง)
 Internship
 การลงพื้นท่ีฝ ึกปฏิบัติในสถานประกอบการช้ันน�าที ่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางด้านสุขภาพและความงาม อาทิ เช่น สปา 
สถานเสริมความงาม ฟิตเนส โรงงานผลติเครือ่งส�าอาง ฯลฯ ศึกษา
เก่ียวกับประวัตคิวามเป็นมาการจดัตัง้ธรุกิจ การบริหารภายในองค์กร 
และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม

HB 223  สัมมนาทางด้านสุขภาพและความงาม  1(2-0-4)
 Health and Beauty Seminar
 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลบทความและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กับสขุภาพและความงาม การส�ารวจ การทบทวน การน�าเสนอ และ
การอภิปรายในประเด็นใหม่ที่น่าสนใจในด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ 
และการบริการที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงามที่ทันสมัย

HB 224 การศึกษาดูงานทางธุรกิจสุขภาพ 1(0-3-0)
 และความงาม  
 Field Trip Study in Health and Beauty Business
ศกึษาดงูานในสถานประกอบการจริง ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกับสขุภาพและ
ความงาม การจดัตัง้ธรุกิจทีเ่ก่ียวข้องกับสขุภาพและความงาม การผลติ 
ผลติภณัฑ์ และการให้บริการของธรุกิจประเภทสขุภาพและความงาม 
ได้แก่ สปาเพื่อสุขภาพ สถานเสริมความงาม ฟิตเนส สถานดูแล
ผู้สูงอายุ ฯลฯ

HB 301 มาตรฐานความปลอดภัยและการทดสอบ 3(3-0-6)
 สมบัติผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง  
 Safety Standard and Testing of Cosmetic   
 Properties
 ความรู้มาตรฐานเก่ียวกับความปลอดภัยและการทดสอบ
คุณสมบัตทิางด้านต่างๆ ของผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอาง เช่น ความคงตัว 
ทางกายภาพ-เคมี ทางเครื่องส�าอาง เป็นต้น

HB 302 เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับการดูแลผิว  3(3-0-6)
 Cosmetic Technology for Skin Care
 ความรูพ้ืน้ฐานเบ้ืองต้นท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองส�าอางส�าหรับ
ผิวหนัง พื้นฐานโครงสร้างผิวหนัง ประเภทของผิว การวิเคราะห์
สภาพผิว หลักการเสริมบ�ารุงรักษาผิวหน้าและผิวกาย เทคนิคและ
วิธกีารดูแลผวิ การขัดผวิ การปรับสภาพผวิ การให้ความชุ่มช้ืนแก่ผวิ 
การพอก การนวดกระชับ การขจดัร้ิวรอย ความหมองคล�า้ การเลอืกใช้ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับผิว ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับ
ผวิหนงั ผลติภณัฑ์เก่ียวกับผวิหนงัประเภทต่างๆ การบริการท่ีเก่ียวข้อง 
กับการดูแลผิว นวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับผิวหนัง

HB 303  เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับการดูแล 3(3-0-6)
 เส้นผมและเล็บ  
 Cosmetic Technology for Hair and Nail Care 
 การดูแลเส้นผมและเล็บ ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับ 
เครื่องส�าอางส�าหรับเส้นผมและเล็บ พื้นฐานโครงสร้างเส้นผมและ
เล็บ ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมและเล็บ ผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวกับเส้นผมและเล็บประเภทต่างๆ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับ
เส้นผมและเล็บ

HB 304  เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับการตกแต่งสี 3(3-0-6)
 และใบหน้า
 Cosmetic Technology for Color and Make up
 ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองส�าอางเก่ียว
กับการแต่งหน้า ทฤษฎีสี ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับการ
แต่งหน้า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแต่งหน้า นวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยว
กับการแต่งหน้า
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HB 305  เทคโนโลยีเครื่องส�าอางส�าหรับสปา 3(3-0-6)
 และคันธบ�าบัด  
 Cosmetic Technology for Spa 
 and Aromatherapy
 ความรู้พืน้ฐานทีเ่ก่ียวกับน�า้มนัหอมระเหย เคร่ืองหอม พชื
หอมไทยและต่างประเทศ ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ เช่น 
ตะไคร้ ไพล มะกรดูไทย กระดังงา การบูร พมิเสน ลาเวนเดอร์ โรสแมรี 
เจอราเนียม มาเจอราม แมนดาริน คุณสมบัติของน�้ามันหอมระเหย  
วิธีประยุกต์ใช้น�้ามันหอมระเหยในรูปแบบต่างๆเพื่อสุขภาพ ข้อห้าม 
และข้อควรระวัง ในการใช้น�า้มนัหอมระเหยอย่างถูกต้องและปลอดภยั 
ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับการใช้ในสปา นวัตกรรมใหม่ๆเก่ียวกับเครื่อง 
ส�าอางส�าหรับสปา และการฝึกปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

HB 306  เทคนิคสปาขั้นต้นและการจัดการธุรกิจสปา  3(3-0-6)
 Basic Spa Technique and Spa Business 
 Management
 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสปา ประวัตคิวามเป็นมาของสปา 
แนวคิดของสปา ความหมายของสปา องค์ประกอบและมาตรฐาน
ของสปา ประเภทของสปา ประเภทของการให้บรกิารในสปา การนวด 
แบบต่างๆ มาตรฐานการบรกิารสปา 5 ด้าน ความคาดหวังของลกูค้า 
การจัดรูปแบบของสปา บรรยากาศของสปา และประเภทต่างๆของ
สปา ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท�าสปา องค์การที่เก่ียวข้องกับสปา 
ความรูพ้ืน้ฐานในการจดัต้ังธรุกิจสปา เครือ่งมอืเก่ียวกับสปา การจดัท�า 
โปรโมช่ัน ประชาสมัพนัธ์ การใช้ภาษาองักฤษในงานบรกิารสปา ฯลฯ

HB 307  การฝึกปฏิบัติเทคนิคสปาขั้นต้นและการจัดการ 1(0-3-0)
 ธุรกิจสปา  
 Basic Spa Technique and Spa Business 
 Management Practice
 ฝึกปฏบัิติเก่ียวกับความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสปา ประเภทของ 
การให้บรกิารในสปา การนวดแบบต่างๆ มาตรฐานการบริการสปา 5 
ด้านความรูพ้ืน้ฐานในการจดัตัง้ธุรกิจสปา เคร่ืองมอืทีเ่ก่ียวข้องกับสปา 
การจดัท�าโปรโมช่ันประชาสมัพนัธ์ การใช้ภาษาองักฤษในงานบรกิาร 
สปา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

HB 308  เทคนิคสปาขั้นสูงและคันธบ�าบัด   3(3-0-6)
 Advanced Technique for Spa and Aromatherapy
 การให้บริการและเทคนิคสปาขั้นสูง เช่น การใช้น�้าและ
อุณหภูมิ เทคนิคการใช้น�้ามันหอมระเหย การนวดหินร้อน การนวด
สปอร์ต การนวดเซลลูไลต์ การนวดเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ 
เทคนคิการหนวดหน้าแบบยกกระชับ นวัตกรรมการให้บริการในสปา 
เทคนิคเฉพาะในด้านอื่นๆ

HB 309  การฝึกปฏบิตัเิทคนิคสปาข้ันสงูและคนัธบ�าบดั  1-(0-3-0)
 Advanced Technique for Spa 
 and Aromatherapy Practice
 ฝึกปฏบัิติเก่ียวกับการให้บริการและเทคนคิสปาข้ันสงู เช่น 
การใช้น�า้และอณุหภมู ิเทคนคิการใช้น�า้มนัหอมระเหย การนวดหินร้อน 
การนวดสปอร์ต การนวดเซลลูไลต์ การนวดเพ่ือกระตุ้นและฟื้นฟู
กล้ามเนื้อ เทคนิคการนวดหน้าแบบยกกระชับ นวัตกรรมการให้
บริการในสปา เทคนิคเฉพาะในด้านอื่นๆ

HB 310  วารีบ�าบัด   3(3-0-6)
 Hydrotherapy
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับน�้า คุณสมบัติของน�้า การใช้
ความร้อน ความเย็น การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการให้บริการ 
ประโยชน์และข้อควรระวงั การท�าความสะอาดอปุกรณ์ และฝึกปฏบัิต ิ
ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา

HB 311 โภชนบ�าบัด 3(3-0-6)
 Nutraceuticals
รายวิชาบังคับก่อน : FS 202 โภชนศาสตร์
 อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อการรักษาโรค อาหาร
ทางการแพทย์ อาหารชีวจติ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร และอาหารกลุม่
ใหม่ๆที่มีคุณภาพ

HB 312 การจัดการอาหาร 3(3-0-6)
 Food Management
รายวิชาบังคับก่อน : FS 202 โภชนศาสตร์
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการก�าหนดอาหาร  การก�าหนด
อาหารให้เหมาะสมกับวัยและบุคคลในสภาวะต่างๆ หลักการจัดการ
ด้านอาหารและการบริการ การบริการอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ
ส�าหรับวัยและบุคคลในสภาวะต่างๆ
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HB 313 การควบคุมน�้าหนัก 3(3-0-6)
 Weight Control
รายวิชาบังคับก่อน : FS 202 โภชนศาสตร์
 การประเมนิรูปร่างและสขุภาพ ความอ้วนและความเสีย่ง 
ต่อการเกิดโรค ปัจจยัก่อความอ้วน การฝึกเป็นผูน้�าการออกก�าลงักาย 
วิธีลดน�้าหนัก ฝึกปฏิบัติการจัดโปรแกรมลดน�้าหนัก ผลทางจิตวิทยา 
ต่อการลดน�า้หนกัและการออกก�าลงักาย ปัญหาท่ีเกิดจากโปรแกรมลด 
น�้าหนักและวิธีแก้ไข

HB 314 การออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Exercise for Health
 หลักการออกก�าลังกาย เทคนิคและการออกก�าลังกาย 
แบบด้ังเดิม การออกก�าลงักายแบบฤๅษดัีดตน การออกก�าลงักายแบบ 
โยคะ การออกก�าลังกายแบบชีวจิต การออกก�าลังกายด้วยการฟ้อน
เพือ่สขุภาพ การจดัการการออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ ประโยชน์ของ
การออกก�าลังกาย การบ�าบัดด้วยการออกก�าลังกาย

HB 315 ฝึกปฏิบัติการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-3-0)
 Exercise for Health Practices
การฝึกปฏิบัติรายวิชา : HB 314 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
 เทคนิคการออกก�าลังกายแบบด้ังเดิม และกีฬาประเภท
ต่างๆ การออกก�าลงักายแบบฤๅษดัีดตน การออกก�าลงักายแบบโยคะ 
การออกก�าลงักายแบบชีวจติ การออกก�าลงักายด้วยการจบีฟ้อนเพือ่
สุขภาพ

HB 316 ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1(0-3-0)
 Dancing for Health
รายวิชาบังคับก่อน : HB 314 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
 จุดมุ่งหมาย ความหมาย ประวัติของการลีลาศ มารยาท 
ในการลลีาศ ทักษะพืน้ฐานและประโยชน์ของการลลีาศ ประเภทและ 
จังหวะของการลีลาศเพื่อสุขภาพที่ดี

HB 317 การออกก�าลังกายแบบกระชับสัดส่วน 1(0-3-0)
 Weight Training for Health  
รายวิชาบังคับก่อน : HB 314 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
 ความส�าคัญและประโยชน์ของการออกก�าลังกายแบบ 
กระชับสดัส่วน การใช้เครือ่งมอือปุกรณ์ต่างๆอย่างถูกหลกัและถูกวิธี 
การออกก�าลงักาายแบบกระชับสดัส่วนกับการเสริมสร้างความแข็งแรง 
และการกระชับกล้ามเนื้อ การออกก�าลังกายแบบกระชับสัดส่วน 
เพื่อลดไขมันเฉพาะจุด

HB 318 โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-3-0)
 Yoga for Health  
รายวิชาบังคับก่อน : HB 314 การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
 ประวัตคิวามเป็นมา คณุประโยชน์ของโยคะ ทักษะพืน้ฐาน 
การบริหารอาสนะ (ASANA) ต่างๆ ให้ผูเ้รียนมสีขุภาพกายและสขุภาพ 
จิตที่ดี รวมทั้งก่อให้เกิดสมาธิและความสมดุลของร่างกายและจิตใจ
น�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

HB 319 การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 1(0-3-0)
 Thai Massage for Health  
รายวิชาบังคับก่อน : BI 212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์
 ความเป็นมาของการนวด กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา 
ส�าหรับการนวด ทฤษฎพีืน้ฐานการนวดแผนไทย หลกัและวิธีการนวด 
แผนไทยแบบราชส�านกั แบบเชลยศกัด์ิ การนวดส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการนวดเพื่อการบ�าบัดโรค

HB 320 ฝึกปฏิบัติการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 1(0-3-0)
 Thai Massage for Health Practices  
การฝึกปฏิบัติรายวิชา : HB 319 การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
 ฝึกปฏบัิตนิวดแผนไทยแบบราชส�านกั แบบเชลยศกัดิ ์ฝึก
การนวดส่วนต่างๆของร่างกาย ฝึกการนวดเพื่อสุขภาพและฝึกการ
นวดเพื่อการบ�าบัดโรค

HB 321  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
 เพื่อความงาม  
 Design and Development of Beauty Product
 ด้านการพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง 
ส�าหรบัส่วนต่างๆของร่างกาย เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมในการผลติ 
เครื่องส�าอาง

HB 322  การฝึกปฏิบัติภาคสนามสปาและนวดไทย 1  2(0-6-0)
 Spa and Thai Massage Field Practice 1
 การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพท่ีได้
รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติการ
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ การนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น�้ามันหอม
ระเหย การท�าสมาธิ การออกก�าลังกาย การดูแลผิวหน้าและผิวกาย 
จ�านวน 90 ชั่วโมง
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HB 323  การฝึกปฏบิตัภิาคสนามสปา และนวดไทย 2   2(0-6-0)
 Spa and Thai Massage Field Practice 2
 การฝึกปฏบิติัในสถานประกอบการสปาเพือ่สขุภาพท่ีได้รบั 
การรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติการให้
บริการแก่ผูม้ารับบรกิาร การนวดเพือ่สขุภาพ การใช้น�า้มนัหอมระเหย  
การท�าสมาธ ิการออกก�าลงักาย การดูแลผวิหน้าและผวิกาย จ�านวน 90 
ชั่วโมง

HB 331  โภชนาการเพื่อสุขภาพ  3(3-0-6)
 Nutrition for Health
 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาและสรีรวิทยา หรือ
กระบวนการเกิดอาการ อาการแสดงความสมัพนัธ์ท้ังด้านสาเหต ุและ
ผลระหว่างอาหารและสารอาหารกับโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับโภชนาการ 
เช่นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง 
โรคกระดูกพรุน

HB 332 วิทยาการชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ   3(3-0-6)
 Anti Aging and Regenerative Sciences
 สาเหตุ ทฤษฎี และกระบวนการที่ก่อให้เกิดความชรา 
กลไกการเสื่อมของร่างกาย โรคเสื่อมต่างๆ การชะลอวัย สุขภาพ
สมบูรณ์สูงสุด แนวทางป้องกันภาวะบางอย่างของร่างกายภาวะ 
แพ้อาหารแฝง ภาวะล�าไส้รั่ว พิษของโลหะหนักต่อสุขภาพ

HB 333  นวัตกรรมการออกก�าลังกาย   3(3-0-6)
 Exercises Innovation
 กิจกรรมและรูปแบบการออกก�าลงักาย ทีเ่หมาะสมต่อการ
เปลีย่นแปลงทางสรีรวิทยา ของระบบต่างๆในร่างกายแต่ละช่วงอายุ 
ตัง้แต่วัยเด็ก วัยผูใ้หญ่ วัยสงูอายุ และวัยชรา เพือ่รักษาสมรรถภาพ
ทางกายให้อยู่ในสภาวะปกติ รวมทั้งออกแบบกิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วย
พัฒนาสมรรถภาพทางกาย

HB 334  ฝึกปฏิบัตินวัตกรรมการออกก�าลังกาย  1(0-3-0)
 Exercise Innovation Practices
 ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมและรูปแบบการออกก�าลังกาย
ที่เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ของระบบต่างๆใน
ร่างกายแต่ละช่วงอายุ ตัง้แต่วยัเด็ก วัยผูใ้หญ่ วัยสงูอายุและวัยชรา 
เพื่อรักษาสมรรถภาพทางกายให้อยู่ในสภาวะปกติ รวมทั้งออกแบบ
กิจกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

HB 335 โภชนาการเพื่อการชะลอวัย   3(3-0-6)
 Nutrition for Anti Aging
 บทบาทส�าคัญและรายละเอียดของ แมคโครนิวเทรียนท์ 
ไมโครนวิเทรียนท์ สารต้านอนมุลูอสิระ และสารพฤกษเคมท่ีีมผีลต่อ
สุขภาพและการชะลอวัย

HB 336  การด�าเนินช่วิตเพื่อสุขภาพสมบูรณ์   3(3-0-6)
 Life Style for Optimal Health
 พื้นฐานการส่งเสริมสุขภาพในวัยต่างๆ ได้แก่วัยทารก 
วัยท�างาน จนถึงวัยชรา ด้วยหลักโภชนาการ การออกก�าลังกาย  
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่อาหาร น�้า และอากาศ

HB 337  พ้ืนฐานทางด้านกิจกรรมบ�าบัด  3(3-0-6)
 Fundamental Recreation
 การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟสูขุภาพ
ด้วยกิจกรรมการด�ารงชีวิตและวิธีการทางกิจกรรมบ�าบัด กิจกรรมการ
ด�ารงชีวิต อนัได้แก่การดแูลตนเอง การท�างานหรือการศึกษา การใช้ 
เวลาว่างและการพักผ่อน รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในบริบทของ
ครอบครัวและชุมชน

HB 338  การฝึกปฏิบัติพื้นฐานทางด้านกิจกรรมบ�าบัด  1(0-3-0)
 Recreation Practices
 ฝึกปฏบิตัเิก่ียวกับการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและ 
การฟ้ืนฟสูขุภาพ ด้วยกิจกรรมการด�ารงชีวิตและวิธกีารทางกิจกรรม
บ�าบัด กิจกรรมการด�ารงชีวิต อันได้แก่การดูแลตนเอง การท�างาน
หรือการศึกษา การใช้เวลาว่างและการพกัผ่อน รวมทัง้มคีณุภาพชีวิต
ที่ดีภายในบริบทของครอบครัวและชุมชน

HB 339 การจัดการและควบคุมน�้าหนัก   3(3-0-6)
 Weight Control and Management
 การประเมินรูปร่างและความอ้วน โรคอ้วน สาเหตุภาวะ
แทรกซ้อน การป้องกันและรกัษา เพือ่การควบคมุน�า้หนกั การประเมนิ 
ระดับพลังงานที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน และการสร้างโปรแกรมควบคุม
น�า้หนกั การฝึกออกก�าลงักายเพือ่ลดน�า้หนกั การลดเฉพาะส่วน การ
เลือกและการน�าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาใช้เพื่อการควบคุมน�้าหนัก
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HB 340  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการสุขภาพ  3(3-0-6)
 Innovation and Health Technology Services
 นวัตกรรมการดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ ธุรกิจที่มีฐานคิด
จากวิทยาศาสตร์ การออกแบบผลติภณัฑ์หรอืการบริการเพือ่ส่งเสรมิ
และฟื้นฟูสุขภาพในทุกช่วงวัย

HB 341 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา 3(3-0-6)
 Introduction to Spa 
 ประวัตคิวามเป็นมาและพฒันาการของสปาประเภทต่างๆ 
กายภาพเบือ้งต้น วิธกีารนวดเพือ่บ�าบัดด้วยน�า้ น�า้มนั และไอระเหย 
แนวทาง วิธีการ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสปาเพื่อสุขภาพ วิธีนวด
ของแพทย์แผนไทย แพทย์แผนตะวันออกและตะวันตก

HB 342 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องส�าอาง 3(3-0-6)
 Introduction to Cosmetics 
 ความหมาย ประวัต ิและการพฒันาเคร่ืองส�าอาง สารท่ีน�ามา 
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอาง วิธีผลิตและใช้เครื่องส�าอาง ผลิตภัณฑ์
ท�าความสะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย การฝึก 
ปฏิบัติและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับเนื้อหา 

HB 343 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาตเิพือ่สขุภาพและความงาม3(3-0-6)
 Natural Products for Health and Beauty
 การแบ่งประเภทและข้อก�าหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อ 
สขุภาพจากธรรมชาต ิวัตถุดบิทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบรองในผลติภณัฑ์
เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันจากธรรมชาติ 
ผลติภณัฑ์ยาแผนโบราณ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร ผลติภณัฑ์เวชส�าอาง 
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ โภชนภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบ�าบัด
ทางเลือกอื่นๆ การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการท�าผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

HB 344 เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม 3(3-0-6)
 Instruments for Natural and Beauty
 ประเภท หลกัการท�างาน ฝึกปฏบัิตแิละศึกษาดูงานเครือ่งมอื 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการเสรมิความงาม การประเมนิผลการรกัษา การคดัเลอืก 
เครือ่งมอือปุกรณ์ ข้อห้าม ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวงั และประโยชน์ของ 
เคร่ืองมอือปุกรณ์แต่ละประเภท กฎหมายและแนวปฏบิตัท่ีิเก่ียวข้องกับ 
การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมความงาม

HB 345 สปาและธุรกิจสปา 1(0-3-0)
 Spa and Spa Business
รายวิชาบังคับก่อน : HB 341 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสปา
 ค�าจ�ากัดความของสปาและธรุกิจสปา การให้บริการต่างๆ 
ในธุรกิจสปา ได้แก่สุคนธบ�าบัด การนวด การบ�าบัดส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย วารีบ�าบัด การบ�าบัดด้วยความร้อน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา 
การจัดตั้งธุรกิจสปาขนาดย่อม และจริยธรรมในการท�าธุรกิจสปา

HB 346 ฝึกปฏิบัติสปาและธุรกิจสปา 3(3-0-6)
 Spa and Spa Business Practices
การฝึกปฏิบัติรายวิชา : HB 345 สปาและธุรกิจสปา
 การให้บรกิารต่างๆในธรุกิจสปา ได้แก่ สคุนธบ�าบัด การนวด 
การบ�าบัดส่วนต่างๆของร่างกาย วารบี�าบัด การบ�าบดัด้วยความร้อน 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา การจัดตั้งธุรกิจสปาขนาดย่อม

HB 347 สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)
 Health and Beauty
 ระบบสขุภาพ กลไกการเสือ่มของร่างกายและการชะลอวัย 
การดูแลสขุภาพและการปฏบัิตตินให้ดอู่อนวัย การฟ้ืนฟสูขุภาพและ
ผวิพรรณ การประเมนิรปูร่างและการแก้ไขรูปร่าง ผลติภณัฑ์สขุภาพ
และความงามเพื่อความอ่อนวัย

HB 348 การดูแลใบหน้า 3(3-0-6)
 Facial Treatment
 ลักษณะต่างๆของผิวหน้า ลักษณะรูปหน้า วัสดุอุปกรณ์
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แต่งหน้า นวดหน้า บ�ารุงรักษาและแก้ไขผิวหน้า 
การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานที่สอดคล้องกับเนื้อหา

HB 349 การดูแลร่างกาย 3(3-0-6)
 Body Treatment
 โครงสร้างและหน้าท่ีของผวิกาย ผลติภณัฑ์ ท่ีใช้ในการดูแล
รกัษาผวิร่าางกายเพือ่สขุภาพทดี ีโรคผวิหนงัและวิธีป้องกัน การดูแล 
รักษาผิวด้วยวิธีการต่างๆ พร้อมการฝึกปฏิบัติ เช่น การพอกผิว  
การขัดผิวและการขัดสีผิว มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
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HB 350 สุวคนธบ�าบัด 3(3-0-6)
 Aromatherapy
รายวิชาบังคับก่อน : CH 205 หลักเคมี
 ประวัติความเป็นมาของการใช้น�า้มนัหอมระเหย เพือ่ท�าให้ 
ร่างกายมสีขุภาพดี การเตรยีมน�า้มนัและน�า้มนัหอมระเหยและการน�า 
ไปใช้ ข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวังในการใช้สุวคนธบ�าบัด

HB 351 ฝึกปฏิบัติสุวคนธบ�าบัด 1(0-3-0)
 Aromatherapy Practices
การฝึกปฏิบัติรายวิชา : HB 350 สุวคนธบำาบัด
 การสกัด การเตรียม และการน�าไปใช้น�า้มันและน�า้มัน 
หอมระเหยชนดิต่างๆ เพือ่ท�าให้ร่างกายมสีขุภาพดี และข้อควรระวัง
ในการใช้สุวคนธบ�าบัด

HB 352 วิทยาศาสตร์เครื่องส�าอางการแต่งสี 3(3-0-6)
 Color Cosmetic Science
รายวิชาบังคับก่อน : HB 342 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสำาอาง
 ชนดิของสแีละผลติภณัฑ์แต่งสผีม ใบหน้า ริมฝีปาก เลบ็ 
วัตถุดิบทีใ่ช้ กรรมวิธกีารผลติ บรรจภุณัฑ์ การควบคุมคุณภาพ มกีารฝึก 
 ปฏิบัติและศึกษาดูงานนอกสถานที่

HB 353 นวัตกรรมเครื่องส�าอาง  3(3-0-6)
 Cosmetic Innovation
รายวิชาบังคับก่อน : HB 342 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสำาอาง
 นวัตกรรมผลติภณัฑ์เคร่ืองส�าอาง รูปแบบของบรรจภุณัฑ์ 
ระเบียบและข้อก�าหนดของคณะกรรมการอาหารและยา รวมทัง้แผน 
ธุรกิจ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

HB 361 จริยธรรมและกฎหมายด้านบริการ  3(3-0-6)
 และการจัดการสุขภาพ
 Ethics and Laws for Heath Service and
 Management
 พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบข้อบังคับ และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และการบริการ แนวคิดเรือ่งการ 
คุ้มครองผู้บริโภค จริยธรรมในการประกอบอาชีพ

HB 362 บุคลิกภาพและจิตวิทยาส�าหรับการบริการ 3(3-0-6)
 ด้านสุขภาพและความงาม
 Personality and Psychology for Health and 
 Beauty Services
รายวิชาบังคับก่อน : HB 203 สุขภาพจิต 
 บุคลิกภาพแและกลไกในการเปลี่ยนแปลงความเครียด 
ความขัดแย้ง และการปรับตัว แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพด้วย 
หลกัจติวิทยาและจติบริการ การให้ค�าปรกึษาการดูแลและการป้องกัน 
ภาวะเสีย่งต่อสขุภาพแและความงาม มกีารฝึกปฏบิติัด้านบุคลกิภาพ
และการให้ค�าปรึกษา

HB 363 การศึกษาดูงานทางธุรกิจสุขภาพ  1(0-3-0)
 และความงาม
 Field Trip Study on Health and Beauty 
 Businesses
 การศกึษาดงูานธรุกิจทีเ่ก่ียวข้องกับสขุภาพและความงาม 
การผลิตผลิตภัณฑ์ การให้บริการของธุรกิจประเภทสุขภาพและ 
ความงาม

HB 381 อาหารและโภชนาการทันสมัย 3(0-3-0)
 Up-to-date Food and Nutrition
 อาหารทางศาสนา ได้แก่ ฮาลาล โกรเชอร์ ฮินด ูมงัสวิรัติ  
ชีวจิตอาหารเมดิเตอเรเนียน และกรดไขมันไม่อิ่มตัวต�าแหน่งเดียว  
อาหารตัดต่อยีน อาหารพเิศษท่ีบริการบนเคร่ืองบิน อาหารอนิทรย์ีและ 
อาหารปลอดสารพิษ อาหารจานด่วน อาหารอวกาศ อาหารไทย
และคุณค่าทางโภชนาการ อาหารส�าหรับผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์น�้าด่ืม  
น�้าอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมอาหาร กรณีศึกษา 
เก่ียวกับปัญหาความปลอดภัยในอาหาร และกฎหมายนานาชาติ  
ที่เกี่ยวข้อง

HB 383 การดูแลสุขภาพทางเลือก 3(3-0-6)
 Alternative Health Care
 การอธิบายแและการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติ วิธีดูแล 
สุขภาพทางเลือกท่ีก�าลังได้รับความนิยม การคิดเชิงวิพากษ์และ
การบริโภคอย่าง ฉลาด การบ�าบัดโดยการอาบ การใช้สมุนไพรและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โฮมิโอพาธีและอื่นๆ
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HB 384 ผลิตภัณฑ์อาหารและเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Health Food Products and Supplements
 นิยามและความหม ายของผลิตภัณฑ์อาหารแและเสริม
อาหารเพื่อสุขภา พ กฎหมายและการควบคุมผลิตภัณฑ์ ชนิดของ 
ผลติภณัฑ์อาหาร และเสริมอาหารเพือ่สขุภาพในท้องตลาด องค์ประกอบ 
ทางโภชนาการและเคมทีีพ่บในผลติภณัฑ์ เมแทบอลซึิมของสารหลกั 
การศึกษางานวิจั ยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์
อาหารและเสริมอา หาร และผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพ 
และการป้องกันโรค

HB 385 โภชนาการกับการออกก�าลังกาย 3(3-0-6)
 Nutrition and Exercise
 อาหารชนิดต่างๆ ที่มีความส�าคัญต่อการออกก�าลังกาย  
การแปรสภาพเป็นพลงังานในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่ีกล้ามเนือ้ 
ประโยชน์ท่ีได้จ ากอาหารชนิดต่างๆเมื่อเข้าสู่ร่างกาย และปริมาณ
อาหารชนิดต่างๆ เพื่อเสริมสร้างก�าลังแและความอดทนให้นักกีฬา
และบุคคลทั่วไป ในการที่จะท�าให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง

HB 386 การจัดการทางการกีฬา 3(3-0-6)
 Sport Management
 ทฤษฎีและหลักการของการจัดการทางการกีฬา บทบาท
และหน้าท่ีของผูจ้ดัการทางการกีฬา กระบวนการจดัการทางการตลาด 
การจัดการทางทรั พยากรบุคคล การจัดการทางธุรกิจและการเงิน 
กฎหมายกับการจัดการทางการกีฬา และสภาวะแวดล้อมทางสังคม
ที่มีผลต่อการจัดการทางการกีฬา มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

HB 387 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา 3(3-0-6)
 Spa Product Development  
 ค�าจ�ากัดความของผลติภณัฑ์สปา ชนดิและประโยชน์ของ 
ผลิตภัณฑ์ การคิดสูตร การดัดแปลงสูตร  การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การสรรหาวัตถุดิบ และการผลติการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการผลติ

HB 388 การตลาดเครื่องส�าอาง 3(3-0-6)
 Cosmetic Marketing  
 การตลาดทางอตุสาหกรรมเคร่ืองส�าอาง การจดัจ�าหน่าย 
การก�าหนดราคา แนวโ น้มสภาพการแข่งขันและกลไกของตลาด
เครื่องส�าอาง การหาสถานที่ ช่วงเวลาที่เหมาะสม กลยุทธ์ในการ
พัฒนา ความเป็นเอกลั กษณ์และการจัดการธุรกิจเคร่ืองส�าอาง 
อุปสงค์และอุปทาน กา รโฆษณาประชาสัมพันธ์ การหาลู่ทางการ
ตลาดกับสื่อต่างๆ

HB 389 ธาราบ�าบัด 3(3-0-6)
 Hydrotherapy
 คณุสมบัตทิางฟิสกิส์ของน�า้และผลของการแช่น�า้ต่อสรีระ
ของคน ผลของการออกก�าลงักายในสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นน�า้และการ 
ปรับตวัของร่างกาย การประยุกต์ใช้เป็นการออกก�าลงักายเพือ่ส่งเสรมิ 
สุขภาพ ป้องกันโรค บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ ข้อควรระวังและ
ข้อห้ามของการออกก�าลังกายในน�้า มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

HB 390  สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม  3(3-0-6)
 Herbal for Health and Beauty
 ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ แหล่งทีม่าสารประกอบทีส่�าคญั 
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ส่วนที่น�ามาใช้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของพืชสมุนไพร พืชสมุนไพรที่ใช้
เป็นเครื่องส�าอาง พืชสมุนไพรเพื่อการควบคุมน�้าหนัก พืชสมุนไพร 
ในอาหารเสรมิสขุภาพและเครือ่งดืม่ พชืสมนุไพรทีใ่ช้ในโรคเร้ือรงั สตัว์ 
แร่ธาต ุและผลติภัณฑ์ธรรมชาตจิากทะเลเพือ่ความงามและสุขภาพ

HB 391  อาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   3(3-0-6)
 Functional Food and Supplement Products
 เข้าใจความหมายและความส�าคญัของอาหารฟังก์ช่ันและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าใจชนิด ผลต่อสุขภาพ กลไกการท�างาน 
และความปลอดภัยของอาหาร ฟังก์ช่ันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส�าหรบัสมอง สายตา หัวใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดินหายใจและ
ปอด กระดกู การเพิม่ภมูคิุม้กัน การควบคมุน�า้หนกั การออกก�าลงักาย 
และผิวพรรณโดยรวม แนวโน้มปัจจุบันที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหาร 
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

HB 392 โภชนบ�าบัดและพื้นฐานการก�าหนดอาหาร   3(3-0-6)
 Nutraceutical and Fundamental Dietetics 
 Practice
 พื้นฐานการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพส�าหรับบุคคลทั่วไป 
และผูท้ีม่โีรคประจ�าตัว รวมทัง้การบริการอาหารในโรงพยาบาลหรือ
สถานบริการสุขภาพ สังเกต วิเคราะห์ และฝึกวางแผนเมนูอาหาร 
พัฒนาต�ารับ รายการอาหาร วัตถุดิบ การผลิตและการจัดส่งอาหาร 
การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน
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HB 393 การฝึกปฏิบัติโภชนบ�าบัดและพื้นฐานการ 1(0-3-0)
 ก�าหนดอาหาร  
 Nutraceutical and Fundamental Dietetics 
 Practice
 ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับพื้นฐานการจัดการอาหารเพื่อสุขภาพ
ส�าหรับบุคคลทั่วไปและผู้ที่มีโรคประจ�าตัว รวมทั้งการบริการอาหาร
ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพ สังเกตวิเคราะห์และฝึก
วางแผนเมนูอาหาร พัฒนาต�ารับ รายการอาหาร วัตถุดิบ การผลิต
และการจัดส่งอาหาร การจัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน

HB 394 การจัดการกิจกรรมทางการกีฬา   3(3-0-6)
 Sport Activity Management
 ทฤษฎแีละหลกัการของการจดัการาทางการกีฬา บทบาท
และหน้าท่ีของผูจ้ดัการทางการกีฬา กระบวนการจดัการทางการตลาด 
การจัดการทางทรัพยากรบุคคล การจัดการทางธุรกิจและการเงิน 
กฎหมายกับการจัดการทางการกีฬา และสภาวะแวดล้อมทางสังคม
ที่มีผลต่อการจัดการทางการกีฬา มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่

HB 395  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 และความงาม  
 Natural Products for Health and Beauty
 การแบ่งประเภทและข้อก�าหนดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพื่อ
สขุภาพจากธรรมชาต ิวัตถุดบิทีใ่ช้เป็นส่วนประกอบรองในผลติภณัฑ์
เพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันจากธรรมชาติ 
ผลติภณัฑ์ยาแผนโบราณ ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร ผลติภณัฑ์เวชส�าอาง 
ผลติภณัฑ์ชีวภาพ โภชนภณัฑ์ และผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในการบ�าบัดทางเลอืก 
อื่นๆ การฝึกปฏิบัติและศึกษาดูงานการท�าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
แบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา

HB 396 กายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 และความงาม  
 Gadget for Health and Beauty
 แนวคิดพืน้ฐานของกระบวนการนวัตกรรม การพฒันาแนว 
ความคิดส�าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านสุขภาพ 
และความงาม การวิจารณ์และการวิเคราะห์สินค้ากายอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์ด้านสขุภาพและความงาม การสมัมนาและการประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจกายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ สุขภาพและความงาม

HB 397  ธุรกิจบริการผู้สูงอายุ   3(3-0-6)
 Elderly Service Business
 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุ 
ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การดแูลผูส้งูอายุ รปูแบบสนิค้าและบริการส�าหรบัผูส้งูอายุในปัจจบัุน 
การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
เฉพาะสินค้าและบริการผู้สูงอายุ

HB 398 เศรษฐศาสตร์และการตลาดด้านสุขภาพ 3(3-0-6)
 และความงาม  
 Economics and Marketing for Health 
 and Beauty 
 ความรู ้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ 
แนวคิดเศรษฐศาสตร์สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของตลาดสุขภาพ
และความงาม การวิเคราะห์ต้นทุนและจุดคุ้มทุนส�าหรับการบริการ
ด้านสขุภาพและความงาม การวิเคราะห์สถานการณ์และการวางแผน 
กลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ธุรกิจสุขภาพและความงาม 
ปฏิบัติการจัดท�าแผนการตลาดด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม

HB 399  นวัตกรรมด้านความงาม   3(3-0-6)
 Beauty Innovation
 วัตกรรมของผลิตภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง ตลอดจนรูปแบบ 
ของบรรจภุณัฑ์ ระเบียบข้อก�าหนดของคณะกรรมการอาหารและยา 
แผนธรุกิจ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านความงาม รวมไปถึงการน�า 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในทางเคร่ืองส�าอาง และเทรนด์
ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความงาม

HB 401 สัมมนาทางสุขภาพและความงาม 1(2-0-4)
 Seminar in Health and Beauty
 การส�ารวจ การทบทวน การน�าเสนอ และการอภิปราย
ในประเด็นใหม่ท่ีน่าสนใจด้านผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และการบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับความงามและสุขภาพ

HB 402 ฝึกงาน 3(200 ช่ัวโมง)
 Internship
 การฝึกปฏบัิตใินสถานประกอบการ ซ่ึงสอดคล้องกับวิชาชีพ 
การบูรณาสุขภาพและความงาม
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HO 201  ธุรกิจที่พักแรม   3(3-0-6)
 Lodging Business
 วิวัฒนาการ ความส�าคัญ ประเภทและลักษณะของ
ที่พักแรม โครงสร้างการบริหาร การด�าเนินงานและการให้บริการ
ของธุรกิจโรงแรมและท่ีพักแรม รูปแบบการจัดการธุรกิจที่พักแรม 
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับท่ีพกัแรม สถานการณ์และแนวโน้มของธรุกิจ
ที่พักแรมในประเทศและต่างประเทศ

HO 202  จิตวิทยาการบริการ   3(3-0-6)
 Service Psychology
 ความหมาย ความส�าคัญ ลักษณะของการบริการ ความ
สัมพันธ์ระหว่างจิตวิทยากับการบริการ การน�าหลักการจิตวิทยามา
ใช้ในธุรกิจการบริการ การรับรู้และการจูงใจในการบริการ การสื่อ
ความหมายและการสื่อสารในงานบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์กับ
การท�างานเป็นทีม การพัฒนาบุคลิกภาพ การบริหารคุณภาพในการ
บริการ จริยธรรมในงานบริการ ปัญหาและแนวทางป้องกัน

HO 301  งานแม่บ้านโรงแรม   3(2-2-6)
 Hotel Housekeeping
 โครงสร้างการบรหิารและหน้าท่ีความรบัผดิชอบของงาน
แม่บ้านโรงแรม การปฏิบัติงานและเทคนิคในงานจัดเตรียมห้องพัก
และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ งานท�าความสะอาดห้องพกัและพืน้ท่ีสาธารณะ 
งานซักรีด งานห้องผ้า และงานดอกไม้ ระบบการด�าเนินงาน การ
ประสานงานกับแผนกอื่นในโรงแรม การศึกษานอกสถานที่

HO 302  การด�าเนินงานครัว   3(2-3-6)
 Kitchen Operation
 โครงสร้างของระบบงานครัว ประเภทและรูปแบบครวัหลกั 
ของโรงแรม แผนผังการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวก หลักเบื้องต้น 
ของการประกอบอาหาร การฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในครัวและ 
การบ�ารงุรกัษา การวางแผนและการควบคุมการผลติอาหาร คณุสมบัติ 
ของผู้ประกอบอาหาร การสุขาภิบาลอาหารส�าหรับงานครัว

HO 303  งานส่วนหน้าโรงแรม   3(2-2-6)
 Hotel Front Office Operation
 โครงสร้างการบรหิารและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของงาน 
ส่วนหน้าโรงแรม การปฏิบัติงานและเทคนิคในการส�ารองห้องพัก  
งานต้อนรบัและลงทะเบียนเข้าพกั งานจดัการด้านสมัภาระและบรกิาร
ท่ัวไป งานบริการข้อมลู งานโทรศัพท์ งานการเงินส่วนหน้า การประสานงาน 
กับหน่วยงานต่างๆ ปัญหาในการด�าเนินงาน สถิติที่เกี่ยวข้องกับงาน  
ส่วนหน้าโรงแรม การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานบริการ
ส่วนหน้า

HO 304  งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม   3(2-2-6)
 Food and Beverage Service Operation
 การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแผนกอาหารเคร่ืองดื่ม  
ความรู้เรื่องอาหารและเครื่องด่ืม อุปกรณ์เคร่ืองใช้ในการบริการ 
หลกัการ ข้ันตอนและเทคนคิการบรกิารอาหารและเคร่ืองด่ืม การจดัโต๊ะ 
อาหาร การรบัค�าสัง่ การเสร์ิฟและบริการทัว่ไป การเก็บและท�าความ 
สะอาดโต๊ะ รปูแบบการบริการในโอกาสต่างๆ ปัญหาและข้อร้องเรียน 
ของแขกในการบริการและแนวทางแก้ไข การศึกษานอกสถานที่

HO 305  การตลาดโรงแรม   3(3-0-6)
 Hotel Marketing
 ความหมาย ความส�าคัญของการตลาด แนวคดิการตลาด
ส�าหรับโรงแรม ปัจจัยแวดล้อมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด 
พฤติกรรมผู้ซื้อของโรงแรม บทบาทหน้าที่และโครงสร้างการบริหาร
ของฝ่ายการตลาด ส่วนประสมการตลาดส�าหรับธรุกิจโรงแรม การวิจยั 
ทางการตลาด การวางแผนการตลาดโรงแรม กรณีศึกษา

HO 306  การจัดการงานขายโรงแรม
 Hotel Sales Management
 ความส�าคัญของแผนการตลาดท่ีมต่ีอการขาย การจดัการ
และเทคนิคการขายในแต่ละส่วนตลาด ขั้นตอนและกลยุทธ์การขาย 
การวางแผนการขาย การควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงาน การ
ประเมนิคุณภาพและปรมิาณงาน การพฒันาบุคลากรส�าหรับงานขาย 
กรณีศึกษา

HO 
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HO 307  การจัดการงานประชุมและนิทรรศการ   3(3-0-6)
 Convention and Exhibition Management
 ความเป็นมา ความหมาย ความส�าคญั ประเภทและรปูแบบ 
การประชุมและงานนทิรรศการ องค์ประกอบของธรุกิจการจดัประชุม 
การวางแผนและการด�าเนนิงานทีเ่ก่ียวข้อง ในข้ันตอนต่างๆของงาน
ประชุมองค์กรในประเทศและระหว่างประเทศที่ส�าคัญ การเสนอ 
ขอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและงานนิทรรศการนานาชาติ

HO 309 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม   3(3-0-6)
 Hotel Business Planning and Development
 การวางแผนและจัดการเชิงกลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจโรงแรม  
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมเพื่อการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ การ
ควบคุมภายใน การจัดการคุณภาพบริการและการปรับปรุงการเพิ่ม 
ผลผลิตภายในโรงแรมเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ

HO 310  การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม   3(3-0-6)
 Food and Beverage Management
 ประเภท รูปแบบสถานบริการอาหาร โครงสร้างการ
จัดการและการด�าเนินงาน การวางแผนรายการอาหาร การจัดซื้อ 
การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย กระบวนการผลิต การ
สุขาภิบาลอาหาร การวิเคราะห์รายได้และต้นทุน การตั้งราคาขาย 
การประมาณการอุปกรณ์เครื่องใช้และอัตราก�าลัง ความปลอดภัย
ในการท�างาน การศึกษานอกสถานที่

HO 311 การจัดการงานจัดเลี้ยง   3(2-2-6)
 Banquet Management
 ความหมาย ความส�าคัญ ประเภทของงานจดัเลีย้งและธรุกิจ 
บริการจัดงานเลี้ยง ขั้นตอนด�าเนินการในการจัดงาน การวางแผน 
รายการอาหารเคร่ืองดื่มส�าหรับจัดงานเลี้ยง การจัดเตรียมสถานที ่
อุปกรณ์เคร่ืองใช้และการตกแต่ง การเตรียมบุคลากร รูปแบบ  
การบริการในงานจัดเลี้ยง การค�านวณต้นทุน ปัญหาเฉพาะหน้าที่
อาจเกิดขึ้นและแนวทางป้องกัน กรณีศึกษา การศึกษานอกสถานที่

HO 312 การจัดการรีสอร์ท   3(3-0-6)
 Resort Management
 ประเภทและลกัษณะของธุรกิจรีสอร์ท การบรหิารจดัการ 
และการด�าเนินงาน การวางแผนและพัฒนารูปแบบกิจกรรม 
สนัทนาการ กลยุทธ์การตลาดส�าหรับธรุกิจรีสอร์ท ปัญหาการด�าเนนิ
งานธุรกิจรีสอร์ทและแนวทางแก้ไข การศึกษานอกสถานที่

HO 313 การจัดการบาร์   3(3-0-6)
 Bar Management
 ความหมายและความส�าคัญของบาร์ ประเภทเคร่ืองด่ืม  
วิธผีสมเครือ่งดืม่และการน�าเสนอ เพือ่บริการในโรงแรมและภตัตาคาร 
การสร้างสรรค์รายการเคร่ืองดืม่ การเตรียมบาร์และอปุกรณ์การจดัซ้ือ 
การคดิต้นทนุเคร่ืองดืม่ การบริการและการส่งเสรมิการขายเครือ่งด่ืม 
จริยธรรม กฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม

HO 314  การจัดการธุรกิจสปา   3(3-0-6)
 Spa Business Management
 วิวัฒนาการของสปา ความรูเ้ก่ียวกบัสปา ผลติภณัฑ์และ
บริการสปา แนวคิดเร่ืองสุขภาพองค์รวม หลักการและระบบงาน 
ในการจดัการธรุกิจสปา การด�าเนนิงานและกลยุทธ์การตลาด กฎระเบียบ 
และจริยธรรมที่เก่ียวข้องในการด�าเนินธุรกิจสปา การศึกษานอก
สถานที่

HO 315  การจัดการการบริการ   3(3-0-6)
 Service Operation Management
 ลกัษณะเฉพาะของการบริการ มาตรฐานการบรกิาร การ
วางแผนและการจัดการการบริการ ความสมดุลของอุปสงค์และ
อปุทาน การจดัเก็บสนิค้าคงคลงั การจดัการประสทิธภิาพการบริการ 
วงจรคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ

HO 410 สหกิจศึกษา   6(600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 การปฏบิติังานในสถานประกอบการในฐานะพนกังานช่ัวคราว 
ในงานท่ีได้รับมอบหมายซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพด้านการ
โรงแรมและการบริการเพื่อการท่องเที่ยว หรือตามที่ได้ก�าหนดไว้ 
การเขียนรายงานและการสัมมนาน�าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
การปฏบัิติงาน การประเมนิผลโดยพนกังานพีเ่ลีย้งและอาจารย์นเิทศ
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HR 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
 Human Resource Management
 การวางแผนทรัพยากรมนษุย์ การสรรหา คดัเลอืก การฝึก 
อบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย จรรยาบรรณในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

HR 301  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์   3(3-0-6)
 Strategic Human Resource Management 
รายวิชาบังคับก่อน : HR 201  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ก�าหนดกลยุทธ์และวางแผน 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เช่ือมโยงกับกลยุทธ์ขององค์การ ต้ังแต่
กลยุทธ์สรรหาคัดเลือก กลยุทธ์การพัฒนาและกลยุทธ์บ�ารุงรักษา
บุคคลในองค์การ

HR 302  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา 3(3-0-6)
 และคัดเลือก   
 Human Resource Planning, Recruitment 
 and Selection
รายวิชาบังคับก่อน : HR 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การคาดการณ์ความต้องการก�าลังคนเชิงปริมาณและ 
คณุภาพ เทคนคิการพยากรณ์ก�าลงัคน การวเิคราะห์งาน กระบวนการ
สรรหาคัดเลอืก เทคนคิต่างๆในการสรรหาคดัเลอืก และจรรยาบรรณ
ของผู้สรรหาคัดเลือก

HR 303  พนักงานสัมพันธ์   3(3-0-6)
 Employee Relations
รายวิชาบังคับก่อน : HR 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 วิวัฒนาการของการใช้แรงงาน ที่มีผลกระทบมาจากการ 
เปลีย่นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และการเมอืง กฎหมายแรงงาน 
องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการแรงงานสมัพนัธ์ การจดัระบบแรงงาน การ
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก และจริยธรรมของผู้บริหารแรงงาน

HR 304   พฤตกิรรมองค์การเพือ่การจดัการทรพัยากร  3(3-0-6)
 มนุษย์ 
 Organizational Behavior for HRM
 แนวคดิ หลกัการ ทฤษฎทีีเ่ก่ียวข้องกับพฤตกิรรมองค์การ 
การวิเคราะห์ตวัแปรทีส่่งผลต่อการปฏบัิตงิาน ระดบับคุคล กลุม่ และ
องค์การ ปัจจัยชีวภาพ ความสามารถ บุคลิกภาพ ค่านิยม ทัศนคติ 
การจูงใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร ภาวะผู้น�า  
อ�านาจและการเมือง ความขัดแย้ง และวัฒนธรรมองค์การ

HR 306  ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
 Human Resource Information System
รายวิชาบังคับก่อน : HR 201  การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การน�าระบบสารสนเทศและโปรแกรมส�าเร็จรูปด้านการ 
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึก 
ปฏิบัติการบริหารฐานข้อมูลทางด้านการสรรหาคัดเลือก การพัฒนา 
พนักงาน การจัดการผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และจรรยาบรรณของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศด้านทรพัยากร 
มนุษย์

HR 308  ความปลอดภัยและสขุภาพอนามัยในสถานที ่ 3(3-0-6)
 ท�างาน 
 Safety and Health in the Workplace
 กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับความปลอดภยัสขุภาพอนามยัและ 
สิง่แวดล้อมในการท�างาน หลกัการจดัการความปลอดภยั การส่งเสรมิ 
ความปลอดภัยในการท�างาน ความรู้และการจูงใจเก่ียวกับความ
ปลอดภัย การออกแบบกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย อันตราย
ด้านสุขภาพท่ีเกิดจากการท�างาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต การจัดการความเครียด

HR 309 การจัดการค่าตอบแทนการท�างาน   3(3-0-6)
 Compensation Management
รายวิชาบังคับก่อน : HR 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญาของการจัดการค่าตอบแทน
การท�างานในองค์การ ประเภทของค่าตอบแทน ปัจจยัทีม่ผีลกระทบ
ต่อการก�าหนดค่าตอบแทน กระบวนการจัดท�าโครงสร้างของค่า
ตอบแทน การประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ของ
องค์การ และจรรยาบรรณของผู้บริหารค่าตอบแทน

HR 
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HR 310   จิตวิทยาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
  Psychology in Human Resource Management
 การประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการทางจิตวิทยาในการ
จดัการทรพัยากรมนษุย์ ด้านการคดัเลอืก การพฒันา และการจดัการ
ผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การท�างานเป็น
ทีม มนุษย์สัมพันธ์ และความเครียดในการปฏิบัติงาน

HR 312  กฎหมายแรงงานกับการจัดการทรัพยากร  3(3-0-6)
 มนุษย์  
 Labour Law For Human Resource 
 Management
รายวิชาบังคับก่อน : LW 291 กฎหมายธุรกิจ
 การน�ากฎหมายแรงงานมาปรบัใช้กับการจดัการทรัพยากร
มนุษย์ เช่น กฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน 
กฎหมายว่าด้วยการจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน และการ
ด�าเนินคดีในศาลแรงงาน กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายประกัน
สังคม รวมทั้งกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาแรงงานในองค์การ

HR 313 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
 Human Resource Development
รายวิชาบังคับก่อน : HR 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี และหลักการทางด้านการ
พฒันาทรพัยากรมนษุย์ การก�าหนดกลยุทธ์ และแผนพฒันาพนกังาน 
การส�ารวจความจ�าเป็น จัดท�าโครงการ ก�าหนดหลักสูตร วางแผน
ด�าเนินงาน และประเมินผลการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ
ในงานฝึกอบรม และจรรยาบรรณนักฝึกอบรม

HR 314 การจัดการผลการปฏิบัติงาน  3(3-0-6)
 Performance Management
รายวิชาบังคับก่อน : HR 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 ขอบเขต กระบวนการ และองค์ประกอบของการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายขององค์การ การก�าหนด
เป้าหมายและดชันช้ีีวัดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ เทคนคิ
ต่างๆ ที่ใช้ในการประเมินผลการท�างานของพนักงาน รวมทั้งการน�า
ผลการประเมินไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมแก่บุคลากรในองค์การ

HR 401  สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
 Seminar in Human Resource Management
รายวิชาบังคับก่อน : HR 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และกรณีศึกษา
ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การฝึกวิเคราะห์ อภิปรายและ
น�าเสนอภายตามสภาพการท�างานของโลกการงานในปัจจุบัน

HR 402  ทักษะส�าหรับนักบริหารทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6)
 Human Resource in Practice
รายวิชาบังคับก่อน : HR 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 การออกแบบและฝึกปฏบัิตกิารใช้เคร่ืองมอืทางการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสรรหา คัดเลือก การฝึกอบรมพัฒนา 
การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ กฎหมายแรงงาน และแรงงาน 
สัมพันธ์
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I
IB  

IB 301   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)
 International Business Management   
รายวิชาบังคับก่อน : GM 201 องค์การและการจัดการ
 ความส�าคัญ ความหมายของธรุกิจระหว่างประเทศ รปูแบบ 
ธรุกรรม กิจกรรม และหลกัการของธรุกิจระหว่างประเทศ ปัจจยัและ
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมวัฒนธรรม และ
กฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อธรุกิจระหว่างประเทศ กระบวนการจดัการ
ส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ในด้านการจัดการตลาด การจัดการ
ด้านงานบุคคล การจัดการด้านการเงิน การจัดการข้ามวัฒนธรรม 
การจดัการการผลติ รวมทัง้ปัญหาและวิธกีารแก้ไขปัญหาท่ีสอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
 
IB 303   การตลาดระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
 International Marketing
รายวิชาบังคับก่อน : MR 201  หลักการตลาด
 ความส�าคัญของการท�าการตลาดระหว่างประเทศกับประเทศ 
คูค้่าส�าคญัๆ สภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรม สงัคม เศรษฐกิจ การเมอืง 
และกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการตลาดระหว่างประเทศ การปรับ 
ส่วนประสมทางการตลาดให้เข้ากับรสนิยมและความชอบของ 
ผูบ้รโิภคในตลาดแต่ละประเทศ การประยุกต์ใช้พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์
ในตลาดระหว่างประเทศ การก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายต่างๆ ใน
การตอบสนองความต้องการเฉพาะในตลาดแต่ละประเทศ การเข้าสู่
ตลาดระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาทางการตลาด

IB 305   การจัดการข้ามวัฒนธรรม   3(3-0-6)
 Cross Cultural Management 
รายวิชาบังคับก่อน : IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 แนวคิด บทบาท ความส�าคัญของการจัดการวัฒนธรรม
ข้ามชาติ วัฒนธรรมเชิงเปรียบเทียบ วัฒนธรรมและโครงสร้างเพื่อ
การตัดสินใจ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ การติดต่อสื่อสาร 
การจูงใจ ภาวะผู้น�า พฤติกรรมการบริหาร การบริหารความขัดแย้ง 
การเจรจาต่อรอง การด�าเนินนโยบายองค์การของแต่ละวัฒนธรรม 
นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแบบข้ามวัฒนธรรม 
รวมทั้งจริยธรรมส�าหรับการจัดการวัฒนธรรมข้ามชาติ

IB 306   การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Financial and Accounting
 Management 
รายวิชาบังคับก่อน : FN 201 การเงินธุรกิจ
 IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 ความส�าคัญของการเงินระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน 
โครงสร้างของการเงิน และตลาดทุนระหว่างประเทศในปัจจุบัน  
ผลกระทบทีม่ต่ีอการบรหิารความเสีย่งและอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา 
ต่างประเทศ ระบบอตัราแลกเปลีย่น และกลไกการปรับอตัราแลกเปลีย่น 
การลงทนุทางตรงและการลงทุนในกลุม่หลกัทรัพย์ และการบริการเงิน
ทนุหมนุเวียนระหว่างประเทศ วิธีลดความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 
รูปแบบต่างๆ ข้อดีและข้อจ�ากัดของวิธีการลดความเสีย่งรูปแบบต่างๆ

IB 309   ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)
 International Business English
รายวิชาบังคับก่อน : LA 241 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ 
การเขียนรายงานทางธรุกิจ ความเข้าใจตามเอกสารของธรุกิจระหว่าง 
ประเทศ การเสนอข้อมูลทางธุรกิจและการวิเคราะห์ข่าวสาร ข้อมูล
ทางธุรกิจระหว่างประเทศ การสืบค้นข้อมูลธุรกิจระหว่างประเทศ
โดยใช้อนิเทอร์เนต็ การเรยีบเรยีงและน�าเสนอข้อมลูธรุกิจเป็นภาษา
อังกฤษ
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IB 310   กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)
 International Business Law
รายวิชาบังคับก่อน : LW 291 กฎหมายธุรกิจ
 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ สัญญา
ซ้ือขายและการขนส่งระหว่างประเทศ สัญญาประกันภัย บทบาท
ขององค์การและข้อตกลงระหว่างประเทศ ปัญหาเก่ียวกับการด�าเนนิ
ธรุกิจระหว่างประเทศ สญัญาการผลติระหว่างประเทศ และการระงับ 
ข้อพิพาททางธุรกิจระหว่างประเทศ เน้นปัญหาและวิธีแก้ไข

IB 313 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Trade
รายวิชาบังคับก่อน : EC 200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 ทฤษฎทีางการค้าและนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศ 
องค์การระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและผลกระทบ
ของการรวมกลุ่ม การใช้ข้อมูลเบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ เพือ่พจิารณาก�าหนดนโยบายทางการค้าและเศรษฐกิจ ปัจจยั 
ทีม่ผีลกระทบต่ออตัราการแลกเปลีย่น การปรบัตวัของดุลการค้าและ
ดลุการช�าระเงิน ทฤษฎด้ีานอปุสงค์และอปุทานของสนิค้าและบรกิาร
ทีม่ผีลต่อการค้าระหว่างประเทศ นโยบายของรฐั และการท�าการค้า
ระหว่างประเทศไทยกับกลุม่ประเทศภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้

IB 314 การท�าธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย  3(3-0-6) 
 ตะวันออกเฉียงใต้ 
 Doing Business in ASEAN
รายวิชาบังคับก่อน :  IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 สภาพแวดล้อมในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ การหา
โอกาสจากการรวมกลุม่เศรษฐกิจ การสนบัสนนุ และบทบาทของรฐั
ทีจ่ะเอือ้ต่อการท�าธุรกิจในภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้ การสร้าง 
เครือข่ายของกลุ่มธุรกิจในภูมิภาค การวางแผนในการบรหิารจัดการ 
ด้านโลจิสติกส์ การตลาด การผลิต การเงินเพื่อสร้างแผนธุรกิจ
ในสินค้า หรือบริการท่ีมีศักยภาพจากประเทศไทยเพื่อสามารถเป็น
เจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศขนาดย่อม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้

IB 315 การจัดการธุรกิจบันเทิงระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 International Entertainment Business 
 Management
 แนวคิด และความส�าคญัของธุรกิจบันเทงิระหว่างประเทศ 
ในด้านการจัดการ โดยการศึกษาสภาพแวดล้อมที่แตกต่างในแต่ละ
ประเทศเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจบันเทิงในต่างประเทศ  
รวมทัง้เพือ่ปรับแผนการตลาดระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับตลาด
เป้าหมาย และศึกษาถึงช่องทางการขยายธุรกิจบันเทิงเพื่อให้เข้าถึง 
ผูบ้รโิภคในต่างประเทศ เน้นการศึกษาจากกรณศึีกษาของธรุกิจบันเทงิ 
ญี่ปุ่นและเกาหลี

IB 316 การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร  3(3-0-6) 
 ระหว่างประเทศ
 International Foods Industry Management
 แนวคิด และความส�าคญัของธุรกิจอาหารระหว่างประเทศ 
ในด้านการจัดการ โดยศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างเพื่อก�าหนด
กลยุทธ์ในการเข้าสูธ่รุกิจอาหารในต่างประเทศ รวมทัง้เพือ่ปรับแผน 
การตลาดระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายช่องทางการ
ขยายธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคในต่างประเทศ ระบบการจัดการ 
โลจิสติกส์ในสินค้าอาหารจากประเทศไทยสู ่ประเทศเป้าหมาย  
เน้นการศึกษาจากกรณีศึกษาของบริษัทอาหารของไทยท่ีประสบ 
ความส�าเร็จในระดับโลก

IB 317 การจัดการธุรกิจยานยนต์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
  International  Automobile Business 
 Management
 แนวคิด และความส�าคัญของธุรกิจช้ินส่วนยานยนต์
ระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเข้าสูธ่รุกิจในต่างประเทศ การจดัการ
ด้านการตลาด การวางแผนในการจัดงานแสดง หรือการมีส่วนร่วม 
ในงานแสดงของธรุกิจยานยนต์ระดับโลก สร้างพนัธมติร และเครอืข่าย 
ด้านการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาค  
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IB 401   สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)
 Seminar in International Business Management
รายวิชาบังคับก่อน : IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 IB 303 การตลาดระหว่างประเทศ
 การวิเคราะห์กรณศีกึษาและปัญหาต่างๆ ทีธุ่รกิจระหว่าง 
ประเทศท่ีเผชิญอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การก�าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา การตัดสินใจใน
กรณศีกึษาโดยน�าหลกัทฤษฎมีาประยุกต์ใช้ และการน�าประเด็นส�าคญั 
ทางธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบันมาอภิปรายในชั้นเรียน

IB 402   การจัดการโซ่อุปทานระหว่างประเทศ  3(3-0-6)
 International Supply Chain Management
รายวิชาบังคับก่อน : IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 ความหมาย ความส�าคญัของการจดัการโซ่อปุทาน ทีม่ต่ีอ 
การท�าธรุกิจระหว่างประเทศ ได้แก่การบริหารและการจดัหาวัตถุดิบ 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการสั่งซ้ือและน�าเข้าสินค้า การกระจายสินค้าไปสู่ 
ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออก การขนส่งระหว่างประเทศ และ
การวางเครือข่ายคลงัสนิค้า การใช้ระบบข้อมลูในการก�าหนดกลยุทธ์
การจัดการ การค�านวณภาษีน�าเข้า เงื่อนไขการช�าระเงินในเอกสาร
การค้า การด�าเนินงานด้านเอกสารที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมท้ังหมด
ในการจัดการโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ 
การขนส่ง คลังสินค้า ผู้ผลิต การตลาด และผู้บริโภค

IB 403 กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)
  Strategies for International Business Entry  
รายวิชาบังคับก่อน : IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก  
ทัง้ภายนอกและภายในองค์การ การก�าหนดกลยุทธ์ในการเข้าสูธ่รุกิจ
ระหว่างประเทศ เช่น การส่งออก การให้ใบอนญุาตการผลติ การร่วมทนุ 
และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และการลงทุนโดยการเปิดสาขา
ในต่างประเทศ

IB 405  การจัดการเพื่อการส่งออกและการน�าเข้า 3(3-0-6)
 Export-Import Management
รายวิชาบังคับก่อน : IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 ภาพรวมการส่งออกและการน�าเข้าสนิค้า ประเภทผู้ส่งออก 
การวางแผนการส่งออก การวางแผนเพื่อจัดแสดงสินค้าระหว่าง
ประเทศ การค�านวณต้นทนุ การขาย-ช�าระเงินระหว่างประเทศ การ
ประกันภัยการเลือกซ้ือ และผู้จัดจ�าหน่ายการตลาดเพื่อการแข่งขัน
ในตลาดโลก การจัดตั้งบริษัทส่งออก จรรยาบรรณของผู้ส่งออก 
 และผู้น�าเข้า

IB 406 การเจรจาต่อรองธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Business Negotiation
รายวิชาบังคับก่อน : IB301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 บทบาทของการเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศการเตรียมตวั 
ก่อนการเจรจา ข้ันตอนกระบวนการเจรจา เทคนคิในการเจรจาต่อรอง 
การปิดการเจรจาตามความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่ละประเทศ 
ผลกระทบของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
กลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง การเป็นนัก 
โน้มน้าวการเจรจา บทบาทของรัฐในการเจรจาต่อรอง ศีลธรรม 
จรรยาบรรณ และมารยาทในการต่อรอง

IB 407 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับภูมิภาค 3(3-0-6)
 Regional Business Environment
รายวิชาบังคับก่อน : IB 301 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
 การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม
และวัฒนธรรม ประชากร ระบบนิเวศวิทยาท่ีมีผลต่อการท�าธุรกิจ 
สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แนวโน้มด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองระดับภูมิภาค ศูนย์กลางการค้าและการเงิน
ระดับภูมิภาค ระบบเศรษฐกิจโลก การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา 
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจการค้าระดับภูมิภาค นโยบายการลงทุนและ
ประเดน็ต่างๆเก่ียวกับการปกป้องทรพัย์สนิทางปัญญา ศีลธรรมและ
จรยิธรรมในการท�าธรุกิจ สถานการณ์ปัจจบัุนของโลก ทีส่่งผลต่อการ
ท�าธุรกิจระหว่างประเทศ
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ID 291 พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 1  3(2-2-5)
 Fundamental to Interior Design 1
 องค์ประกอบและข้ันตอนการออกแบบตกแต่งภายในข้ัน 
พื้นฐาน ทฤษฎีและภาคปฏิบัติเรื่องสี การท�าหุ่นจ�าลองเพื่อน�าเสนอ 
แนวคดิพืน้ฐาน ในการน�าเสนอผลงานการออกแบบ 2 มติิ และ 3 มติิ 
ที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ขนาดและสัดส่วนของเคร่ืองเรือน  
ที่สัมพันธ์กับสรีระมนุษย์

ID 292 พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 2  3(2-2-5)
 Fundamental to Interior Design 2
รายวิชาบังคับก่อน : ID 291 พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 1
 รูปแบบงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างงานระบบข้ัน
พื้นฐาน ระบบเอกสารในงานสถาปัตยกรรมภายใน การใช้อุปกรณ์ 
ดนิสอไม้ สนี�า้ สโีปสเตอร์ ในการน�าเสนอผลงานการออกแบบ 2 มติ ิ
และ 3 มติิ การฝึกท�าหุ่นจ�าลองในงานสถาปัตยกรรมภายใน เทคนคิ 
การออกแบบเบ้ืองต้น การน�าเสนอผลงาน การจดัท�าโครงการออกแบบ 
ตกแต่งภายใน

ID 302 การออกแบบตกแต่งภายใน 1 3(2-2-5)
 Interior Design 1
รายวิชาบังคับก่อน : ID 292 พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน 2
 หลกัการและทฤษฎพีืน้ฐานในการออกแบบตกแต่งภายใน 
การจดัพืน้ทีแ่ละประโยชน์ใช้สอย หลกัการจดัวางเคร่ืองมอื การก�าหนด 
ขนาดและสัดส่วนของเคร่ืองเรือน หลักการตกแต่งอาคารพักอาศัย 
อาคารขนาดเลก็และขนาดกลาง ในรปูแบบต่างๆ ให้มปีระโยชน์ใช้สอย 
เหมาะสมกับอาคารสถานที่ ทักษะการน�าเสนอความคิดและผลงาน 

ID 303 การออกแบบตกแต่งภายใน 2 3(2-2-5)
 Interior Design 2
รายวิชาบังคับก่อน : ID 302 การออกแบบตกแต่งภายใน 1
 การออกแบบตกแต่งภายในจากสถานที่จริงในอาคารพัก
อาศัยขนาดกลาง อาคารพาณิชยกรรมขนาดเล็ก การส�ารวจตรวจ
สภาพอาคาร โครงสร้าง ระบบต่างๆ สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกของอาคาร วิเคราะห์สภาพปัญหา ส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
ศิลปกรรมไทย และการสร้างแนวทางในการออกแบบให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน 

ID 304 การออกแบบตกแต่งภายใน 3 3(2-2-5)
 Interior Design 3
รายวิชาบังคับก่อน : ID 303 การออกแบบตกแต่งภายใน 2
 กระบวนการการพัฒนาและประยุกต์ใช้ การวางผังและ
แนวคดิในการออกแบบตกแต่งภายใน ส�าหรับอาคารพกัอาศัยขนาดใหญ่ 
ทีม่คีวามสมัพนัธ์ของประโยชน์ใช้สอยมากข้ึน อาคารเชิงพาณชิยกรรม 
ขนาดกลาง การจัดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอย ระบบความปลอดภัย
ของอาคาร และการสร้างสุนทรียภาพที่เหมาะสม
 
ID 307  คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน  3(2-2-5)
 Computer for Interior Design 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบตกแต่ง
ภายในด้วยโปรแกรมต่างๆ ส�าหรับการเขียนแบบเบ้ืองต้น ทั้งใน
ลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติเบื้องต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการน�าเสนอ
ผลงาน 

ID 308  แนวความคิดในการออกแบบ 3(3-0-6)
 Design Concept 
 หลักเกณฑ์ ปรัชญา แนวความคิดในการออกแบบงาน
ตกแต่งภายในอาคารสถานที่ต่างๆ 

ID 309  วัสดุส�าหรับงานตกแต่งภายใน  3(3-0-6)
 Materials for Interior Design 
 วัสดุของงานตกแต่งภายในทกุหมวด คุณสมบัติการใช้สอย 
และการบ�ารุงรักษา เช่น วัสดุส�าหรับท�าพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ผ้าบุ
เครื่องเรือน ผ้าบุผนัง สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ  

ID 315  ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน  3(3-0-6)
 History of Interior Achitecture 
 ประวัติความเป็นมา รูปแบบและองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมภายในอาคาร เครื่องเรือนทางตะวันตกและตะวัน
ออก วิวัฒนการและความแตกต่างของสถาปัตยกรรมภายในอาคาร
ยุคสมัยต่างๆ อันเป็นรากฐานแห่งอารยธรรมความเจริญ ของงาน
สถาปัตยกรรมภายในและเครื่องเรือนยุคปัจจุบัน 

ID 
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ID 316  เทคโนโลยีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3(2-2-5)
 Technology for Furniture Design 
 หลักการและทฤษฎีการออกแบบเคร่ืองเรือนติดตายและ
ลอยตัว โครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และเคร่ืองจักรที่ใช ้
ในการผลติและการตดิต้ัง การปฏบัิติการออกแบบเครือ่งเรือนติดตาย
และลอยตัว ในรูปแบบระบบพิกัดและระบบถอดประกอบ 

ID 318  เทคโนโลยีการก่อสร้างส�าหรับงานออกแบบ 3 (2-2-5)
 ตกแต่งภายใน  
 Construction Technology for Interior Design
 เทคโนโลยีการก่อสร้างที่สัมพันธ์กับงานตกแต่งภายใน 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มคีวามสมัพนัธ์ เหมาะสม และปลอดภยั
ส�าหรับผู้ใช้งาน 

ID 319  งานระบบประกอบอาคาร  3(2-2-5)
 Building System
 ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบตกแต่งภายในกับ
โครงสร้างอาคาร วัสดุก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล 
ระบบปรับอากาศ รวมท้ังงานระบบอื่นที่เก่ียวข้อง การเขียนแบบ
สญัลกัษณ์ของวัสดุและการท�ารายละเอยีดส่วนประกอบ รวมทัง้ปัญหา 
ของงานระบบที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายในท้ังจากแบบ
และสถานที่จริง 

ID 320 การออกแบบตกแต่งภายใน 4  3(2-2-5)
 Interior Design 4
รายวิชาบังคับก่อน : ID 304 การออกแบบตกแต่งภายใน 3
 กระบวนการออกแบบตกแต่งและเทคนิคในการวางผัง
ส�าหรับอาคารใหญ่ ซ่ึงเป็นโครงการอาคารเพื่อธุรกิจพาณิชยกรรม
และอาคารสาธารณะต่างๆ ศึกษาและวจิยัความต้องการท่ีก�าหนดข้ึน 
จากผูใ้ช้งาน เพือ่ก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆในการออกแบบส�าหรบั 
ความต้องการพิเศษท่ีหลากหลายของงานอาคารขนาดใหญ่ การ
ก�าหนดรายละเอียดของรายการประกอบแบบ และเทคนิคในการน�า
เสนอผลงานในขั้นตอนการสร้างสรรค์ ส�าหรับโครงการขนาดใหญ่

ID 321 การออกแบบตกแต่งภายใน 5 3(2-2-5)
 Interior Design 5
รายวิชาบังคับก่อน : ID 320 การออกแบบตกแต่งภายใน 4
 กระบวนการออกแบบตกแต่งและเทคนิค ในการวางผัง
ส�าหรับอาคารพาณิชยกรรมและอาคารสาธารณะขนาดใหญ่พิเศษ 
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆในการออกแบบ รายละเอยีด รายการประกอบ
แบบเทคนิคในการน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ส�าหรับโครงการขนาด
ใหญ่พิเศษ

ID 354  การประกอบวิชาชีพทางการออกแบบ 3(2-2-5)
 ตกแต่งภายใน  
 Professional Practice in Interior Design 
 กระบวนการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน ได้แก่ 
การติดต่อกับผู้ว่าจ้างออกแบบ การเขียนโครงการ การจัดแผนงาน 
การประสานงานกับสถาปนกิและวิศวกร การเสนอแบบร่างและแบบ 
ก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบรับงานการก่อสร้าง การบริหาร 
และการจัดการภายในส�านักงาน มารยาทในการปฏิบัติวิชาชีพ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

ID 355  การออกแบบจัดแสงเพื่องานออกแบบ 3(2-2-5)
 ตกแต่งภายใน  
 Interior Lighting Design 
 ลกัษณะและประเภทของดวงไฟแบบต่างๆ ความเหมาะสม 
ในการใช้งานของดวงไฟแต่ละประเภท เกณฑ์ในการจัดแสงภายใน
ตัวอาคาร ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอย ความงาม ความปลอดภัย และ
การประหยัดพลังงาน 

ID 358  ธุุรกิจการออกแบบตกแต่งภายใน   3(3-0-6)
 Business Management in Interior Design 
 การจดัองค์กรธุรกิจงานตกแต่งภายใน การวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการทางการตลาด การสร้างกลยุทธ์ การ
บริหารการเงินในองค์กร และการประเมนิผลการด�าเนนิงานทางด้าน 
ธุรกิจการออกแบบตกแต่งภายใน
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ID 360 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบตกแต่งภายใน  3(2-2-5)
 Photography for Interior Design 
 ประวัตกิารถ่ายภาพโดยสงัเขป หลกัการท�างานของกล้อง
ถ่ายภาพ ส่วนประกอบของกล้อง อปุกรณ์ต่างๆ หลกัการจดัภาพและ 
วิธีการถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆ ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อใช้ในงาน 
ออกแบบตกแต่งภายใน 

ID 361 การออกแบบนิทรรศการ  3(2-2-5)
 Exhibition Design 
 ประวัติการจัดนิทรรศการ การวางแผนงาน ปฏิบัติการ
การออกแบบจัดแสดง และการแสดงประเภทต่างๆ ในอาคารทั่วไป
และอาคารร้านค้า การน�าความรูพ้ืน้ฐานและเทคนคิทีเ่ก่ียวข้องมาใช้
ในการแสดงนทิรรศการ เพือ่ให้สมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อมในปัจจบัุน 

ID 362  ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน  3(2-2-6)
 Folk Arts and Crafts 
 ลักษณะวิวัฒนาการของศิลปะพื้นบ้านและหัตถกรรม
พื้นบ้าน ตลอดจนประโยชน์ใช้สอย รวมท้ังสภาพแวดล้อมท้องถ่ิน 
แหล่งผลิตในภูมิภาค พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมความงาม เพื่อการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน
 
ID 363 การออกแบบตกแต่งลักษณะไทย 1  3(2-2-5)
 Thai Style Interior Design 1
 ลักษณะเครื่องเรือนที่มีเอกลักษณ์ของศิลปกรรมไทยเพื่อ
การตกแต่งภายใน และส่วนประกอบอื่นๆของสถาปัตยกรรมไทย 
รูปแบบเครื่องเรือนไทยประเภทต่างๆ รวมท้ังแบบฉบับของสุโขทัย 
อยุธยาและรตันโกสนิทร์ เพือ่น�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 

ID 364 การออกแบบตกแต่งลักษณะไทย 2 3(2-2-5)
 Thai Style Interior Design 2
 ปฏิบัติงานออกแบบตกแต่งเคร่ืองเรือนสิ่งตกแต่งภายใน
อาคารสถานท่ี โดยศึกษาข้อมลูในการออกแบบท้ังด้านการใช้สอยใน
สภาพปัจจุบัน จากศิลปกรรมไทย ประณีตศิลป์ หัตถกรรมพื้นบ้าน 
และศลิปกรรมไทยร่วมสมยั ในด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลติ ท้ังแบบ 
ประเพณี แบบท้องถ่ิน และแบบสากล น�ามาออกแบบให้มีความ 
เป็นไทยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ID 366 การบริหารงานพิพิธภัณฑ์  3(2-2-5)
 Museum Administration 
 การจดัตกแต่งภายใน รวมถึงการจดัพพิธิภณัฑ์และการจดั
นิทรรศการ กรรมวิธีการติดตั้ง เทคนิคที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมทั่วไป และมีการศึกษานอกสถาที่ 

ID 367 สัมมนาการออกแบบตกแต่งภายใน  3(3-0-6)
 Interior Design Seminar 
 สมัมนาในหัวข้อการตกแต่งภายใน เพือ่แลกเปลีย่นความรู้
ความคดิเห็นแนวทางการออกแบบ ฝึกฝนการวิเคราะห์ วจิารณ์งาน
ออกแบบตกแต่งภายใน เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีได้จากการสมัมนาน�ามา
เปรียบเทียบเป็นรายงาน ที่สามารถน�ามาใช้ประกอบในการออกแบบได้ 

ID 368 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการออกแบบ 3(2-2-5)
 ตกแต่งภายใน  
 Special Topic in Interior Design 
 การศึกษาเรื่องต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบตกแต่ง
ภายใน โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อ
ในการศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสม 

ID 369  ภูมิสถาปัตยกรรมเพื่องานตกแต่งภายใน  3(2-2-5)
 Landscape for Interior Design 
 การออกแบบจัดสวนแบบต่างๆ ลักษณะและชนิดของ
พันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน และการจัดสวนส�าหรับที่พักอาศัย 
สถานที่สาธารณะ วิธีปลูกเลี้ยง บ�ารุงรักษา และขยายพันธุ์ 

ID 370 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบ  3(2-2-5)
 Computer for Design 
 การใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบังานออกแบบตกแต่ง 
เทคนิคขั้นสูง ในการน�าเสนองาน 3 มิติ ในการออกแบบตกแต่ง

ID 371 เทคนิคการออกแบบตกแต่ง  3(2-2-5)
 Decoration Techniques
 หลกัการและทฤษฎพีืน้ฐาน ในการออกแบบตกแต่งภายใน 
และภายนอกอาคาร เทคนิคและวิธีการน�าเสนอผลงาน 2 มิติ และ 
3 มิติ การออกแบบพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยที่สัมพันธ์กับสภาพ
แวดล้อมสะดวกสบายและสวยงาม
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ID 372 พื้นฐานการออกแบบอาคาร   3(2-2-5)
 เพื่อการประหยัดพลังงาน
 Design Fundamental for Energy Conservation
 in Building
 ทฤษฎเีบ้ืองต้นในการออกแบบอาคาร การจดัวางผงัอาคาร 
ปัญหาด้านสภภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการใช้พลังงานในอาคาร การ
เลอืกใช้วัสด ุการอออกแบบอาคารให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพือ่การ
ใช้พลังงานในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

ID 373 คอมพิวเตอร์ส�าหรับการน�าเสนอผลงาน  3(2-2-5)
 การออกแบบ
 Cumputer for Design Presentation
 การใช้โปรแกรมต่างๆด้วยคอมพิวเตอร์น�าเสนอ ผลงาน
ในลกัษณะ 2 มติิ การจดัวางองค์ประกอบในงานออกแบบเพือ่ความ
สวยงามและความสมบูรณ์ในงานออกแบบ

ID 400  โครงงานศิลปนิพนธ์  3(2-2-5)
 Art Thesis Preparation 
รายวิชาบังคับก่อน : ID 320 การออกแบบตกแต่งภายใน 4
 การประมวลทฤษฎ ีวิธกีารหาข้อมลู การใช้เครือ่งมอื และ
วิธกีารรวบรวมข้อมลูในการอ้างองิ การเขียนรายงาน นกัศกึษาจะต้อง 
ปรกึษาอาจารย์ท่ีปรกึษาศลิปนพินธ์ จดัท�าโครงร่างศิลปนพินธ์ และขอ 
อนมุติัต่อคณะกรรมการด�าเนนิงานศลิปนพินธ์ เพือ่ใช้เป็นภาคนพินธ์
ในงานศิลปนิพนธ์

ID 401  ศิลปนิพนธ์  6(0-6-12)
 Art Thesis 
รายวิชาบังคับก่อน : ID 321 การออกแบบตกแต่งภายใน 5
 ID 400 โครงงานศิลปนิพนธ์
 น�าความรูท้ีไ่ด้ศึกษาตลอดหลกัสตูรมาเป็นแนวทางในการ 
ท�าศิลปนิพนธ์ โดยท�างานต่อเนื่องจากรายวิชาเตรียมโครงงานศิลป
นิพนธ์ ด้วยการศึกษาขอบเขตของงาน พิจารณาความเป็นไปได้

ของโครงการ กฎหมายและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์พื้นที่ภายใน รายละเอียดความต้องการของโครงการ 
แนวความคิดในการออกแบบ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับงาน
สถาปัตยกรรมภายใน นักศึกษาจะต้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาศิลป
นิพนธ์ในช่วงระหว่างการออกแบบ และรับการประเมินผลจากคณะ
กรรมการศลิปนพินธ์ งานศลิปนพินธ์ประกอบด้วย เอกสารภาคนพินธ์ 
งานออกแบบตกแต่งภายใน (สถาปัตยกรรมภายใน) และการท�าหุ่น
จ�าลอง รวมถึงการจัดแสดงผลงานต่อสาธารณะ

ID 411  การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  0(300 ช่ัวโมง)
 Practicum 
 ฝึกการปฏิบัติวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายใน ฝึกการ
ท�างานร่วมกับบคุคลอืน่ในองค์กรทางวิชาชีพ เพือ่เสริมสร้างทศันคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพทางการออกแบบตกแต่งภายใน 

IE 200  สถิติวิศวกรรมเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Engineering Statistics
 สถิติกับการตัดสินใจและวางแผนในการด�ารงชีวิตและ 
ประกอบอาชีพ ตวัแปรสุม่ ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะ 
เป็นของตัวแปรสุม่ การแจกแจงบททวินามแบบปัวส์ซองและแบบปกติ 
ประชากรและตัวอย่าง การส�ารวจตัวอย่าง การประมาณค่า และ
การทดสอบสมมติุฐานเก่ียวกับค่าเฉลีย่และค่าสดัส่วนของ  ประชากร 
ชุดเดียวและสองชุด การวางแผนการทดลองเบ้ืองต้นและ การวเิคราะห์
ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์
อนุกรมเวลาเลขดัชนี การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเคร่ืองมือในการ 
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม

IE 201  ปฏิบัติการฝึกฝีมือช่าง  3(3-0-6)
 Practices
 ศกึษาการท�างานตลอดจนวิธใีช้เคร่ืองมอืช่างต่างๆ โดยเน้น 
ความถูกต้อง ทักษะ ความเหมาะสม และความปลอดภัยของการ 
ใช้เครื่องมือ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้วัดขนาด

IE 
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IE 204  ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Probability and Engineering Statistics
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านวิศวกรรม หลกัการ 
เบ้ืองต้นของทฤษฎคีวามน่าจะเป็น ตัวแปรสุม่และการแจกแจก ความ
น่าจะเป็นแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง การอนุมานทางสถิติ 
และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
และสองทาง การวิเคราะห์ความถดถอยและสัมประสิทธิ์ สัมพันธ์
การสุม่ตัวอย่างเพือ่การยอมรับคณุภาพของผลติภณัฑ์ และการใช้วิธ ี
การทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

IE 205  กรรมวิธีการผลิต   3(3-0-6)
 Manufacturing Processes
 ทฤษฎีและแนวคิดของกรรมวิธีการผลิต เช่น การหล่อ 
การขึ้นรูปร้อนและเย็น การผลิตด้วยเครื่องจักร คุณสมบัติของวัสดุ 
การเช่ือม การปรับปรุงคุณสมบัติด้วยความร้อน ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต และการหาต้นทุนการผลิตเบื้องต้น

IE 206  วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Materials
รายวิชาบังคับก่อน :  PH 201 ฟิสิกส์ 1
 หลักการข้ันมูลฐานของวัสดุศาสตร์ เน้นในด้านความ 
สมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและคุณสมบตัขิองวัสดุประเภทโลหะ และ 
อโลหะ พลาสติก เซรามิค แอสฟัสท์ ไม้ คอนกรีต และโพลิเมอร์ 
แผนภาพสมดุลและการแปลความหมาย การทดสอบและความ
หมายของการทดสอบคุณสมบัติ รูปโครงสร้างผลึก การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคด้านความสัมพันธ์ของคุณสมบัติวัสดุ
ทางวศิวกรรม และวธีิการควบคุมโครงสร้างจลุภาค การเลอืกใช้วัสดุ
ทางวิศวกรรม และกระบวนการผลิต 

IE 209 อุณหพลศาสตร์   3(3-0-6)
 Thermodynamics
รายวิชาบังคับก่อน : MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 นิยามและสังกัปพื้นฐานหน่วยเอสไอ กฎข้อที่ศูนย์  
กฎข้อที่หนึ่ง และกฎข้อที่สอง ของเทอร์โมไดนามิกส์สมการการไหล 
สม�า่เสมอการใช้กฎข้อทีส่องกับระบบปิดและระบบเปิด วัฏจกัรความร้อน 
ปั๊มความร้อนวัฏจักรความเย็น วัฏจักรคาร์โนต์ พลังงาน เอ็นโทรปี 
หลักการพื้นฐานของการถ่ายเทความร้อนและพลังงาน

IE 211   กลศาสตร์ของไหล  3(3-0-6)
 Fluid Mechanics
รายวิชาบังคับก่อน : IE 285 กลศาสตร์วิศวกรรม
 คุณสมบัติของของไหล สมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง นิยาม
และวิธวิีเคราะห์การไหล ความต่อเนือ่ง สมการโมเมนตมัและพลงังาน 
ส�าหรับปริมาตรควบคุมจ�ากัด ความสัมพันธ์ของความเค้นและ
ความเครียดของของไหลแบบนิวโตเนียน สมการของความต่อเนื่อง
และการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายทางพลศาสตร์  
สงักัปช้ันของเขต การไหลในท่อ เคร่ืองจกัรกังหัน การไหลแบบอดัได้

IE 212   ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 1(0-3-0)
 Mechanical Engineering Laboratory
รายวิชาบังคับก่อน : IE 209 อุณหพลศาสตร์ 
 IE 211 กลศาสตร์ของไหล
 งานทดลองเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้นักศึกษา เกี่ยวกับบาง
ทฤษฎท่ีีได้ศกึษามาทางด้านวิศวกรรมเครือ่งกล เช่น อณุหพลศาสตร์ 
กลศาสตร์ของไหล เป็นต้น

IE 214  การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4)
 Engineering Drawing
 มาตรฐานของงานเขียนแบบ อปุกรณ์เขียนแบบและวิธีใช้ 
การเขียนตัวอักษร ภาพเพอร์สเป็กตีฟ และออโธกราฟิก ภาพตัด 
และสัญนิยม การบอกขนาด การเขียนแบบงานประกอบ การเขียน 
ภาพออโธกราฟิก การเขียนแบบใช้งาน เส้นตรงและระนาบ การ
วิเคราะห์วัตถุด้วยเรขาบรรยาย การใช้วิวช่วย การหมนุรอยตดั การคลี่ 
การสเก็ตซ์ภาพด้วยมอื และการเขียนแบบทางวิศวกรรม 2 มติ ิและ 
3 มิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

IE 216  วิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6)
 Electrical Engineering  
รายวิชาบังคับก่อน : PE 111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับข้ัน 
พืน้ฐาน หน่วยวดัทางด้านไฟฟ้าแรงเคลือ่นไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความ 
ต้นทุน กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอพพ์ วงจรแม่เหล็กพื้นฐาน  
เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า มอเตอร์กระแสตรง มอเตอร์กระแสสลบั การผลติ 
กระแสไฟฟ้าระบบหนึ่งเฟสและสามเฟส หม้อแปลงไฟฟ้า วิธีการ 
ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวน�า อิเล็กทรอนิกส์ก�าลัง 
วงจรเรียงกระแส หลักการเบื้องต้นของเครื่องจักรกลไฟฟ้าอุปกรณ ์
การวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
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IE 217  ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า  3(3-0-6)
 Electrical Engineering Laboratory 
รายวิชาบังคับก่อน : IE 216 วิศวกรรมหรือรายวิชาที่ต้องเรียนควบ 
 ท�าการทดลองเพือ่ศึกษาการใช้เครือ่งมอืวัดทางไฟฟ้าและ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การวัด 
ก�าลงัไฟฟ้าและตวัประกอบก�าลงัวงจรไฟฟ้าสามเฟส หม้อแปลงไฟฟ้า 
เคร่ืองกลไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเช่นเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า 
กระแสตรงและมอเตอร์เหนี่ยวน�าเป็นต้น เพื่อการเสริมความรู้ทาง 
ทฤษฎีของหัวข้อต่างๆ ในวิชา IE 216

IE 285   กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Mechanics
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล สถิตยศาสตร์ของของไหล
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนภุาคและวตัถุเกร็ง และกฎการ
เคลือ่นท่ีข้อท่ีสองของนวิตัน งานและพลงังาน อมิพลัล์และโมเมนตัม

IE 300   การจัดการวิศวกรรม   3 (3-0-6)
 Engineering Management
 หลักการของการบริหารแบบใหม่ ถึงการเพิ่มผลผลิต 
มนุษยสัมพันธ์ ความปลอดภัยเก่ียวกับการท�างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ปัญหามลภาวะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม 
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด และการ
บริหารโครงการ 
 
IE 304   การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ   3(3-0-6)
 Statistical Quality Control
รายวิชาบังคับก่อน : PE 107 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
 การจดัการทางด้านควบคมุคุณภาพโดยอาศัยหลกัทางสถิติ 
เทคนิคการควบคุมคุณภาพต่างๆและการประกันคุณภาพ การออกแบบ 
ระบบควบคมุคณุภาพ ความน่าเช่ือถือทางวิศวกรรมส�าหรับการผลติ 
แผนภาพการควบคุมและตรวจสอบ และมาตรฐาน อุตสาหกรรม
ทางด้านคุณภาพ

IE 306   วิศวกรรมเครื่องมือ 3(3-0-6)
 Tools Engineering
 การวิเคราะห์ การวางแผน การออกแบบ การผลิต และ 
การน�าไปใช้งานเก่ียวกับเคร่ืองมอืต่างๆทีใ่ช้ในการผลติ เช่น เครือ่งตดั 
เครือ่งเจาะ เคร่ืองมอืน�าเจาะ และเครือ่งมอืจบัยึดช้ินงาน เมือ่ท�างาน
กับเครื่องมือกลดายส์ ส�าหรับงานโลหะ งานหล่อ เป็นต้น

IE 307  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Economy
รายวิชาบังคับก่อน : IE 204 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
 การค�านวณความสัมพันธ์ระหว่างค่าของเงินกับเวลา  
การคิดอัตราดอกเบี้ย มูลค่าเงินต้นเทียบเท่าปีปัจจุบัน ค่าเทียบเท่า 
เงินจ่ายเท่ากันทุกปี การหาอัตราผลตอบแทน อัตราส่วนของ 
ผลประโยชน์ต่อการลงทนุ การทดแทนทรัพย์สนิ การคดิค่าเสือ่มราคา 
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ภาษี และการวิเคราะห์ความไว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์

IE 308  วิศวกรรมความปลอดภัย  3(3-0-6)
 Safety Engineering
 ลักษณะและวิธีป้องกันอันตรายที่เกิดในการผลิตทาง
อตุสาหกรรม หลกัการควบคุมสภาพแวดล้อมในอตุสาหกรรม กฎหมาย 
ความปลอดภยั หลกัการจดัการความปลอดภยั จติวิทยาอตุสาหกรรม 
หลักในการจัดสถานที่ท�างานและโรงงานให้ปลอดภัย การป้องกัน
อบัุตภิยัจากเครือ่งจกัร เครือ่งมอืกล อปุกรณ์ขนย้ายวัสด ุการป้องกัน
ภยัทีเ่ก่ียวกับไฟฟ้า การป้องกันอคัคภียัและการสูอ้คัคภียั และอปุกรณ์
ป้องกันภัยต่างๆ ตลอดจนการจราจรภายในโรงงาน

IE 310  การจัดการโครงการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Industrial Project Management
 การวางแผนโครงการ ชนิดของโครงการต่างๆ เช่น  
โครงการอสังหาริมทรัพย์ โครงการธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น การ 
ติดตามโครงการโดยใช้เครื่องมือ CPM, PERT, Gantt Chart การ 
ควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ วัฏจักรของโครงการ การคัดเลือก 
โครงการ การสือ่สารและประสานงานโครงการ การควบคมุโครงการ 
การประเมินผลโครงการ การรายงานผลโครงการ การจัดพนักงาน 
การจูงใจ การมอบหมาย การใช้อ�านาจ การจัดการความขัดแย้ง  
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ เพือ่บริหารโครงการและกรณ ี
ศึกษาการจัดการโครงการ
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IE 313   การออกแบบโรงงานและระบบอ�านวย 3(3-0-6)
 ความสะดวก
 Industrial Plan and Facilities Design
 แนวคิดเบื้องต้นของการออกแบบโรงงาน ลักษณะและ
ปัญหาในการเลือกท�าเลที่ต้ังโรงงาน การวิเคราะห์เบื้องต้นในการ
ออกแบบโรงงาน การจัดผังโรงงานตามชนิดของกรรมวิธี ผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต การจัดระบบอ�านวยความสะดวกด้าน
สาธารณูปโภคให้เหมาะสม โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและต้นทุน 
การขนถ่ายวัสด ุการวิเคราะห์ผลติภณัฑ์ ประเภทหลกัของการบริการ
และหน้าที่สนับสนุนในโรงงาน

IE 315 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6)
 อุตสาหกรรม
 Industrial  Project Feasibility Study
 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม มูลค่าของเงินที่แปรตามเวลา 
กระแสเงินสด การวิเคราะห์ความเสี่ยง และศึกษาความเหมาะสม 
ของโครงการในด้านต่างๆ เช่น การตลาด วิศวกรรม การบริหาร 
การเงิน และสิ่งแวดล้อม ที่จะน�ามาใช้ประโยชน์ต่อการจัดท�าแผน 
การเงินของโครงการต่างๆของธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุน 
ในโครงการประเภทต่างๆ การวิเคราเะห์ผลตอบแทนการลงทุนจาก 
โครงการ โดยการวิเคราะห์ความไวของโครงการ เพื่อพิจารณาการ 
เปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนการลงทุน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
ในปัจจัยที่ส�าคัญและการวิเคราะห์ กรณีศึกษา

IE 318   การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม    3(3-0-6)
 และการท�างบประมาณ
 Industrial Cost Analysis and Budgeting
รายวิชาบังคับก่อน : PE 109 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 การจัดการและการบัญชีต้นทุน แนวคิดเรื่องต้นทุนและ
การจ�าแนกประเภทต้นทุน รายละเอียดของต้นทุนชนิดต่างๆทาง
อุตสาหกรรม รายงานงบการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินและการ
ควบคุมงบประมาณ

IE 319   การจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม    3(3-0-6)
 Energy Management in Industry
 ปัญหาของการใช้พลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม การเก็บ 
ข้อมลูการใช้พลงังานในโรงงาน การวิเคราะห์ข้อมลูพลงังาน การหา 
ศกัยภาพของการใช้ในโรงงาน การสร้างจติส�านกึ การสร้างองค์กร ด้าน
พลงังานในโรงงานแบบย่ังยืน การตรวจสอบด้านไฟฟ้า การตรวจสอบ 
ด้านความร้อน การปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงาน 
การรายงานและบันทึกการใช้พลังงาน กรณีศึกษาของการประหยัด 
พลังงานในอุตสาหกรรม

IE 321   วิศวกรรรมซ่อมบ�ารุง  3(3-0-6)
 Maintenance Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : IE 204 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
 การบ�ารุงรักษาของระบบการผลติของโรงงาน แนวคดิของ 
การบ�ารุงรักษาทีทุ่กคนมส่ีวนร่วม (TPM) การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ 
 ความพร้อมใช้และความสามารถในการบ�ารุงรกัษาของระบบ ระบบ
การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน เทคโนโลยีการตรวจสอบสภาพ การวางแผน 
และจดัก�าลงัการบ�ารุงรกัษา การควบคมุการบ�ารุงรักษาและระบบใบ
งานบ�ารงุรักษา องค์กรการบ�ารงุรกัษา การบรหิารวัฏจกัรชีวิต การจดัท�า 
รายงานการบ�ารุงรักษา การประเมินผลการบ�ารุงรักษาและตัวช้ีวัด
ที่ใช้

IE 322   วิศวกรรมคุณค่า  3(3-0-6)
 Value Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : IE 307 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 วิธกีารทางวิศวกรรมคณุค่า การน�าวิศวกรรมคณุค่ามาใช้
ในการออกแบบผลติภณัฑ์ การบรกิารและการผลติเพือ่ลดต้นทุน โดย
ไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ การน�าเสนอกรณีศึกษา
และทดสอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

IE 324   การศึกษาการท�างาน  3(3-0-6)
 Work Study
 ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกับการศกึษาการท�างาน การประยุกต์ใช้ 
หลักเศรษฐศาสตร์ การเคลื่อนไหวพฤติกรรมของการขนถ่ายวัสดุ 
การเคลื่อนท่ีของคนงานในบริเวณปฏิบัติงาน การใช้แผนภูมิและ
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ไดอะแกรมประเภทต่างๆ เช่น แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง แผนภูมิ
การเดินทาง เพื่อบันทึกข้อมูลการท�างาน สภาพเงื่อนไขและสภาพ
แวดล้อมการท�างานที่ช่วยเพิ่มผลผลิต การวิเคราะห์งาน การสุ่ม
งาน การประเมินอัตราเร็วในการท�างาน การก�าหนดเวลามาตรฐาน 
การสร้างข้อมูลมาตรฐาน ระบบเวลาพรีดีเทอร์มีน และทฤษฎีต่างๆ
ทีเ่ก่ียวข้องกับการศึกษาการท�างาน ซ่ึงจะน�าไปสูก่ารเพิม่ผลผลติและ
ลดต้นทุนการผลิต

IE 325   การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Industrial Management
 ระบบการบริหารและการจดัการอตุสาหกรรม การปฏบัิติ
เก่ียวกับการวางแผน จดัองค์การ การควบคมุการด�าเนนิการ รวมทัง้ 
ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร ตลอดจนบทบาทของผู้บริหาร  
ผู้จัดการระดับต่างๆทางอุตสาหกรรม

IE 326   ปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ 1(0-3-0)
 Industrial Engineering Laboratory
 ปฏิบัติการรายวิชา IE 205 กรรมวิธีการผลิต  IE 206 
วัสดุวิศวกรรม และ IE 324 การศึกษาการท�างาน

IE 327   ระบบสารสนเทศเบื้องต้น   3(3-0-6)
 Introduction to Information Systems
 การออกแบบและการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
เบ้ืองต้นในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในระบบ
สารสนเทศ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศในองค์กร และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศใน
อุตสาหกรรมต่างๆ

IE 333   การประสานงานและการติดต่อสื่อสาร   3(3-0-6)
 Coordination and Communication
 ทฤษฎแีละการปฏบัิตเิพือ่ให้เกิดการประสานงานและการ
ตดิต่อสือ่สารทีเ่หมาะสม ลกัษณะความส�าคัญและปัญหาการสือ่สาร 
การแก้ปัญหาในวงการอุตสาหกรรมและกรณีศึกษา

IE 334 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
 Industrial Psychology
 การน�าหลักส�าคัญทางจิตวิทยาสังคมและการวิจัยทาง
พฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ การศึกษาพฤติกรรมของบุคคล 
ในองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
คัดเลือกและการบรรจุบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร บทบาทของ
วัฒนธรรมองค์กร การตดิต่อสือ่สาร การโน้มน้าวจติใจ การออกแบบ
องค์กร ทัศนคติ แรงจูงใจและความพึงพอใจในงาน และโครงการ
ความปลอดภัย

IE 335   พฤติกรรมองค์กร   3(3-0-6)
 Organizational Behavior
 พฤติกรรมของบุคคลในสภาวะแวดล้อมขององค์กร 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุม่ ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่ต่างๆ 
ในองค์กร

IE 336   การจัดการโรงงานและการผลิต   3(3-0-6)
 Factory Management and Production  
 การบริหารโรงงานและการผลิตขนาดย่อม การเลือก
สถานที่ ผังโรงงานและเคร่ืองมือ ชนิดของกระบวนการผลิตและ
การควบคุม การใช้งบประมาณในการตัดสินใจและประสานบทบาท 
หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกัน

IE 337 ต้นทุนวงจรชีวิต   3(3-0-6)
 Life Cycle Cost
 การพิจารณาต้นทุนในการดูแลรักษาและต้นทุนในการ
เลอืกระบบ โดยใช้ทฤษฎต้ีนทนุวงจรชีวิต ส่วนประกอบของข้อมลูทีใ่ช้
ในต้นทนุวงจรชีวิต และการใช้ต้นทนุวงจรชีวิตเพือ่ช่วยการตดัสนิใจ 

IE 339   มนุษยสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
 Human Relation in Industry
 สาเหตุของการไม่เข้าใจกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อทัศนคติและประสิทธิผลในการท�างานของ
คนงาน หลักความเป็นผู้น�า
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IE 340 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 (3-0-6)
 Production Planning and Control
 ระบบการผลติ การพยากรณ์ความต้องการ และการก�าหนด 
ปัจจัยการผลิตเพื่อก�าหนดก�าลังการผลิต การก�าหนดก�าลังการผลิต 
การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบและผลผลิต การจัดการของคงคลัง 
การจ่ายและตามงานเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผน การวิเคราะห์
และควบคุมต้นทุนการผลิต การติดตามและการรายงาน

IE 341 ระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น   3(3-0-6)
 Flexible Automation System 
 ชนิดของระบบอัตโนมัติ เช่น แบบอิเล็คทรอนิกส ์
นวิแมตคิส์ แบบไฮดรอลกิส์ แบบเครือ่งกล แบบโปรแกรม การท�างาน 
ของระบบอตัโนมตั ิโดยการส่งสญัญาณรับและส่งเพือ่การเคลือ่นไหว 
และระบบโรงงานที่จะรับระบบอัตโนมัติเข้าท�างานให้เกิดความ
ยืดหยุ่นเหมาะสม

IE 343   วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์  3(3-0-6)
 Packaging Engineering  
 ความหมาย หน้าท่ี และประเภทของบรรจภุณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ 
ชนดิต่างๆท่ีนยิมใช้ เช่น บรรจภุณัฑ์แก้ว กระดาษ พลาสติก คุณสมบัติ 
ของวสัดุต่างๆท่ีใช้ในการผลติบรรจภุณัฑ์ การพฒันาโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม การทดสอบวัสดุ
และบรรจุภัณฑ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม 
เคร่ืองจักรต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์ และกฎหมายเก่ียวกับ
บรรจุภัณฑ์

IE 344   การออกแบบระบบการผลิต   3(3-0-6)
 Manufacturing System Design
รายวิชาบังคับก่อน : IE 397 การวิจัยดำาเนินการงาน

IE 205 กรรมวิธีการผลิต   
 แนวคิดและเทคนคิในการออกแบบและปรับปรุงระบบทีม่ ี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการออกแบบทั้งทางองค์กรและทางกายภาพ 
ของระบบการผลิตแบบ High Performance การใช้การจ�าลอง
ปัญหาแบบดิจิทัลในการประเมินระบบทางเลือกต่างๆ

IE 345   วิศวกรรมเครื่องมือวัด   3(3-0-6)
 Engineering Instrumentation
รายวิชาบังคับก่อน : IE 209 อุณหพลศาสตร์
 หรือ  IE 211 กลศาสตร์ของไหล  
 หรือ  IE 216 วิศวกรรมไฟฟ้า
 หน่วยของการวัด ความผิดพลาดในการวัดและการ 
วิเคราะห์ความผิดพลาด การปรับเทียบเคร่ืองมือวัด การแบ่งชนิด 
และกลุ่มของเคร่ืองมือวัด หลักการเก่ียวกับการวัดและการควบคุม 
การวัดและเครือ่งมอืต่างๆท่ีใช้ในการวัดแรงความเรว็ไฟฟ้า อณุหภมูิ 
ความดัน การไหล ระดับ และการวัดวิเคราะห์

IE 346 การบริหารองค์กรในสภาพแวดล้อม 3 (3-0-6)
 เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง  
 Management in Advanced Manufacturing 
 Organizational Technology Environment
 นิยามและรูปแบบของเทคโนโลยีการผลิตชั้นสูง บทบาท
ของทรัพยากรมนุษย์ในการผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีช้ันสูง ความ 
เช่ือมโยงระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีในการท�างาน ลักษณะของ 
องค์กรทีใ่ช้เทคโนโลยีการผลติช้ันสงู ระบบสงัคมเทคนคิ กระบวนทศัน์ 
ของระบบสังคมเทคนิค การน�าหลักการยศาสตร์มาใช้ออกแบบ  
การท�างาน การบริหารความเปลี่ยนแปลงของระบบการท�างานและ
องค์กร จากองค์กรทัว่ไปเป็นองค์กรทีใ่ช้เทคโนโลยีช้ันสงู กรณศึีกษา
และปัญหาที่พบในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสังคมเทคนิค
และองค์กร

IE 347   การจัดการวัสดุ   3(3-0-6)
 Materials Management
 หลักการและวิธีปฏิบัติในการบริหารสินค้าระหว่างการ
ผลิตและสินค้าคงคลัง เทคนิคการควบคุมสินค้าระหว่างการผลิต
และสินค้าคงคลังด้วยวิธีต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าคงคลัง
และการผลิต เน้นที่การให้บริการแก่ลูกค้าโดยไม่กระทบกระเทือน
ต่อต้นทุนการผลิต
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IE 348   ระบบการขนถ่ายวัสดุ   3(3-0-6)

 Materials Handing System

 หลักการและวิวัฒนาการของการขนถ่ายวัสดุในโรงงาน

อปุกรณ์การขนถ่ายวัสดุ เช่น รถยก อปุกรณ์ยกและย้าย สายพาน ท่อ 

เพื่อให้สามารถน�าไปใช้งานได้เหมาะสม ปลอดภัย ประหยัดเวลา

และลดต้นทุนในการผลิต

IE 349   การหาจุดที่เหมาะสมทางวิศวกรรม   3(3-0-6)

 Engineering Optimization

รายวิชาบังคับก่อน : IE 323 การวิจัยการดำาเนินงาน

 CE 214 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง

 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน

วิศวกรรม โดยมเีนือ้หา การหาความหมายของรปูกราฟและเครอืข่าย 

การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ไม่เชิงเส้นตรง และเชิงเลขจ�านวนเต็ม

ยุทธศาสตร์ในการหาค�าตอบโดยท่ัวไป และการใช้ประโยชน์จาก

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการหาค�าตอบ

IE 350   ระบบการผลิตแบบลีน   3(3-0-6)

 Lean Manufacturing System

 แนวคดิของระบบการผลติแบบลนี ข้ันตอนการสร้างระบบ

ตามแนวคิดลนี ความสญูเปล่า 8 ประการ การสร้างแผนภาพ สายธาร 

แห่งคุณค่า การสร้างการไหลอย่างต่อเนื่อง การจัดสมดุลการผลิต

ตามจงัหวะความต้องการของลกูค้า การบริหารสนิค้าคงคลงั การปรับ 

สมดุลการผลติ การลดเวลาในการเปลีย่นรุน่การผลติ ระบบผลกัและ 

ระบบดึง การท�าระบบลีนให้สมบูรณ์ การป้องกันความผิดพลาด  

การจดัท�ากระบวนการท�างานมาตรฐาน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการก�าหนด 

มาตรฐานการท�างาน การควบคุมด้วยสายตา การปรบัปรุง อย่างต่อเนือ่ง 

ระบบการผลติแบบทันเวลาพอด ีภาพรวมและกรณศีกึษาของการใช้

ระบบการผลิตแบบลีนในประเทศไทย

IE 354   การจ�าลองระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 Computer Systems Simulation
 การออกแบบ การโปรแกรมและการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ส�าหรับการศึกษา การจ�าลองระบบรวมถึงประเภทของปัญหาท่ี 
สามารถแก้ไขอย่างได้ผลโดยวิธีการจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์ ทฤษฎี 
การให้ก�าเนิดค่าของตัวแปรสุ่ม หลายแบบที่พบโดยทั่วไปเทคนิค 
การลดความแปรปรวนของค่าประมาณการที่ต้องการและวิเคราะห ์
ทางสถิติของผลลัพธ์ที่ได้จากการจ�าลอง การแสดงภาพรวมของการ 
ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ หลังจ�าลองระบบและการจัดท�าโครงงาน 
จ�าลองระบบ

IE 355   กฎหมายการค้าและพิธีการทางศุลกากร  3(3-0-6)
 ระหว่างประเทศ  
 International Trade and Customs Law 
 กฎหมายหลักทั่วไปเกี่ยวกับโลจิติกส์ การซื้อขายและการ 
ช�าระสินค้าระหว่างประเทศ การปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศ 
การรับขนของทางทะเล ทางอากาศ ทางบก การประกันภยั การระงับ 
ข้อพิพาทในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การขัดกันของกฎหมาย 
และการศึกษาพิธีการทางศุลกากร การน�าสินค้าเข้าและส่งออก  
กฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร กฎหมายอื่นๆที่ 
เก่ียวข้อง ตลอดจนศพัท์เฉพาะต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องในทางการค้าระหว่าง 
ประเทศ
 
IE 356 ความรู้พื้นฐานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  3(3-0-6)
 Basic Logistics and Supply Chain
 ความหมายและขอบข่ายของการจัดการโลจิสติกส์  
ความส�าคัญของโซ่อปุทานในระบบการผลติของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ 
การพยากรณ์อุปสงค์ การวางแผนการจัดซื้อ การผลิต การส่งมอบ
การบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ธรุกิจบรกิารงานโลจสิติกส์ รปูแบบ 
การขนส่งท่ีเก่ียวข้องในการจดัการโลจสิติกส์หรอืโซ่อปุทาน ซ่ึงมคีวาม 
สัมพันธ์กันต้ังแต่ผู้ค้าวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก  
ไปจนถึงผู้บริโภค การวัดสมรรถนะและการปรับปรุงห่วงโซ่อุทาน 
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดต้นทุนโดยรวม ลดเวลาการส่งมอบ 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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IE 357   การออกแบบระบบคลังสินค้า  3(3-0-6)
 และการกระจายสินค้า    
 Warehouse System and Product Distribution  
 Design
 การจัดการระบบการกระจายสินค้า กิจกรรมของระบบ  
โลจสิตกิส์ของสนิค้าเพือ่กระจายสนิค้าไปยังตลาด การวิเคราะห์และ
การวางแผนสถานท่ีต้ัง การเลอืกและออกแบบระบบขนส่ง การวางผงั 
คลงัสนิค้า ระบบการขนถ่ายสนิค้า การค�านวณหาเส้นทางการขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพที่สุด และการศึกษาจากกรณีศึกษา

IE 358   ยุทธศาสตร์โซ่อุปทานและการด�าเนินงาน 3(3-0-6)
 สากล 
 Global Operations and Supply Chain Strategy
 ข้อตกลงการค้าสากลภายใต้กฎระเบียบการค้าและ 
โครงสร้างภาษขีองประเทศต่างๆ การจดัการยุทธศาสตร์ทางการผลติ 
และโซ่อปุทาน ภายใต้วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ 
ต่างๆ และกรณีศึกษา

IE 359   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 Logistics Information Technology System
 การออกแบบ การวางแผน และการน�าระบบคอมพวิเตอร์ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพือ่ช่วยในการตัดสนิใจทางโลจสิติกส์ 
ทางด้านระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บทบาทของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การวางแผนและ 
การปฏิบัติการ การวางแผนทรัพยากรในองค์กร ระบบ CRM การ 
ออกแบบและพจิารณาเลอืกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ในโลจิสติกส์ และการวิเคราะห์กรณีศึกษา

IE 360 การสร้างตัวแบบโซ่อุปทานส่วนโลจิสติกส์  3(3-0-6)
 Logistics Supply Chain Modeling
 แนวคิดการออกแบบและตัวแบบท่ีดีท่ีสุดทางวิศวกรรม 
ส�าหรับการตัดสินใจในงานโลจิสติกส์ที่ประกอบด้วยการออกแบบ 
โซ่อุปทาน การวางแผนและด�าเนินงาน และการขนส่ง

IE 365 การจัดการคุณภาพชั้นสูง  3(3-0-6)
 Advanced Quality Management
รายวิชาบังคับก่อน : IE 304 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
 การนิยามคุณภาพ ปรัชญา และแนวความคิดในการ 
จดัการคุณภาพ การสร้างระบบงานด้านคณุภาพ การจดัการคุณภาพ 
สมยัใหม่ การด�าเนนิการและการบริหารกิจกรรมกลุม่ควิซี การควบคุม 
คุณภาพทั้งองค์กร

IE 367   ระบบงานบริการและการผลิตแบบสุ่มเกิด  3(3-0-6)
 Stochastic Manufacturing and Service Systems
รายวิชาบังคับก่อน : IE 204 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
 การสร้างตัวแบบเพือ่อธบิายการเคลือ่นที ่ของชิน้ส่วนและ 
วัสดุในสิง่อ�านวยการผลติโซ่อปุทาน และระบบคงคลงั การวิเคราะห์
ความแออดั การรอคอย การใช้ประโยชน์เคร่ืองจกัร ความสมดุลของ
สายการประกอบ ความพอเพยีงของอปุกรณ์ นโยบายในการก�าหนด
ระบบสินค้าคงคลัง และการล่มสลายของระบบ โดยอาศัยพื้นฐาน
ของโซ่มาร์คอฟและทฤษฎีแถวคอย

IE 368   การบริหารความสัมพันธ์ผู้ส่งมอบ   3(3-0-6)
 Supplier Relationship Management
 แนวคิด ทฤษฎี ความส�าคัญและประเภทของผู้ส่งมอบ 
ช้ินส่วน การก�าหนดคุณสมบัตขิองผูส่้งมอบช้ินส่วน การคัดเลอืกและ
การตรวจประเมนิผูส่้งมอบช้ินส่วน การอนมุตับัิญชีผูส่้งมอบช้ินส่วน 
สัญญาซ้ือขาย การด�าเนินกลยุทธ์ทางด้านความสัมพันธ์กับผู้ป้อน 
ชิ้นส่วน การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งมอบชิ้นส่วน

IE 369   การออกแบบระบบการขนส่ง   3(3-0-6)
 ส�าหรับโลจิสติกส์
 Transportation System Design for Logistics
 บทบาทของการขนส่งที่มีต่อเศรษฐกิจ องค์ประกอบของ
ระบบการขนส่ง รูปแบบการขนส่ง และประเภทของผู้ประกอบ
การขนส่ง ข้อพจิารณาทางเศรษฐกิจและการบรกิารของรปูแบบการ
ขนส่งแบบต่างๆ การเลือกผู้ประกอบการขนส่ง การเลือกเส้นทาง 
และตารางการขนส่ง การวางแผนใช้เวลาในการขนส่ง การเลือก 
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ส�าหรับการขนส่ง การจัดเตรียมและ 
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ตรวจสอบเอกสารการขนส่งให้เหมาะกับการใช้งาน การควบคุมการ
ปฏบัิติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพจิารณาความเหมาะสม 
ระหว่างต้นทุนค่าขนส่งและต้นทุนสินค้าคงคลัง การเจรจา ต่อรอง
อตัราค่าระวางการขนส่งและค่าบรกิารอืน่ การติดตามอตัราค่าระวาง
การขนส่งสินค้า กระบวนการร้องเรียนเมื่อเกิดความเสียหาย และ
บทบาทของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ตามสัญญา

IE 370   การจัดการการค้าปลีก   3(3-0-6)
 Retail Management
 โลกแห่งการค้าปลีก รูปแบบของผู้ค้าปลีก พฤติกรรม
การซื้อของลูกค้า กลยุทธ์การตลาดของการค้าปลีก กลยุทธ์ทางการ
เงิน ท�าเลของการค้าปลกีและการเลอืกทีต่ัง้ การจดัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
การวางแผนสินค้าท่ีหลากหลาย การต้ังราคา ส่วนประสมในการ
สือ่สารของการค้าปลกี การจดัการร้านค้า การวางผังและการออกแบบ 
ร้านค้า การให้บริการแก่ลูกค้า

IE 371  การยศาสตร์  3(3-0-6)
 Ergonomics
 กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน การวิเคราะห์  
การเคลือ่นไหวของร่างกายมนษุย์ ชีวกลศาสตร์ในการท�างาน สรรีวิทยา 
ในการท�างาน การออกแบบสถานีงาน การจัดสภาพแวดล้อมทาง 
กายภาพในการท�างาน การออกแบบเคร่ืองมอืงานยกวัสดุ ปฏสิมัพนัธ์ 
ระหว่างคนกับเครื่องจักร

IE 372 การออกแบบสภาพแวดล้อมการท�างาน  3(3-0-6)
 Design of Working Environment
 นยิาม การวัด และผลกระทบของปัจจยัต่างๆในการท�างาน 
ได้แก่ แสงสว่าง ส ีเสยีง อณุหภมู ิความช้ืน การปรบัปรุงสภาพแวดล้อม
การท�างานให้เหมาะสมกับลักษณะงาน การออกแบบ สภาพการ
ท�างาน โรคท่ีเกิดจากการท�างานผดิวิธ ีการควบคมุอนัตรายในสถาน
ที่ท�างาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ช่วยการท�างาน 

IE 373  การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า   3(3-0-6)
 Customer Relationship Management
 แนวคดิ ทฤษฎ ีความส�าคญัของการบรกิารลกูค้า การบริหาร 
จดัการลกูค้าในระบบโลจสิตกิส์และโซ่อปุทานการออกแบบ วางแผน
การบริการลูกค้า ตัวแบบการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจดัการปัญหาของการบรกิาร การวัดและประเมนิผลการให้บรกิาร 
มิติด้านวัฒนธรรมกับการบริการ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

IE 374   การจัดการการจัดซื้อ   3(3-0-6)
 Purchasing Management
รายวิชาบังคับก่อน : IE 340  การวางแผนและควบคุมการผลิต
 บทบาทของการจัดหา เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ค�านวณหาความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพิ่ม
ในสนิค้าและบริการ การพยากรณ์ความต้องการ การวิเคราะห์ต้นทุน
และราคาขาย การประเมนิคณุภาพและการเลอืกผู้จดัสง่ การเจรจา 
การพฒันาและประยุกต์ใช้กลยุทธ์การจดัหา การจดัหาแบบข้ามชาติ 
การบรหิารสญัญาซ้ือขาย ความส�าคัญของการจดัหาในระยะการผลติ 
และระบบสนิค้าคงคลงั ทฤษฎแีละกรณตัีวอย่างส�าหรับการวางแผน
และควบคุมการจัดหาที่สอดคล้องกับการผลิต

IE 375   จิตส�านึกด้านพลังงาน  3(3-0-6)
 Engergy Recongnition
 พลงังานและการใช้พลงังานภายในประเทศ ความส�าคญั  
ของการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานและสิ่งแวดล้อม รูปแบบการใช้ 
พลงังานในชีวิตประจ�าวัน การสร้างจติส�านกึด้านพลงังานให้กับองค์กร 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างจิตส�านึกและแรงจูงใจด้าน การอนุรักษ์ 
พลงังาน อปุสรรคและวิธกีารเอาชนะอปุสรรค การวิเคราะห์ทางด้าน 
เศรษฐศาสตร์และต้นทุนพลังงานของพลังงานแต่ละประเภท

IE 376   ระบบปรับอากาศและการท�าความเย็น 3(3-0-6)
 Air-Conditioning System and Refrigeration
รายวิชาบังคับก่อน : IE 209 อุณหพลศาสตร์
 พืน้ฐานการถ่ายเทความร้อน วัฏจกัรท�าความเย็น อปุกรณ์ 
ทีใ่ช้ในวัฏจกัรท�าความเย็น การหาสมัประสทิธ์ิประสทิธิภาพและภาระ 
การท�าความเย็น วิวัฒนการของการปรับอากาศ ความสุขสบายของ 
มนุษย์ ชนิดและหลักการท�างานของระบบปรับอากาศ การประเมิน 
การใช้พลงังานของระบบปรับอากาศแบบต่างๆ การประเมนิความร้อน 
เพื่อหาขนาดของระบบปรับอากาศ
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IE 377   พลังงานหมุนเวียน  3(3-0-6)
 Renewable Energy
 พลังงานและประเภทพลังงาน ความต้องการใช้และ
ข้อจ�ากัดแหล่งพลังงานต่างๆ เช่น พลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซิล 
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานน�า้ พลงังานลม พลงังานคลืน่ใต้สมทุร 
พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานมวลชีวภาพ 
ไบโอดีเซล ผลกระทบจากการใช้พลังงานท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม กฎหมายควบคุมการใช้พลังงาน

IE 378   การวัดและเครื่องมือวัดด้านพลังงาน  3(3-0-6)
 Energy Measurement and Instruments
รายวิชาบังคับก่อน : IE 211  กลศาสตร์ของไหล
 พื้นฐานการวัด การวัดทางด้านไฟฟ้า เซนเซอร์และ 
ทรานสดิวเซอร์ การวัดอุณหภูมิความดัน ระดับและอัตราการไหล 
เทคนคิทางดิจทิลั อปุกรณ์การวัดทีเ่ก่ียวกับสิง่แวดล้อมและพลงังาน

IE 379   วิศวกรรมระบบพลังงานยั่งยืน   3(3-0-6)
 Sustainable Energy Systems Engineering
 การพัฒนาอย่างย่ังยืน การผลิตและการใช้พลังงาน 
อย่างยั่งยืน การจ�าลองระบบทางด้านพลังงาน พื้นฐานการประเมิน
วงจรชีวิตของระบบพลังงาน เทคโนโลยีคาร์บอนต�่า

IE 380   วิศวกรรมโรงผลิตก�าลัง  3(3-0-6)
 Power Plant Engineering
รายวิชาบังคับก่อน : IE 209 อุณหพลศาสตร์
 พืน้ฐานของโรงจกัรต้นก�าลงั  ชนดิโรงจกัรต้นก�าลงั อปุกรณ์ 
ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า โรงจักรพลังน�้า โรงจักรพลังงานความร้อน  
โรงจักรพลังงานทดแทนต่างๆ โรงจักรพลังงานนิวเคลียร์

IE 384   การจัดการพลังงานในอาคาร  3(2-2-5)
 Energy Management in Building
 การใช้พลังงานในอาคาร การจัดการด้านระบบไฟฟ้าใน
อาคาร การค�านวณหาภาระของระบบปรับอากาศในอาคาร การลด 
ภาระความร้อนในอาคารแบบ Active การลดภาระความร้อนในอาคาร
แบบ Passive การค�านวณเศรษฐศาสตร์พลังงานของอาคาร หลัก
การและการวัดการใช้พลังงานและอุปกรณ์พลังงานต่างๆ การหาค่า 
OTTV และ RTTV ในอาคาร การหาค่า EER ของระบบปรับอากาศ

IE 386   การวางแผนและนโยบายพลังงาน  3(3-0-6)
 Energy Planning and Policy
 การวิเคราะห์และประเมินความต้องการพลังงาน การ
วางแผนพลงังาน แบบจ�าลองพลงังานแบบต่างๆ การศึกษาโครงการ 
ในอนาคจต นโยบายพลังงาน การบริหารองค์กรทางด้านพลังงาน 
และการประเมินปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

IE 387   การหาค่าที่เหมาะสมทางวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Optimization
 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในงาน 
วิศวกรรม โดยมเีนือ้หาการหาความหมายของรูปกราฟและเครอืข่าย 
การโปรแกรมเชิงเส้นตรง ไม่เชิงเส้นตรง และเชิงเลขจ�านวนเต็ม 
ยุทธศาสตร์ในการหาค�าตอบโดยท่ัวไป และการใช้ประโยชน์จาก 
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ในการหาค�าตอบ

IE 388   ระบบการบริหารแบบลีน  3(3-0-6)
 Lean Management System
 แนวคดิลนี ข้ันตอนการสร้างระบบตามแนวคิดลนี ความ 
สญูเปล่า 8 ประการ การสร้างแผนภาพสายธารแห่งคณุค่า การสร้าง 
การไหลอย่างต่อเนือ่ง การจดัสมดลุการผลติตามจงัหวะความต้องการ 
ของลูกค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การปรับสมดุลการผลิตการลด 
เวลาในการเปลีย่นรุ่นการผลติ ระบบผลกัดนัและระบบดงึ การท�าระบบ 
ลีนให้สมบูรณ์ การป้องกันความผิดพลาด การจัดท�ากระบวนการ 
ท�างานมาตรฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการก�าหนดมาตรฐานการท�างาน 
การควบคุมด้วยสายตา การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ระบบการผลิต 
แบบทันเวลาพอดี ภาพรวมและกรณีสึกษาของการใช้แนวคิดลีน 
ในประเทศไทย

IE 389   การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 3(3-0-6)
 Metal Die Design
 แม่พิมพ์ตัดและแม่พิมพ์ข้ึนรูปแบบต่างๆ กระบวนการ 
ออกแบบแม่พมิพ์ตัดและแม่พมิพ์ข้ึนรูป การค�านวณแรงตดั การร่าง 
แบบ การเลือกวัสดุท�าแม่พิมพ์ตัดและแม่พิมพ์ขึ้นรูป ต�าแหน่งงาน 
การปลดชิ้นงาน การยึด Punch และ Die ชิ้นส่วนมาตรฐานการ 
เขียนแบบช้ินส่วนต่างๆ และเขียนแบบภาพประกอบของแม่พมิพ์ตดั 
และแม่พิมพ์ขึ้นรูป
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IE 392   หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการจัดการ  3(3-06)
 อุตสาหการ
 Special Topics in Industrial Management 
 Engineering
 หัวข้อทีน่่าสนใจในปัจจบัุน และการพฒันาใหม่ๆทางด้าน 
ต่างๆของวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมสาขาท่ีเก่ียวข้องกับ 
การผลิต

IE 393   หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมการผลิต   3(3-0-6)
 Special Topics in Production Engineering
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมการผลิต

IE 394   หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโลจิสติกส์  3(3-0-6)
 Special Topics in Logistics Engineering
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์

IE 395   หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน  3(3-0-6)
 Special Topics in Energy Engineering
 หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบันทางด้านวิศวกรรมพลังงาน

IE 396   การจัดการด�าเนินงานเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Operations Management
 แนวคิด หลักการเก่ียวกับการวิเคราะห์ การตัดสินใจ 
การบริหาร การจัดการระบบการด�าเนินงาน การบริหารเวลา การ
วางแผน การควบคุมการด�าเนินงาน การบริหารโครงการ

IE 397   การวิจัยการด�าเนินงาน 3(3-0-6)
 Operations Research
รายวิชาบังคับก่อน : PE 107 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม
 การใช้การวิจยัด�าเนนิงานแก้ปัญหาทางวิศวกรรมสมยัใหม่ 
โดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แทนระบบของปัญหาแล้ววิเคราะห์ 
ตวัแบบ เพือ่น�าผลลพัธ์นัน้มาใช้ประกอบการตัดสนิใจในการปฏบัิติงาน 
การบริหารงานด้วยการใช้เทคนคิต่างๆทางคณติศาสตร์ เช่น ก�าหนด 
สมการเชิงเส้น การวิเคราะห์เครือข่าย การวิเคราะห์การตัดสินใจ 
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบของคงคลัง การจ�าลองปัญหา 
และก�าหนดการพลวัตตัวแบบขนส่ง

IE 398   การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
 Production Planning and Control
 ระบบการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ และการ 
ก�าหนดปัจจยัการผลติ เพือ่ก�าหนดก�าลงัการผลติ การก�าหนดการผลติ 
การวางแผนและควบคุมวัตถุดิบและผลผลิต การจัดการของคงคลัง 
การจ่ายและตามงาน เพื่อให้การผลิตเป็นไปตามแผนการวิเคราะห ์
และควบคุมต้นทุนการผลิต การติดตามและการรายงาน

IE 401   การฝึกงานทางวิศวกรรม  240 ช่ัวโมง
 Engineering Practices
 ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนซ่ึงเก่ียวข้องกับ 
ข่ายงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ โดยฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง นกัศึกษาทีจ่ะฝึกงานได้ จะต้องมหีน่วยกิตสะสมตามหลกัสตูร 
วิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ต�่ากว่า 85 หน่วยกิต หรือเป็นนักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 3 และก่อนออกฝึกงานจะต้องเข้ารับการปฐมนเิทศท่ีภาควิชาฯ 
จัดขึ้น

IE 428   โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 1(0-3-6)
 Industrial Engineering Projects 1
 การเข้าร่วมกิจกรรมอภปิรายกลุม่ทางวิชาการของภาควิชา 
ในหัวข้อต่างๆที่สนใจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
ส�าหรับการท�าโครงงาน การท�าปริญญานิพนธ์ และการศึกษาต่อใน 
ระดับสูง หรือใช้เป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคต

IE 429   โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2 3(0-9-6)
 Industrial Engineering Projects 2
รายวิชาบังคับก่อน : IE 428 โครงการวิศวกรรมอุตสาหการ 1 
 การจดัท�าโครงงานทีส่นบัสนนุการน�าหลกัวิชาของวิศวกรรม 
อุตสาหการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
หรือท�าให้ค้นพบหลักการ ทฤษฎี ข้อสรุป หรือความจริงเก่ียวกับ 
หลักวิชาของวิศวกรรมอุตสหการ ที่จะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา
ต่อไป
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IE 501   วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Railway System Engineering
 บทน�าและวิวัฒนาการระบบราง การคาดการณ์การขนส่ง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบต่างๆของรถไฟ เช่น ระบบขับเคลื่อน 
ขบวนรถไฟ ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและการเดินรถ ระบบอาณัติ 
สัญญาณและการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการด�าเนินงาน 
และการซ่อมบ�ารุงในระบบราง และเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง

IE 502   การวางแผนและการจัดการระบบขนส่ง 3(3-0-6)
 ทางราง
 Railway System Planning and Administration  
 ความเป็นมาของระบบรางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณลักษณะ 
เชิงเศรษฐศาสตร์และพาณิชย์ของระบบราง นโยบายกฎหมาย  
การบริหารองค์กรรถไฟ การพยากรณ์ปริมาณผู้โดยสารและสินค้า 
การก�าหนดโครงสร้างและอัตราค่าโดยสาร การวิเคราะห์และศึกษา 
ความเหมาะสม ในการลงทนุโครงการระบบราง ลกัษณะการร่วมทนุ 
และผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจระบบราง

IE 503   การบริหารโครงการระบบขนส่งทางราง 3(3-0-6)
 Railway Project Management  
 การวางแผนการจดัการโครงการระบบขนส่งทางราง การ 
ประเมนิการบรหิารก�าหนดกาต่างๆ การจดัระบบการจดัการทรัพยากร 
การจดัการข้อมลูและเอกสาร การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ 
โครงการ

IE 504   การปฏบัติการและการควบคุมการเดินรถ 3(3-0-6)
 Train Operation and Control
 การเคลือ่นทีข่องขบวนรถไฟ หลกัการของความปลอดภยั 
และกฎในการเดินรถ การค�านวณตารางรถไฟ ระยะทางและเวลา 
การจัดระยะห่างระหว่างขบวนรถไฟ การวิเคราะห์ความจุของการ 
เดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณประเภทต่างๆ การบริหารงานควบคุม 
รถไฟ การออกแบบผังทางและส่วนประกอบเพื่อรองรับการเดินรถ 
เช่น การปฏิบัติงานที่สถานีศูนย์ซ่อมรถไฟ และศูนย์ควบคุม

IE 505   การจัดการธุรกิจระบบราง 3(3-0-6)
 Rall System Business Management
 การวางแผนธรุกิจและการตัดสนิใจ หลกัการการร่วมลงทนุ 
การประเมินผลการด�าเนินงานในธุรกิจระบบขนส่งทางราง การ 
วางแผนเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขัน กรณศึีกษาธรุกิจระบบ 
รางในประเทศต่างๆ

IE 506   วิศวกรรมซ่อมบ�ารุงระบบราง 3(3-0-6)
 Introduction to Railway Maintenance
 แนวคดิพืน้ฐานการซ่อมบ�ารงุ หลกัการซ่อมบ�ารงุแบบต่างๆ 
การวางแผนซ่อมบ�ารุง โรงซ่อมบ�ารุง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 
คุณภาพและความปลอดภัยในการบ�ารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณ์ 
ระบบตัวรถไฟ ต้นก�าลงัระบบตัวรถไฟ ระบบรางและสถาน ีการเปลีย่น 
ระบบราง ระบบอาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟ้า  
สิ่งอ�านวยความสะดวก

IE 507   การจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย 3(3-0-6)
 ระบบราง
 Rail Risk and Safety Management
 ข้อก�าหนดและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องด้านความปลอดภัย 
ในประเทศไทยและนานาชาติ การประเมินความเสี่ยง ระบบการ 
จดัการควมปลอดภยั การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการ 
ความเสี่ยงและความปลอดภัย การวางแผนงานส�าหรับสถานการณ์  
ฉุกเฉิน และการวิเคราะห์หาสาเหตุ

IE 508   การจัดการโลจิสติกส์ทางราง 3(3-0-6)
 Railway Logistics Management
 การวางแผน การด�าเนินการ การควบคุม การจัดองค์กร 
และการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมการเงินให้เกิดการ 
เคลือ่นย้าย การจดัเก็บ การรวบรวม และการกระจายวัสดหุรอืสนิค้า 
ทางระบบรางให้มีประสิทธิภาพ การวัดผลงานจากการด�าเนินการ 
ในกิจกรรมโลจิสติกส์ทางราง การเปรียบเทียบโลจิสติกส์ทางราง 
และการขนส่งทางอื่นๆ แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางราง
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IE 509   หัวข้อพิเศษทางการจัดการระบบขนส่ง 3(3-0-6)
 ทางราง
 Special Topics in Railway System Management
 หัวข้อท่ีน่าใจใจในปัจจบัุนทางด้านการจดัการระบบขนส่ง 
ทางราง

IE 511   การบริหารสินค้าคงคลังและการออกแบบ 3(3-0-6)
 คลังสินค้า
 Inventory Management and Warehouse Design
 การบรหิารสค้ิาคงคลงัและออกแบบคลงัสนิค้า ท่ีได้มกีาร 
จดัเก็บในส่วนของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน การเลอืกสถานท่ีต้ังและการวาง 
ผงัคลงัสนิค้า การวิเคราะห์ความส�าคัญของสนิค้า อตัราการหมนุเวยีน 
ของสนิค้าคงคลงั การบันทึกสนิค้าคงคลงั การจดัการของเสยีและพสัดุ 
การออกแบบการจัดเก็บ การควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ 
กระจายสนิค้า การใช้เคร่ืองมอือปุกรณ์ขนถ่าย เพือ่ให้เกิดการจดัการ 
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้นักศึกษาได้ถูกปฏิบัติงานจริง

IM 201   การจัดการการผลิตและการด�าเนินงาน 3(3-0-6)
 Operations and Production Management
 แนวคิดพื้นฐานและความส�าคัญของการจัดการการผลิต 
และการด�าเนินงาน การออกแบบและการบริหารจัดการระบบการ
ผลติและการด�าเนนิงาน โดยศึกษาหลกัการ วิธกีาร และการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมของการท�าธรุกิจสมยัใหม่ ทีม่ผีลต่อภาคการผลติและ 
การบริการ การวัดผลิตภาพ การจัดการโครงการการพยากรณ์  
การจัดการคุณภาพ กลยุทธ์การเลือกท�าเลที่ต้ังสถานประกอบการ 
กลยุทธ์กระบวนการและการวางแผนก�าลงัการผลติ กลยุทธ์การวางผงั 
สถานประกอบการ การจัดการโซ่อุปทานและสินค้าคงคลัง รวมถึง
การจัดตารางการผลิตและการด�าเนินงานระยะสั้น

IM 202   การจัดการการปฏิบัติการ  3(3-0-6)
 Operations Management
 แนวคิดพื้นฐานและความส�าคัญของการจัดการการผลิต 
และการด�าเนินงาน การออกแบบและการบริหารจัดการระบบการ
ผลติและการด�าเนนิงาน โดยศกึษาหลกัการ วิธกีารและการวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมของการท�าธุรกิจสมัยใหม่ที่มีผลต่อภาคการผลิตและ 
การบริการ การวัดผลิตภาพ การจัดการโครงการ การพยากรณ์  
การออกแบบผลติภณัฑ์และกระบวนการ การจดัการคุณภาพ กลยุทธ์ 
การเลอืกท�าเลทีต้ั่ง สถานประกอบการ กลยุทธ์กระบวนการและการ 
วางแผนก�าลังการผลิต กลยุทธ์การวางผังสถานประกอบการ การ
จดัการโซ่อปุทานและสนิค้าคงคลงั รวมถึงการจดัตารางการผลติและ 
การด�าเนินงานระยะสั้น

IM 302   จิตวิทยาอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
 Industrial Psychology
 มโนทัศน์พื้นฐานทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม การประยุกต์ 
ใช้หลักการทางด้านจิตวิทยาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
อุตสาหกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคล บุคลิกภาพ แนวทฤษฎี 
แรงจูงใจต่างๆ กระบวนการจูงใจ ขวัญก�าลังใจในการท�างาน 
ความพึงพอใจการปฏิบัติงานในองค์การ การสื่อสาร การวิเคราะห์
การติดต่อสื่อสาร จิตวิทยาการสร้างสัมพันธภาพในงาน ความคิด 
สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางาน การสร้างและพัฒนาทีมงาน การ
ประสานงาน การประยุกต์ทฤษฎีนวัตกรรมและหลักการใหม่ๆ เช่น 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรูเ้พื่อใช้แก้ปัญหาทางด้าน 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม ตลอดจนจริยธรรมในการบริหารงานธุรกิจ
อุตสาหกรรม

IM 305  การวางแผนและควบคุมการผลิต  3(3-0-6)
 Production Planning and Control
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202 การจัดการการปฏิบัติการ
 ความส�าคัญของการวางแผนและควบคุมการผลิต การ
พยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวม การวางแผนความ 
ต้องการปัจจัยที่ใช้ผลิต การจัดตารางการผลิต การมอบหมายงาน
และการจัดล�าดับงาน การจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้การผลิต 
มีประสิทธิภาพ การควบคุมการผลิต การวัดประสิทธิภาพการผลิต 
เพื่อน�าไปสู่การเพิ่มผลผลิตทางอุตสาหกรรม

IM 
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IM 306   ระบบและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Manufacturing Systems and Processes
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุเครื่องกลโรงงาน ทฤษฎี
และแนวความคิดเก่ียวกับกระบวนการผลติทางอตุสาหกรรม รูปแบบ 
ข้ันตอน และเทคนิคกรรมวิธีการผลิต ความแตกต่างและผลลัพธ ์
ที่ได้จากกรรมวิธีการผลิต ประเภทและหลักการของระบบการผลิต
แบบต่างๆ แนวคิดความสูญเปล่า ทฤษฎีของข้อจ�ากัด เครื่องมือ
และเทคนิคที่ใช้ในระบบการผลิตแต่ละประเภท และการวางแผน
แก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมการผลิต

IM 307   การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6)
 Product Design and Development
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202 การจัดการการปฏิบัติการ
 วงจรชีวติผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม  ข้ันตอนการวิจยักระบวน 
การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ การสร้างสรรค์แนวคดิผลติภณัฑ์ 
เทคนคิการออกแบบผลติภณัฑ์ การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับผลติภณัฑ์ 
แนวโน้มการวิจยัพฒันาผลติภณัฑ์ในอนาคต การวิเคราะห์วิศวกรรม
คณุค่าเพือ่ลดต้นทุนการผลติ การออกแบบผลติภณัฑ์เพือ่การอนรัุกษ์ 
สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญา

IM 308   ระบบการจัดการคุณภาพ   3(3-0-6)
 Quality Management Systems
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202 การจัดการการปฏิบัติการ
 แนวคิดและทฤษฎกีารจดัการคณุภาพ โครงสร้างองค์การ 
คณุภาพ การตรวจสอบและการวัดคณุภาพระบบการผลติ การทดสอบ 
คุณภาพและการวิเคราะห์ความเช่ือมั่น การจัดการคุณภาพรวม  
กลุม่คณุภาพ ระบบการจดัการคณุภาพ การประกันคุณภาพ การก�าหนด 
ระดับคุณภาพสินค้าและบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ เทคนิคและ
วิธีการสมัยใหม่ในการควบคุมคุณภาพ ต้นทุนคุณภาพ มาตรฐาน
คุณภาพสินค้าและบริการระหว่างประเทศ

IM 310  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการ 3(3-0-6)
 ระบบอุตสาหกรรม
 Computer Application in Industrial System 
 Management
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202 การจัดการการปฏิบัติการ
 IT 209  ซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชั่นสำาหรับธุรกิจ
 การน�าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการระบบ
อุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้แก่ การออกแบบ การประเมินแบบ การ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การควบคุมเครื่องมือเครื่องจักร และกระบวน 
การผลิต การขนถ่าย การควบคุมสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ 
การจ�าลองสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ฐานข้อมูลในอุตสาหกรรม

IM 311  การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
 Industrial Project Management
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202 การจัดการการปฏิบัติการ
 หลักการและวิธีการปฏิบัติในการจัดการและบริหาร
โครงการอตุสาหกรรม การก�าหนดโครงการ การศกึษาความเป็นไปได้ 
ของโครงการ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ความเสี่ยง  
การศึกษาเปรียบเทียบการลงทุน การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน
ในการลงทุนของโครงการอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุม 
โครงการ โครงสร้างแยกย่อยของงาน (WBS) การจัดองค์กรแบบ 
โครงการ การท�าแผนก�าหนดเวลาแบบ PERT/CPM การปฏิบัติ 
โครงการและการปิดโครงการ

IM 312  การจัดการความปลอดภัย อนามัย  3(3-0-6)
 และสิ่งแวดล้อม
 Safety, Health and Environment Management
 พืน้ฐานแนวคิดในการจดัการความปลอดภยั อนามยัและ
สิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม การน�าหลักการบริหารมาใช้ในงาน
ความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อม กฎหมายและมาตรฐาน
ต่างๆทีเ่ก่ียวกับความปลอดภยั อนามยั และสิง่แวดล้อม กองทนุเงิน
ทดแทน หลักการป้องกัน วิเคราะห์และประเมินอุบัติเหตุ การตรวจ
ความปลอดภยั อนามยั และสิง่แวดล้อมในงานอตุสาหกรรม รวมถึง 
กิจกรรมสนับสนุนงานความปลอดภัย อนามัย และสิ่งแวดล้อม
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IM 316  การจัดการอุตสาหกรรมสัมพันธ์         3(3-0-6)
 Industrial Relations Management
 วิวัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาทของ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  
การเจรจาต่อรอง การไกล่เกลีย่ การช้ีขาด การระงับข้อพพิาทแรงงาน 
ในรูปแบบต่างๆ การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมสัมพันธ์ ศาลแรงงาน 
และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

IM 318   การศึกษาและการปรับปรุงการท�างาน  3(3-0-6)
 Work Study and Improvement
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202 การจัดการการปฏิบัติการ
 การศกึษาวธิกีารท�างาน การศึกษาการเคลือ่นไหวและเวลา 
แผนภูมิการท�างานแบบต่างๆ เทคนิคการวัดผลงาน การปรับปรุง
การท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการท�างาน ทั้งใน
โรงงานอตุสาหกรรม งานบริการ และส�านกังาน เพือ่ลดความสญูเสยี 
และสูญเปล่าจากการท�างาน

IM 319   ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Environmental Impacts of Industry
 ผลกระทบของกิจกรรมภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน 
ประเทศไทยและระดับสากล เช่น ปัญหาโลกร้อน ปัญหามลพษิทางน�า้ 
เป็นต้น ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ความส�าคัญของ 
ระบบนเิวศวิทยา การพฒันาแบบย่ังยืน เทคโนโลยีการผลติแบบสะอาด 
กฎหมายและข้อบังคับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม 
เช่น ISO 14000, EMAS, TEQM

IM 320   การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  3(3-0-6)
 Innovation and Technology Management
 ความส�าคัญของการจัดการเทคโนโลยี นวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรม การวางแผนเทคโนโลยี 
การรับและการถ่ายโอนเทคโนโลยี การวิเคราะห์และการตัดสินใจ 
จากผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ต่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและสังคม

IM 321   การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Industrial Cost Analysis and Control
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202  การจัดการการปฏิบัติการ
 โครงสร้าง ประเภท และความส�าคญัของต้นทุนอตุสาหกรรม 
เพือ่น�าไปใช้ส�าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนอตุสาหกรรม การวิเคราะห์จดุ
คุ้มทุนในการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ การเปรียบ
เทียบต้นทุนจริงและต้นทุนมาตรฐานเพื่อพิจารณาความแปรปรวน
ที่เกิดขึ้น ซึ่งน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การจัดท�างบประมาณ
เพื่อควบคุมต้นทุน

IM 322   การจัดการอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6)
 Service Industrial Management
 แนวคิด ความหมาย และลกัษณะเฉพาะของอตุสหกรรม
บริการ ประเภทของอุตสาหกรรมบริการ บทบาทของอุตสาหกรรม
บริการกับการพัฒนาประเทศ กลยุทธ์ในการจัดการอุตสาหกรรม
บริการแต่ละประเภท การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ
อตุสาหกรรมบริการประเภทต่างๆ  การเพิม่ความพงึพอใจให้กับลกูค้า 
รวมถึงการปรับตวั การวางแผน และการพฒันาธรุกิจอย่างเหมาะสม 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมบริการ 
วิเคราะห์และอภิปรายกรณีศึกษาจากตัวแบบธุรกิจจริง โดยอาศัย 
หลกัการท่ีได้เรยีนรู้มา  รับฟังการบรรยายพเิศษจากผูป้ระกอบการตรง 
หรือดูงานจากสถานประกอบการจริง

IM 323  การจัดการโซ่อุปทานในธุุรกิจอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Supply Chain Management in Industrail
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202 การจัดการการปฏิบัติการ
 หลักการพื้นฐานและแนวคิดโซ่อุปทาน กระบวนการทาง
ธุรกิจในลักษณะของโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่การวางแผนความต้องการ
วัสดุ การจัดหาและการจัดซ้ือ การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง  
การวางแผนการผลติและระบบการผลติ การจดัส่งและกระจายสนิค้า
ไปยังลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้า การจัดการโลจิสติกส์ ตัวแทนด้าน 
โลจสิติกส์ การวางแผนทรพัยากรองค์การ และดัชนช้ีีวัดประสทิธภิาพ
ของการจัดการโซ่อุปทาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ
การวิเคราะห์กรณีศึกษา
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IM 324   กลยุทธ์การปฏิบัติการ  3(3-0-6)
 Operational Strategy
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202  การจัดการการปฏิบัติการ
 แนวคิด ปัญหา และเทคนคิทีใ่ช้ในการจดัการองค์การธุรกิจ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในภายนอก การบูรณาการแนวคิดและ
เทคนิคเพื่อใช้แก้ปัญหาการด�าเนินงาน กลยุทธ์เก่ียวกับสินค้าหรือ
บริการ กลยุทธ์เก่ียวกับกระบวนการจัดการปัจจัยน�าเข้า กระบวน 
การผลิตและสินค้าส�าเร็จรูป และบริการ

IM 325   การบ�ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม  3(3-0-6)
 Total Productive Maintenance
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202 การจัดการการปฏิบัติการ
 แนวคิด กระบวนการ ปัญหาการบ�ารุงรักษาเพื่อคง 
ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลการท�างานของเคร่ืองจกัร การประเมนิค่า 
ประสิทธิภาพการท�างานโดยรวของเครื่องจักร การปรับปรุง เพื่อลด
ความสญูเสยี การบ�ารุงรักษาด้วยตัวเอง การบ�ารุงรกัษาตามแผน การ
อบรมเพือ่พฒันาการบ�ารงุรกัษา การจดัการเคร่ืองจกัรใหม่ การบ�ารุง 
รกัษาเชิงคุณภาพ การปรับปรงุส�านกังาน การจดัการความปลอดภยั

IM 402   สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
 Seminar in Industrial Management
รายวิชาบังคับก่อน : IM 202  การจัดการการปฏิบัติการ
 อภปิรายสภาพข้อเทจ็จริง สภาวการณ์ และปัญหาโดยรวม 
ของการจัดการอุตสาหกรรม โดยอาศัยประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจ
ของสังคมในปัจจุบันเป็นกรณีศึกษาหลัก น�าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมต่อช้ันเรียน ประเมิน
แนวโน้มในอนาคตทางการจัดการอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการ
และแนวคิดทางการจัดการอุตสาหกรรมและปัจจัยแวดล้อมเป็น 
ข้อพิจารณา และรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ประกอบการตรง

IS 201   พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  3(3-0-6)
 สารสนเทศ
 Fundamentals of Computer and Information   
 Technology
 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประวัติ
ของคอมพวิเตอร์และการสือ่สาร ความแตกต่างระหว่างระบบแอนะลอ็ก
และระบบดจิทัิล องค์ประกอบคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ 
และแพลต็ฟอร์มคอมพวิเตอร์ ข้อมลูและการบรหิารข้อมลู การสือ่สาร 
ข้อมลูและเครือข่ายอนิเทอร์เนต็และเวิลล์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล
ข้อมลูรูปแบบต่างๆ ภยัคกุคามและความมัน่คงของระบบสารสนเทศ 
ประเด็นต่างๆของจริยธรรม ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

IS 202   กระบวนการทางธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Processes
 แนะน�ากระบวนการพื้นฐานต่างๆ ที่ใช้ในการด�าเนินงาน 
ในธรุกิจ ได้แก่ การเงิน การบญัชี การจดัการทรพัยากรบคุคล การจดัซ้ือ 
จัดหา การวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การประกอบช้ินส่วนในโรงงาน 
การให้บริการลูกค้า  การจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล การจัดการ
สั่งซื้อ การบริหารโครงการ และการจัดการแผนกลยุทธ์ขององค์กร

IS 203   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ   3(3-0-6)
 Information Systems Analysis and Design
 ความหมายความส�าคัญและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ กลยุทธ์และวงจรของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
บทบาทและหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ การริเร่ิมและการบริหาร
โครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
และออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล 
แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลู และการออกแบบฐานข้อมลู 
การเขียนเอกสารประกอบการน�าเสนอผลการวเิคราะห์ การออกแบบ
ส่วนติดต่อกับผูใ้ช้งาน การออกแบบส่วนการรบัข้อมลูและการแสดง
ผลข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบ การติดตั้งและการบ�ารุง 
รกัษาระบบแนวคิดเก่ียวกับระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบเชิงวัตถุโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล

IS 
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IS 301   มัลติมีเดีย  3(2-2-6)
 Multimedia
 แนวคิดเก่ียวกับมัลติมีเดีย การสร้างมัลติมีเดียบน
คอมพวิเตอร์ องค์ประกอบพืน้ฐานของการจดัสร้างมลัตมิเีดีย ความรู้ 
เบื้องต้นในการผลิตสื่อภาพ เสียง และแอนิเมชัน การประสานสื่อ
เข้ากันด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

IS 302   หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  3(2-2-6)
 Principles of Website Design and Development
 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับข้อความหลายมติแิละสือ่หลายมติิ 
โครงสร้างการท�างานระหว่างเคร่ืองบริการเว็บและเว็บเบราว์เซอร ์
ความแตกต่างระหว่างการเขียนเว็บแบบสเตติกและไดนามิก 
การสร้างเอกสาร HTML, XHTML และ Dynamic HTML หลัก
การออกแบบเว็บเพจเบ้ืองต้น และการใช้ Cascading Style Sheet

IS 303   การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-6)
 Web Programming Development
รายวิชาบังคับก่อน : IS302  หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 แนวคิดและหลกัการเขียนโปรแกรม การออกแบบข้ันตอน 
การท�างานของโปรแกรม ค�าสั่งประเภทต่างๆ การประกาศตัวแปร  
การก�าหนดชนดิข้อมลู การใช้ค�าสัง่เง่ือนไขและการท�างานแบบวนซ�า้ 
การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์ การเขียนโปรแกรมร่วมกับแฟ้ม
ข้อมูล แนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น การเขียน
โปรแกรมฝั่งลูกข่ายเพื่อจัดการวัตถุต่างๆบนเอกสาร (Document 
Object Model)

IS 304   การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บขั้นสูง  3(2-2-6)
 Advanced Web Programming Development
รายวิชาบังคับก่อน : IS 302 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 สถาปัตยกรรมของเคร่ืองบริการเว็บ การตดิต้ัง การก�าหนด 
คณุสมบัต ิและความมัน่คงของเคร่ืองบริการเว็บ การเขียนโปรแกรม 
ร่วมกับฐานข้อมูล การใช้คุกก้ี (Cookie) และการสร้างเว็บที่เก็บ
สถานะ (Session) การพฒันาเว็บแอพ็พลเิคชันท่ีมคีวามมัน่คง และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง เช่น XML Schema, XLST, XQuery เป็นต้น 
การพัฒนาเว็บแอ็พพลิเคชัน เพื่อระบบงานทางธุรกิจ

IS 305   ซอฟต์แวร์บริการส�าหรับธุรกิจ   3(2-2-6)
 Software as a Service for Business
 ความรู ้ทั่วไปเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตและกลุ ่มเมฆการ
ประมวลผล (cloud computing) ซอฟต์แวร์ที่เป็นบริการ และการ
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์บรกิารส�าเร็จรปู เพือ่การด�าเนนิงานท้ังภาครฐั
และเอกชน

IS 306 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6)
 Management Information Systems
 แนวคดิเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ ประเภท
ของระบบสารสนเทศ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของระบบสารสนเทศ การ
ท�างานและตวัอย่างของระบบสารสนเทศ ทีค่วบคุกระบวน การท�างาน 
และเช่ือมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น ระบบบริหารความ
สมัพนัธ์ลกูค้า ระบบบรหิารทรพัยากรองค์กร ระบบสารสนเทศ ท่ีช่วย 
ในการตัดสนิใจ เช่น ระบบผูเ้ช่ียวชาญ ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ 
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การจดัองค์กรด้านสารสนเทศ การวางแผน 
และการบริหารโครงการระบบสารสนเทศขององค์กร

IS 307 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป 3(2-2-6)
 เพื่องานธุรกิจ
 Solfware Application for Business
 ทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์เป็นเครือ่งมอืในการจดัการงาน 
ด้านต่างๆทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูปในการ 
ด�าเนินงานทางธุรกิจ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  
การจดัเก็บข้อมลู การค�านวณ และการน�าข้อมลูมาจดัท�าสารสนเทศ 
ประกอบการตัดสินใจ และการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 
ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่องานทางธุรกิจ

IS 308 กระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Processes  
 แนะน�ากระบวนการพืน้ฐานต่างๆ ทีใ่ช้ปฏบิติังานในธรุกิจ 
ได้แก่ การเงิน การบัญชี การจดัการทรพัยากรบุคคล การจดัซ้ือจดัหา 
การวางแผนจัดหาวัตถุดิบ การประกอบช้ินส่วนในโรงงาน การให ้
บริการลูกค้า การจัดการวงจรชีวิตของข้อมูล การจัดการสั่งซ้ือ  
การบริหารโครงการ การจัดการแผนกลยุทธ์ขององค์กร
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IS 309 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information Systems Analysis and Design 
  ความหมายความส�าคัญและองค์ประกอบของระบบ
สารสนเทศ กลยุทธ์และวงจรของการพฒันาระบบสารสนเทศ บทบาท 
และหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบ การริเริ่มและการบริหารโครงการ 
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การสร้างแผนภาพแสดงการไหลของข้อมลู แผนภาพ 
แสดงความสมัพนัธ์ของข้อมลู และการออกแบบฐานข้อมลู การเขียน 
เอกสารประกอบการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ การออกแบบส่วนติดต่อ 
กับผู้ใช้งาน การออกแบบส่วนการรับข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล 
การพฒันาโปรแกรมการทดสอบ การตดิต้ังและการบ�ารงุรกัษาระบบ 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบเชิงวัตถุ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิง 
วัตถุโดยใช้ภาษายูเอ็มแอล

IS 311 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 3(2-2-6)
 Web Design and Development 
 แนวคิดในการออกแบบและการจัดการเว็บไซต์ รูปแบบ 
ต่างๆของการด�าเนนิการเว็บไซต์ การจดทะเบียนโดเมนเนมและการ 
ฝากเว็บไซต์กับผูใ้ห้บรกิาร การเขียนโปรแกรมส่วนของผูร้บั (Client- 
Side Programming) ลักษณะของภาษาที่ใช้ในการแพร่และบันทึก 
ข้อมูล เช่น ภาษาเอ็ชทีเอ็มแอล (HTML) ภาษาเอ็กซ์เอ็ชทีเอ็มแอล 
ซีเอส็เอส็ (CSS) จาวาสครปิต์ (JavaScript) การออกแบบและพฒันา 
เว็บแบบเรสพอนชีพ (Responsive)

IS 312 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(2-2-6)
 Web Programming 
รายวิชาบังคับก่อน : IS 311 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 การพัฒนาโปรแกรมใช้งานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
โครงสร้างการท�างานของเว็บเซร์ฟเวอร์กับเว็บเบราว์เซอร์ การดูแล 
และจดัการเซิร์ฟเวอร์ การบนัทกึข้อมลูผ่านฟอร์มและการเช่ือมต่อกับ 
ฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมด้านเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ภาษาและ 
เครื่องมือต่างๆ เช่น ภาษาพีเอ็ชพี (PHP) เป็นต้น และการพัฒนา 
ระบบงานที่เช่ือมต่อกับฐานข้อมูล ระบบการรักษาความมั่นคงของ 
ระบบงานที่พัฒนาขึ้น เช่น เอ็สเอ็สแอล (SSL) การพิสูจน์ตัวจริง 
(Authentication) เป็นต้น

IS 313 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information System Security 
 ปัญหาความมั่นคงในระบบสารสนเทศ การจัดการความ 
เสี่ยง ตลอดจนการป้องกันเชิงกายภาพการควบคุมและรักษา 
ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ การวัด 
ระดับความปลอดภยั การควบคมุการเข้าถึงระบบสารสนเทศ มาตรฐาน 
การรกัษาความัน่คงปลอดภยั การกู้คืนระบบ ความมัน่คงของฮาร์ดแวร์ 
และความมั่นคงซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้เทคนิคการเข้ารหัสและ 
ถอดรหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

IS 314 ซอฟต์แวร์ส�าหรับการวางแผนทรัพยากร 3(3-2-6)
 องค์กร
 Enterprise Resorce Planning 
 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการระบบทรัพยากรองค์กร  
(Enterprise Resorce Planning : ERP) หลักการใช้ซอฟต์แวร์ 
ทางบญัชีทีม่ลีกัษณะเชงิบูรณาการ (Intergrated Software) กับการ 
จัดการทรัพยากรองค์กร โดยใช้โปรแกรมเอ็สเอพี (SAP) ในการ 
ประมวลผลสารสนเทศทางด้านการบัญชีในโมดูลการบัญชี การเงิน 
(Module FI) ซึ่งประกอบด้วยบัญชีแยกประเภท (General Ledger 
Accounting : G/L) บัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable : A/P) และ 
บัญชีลูกหนี้ (Account Recievable : A/R) การบริหารบัญชีเงินสด 
(Cash Management : AM) รวมทัง้การจดัการฐานข้อมลู การตัง้ค่า 
เพื่อใช้ในการประมวลผล

IS 315 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Information Systems Project Management 
 ความส�าคญัและข้ันตอนการบริหารโครงการ กระบวนการ 
ได้มาซ่ึงระบบสารสนเทศ การวางแผนโครงการ การก�าหนดขอบเขต 
เวลาและงบประมาณ การจดัการทรพัยากรภายในโครงการ การก�ากับ 
ตดิตามและการประเมนิ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่านและการเขียน 
รายงานเชิงเทคนคิ การบริหารความเสีย่งของโครงการ เครือ่งมอืทีใ่ช้ 
ในการวางแผนและบริหารโครงการะบบสารสนเทศ
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IS 316 ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บ 3(2-2-6)
 Web-Content Management System 
 การสร้างแอ็พพลิเคช่ันบนเว็บ การจัดการข้อมูลส�าหรับ 
ระบบส่วนทีใ่ช้ติดต่อกับผูใ้ช้งาน(Front-End) การจดัการข้อมลูส�าหรบั 
ระบบ ส่วนท่ีใช้ในการบริหารงานสนบัสนนุขององค์กร (Back-End)  
การดูแลรักษาแอ็พพลิเคช่ันบนเว็บ การสร้างความมั่นคงส�าหรับ 
แอ็พพลิเคชั่นบนเว็บ และการฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป 
ส�าหรับบริหารจัดการเว็บไซต์

IS 351   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ  3(3-0-6)
 Decision Support Systems for Business
 กระบวนการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ ประเภทของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบและสร้างตัวแบบการตัดสินใจ 
ระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจแบบกลุม่ ผลกระทบของระบบท่ีมต่ีอการ
ท�างานในองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในองค์กรธุรกิจ

IS 352   สื่อประสมเชิงโต้ตอบส�าหรับเวิลด์ไวด์เว็บ  3(2-2-6)
  Interactive Multimedia for World Wide Web
รายวิชาบังคับก่อน : IS 301 มัลติมีเดีย
 พื้นฐานการสร้างสื่อประสมเชิงโต้ตอบส�าหรับเวิลด์ไวด์เว็บ 
การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้สื่อประสม การสร้างซีนและการใช้
ไทม์ไลน์ การใส่เอ็ฟเฟ็คท์ การเขียนสคริปต์กับสื่อประสมเชิงโต้ตอบ 
ค�าสัง่พืน้ฐาน การสร้างคอมโพเนน็ท์และฟอร์ม การสร้างปุ่มควบคมุ 
ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อประสมเชิงโต้ตอบส�าหรับเวิลด์ไวด์เว็บ

IS 353   การจัดการความรู้   3(3-0-6)
 Knowledge Management
 หลกัการเบ้ืองต้นของความรู้ การได้มาซ่ึงความรู้ การประยุกต์ 
ใช้ความรูใ้นองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพในเชิงปฏบัิติ เทคโนโลยีและ 
กระบวนการเพิ่มความรู้ขององค์กร การบริการความรู้ในองค์กร

IS 354   การจัดหาระบบสารสนเทศ   3(3-0-6)
 Information Systems Acquisition
 การจดัซ้ือระบบสารสนเทศของภาครฐัและเอกชน ปัญหา 
ระเบียบพสัดุ การก�าหนดเอกสาร ประกวดราคา การพจิารณาข้อเสนอ 
สญัญาการจดัซ้ือระบบ ปัญหาเร่ืองลขิสทิธิ ์ปัญหาการบริหารโครงการ 
และการซ่อมบ�ารุงระบบ การจดัซ้ือแบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Procurement) 
การก�ากับดูแลการจัดซ้ือ การใช้กรรมวิธีจ้างหน่วยงานภายนอก 
(Outsourcing)

IS 355   สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร์วิส  3(2-2-6)
 SOA and Web Services
รายวิชาบังคับก่อน : IS 304 การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  ขั้นสูง
 แนวคดิของสถาปัตยกรรมเชิงบรกิาร (SOA) เหตผุลในการ 
ใช้งาน SOA ในบริบทของการท�างานแบบกระจาย การออกแบบระบบ 
งานบนพื้นฐานของ SOA การท�างานร่วมกันด้วยเอ็นเตอร์ไพรส์ 
เซอร์วิสบัส (ESB) ภาษาที่ใช้ในการอธิบายกระบวนการทางธุรกิจ 
(BPEL) หลักการของเว็บเซอร์วิส เว็บเซอร์วิสเชิงข้อความและ
เว็บเซอร์วิสเชิงบริการ SOAP ภาษาที่ใช้ในการอธิบายเว็บเซอร์วิส 
(WSDL) การพัฒนาระบบงานแบบเว็บเซอร์วิส

IS 356   การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่   3(2-2-6)
 Mobile Programming Development
รายวิชาบังคับก่อน : IS 304 การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  ขั้นสูง
 แนวคิด หลักการ เครื่องมือ และเทคนิคของการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ส�าหรับระบบงานที่ใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนท่ีและ
อุปกรณ์ไร้สาย เช่น อุปกรณ์พีดีเอ (Personal Digital Assistant 
: PDA) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยอาศัยเทคนิคตามมาตรฐานเปิด 
เจทูเอ็มอี (J2ME) และโปรไฟล์ส�าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile 
Information Device Profile : MIDP) การสร้างและออกแบบ
ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การสร้างภาพกราฟิกแบบต่างๆ การจัดการ
หน่วยความจ�า และเทคนคิการเขียนโปรแกรมส�าหรบัระบบท่ีมหีน่วย
ประมวลผลจ�ากัด การจัดเก็บข้อมูลท่ีรองรับระบบการสื่อสารแบบ
เคลือ่นที ่และการเขียนโปรแกรมแบบไร้สายในสภาพแวดล้อมต่างๆ 
เช่น แว็พ (WAP) ไอโหมด (I-mode) และปาล์ม (Palm)  เป็นต้น
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IS 357   ระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บ  3(2-2-6)
 Web-Content Management System
 การสร้างแอ็พพลิเคชันบนเว็บ การจัดการข้อมูลส�าหรับ
ระบบส่วนทีใ่ช้ติดต่อกับผูใ้ช้งาน (Front-End) การจดัการข้อมลูส�าหรบั 
ระบบส่วนที่ใช้ในการบริหารงานสนับสนุนขององค์กร (Back-End) 
การดูแลรักษาแอ็พพลิเคชันบนเว็บ การสร้างความมั่นคงส�าหรับ
แอ็พพลิเคชันบนเว็บ และการฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป
ส�าหรับบริหารจัดการเว็บไซด์

IS 358   ตารางค�านวณขั้นสูงเพื่องานธุรกิจ   3(2-2-6)
 Advanced Spread Sheets for Business
 การใช้เคร่ืองมือท่ีอยู่ในโปรแกรมส�าเร็จรูป ส�าหรับการ
ท�างานประเภทตารางค�านวณ ในการแก้ปัญหางานธุรกิจ เช่น การ
จัดการด้านการขาย การจัดการด้านบัญชี การจัดการด้านบุคคล 
เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้งานจรงิในธรุกิจและการใช้งานเช่ือมต่อ 
กับฐานข้อมูล

IS 359   การพัฒนาระบบงานเชิงวัตถุ   3(2-2-6)
 Object-Oriented Application Development
รายวิชาบังคับก่อน : IS 304 การพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
  ขั้นสูง
 แนวคิดและความรู้ในเชิงปฏิบัติของสถาปัตยกรรมเชิงวัตถุ 
การวเิคราะห์และออกแบบระบบงานบนพืน้ฐานของแนวคดิเชิงวัตถุ 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักการห่อหุ้ม (Encapsulation) และ
ภาวะหลายรูปแบบ (Polymorphism) ในแนวคิดเชิงวัตถุ การสร้าง
คลาส (Class) และ อนิเทอร์เฟส (Interface) การรบัทอดคณุสมบัติ 
(Inheritance) การสร้างและใช้งานอนิสแตน็ซ์ (Instance) การพฒันา 
ระบบงานโดยใช้แนวคิดและเทคโนโลยีเชิงวัตถุ

IS 360   เครื่องมือสืบค้นและค้นคืน   3(3-0-6)
 Search Engines
 พื้นฐานเก่ียวกับแบบจ�าลองและวิธีการเพื่อการจัดเก็บ
และค้นคืนสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อความ การสร้างดัชน ีการจดั 
หมวดหมูเ่อกสาร สถาปัตยกรรมของเคร่ืองมอืสบืค้นและค้นคืน การ
เรียงล�าดับผลของการค้นคืน การวัดประสิทธิภาพของการค้นคืน  
การค้นคืนรูปภาพ และการค้นคืนสื่อประสม

IS 361   ความสามารถเข้าถึงและใช้งานบนเว็บ   3(3-0-6)
 Web Usability
 แนวคิดพืน้ฐานและทฤษฎทีางด้านการปฏสิมัพนัธ์ระหว่าง
มนุษย์กับคอมพิวเตอร์ วิธีการประเมินผลการออกแบบด้วยวิธีการ
ต่างๆ ศกึษากรณศึีกษาเก่ียวกับความสามารถเข้าถึงและใช้งานบนเว็บ 

IS 362   ความฉลาดทางธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6)
 Introduction to Business Intelligence
 แนวคิดพื้นฐานของการสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจ 
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของการสร้างอัจฉริยะภาพ
ทางธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
(Business Analytics) ได้แก่ การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบ
ออนไลน์ (OLAP) การท�าเหมอืงข้อมลูเบือ้งต้น และการท�ามโนภาพ
ข้อมลู (Visualization) เป็นต้น การบรูณาการเทคนคิ เครือ่งมอื และ
โปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อสร้างอัจฉริยะภาพทางธุรกิจให้กับองค์กร

IS 363   ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6)
 Electronics Business
 เทคโนโลยีส�าหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ แบบจ�าลองทาง
ธุรกิจ โครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์ธุรกิจ
อเิลก็ทรอนกิส์ รปูแบบต่างๆของธรุกิจอเิลก็ทรอนกิส์ เช่น การจดัการ
ห่วงโซ่อปุทาน การจดัซ้ือจดัหาแบบอเิลก็ทรอนกิส์ การบรหิารลกูค้า
สัมพันธ์ เป็นต้น รวมทั้งแนวทางในการจัดการเรื่องความมั่นคงของ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการน�าไปใช้งาน

IS 364   การประกอบธุรกิจออนไลน์  3(3-0-6)
 Online Entrepreneurship
 ความรูเ้บ้ืองต้นเก่ียวกับลกัษณะ รูปแบบ เทคนคิ และวิธี 
การด�าเนนิงานธรุกิจออนไลน์ คณุลกัษณะท่ีส�าคัญส�าหรบัผูป้ระกอบ 
ธุรกิจออนไลน์ การวางแผนธุรกิจตลาดและการแข่ขัน พฤติกรรม 
ผูบ้ริโภคบนอนิเทอร์เนต็ การคาดการณ์ผลด�าเนนิการและผลตอบแทน 
เครือ่งมอืและเทคนคิการท�าการตลาดออนไลน์ให้ประสบความส�าเรจ็
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IS 365   การตลาดบนอินเทอร์เน็ตและสื่อทางสังคม 3(3-0-6)
 Internet Marketing and Social Media
 แนวคิดการตลาดบนอนิเทอร์เน็ตและการวช้สือ่ทางสงัคม 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจส�าหรับการท�าการตลาดบนอินเทอร์เน็ต 
การประยุกต์ใช้สื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการท�าการตลาด 
การก�าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดบนอินเทอร์เน็ตและสื่อทางสังคม 
การก�าหนดกลุม่เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาดบนอนิเทอร์เนต็ 
แนวทางการท�าการตลาดกาารบริหารลูกค้าสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส ์
เทคโนโลยีของสื่อทางสังคม

IS 366   การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ 3(3-2-6)
 Procedural Programming
 แนวคิดหลกัการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างการท�างาน 
ของภาษาซี การออกแบบข้ันตอน การท�างานของโปรแกรม 
เชิงกระบวนการ (Procedural Programming) โดยใช้โครงสร้าง 
ควบคุมแบบต่างๆ การสร้างเง่ือนไข การวนซ�า้คลาสอาร์เรย์และแฟ้ 
มข้อมลูการสร้างฟังก์ชันและโปรแกรมย่อย การแก้ไขความผิดพลาด 
และการทดสอบโปรแกรม

IS 367   การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วย .NET 3(3-2-6)
 Web Programming Development with .NET 
 Programming 
 ศกึษารปูแบบของข้อมลู การท�างานกับข้อมลู และสถานะ 
ของข้อมูล การสร้างเว็บแอพพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี ASP.NET  
การใช้งาน Master Page การใช้งานเครือ่งมอืในกลุม่เว็บคอนโทรล 
เพือ่ออกแบบเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้เครือ่งมอืในกลุม่เว็บคอนโทรล 
ร่วมกับระบบฐานข้อมลู การพฒันาโปรแกรมบนเว็บเพือ่ตดิต่อระบบ 
ฐานข้อมูล

IS 368   เหมืองข้อมูลเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
 Introduction to Data Mining and Its 
 Applications  
 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการท�าเหมืองข้อมูล การเตรียม 
ข้อมูล เทคนิคต่างๆ ในการท�าเหมืองข้อมูล เช่น การจัดกลุ่ม การ 
ท�านาย การค้นหากฎความสัมพันธ์ และการจ�าแนกโดยใช้ต้นไม ้
ตัดสินใจ รวมถึงการใช้เครื่องมือที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และการประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในเชิงธุรกิจ

IS 369   การประกันคุณภาพและการทดสอบ 3(3-0-6)
 ซอฟต์แวร์เบื้องต้น
 Introduction to Software Quality Assurance
 and Testing 
 การประกันคณุภาพ และการบ�ารงุรักษาในวัฏจกัรของการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบแบบต่างๆ การวดัคณุภาพ กฎ 
ระเบียบเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ความพร้อมของซอฟต์แวร์  
ความน่าจะเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และ 
การบ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์ เครื่องมือส�าหรับการทดสอบอัตโนมัติ 
(Automated Software Testing)

IS 370   หลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ 3(3-0-6)
 Principles of Technology Startup Development
 ความหมายของสตาร์ทอพั แนวคิดของการสร้างสตาร์ทอพั 
ผลติภณัฑ์และการการออกแบบผลติภณัฑ์ในกลุม่เทคโนโลยีสตาร์ทอพั
การกระจายข่าวสารของผลติภณัฑ์ การคดัสรรเทคโนโลยีเพือ่ใช้ในการ 
พฒันาผลติภณัฑ์ กระบวนการในการพฒันาท่ียืดหยุ่นและมปีระสทิธภิาพ 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการสตาร์ทอัพอย่างยั่งยืน

IS 401   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับมัลติมีเดีย   3(2-2-6)
 Special Topic in Multimedia
 การศึกษาหัวข้อในปัจจุบันเก่ียวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
ที่น่าสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา

IS 402   หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ   3(2-2-6)
 Special Topic in Information System
 ศึกษาหัวข้อในปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีหรือ 
ระบบสารสนเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา

IS 410   สหกิจศึกษา  6(600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 นกัศึกษาปฏบัิตงิานในสถานประกอบการ ระหว่างทีก่�าลงั
ศึกษาอยู่ เสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวเพื่อให้นักศึกษาได้เช่ือมโยง 
การเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง โดย
ปฏบัิติงานเตม็เวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ และประเมนิผล
จากการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการร่วมกับคณะ
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IS 411   โครงงาน 1   3(0-0-9)
 Project 1
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นกลุ่มหรือศึกษาเด่ียว 
น�าเสนอหัวข้อและผลเบ้ืองต้นจากการศึกษา การออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ หรือผลเบ้ืองต้นของการทดลอง
วิเคราะห์และเปรียบเทียบเชิงวิชาการในสาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล

IS 412   โครงงาน 2   3(0-0-9)
 Project 2
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเป็นกลุ่มหรือศึกษาเด่ียว 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล เพื่อน�าเสนอผลการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศหรือการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงวิชาการที่สมบูรณ์ใน
หัวข้อที่ต่อเนื่องจากที่ได้เสนอไว้ในรายวิชาโครงงาน 1

IT 206  ส�านักงานอิเล็กทรอนิกส์         3(3-0-6)                                            
 Electronics Office
         พื้นฐานท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การท�างานและ
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน 
ส�านกังาน การฝึกปฏบัิตโิปรแกรมส�าเรจ็รูปส�าหรับจดัการงานส�านกังาน 
ได้แก่ การประมวลผลค่า การน�าเสนองาน การใช้โปรแกรมตาราง
ค�านวณ การจัดท�าฐานข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูล และ
การรับส่ง E-mail 

IT 207 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-6)
 Electronics Business
 แนวโน้มการท�าธรุกิจแบบอเิลก็ทรอนกิส์ การสือ่สาร ผ่าน
ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล กลยุทธ์การสร้างระบบงานทาง 
อเิลก็ทรอนกิส์ กลยุทธ์การใช้งาน การวางแผนและการพฒันาระบบ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้งาน 

IT 209 ซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชันส�าหรับธุรกิจ 3(2-2-6)
 Software Applications for Buiness
 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในการด�าเนนิทางธรุกิจ การจดัเก็บ 
ข้อมูล การค�านวณ การน�าข้อมูลมาจัดท�าเป็นสารสนเทศประกอบ 
การตัดสินใจ และการน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น 
โปรแกรมประมวลผล (Microsoft Word) โปรแกรมตารางการค�านวณ 
(Microsoft Excel) โปรแกรมน�าเสนอ (Microsoft PowerPoint) 
วิธีการและหลักการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลและการ
สือ่สารทางธุรกิจ และการใช้โปรแกรมส�าเรจ็รูปทีเ่ป็นทีน่ยิมในปัจจบัุน 
ส�าหรับสาขาวิชาเฉพาะทางธุรกิจ 

IT 211 หลักการจัดการองค์การ 3(3-0-6)
 Principles of Organization Management
 แนวคดิเก่ียวกับภารกิจ วิสยัทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และมติขิององค์การ วิวัฒนการทางด้านการจดัการศึกษา กระบวนการ 
จดัการ การวางแผนกระบวนการ การบรหิารเชิงกลยุทธ์ การจดัองค์การ 
การออกแบบองค์การ การจดัการทรพัยากรมนษุย์ การสัง่การ ภาวะ 
ผู้น�า วัฒนธรรมองค์กร การติดต่อสื่อสาร การบริหารความขัดแย้ง 
การบรหิารการเปลีย่นแปลง การควบคุม การติดตาม การประเมนิผล 
การปลกูฝังแนวคดิด้านจรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้ 
การศึกษาองค์การและการจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

IT 230 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Mathematics for Information Technology
 ความสมัพนัธ์และฟังก์ชัน เซ็ต ตรรกศาสตร์ พชีคณติบูลนี 
ทฤษฎจี�านวนเบ้ืองต้น การนบัความสมัพนัธ์เวียนเกิด ทฤษฎคีวามน่า
จะเป็น ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับทฤษฎขีองกราฟ การประยุกต์ของกราฟ 
ต้นไม้และข่ายงาน ปัญหาการหาวิถีสัน้ทีส่ดุ เมทริกซ์และการประยุกต์ 

IT 231   แคลคูลัสส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Calculus for Information Technology
 ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพืชคณิต อินทิกรัลจ�ากัดเขต 
และการประยุกต์ของอินทิกรัลจ�ากัดเขตในระบบพิกัดฉาก อินทิกรัล
ไม่จ�ากัดเขต ล�าดับและอนุกรม

IT 
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IT 232   หลักส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Information Technology Fundamentals
 แนะน�าความรู้ในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบไปด้วย ภาพจ�าลองของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความ
ส�าคัญของข้อมูลและสารสนเทศ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและ
ประยุกต์ระบบสารสนเทศเข้าสู่องค์การ การบริหารสารสนเทศ การ
ประกันความมัน่คงของสารสนเทศ การเป็นนกัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผลกระทบที่เกิดต่อสังคม  
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ

IT 233  หลักการจัดการองค์การ  3(3-0-6)
 Principles of Organization Management 
 แนวคดิเก่ียวกับพนัธกิจ วิสยัทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
และมิติขององค์การ วิวัฒนาการทางด้านการจัดการ กระบวนการ
จดัการ การวางแผนกระบวนการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ การจดัองค์การ 
การออกแบบองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการ 
ภาวะผูน้�า วฒันธรรมองค์กร การตดิต่อสือ่สาร การบริหารความขัดแย้ง 
การบรหิารการเปลีย่นแปลง การควบคุม การติดตาม การประเมนิผล 
การปลกูฝังแนวคดิด้านจริยธรรมและความรับผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้ 
การศึกษาองค์การและการจัดการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

IT 234   โครงสร้างข้อมูล  3(3-0-6)
 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานต่างๆและโครงสร้างข้อมูลแบบ 
อาเรย์ (Array) สแต็ก (Stack) คิว (Queue) ลิสต์ (List) และทรี 
(Tree) การจดัสรรเนือ้ทีข่องแหล่งจดัเก็บข้อมลู ข้ันตอนวิธ ี(algorithm) 
พืน้ฐานท่ีใช้กับโครงสร้างข้อมลู เทคนคิการเรียงล�าดบัข้อมลูในรูปแบบ 
ต่างๆ เช็ต ตารางแฮช กราฟ หลกัการและปัญหาของโครงสร้างข้อมลู 
ภาษาไทยเบ้ืองต้น ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ

IT 235   แนวคิดการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 Computer Programming Concepts
 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธีส�าหรับการ
แก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการแสดงข้ันตอนการ

แก้ปัญหา เช่น ผังงาน แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง 
แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แนวคิดการเขียนโปรแกรม 
เชิงเหตุการณ์ การฝึกแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมขนาดเล็ก เพื่อให้รู้จัก
ข้อมูลและชนิดข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่ ข้อความสั่งก�าหนดค่า 
โครงสร้างควบคุมและเงื่อนไข

IT 236   โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์   3(3-0-6)
 Computer System Organization
 ลักษณะของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ โครงสร้างการ
ท�างานของหน่วยประมวลผลกลาง ระบบ I/O ล�าดับขั้นของหน่วย
ความจ�า โครงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการกระบวนการ การ
จดัการหน่วยความจ�าและหน่วยความจ�าส�ารอง การจดัสรรทรพัยากร
ภายในระบบคอมพวิเตอร์ ระบบแฟ้มข้อมลู ระบบหน่วยประมวลผล
หลายตัว และการสื่อสารระหว่างกระบวนการ การศึกษาตัวอย่าง
ระบบปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ

IT 237  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 Human-Computer Interaction
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพวิเตอร์ การประเมนิซอฟต์แวร์โดยใช้มนษุย์เป็นศนูย์กลาง การ
พัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง การออกแบบส่วนต่อ
ประสานกราฟิกกับผู้ใช้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
ในการร่วมท�างานและการสื่อสาร

IT 238   ระบบฐานข้อมูล   3(2-2-6)
 Database Systems
 แนวคดิเก่ียวกับระบบฐานข้อมลู สถาปัตยกรรมฐานข้อมลู 
รูปแบบฐานข้อมลูแบบล�าดบัช้ัน แบบข่ายงาน แบบเชิงวัตถุ และแบบ 
เชิงสัมพันธ์ พีชคณิตสัมพันธ์ หลักการวิเคราะห์และออกแบบฐาน
ข้อมูล แบบจ�าลองอีอาร์ กระบวนการปรับบรรทัดฐาน การประยุกต์
ใช้งานฐานข้อมูลกับระบบธุรกิจ การใช้ภาษา SQL ในการจัดการ
โครงสร้างฐานข้อมูล การจัดการข้อมูล และการค้นคืนข้อมูลจาก 
ฐานข้อมูลด้วยเง่ือนไขที่มีความซับซ้อน การจัดการฐานข้อมูลด้วย 
เทคนคิ NoSQL และพืน้ฐานการออกแบบฐานข้อมลูแบบ Document 
Oriented
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IT 239  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  4(3-2-6)
 Computer Program Development
 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายและซับซ้อน 
การสร้างคลาส การสร้างเมธอด หลกัการใช้ Encapsulation การสร้าง
อาเรย์ การสร้างคลาสโดยใช้หลกัการ Inheritance Polymorphism 
Overloading และ Overriding การเขียนโปรแกรมจัดการกับข้อ 
ผิดพลาด การเขียนโปรแกรมติดต่อกับแฟ้มข้อมูล การพัฒนา
โปรแกรมติดต่อกันผ่านเครือข่าย หลักการและการใช้งานThread 
การเขียนโปรแกรมประยุกต์ (GUI) โดยใช้ Swing API การเขียน
โปรแกรมเชิงเหตุการณ์ ปฏบัิตกิารท่ีเก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรม 
เช่น ภาษาจาวา

IT 240   การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย  3(3-0-6)
 Data Communications and Networking
 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประเภทของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย สถาปัตยกรรม
เครือข่ายการเช่ือมต่อระหว่างระบบเปิด (QSI) รูปแบบมาตรฐาน
ของการสื่อสารข้อมูล สายสัญญาณและสื่อไร้สาย มาตรฐานและ
องค์กรมาตรฐานเทคโนโลยีการสือ่สารข้อมลูและเครอืข่าย เครือข่าย 
ท้องถิ่น เครือข่ายท้องถิ่นแบบเสมือน เครือข่ายไร้สาย ระบบการส่ง
สญัญาณของเครือข่ายบรเิวณกว้าง เทคโนโลยีเครอืข่ายบริเวณกว้าง 
เครือข่ายความเร็วสูง โปรโตคอลพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โปรโตคอลย่อยต่างๆ ในชุดของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี

IT 241   เทคนิคการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ 3(3-0-6)
 และการออกแบบอัลกอริทึม
 Computer Programming Concept and
 Algorithm Design
 แนวคิดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ 
ข้ันตอนวิธสี�าหรบัการแก้ปัญหาด้วยคอมพวิเตอร์ เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการ 
แสดงข้ันตอนการแก้ปัญหา เช่น ผงังาน แนวคดิการเขียนโปรแกรม 
แบบโครงสร้าง แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ แนวคดิการเขียน
โปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การฝึกแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมขนาดเล็ก 
พื้นฐานของโครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึมแบบต่างๆ และการวัด 
ประสิทธิภาพด้วย Big-O Natation พื้นฐานการเขียนโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ด้วยภาษาแบบโครงสร้าง

IT 242   การพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวา 3(3-0-6)
 JAVA Programming 
  การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายและซับซ้อน 
การสร้างคลาส การสร้างเมธอด หลักการใช้ Encapsulation การ 
สร้างอาเรย์ การสร้างคลาสโดยใช้หลกัการ Inheritance Polymorphim 
Overloading และ Overriding การเขียนโปรแกรมจัดการกับข้อ 
ผดิพลาด การเขียนโปรแกรมตดิต่อกับแฟ้มข้อมลู การพฒันาโปรแกรม 
ติดต่อกันผ่านเครือข่าย หลักการและการใช้งาน Thread การเขียน 
โปรแกรมประยุกต์ (GUI) โดยใช้ Swing API การเขียนโปรแกรม 
เชิงเหตกุารณ์ ปฏบิตักิารทีเ่ก่ียวข้องกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา 
จาวา

IT 243   ภาษาอังกฤษส�าหรับการสื่อสารส�าหรับ 3(3-0-6)
 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 English Communication Skills for IT Specialist 
 การพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสาร 
ด้วยภาษาอังกฤษในฐานะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT 260   เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)
 และโรงแรม
 Information Technology for Tourism 
 and Hotel Business
 ความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อธุรกิจท่องเที่ยว 
และโรงแรม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ เครือข่าย 
คอมพิวเเตอร์ ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อ
การจัดการในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การใช้อินเทอร์เน็ตและ 
โปรแกรมส�าเร็จรูปในธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม

IT 261   การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจ 3(1-4-3)
 Software Package Implementation for Business
 การประยุกต์โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับธุรกิจ การฝึก 
ปฏิบัติโปรแกรมสเปรดชีททางการบัญชี การใช้โปรแกรมตาราง 
ค�านวณ การฝึกปฏิบัติโปรแกรมประมวลค�าในการจัดท�ารูปแบบ 
รายงาน Long document การประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรปูส�าหรบั 
การน�าเสนองาน การใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูล และการใช้ 
โปรแกรมการจัดการ E-mail การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการจัดท�า 
กราฟิกอย่างงง่าย
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IT 311   คอมพิวเตอร์กราฟิก  3(3-0-6)
 Computer Graphic
 แนะน�าความเป็นมาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิก  
การท�างานของอุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต การค�านวณหาทางเดิน
ของจุดของภาพกราฟิกในรูปแบบต่างๆ การประมวลผลภาพวัตถุ 
ในแบบ 2 มิติ การมองภาพในแบบ 2 มิติ การน�าภาพ 2 มิติขึ้น
หน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาพวัตถุในแบบ 3 มิติ 
การมองภาพในแบบ 3 มิติ การน�าภาพ 3 มิติขึ้นหน้าจอภาพ การ
ค�านวณหาเส้นที่ถูกบดบัง การค�านวณหาพื้นผิวที่ถูกบดบัง การให้สี
กบัวตัถ ุแนะน�าซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์กราฟกิทีเ่ป็นทีน่ยิม ตวัอย่าง
การประยุกต์ใช้งานของคอมพิวเตอร์กราฟิก

IT 317   ปัญญาประดิษฐ์  3(3-0-6)
 Artificial Intelligence  
 แนวความคิดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคการค้นหา
ด้วยโครงสร้างต้นไม้แบบต่างๆ การใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ภาษา
ธรรมชาติ การตอบค�าถามและตัวประสาน การรบัรู้ทางภาพและการ
เรยีนรู้ รปูแบบการจ�าได้ กระบวนการเรียนรู้โดยการสบืค้น (Heuristics) 
การแทนความรู้ ลอจิกการค�านวณ และระบบผู้เชี่ยวชาญ

IT 318 การจ�าลองด้วยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
 Computer Simulation
 วิธีการสร้างแบบจ�าลองโดยทั่วไป ความรู้ความเข้าใจ
เบ้ืองต้นในการจ�าลองแบบด้วยคอมพวิเตอร์ วิธกีารสร้างแบบจ�าลอง
คอมพิวเตอร์ การจ�าลองแบบของปัญหาเก่ียวกับคิวการวิเคราะห์ 
เอาท์พุตของแบบจ�าลองเชิงสถิติ การจ�าลองเชิงเรขาคณิตและการ
จ�าลองรูปทรง การจ�าลองเชิงกายภาพ ภาษาส�าหรับการจ�าลองแบบ 
มาตรฐานในการจ�าลองแบบด้วยคอมพวิเตอร์ ซอฟต์แวร์ส�าหรับการ
จ�าลองแบบ

IT 319   ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน  3(3-0-6)
 Fundamentals of Geographic Information 
 Systems
 แนะน�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท้ังทางทฤษฎีและ
โปรแกรมประยุกต์ กรอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเวลา (temporal) 
และเชิงพืน้ท่ี (spatial) การจดัเก็บ การรวบรวม การตคีวามหมาย และ
การจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ วิธีตรวจจับข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
โครงสร้างข้อมูล การสร้างตัวแบบพื้นผิวเวลาและปริมาตร รวมทั้ง
การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของข้อมูล

IT 322 การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เบื้องต้น  3(3-0-6)
 Introduction to Software Quality Assurance
 การประกันคณุภาพ และการบ�ารงุรักษาในวัฏจกัรของการ 
พัฒนาซอฟต์แวร์ เทคนิคการทดสอบแบบต่างๆ การวัดคุณภาพ 
กฎระเบียบเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ความพร้อมของซอฟต์แวร์ 
ความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และการ
บ�ารุงรักษาซอฟต์แวร์

IT 341   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1  3(2-2-6)
 Web Applications Development 1
 หลักการออกแบบและบริหารงานเว็บไซต์ หลักการสร้าง
เว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้าง
ของภาษา HTML ประเภทของ tag ที่ใช้ในการจัดแต่งข้อความ 
การบรรจุภาพ การสร้างตาราง การเช่ือมโยงหน้า การใส่เทคนิค 
พเิศษและการสร้างหน้าเว็บเพจท่ีสามารถโต้ตอบกับผูใ้ช้ด้วย DHTML 
และโปรแกรมส่วนผูใ้ช้ (Client side script) การสร้างโปรแกรมบนเว็บ 
ด้วยโปรแกรมฝั่งเครื่องให้บริการ (Server side script) การโยน 
ข้อมูลระหว่างเว็บเพจ การเขียนโปรแกรมบนเว็บเพื่อติดต่อกับฐาน
ข้อมูล

IT 342   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 2   3(2-2-6)
 Web Applications Development 2
รายวิชาบังคับก่อน : IT 341 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1
 หลกัการเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยโปรแกรมฝ่ังเคร่ืองให้
บรกิาร (Server side script) เพือ่ติดต่อกับฐานข้อมลูจากหลากหลาย 
ผู้ผลติ การสร้างโปรแกรมเพือ่เพิม่ แก้ไข และลบข้อมลูในฐานข้อมลู 
การสร้างการท�างานทีม่กีาร upload filed การใช้งาน Session และ
การประยุกต์ใช้กับระบบช่ือผู้ใช้ หลักการน�าบางส่วนของโปรแกรม
มาใช้ใหม่ พื้นฐานของเว็บเซอร์วิสและการน�าเว็บเซอร์วิสไปใช้ให้
เกิดประโยชน์

IT 343   เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอล  3(2-2-6)
 XML Technology
 การออกแบบและสร้างเอกสารข้อมลูโดยใช้ภาษามาร์คอพั 
แบบเอก็ซ์เอม็แอล การก�าหนดโครงสร้างเอกสารเอก็ซ์เอม็แอลแบบ 
DTD และ XML Schema การก�าหนดรูปแบบของการแสดงข้อมูล
เอ็กซ์เอ็มแอลแบบ CSS และ XSLT การเข้าถึงและประมวลผล
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ข้อมูลเอ็กซ์เอ็มแอลแบบ SAX และ DOM การพัฒนาโปรแกรม
บนเว็บเพื่อใช้งานเอกสารเอ็กซ์เอ็มแอล การเช่ือมต่อระหว่างเอ็กซ์
เอม็แอลกับฐานข้อมลู ภาษา XQuery เพือ่การเรยีกค้นเอกสารเอก็ซ์
เอม็แอล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอก็ซ์เอม็แอลส�าหรบัเว็บเซอร์วิส 
(Web Services)

IT 344   การบริหารระบบฐานข้อมูล  3(2-2-6)
 และการประยุกต์ใช้ 
 Database Systems Administration and 
 Applications
 การออกแบบฐานข้อมลูในระดบักายภาพ และบรหิารจดัการ 
ฐานข้อมูล อินเด็กซ์ การให้สิทธิ์และการยกเลิกสิทธิ์ ความคงสภาพ
ของข้อมลู ระบบความปลอดภยั การกู้และส�ารองข้อมลู และการปรับ
ระบบให้มปีระสทิธิภาพ (Tuning) การประมวลผลข้อมลูแบบรายการ 
(Transaction Processing) ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเข้าถึงข้อมลู
พร้อมกัน (Database Concurrency) การเขียนโปรแกรมเพือ่จดัการ
ข้อมูล การควบคุมและจัดการข้อผิดพลาด (Exception) การใช้งาน 
Store Procedure, Database Trigger

IT 345   การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่าย  3(3-0-6)
 Network Systems Application
 ปฏบัิติการท่ีเก่ียวข้องกับวิธีการติดต้ังสายสญัญาณ และวธิ ี
การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย เช่น แลนการ์ด ฮับ สวิตซ์ เราเตอร์ 
วิธีการต้ังค่าอุปกรณ์เราเตอร์ สวิทซ์ พื้นฐาน เช่น การเช่ือมต่อ
เครอืข่ายท่ีอยู่ห่างไกลกันเข้าด้วยกัน การตัง้ค่าเราเตอร์เพือ่ใช้ในการ
ค้นหาเส้นทางในเครือข่าย การตัง้ค่าสวิทซ์เพือ่สร้างเครอืข่ายท้องถ่ิน
เสมือน การสร้างเส้นทางส�ารองด้วย Spanning Tree การรักษา 
ความมั่นคงในอุปกรณ์เครือข่าย การสร้างเครือข่ายส่วนตัวผ่าน 
เครือข่ายสาธารณะ

IT 346   ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ   3(3-0-6)
 Information Systems Security
 ปัญหาความมัน่คงในระบบสารสนเทศ การจดัการความเสีย่ง 
ตลอดจนการป้องกันเชิงกายภาพ และการควบคุมและรักษาความ
มัน่คงของระบบสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ การวัดระดบั
ความปลอดภัย การควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ มาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การกู้คืนระบบ ความมั่นคงของ

ฮาร์ดแวร์ และความมั่นคงของซอฟต์แวร์ เทคนิคการเข้ารหัสและ
ถอดรหัส การประยุกต์ใช้คริปโตกราฟี และความมั่นคงของระบบ
เครือข่าย

IT 347   การบริหารโครงการทางด้าน  3(3-0-6)
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  Information Technology Project Management
 ความส�าคัญและขั้นตอนการบริหารโครงการ การบริหาร
งบประมาณ เวลา ต้นทุน และคุณภาพของโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ การจัดการทรัพยากรภายในโครงการและการจัดการ
ความเสีย่งของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารงานโครงการและการน�าเสนอข้อเสนอโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT 348   การสื่อสารและการบริการทางวิชาชีพ  3(3-0-6)
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Communication and Services in Information   
 Technology Profession
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนรายงาน 
เชิงเทคนิค เพื่อใช้ทางการสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การให้ค�าปรึกษา การบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในองค์กร การจดัหา การเลอืกผู้ให้บริการผู้ใช้ พฤติกรรมองค์กรและ
การบริหารองค์กร ข้อตกลงระดับการให้บริการ เทคโนโลยีและเทคนคิ
เพือ่การให้บริการ การบรหิารบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
คดิค้นทนุของการให้บรกิาร การก�าหนดและการถอดแบบคณุลกัษณะ 
ของความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝึกทักษะ
การน�าเสนอโครงการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเลือก
ใช้เครื่องมือส�าหรับการสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

IT 351   ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 Software Development Methodology
 คณุลกัษณะซอฟต์แวร์ หลกัการของวศิวกรรมซอฟต์แวร์ 
ระเบยีบวิธใีนการพฒันาซอฟต์แวร์ การวางแผน และจดัการโครงการ 
การประเมินเวลาและค่าใช้จ่าย วิเคราะห์และการระบุข้อก�าหนด 
เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ เทคนิคการวิเคราะห์
และออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เทคนิคการตรวจสอบและ
การตรวจทานซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ สภาพแวดล้อม 
การผลิตซอฟต์แวร์และเครื่องมือช่วยจัดการโครงการ
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IT 352 การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์  3(3-0-6)
 Software Process Improvement
รายวิชาบังคับก่อน : IT 351 ระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์
 แนวคิดเบ้ืองต้นของกระบวนการซอฟต์แวร์และการ
ปรบัปรงุกระบวนการซอฟต์แวร์โดยใช้แบบจ�าลองความสามารถของ
กระบวนการซอฟต์แวร์ กระบวนการซอฟต์แวร์แบบรายบุคคลและ
แบบทีม เทคนคิการประเมนิกระบวนการซอฟต์แวร์ การประยุกต์ใช้
แนวคิดของกระบวนการในงานอุตสาหกรรม

IT 353   การออกแบบเครือข่ายและการจัดการ   3(3-0-6)
 เครือข่าย
 Network Design and Management
 การออกแบบระบบเครอืข่ายพืน้ฐานไปจนถึงระบบเครอืข่าย 
ขนาดใหญ่ การออกแบบโครงสร้างของศนูย์รวมข้อมลู การออกแบบ 
การเช่ือมต่อบริเวณกว้าง (WAN technology) การเลือกใช้งาน 
โปรโตคอลในการค้นหาเส้นทางให้เหมาะสมกับเครือข่าย การออกแบบ 
ไอพี แอดเพรส การออกแบบระบบเครือข่ายที่ใช้งานเกี่ยวกับเสียง 
(Voice Networks) การออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย การออกแบบ
ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัย การจัดการระบบเครือข่ายให้มี
เสถียรภาพและพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา

IT 354   การบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์   3(2-2-6)
 Server Administration
 การติดต้ังระบบปฏิบัติการเครือข่าย การติดตั้งและการ
เซ็ตค่าบริการด้านเครือข่ายให้เครื่องบริการ เช่น web server, ftp 
server, mail server, dns server, dhcp server การปรับแต่งระบบ
เซิร์ฟเวอร์ ค�าสัง่พืน้ฐานต่างๆทีจ่�าเป็น ชนดิของระบบแฟ้มข้อมลูใน
เครือข่าย สารบบ (Directory) การบริหารจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช ้
และการก�าหนดสทิธกิารใช้งานเครือข่าย การบรหิารเนือ้ทีก่ารใช้งาน 
การบริหารจดัการเครือข่ายจากระยะไกล การจดัการด้านความมัน่คง 
และแนวโน้มเทคโนโลยีของระบบปฏิบัติการเครือข่าย

IT 355   การพฒันาโปรแกรมบนเวบ็ด้วยภาษาเจเอสพ ี3(2-2-6)
 Web Application Development with JSP
 สถาปัตยกรรมเครือข่ายแบบไคลแอ็นท์เซิร์ฟเวอร์ การ
ท�างานของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) และเอชทีทีพี (HTTP) 
โครงประกอบแบบเอมวีซี (MVC framework) โครงสร้างและวงจร
ชีวิตของเซิร์ฟเลท (Servlet) การปรับแต่งและการใช้เซิร์ฟเลท็จดัการ
การร้องขอ/การตอบสนอง การจดัการเซสชัน (session) การท�างาน
กับหน่วยการท�างานย่อย (Thread Synchronization) การจดัการข้อ
ผดิพลาด วงจรชีวติของเจเอสพ ีค�าสัง่ทีใ่ช้ในเจเอสพ ีการจดัการกับ
ฟอร์มจาวาบีน (JavaBeans) การเช่ือมต่อกับฐานข้อมลู เจเอสพแีทก็ 
(JSP Tags) การรกัษาความปลอดภยับนเจเอสพ ีและดีไซน์แพต็เทิร์น 
ของเจทูอีอี (J2EE Design Pattern)

IT 356   การประมวลผลภาพ  3(3-0-6)
 Image Processing
 การศกึษาคุณลกัษณะของภาพดิจทิลั ข้ันตอนการรบัภาพ
ให้อยู่ในรูปแบบสัญญาณดิจิทัล และการน�าภาพเข้ามาประมวลผล 
องค์ประกอบของระบบประมวลผลรูปภาพ ศึกษาทฤษฎี และค�าสั่ง 
เพื่อใช้โปรแกรมทางการประมวลผลภาพ ในการทรานสฟอร์มภาพ 
การขจัดสัญญาณรบกวน การปรับปรุงภาพ โดยใช้หลักการของการ
ขยายเพิ่ม (enhauncement) การคืนกลับ (restoration) การบีบอัด
ข้อมูลภาพ การแยกข้อมูลภาพ การแบ่งแยก วัตถุ แสดงตัวอย่าง
และวิธีการน�าการประมวลผลภาพไปใช้งานเบื้องต้น

IT 357   เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น   3(3-0-6)
  Introduction to Data Mining and Warehousing
รายวิชาบังคับก่อน : IT 238 ระบบฐานข้อมูล
 แนวคิดคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เทคนิคการออกแบบ 
และพัฒนาระบบคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติการและการจัดด�าเนินการใน
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในเชิงธุรกิจ
และกรณีศึกษา
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IT 358   โครงสร้างข้อมูล   3(3-0-6)
 Data Structures
 โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานต่างๆและโครงสร้างข้อมูลแบบ 
อาเรย์ (Array) สแตก (Stack) คิว (Queue) ลิสต์ (List) และทรี 
(Tree) การจดัสรรเนือ้ทีข่องแหล่งจดัเก็บข้อมลู ข้ันตอนวิธ ี(algorithm) 
พืน้ฐานท่ีใช้กับโครงสร้างข้อมลู เทคนคิการเรียงล�าดบัข้อมลูในรูปแบบ 
ต่างๆ เซ็ต ตารางแฮช กราฟ หลักการและปัญหาของโครงสร้าง 
ข้อมูลภาษาไทยเบ้ืองต้น ปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน ์
จากโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ

IT 359   โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
 และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer System Organization and Computer
 Architecture
 ลักษณะการท�างานของคอมพิวเตอร์ซี่ึงมีการเช่ือมประสาน 
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การท�างานของหน่วยความจ�า  
หน่วยประมวลผลกลาง ระบบ I/O ล�าดับข้ันของหน่วยความจ�า 
โครงสร้างระบบปฏบัิติการ การจดัการกระบวนการ การจดัการหน่วย 
ความจ�าและหน่วยความจ�าส�ารอง การจดัสรรทรัพยากรภายในระบบ 
คอมพวิเตอร์ ระบบแฟ้มข้อมลู ระบบหน่วยประมวลผลหลายตวั และ 
การสื่อสารระหว่างกระบวนการ การศึกษาตัวอย่างระบบปฏิบัติการ 
ในระบบคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ

IT 360   วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 Software Engineering 
 คุณลักษณะซอฟต์แวร์ หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร ์
ระเบียบวิธใีนการพฒันาซอฟต์แวร์ การวางแผนและจดัการโครงการ 
การประเมินเวลาและค่าใช้จ่าย วิเคราะห์และการระบุข้อก�าหนด  
เทคนคิการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ เทคนคิการวิเคราะห์และ 
ออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เทคนคิการตรวจและการตรวจทาน 
ซอฟต์แวร์ วิวัฒนาการของซอร์ฟแวร์ สภาพแวดล้อมการผลิต 
ซอต์แวร์และเครื่องมือช่วยจัดการโครงการ การสื่อสารทางวิชาชีพ 
ประเด็นท่ีเก่ียวกับการท�างานเป็นทีม และการบริหารจัดการการ 
บริการ
 

IT 361   เทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-6) 
 Web Technology and Programming 
 หลักการออกแบบและบริหารงานเว็บไซต์ หลักการสร้าง 
เว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Marup Language (HTML)  
โครงสร้างของภาษา HTML ประเภทของ tag ที่ใช้ในการจัดแต่ง 
ข้อความ การบรรจภุาพ การสร้างตาราง การเช่ือมโยงหน้า หลกัการ 
ใช้ Cascading Style Sheet เพื่อควบคุมมาตรฐานของหน้าเว็บ 
การใส่เทคนิคพิเศษและการสร้างหน้าเว็บเพจที่สามารถโต้ตอบกับ 
ผู้ใช้ด้วย HTML5 และโปรแกรมส่วนผู้ใช้ (Client side script) 
การสร้างโปรแกรมบนเว็บด้วยโปรแกรมฝ่ังเคร่ืองให้บรกิาร (Server 
side script)

IT 362   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บขั้นสูง 3(2-2-6) 
 Advance Web Application Development
รายวิชาบังคับก่อน : IT 361 เทคโนโลยีเว็บและการเขียนโปรแกรม
 หลกัการเขียนโปรแกรมบนเว็บด้วยโปรแกรมฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 
(Server side script) เพือ่ติดต่อกับฐานข้อมลูจากหลากหลายผูผ้ลติ 
การสร้างโปรแกรมเพือ่เพิม่ แก้ไข และลบข้อมลูในฐานข้อมลู การสร้าง 
การท�างานที่มีการupload files การใช้งานSession และการ 
ประยุกต์ใช้กับระบบช่ือผู้ใช้ หลักการน�าบางส่วนของโปรแกรมมา 
ใช้ใหม่ การประยุกต์ใช้เว็บเอพไีอในการสร้างโปรแกรมประยุกต์และ 
พืน้ฐานของเว็บเซอร์วิสและการน�าเว็บเซอร์วิสไปใช้ให้เกิดประโยชน์

IT 363   เทคโนโลยีความมั่นคงและระบบรักษา 3(3-0-6) 
 ความปลอดภัย
 Security System and Technology 
 ปัญหาความมั่นคงในระบบสารสนเทศ การจัดการความ 
เสี่ยง ตลอดจนการป้องกันเชิงกายภาพและการควบคุมและรักษา 
ความมัน่คงของระบบสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพวิเตอร์ การวัด 
ระดับความปลอดภยั การควบคมุการเข้าถึงระบบสารสนเทศ มาตรฐาน 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การกู้คืนระบบ ความมั่นคงของ 
ฮาร์ดแวร์ และความมั่นคงของซอฟต์แวร์ เทคนิคการเข้ารหัสและ 
ถอดรหัส การประยุกต์ใช้คริปโตกราฟีและความมั่นคงของระบบ 
เครือข่าย
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IT 364   การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 และการจัดการ
 Computer Network Design and Management
 การออกแบบระบบเครอืข่ายพืน้ฐานไปจนถึงระบบเครอืข่าย
ขนาดใหญ่ การออกแบบโครงสร้างของศนูย์รวมข้อมลู การออกแบบ 
การเช่ือมต่อบริเวณกว้าง (WAN technology) การเลือกใช้งาน 
โปรโตคอลในการค้นหาเส้นทางให้เหมาะสมกับเครือข่าย การออกแบบ 
ไอพีแอ็ดเดรส การออกแบบระบบเครือข่ายท่ีใช้งานเก่ียวกับเสียง 
(Voice Networks) การออกแบบระบบเครือข่ายไร้สาย การออกแบบ 
ระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัย การจัดการระบบเครือข่ายให้มี 
เสถียรภาพและพร้อมในการใช้งานอยู่ตลอดเวลา

IT 365   การพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 3(2-2-6)
 Applications Development for Smart Phone
 แนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรมบนมือถือและ 
อุปกรณ์พกพา ภาพรวมของสถาปัตยกรรมโทรศัพท์มือถือ แนะน�า 
แพล็ตฟอร์มโทรศัพท์มือถือที่ส�าคัญ และภาษาที่ใช้กับแต่ลแเพล็ตฟอร์ม 
การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือและบนอุปกรณ์พกพา 
วงจรชีวิตของโปรแกรมประยุกต์ การสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ การ 
จัดการข้อมูล การติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับ 
ระบบอินเทอร์เน็ต การใช้ข้อมูลพิกัดต�าแหน่งของผู้ใช้และการใช้งาน 
แผนที่

IT 366   การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายสังคม 3(3-0-6)
 Social Network Analysis
 หลกัการและการสร้างแผนกลยุทธ์ส�าหรับการสบืค้นข้อมลู 
ขนาดใหญ่จากเครอืข่ายสงัคม โดยใช้ทฤษฎเีครือข่ายและกราฟ การ
แทนค่าสิ่งต่างๆในเครือข่ายด้วยโหนดและเอดจ์ การใช้เคร่ืองมือ 
วิเคราะห์ข้อมลูเครือข่ายสงัคม และตวัอย่างของการน�าข้อมลูเครือข่าย 
มาวิเคราะห์จนได้ผลลัพธ์เป็นความรู้ใหม่

IT 367   การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6)
 Big Data Processing
 หลกัการพืน้ฐานของการประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่และ 
แนวโน้มของเทคโนโลยีด้านข้อมูล การวางแผนการออกแบบ 
โครงสร้างพื้นฐานระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยี  
NoSQL อาทิเช่น Cassandra หรือ MongoDB หลักการออกแบบ 
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น Business Intelliegence พื้นฐานการท�า 
Data Mining หลักการของ Data Scientist และอัลกอริทึมในการ 
พยากรณ์เบื้องต้น

IT 368   การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6)
 Cloud Computing
 พื้นฐานและหลักการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  
การวางแผนและการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบประมวล 
ผลข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ ซอฟต์แวร์บริการและการพัฒนาโปรแกรม 
ประยุกต์บนกลุม่เมฆ การเข้าถึงการประมวลผลและการจดัเก็บข้อมลู 
แบบกลุม่เมฆ การเปลีย่นผ่านระบบเดมิสูก่ารประมวลผลบนกลุม่เมฆ

IT 369   แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอโอที 3(3-0-6)
 Introduction to lot Technology
 หลกัการและความจ�าเป็นพืน้ฐานของ Internet of Things 
การรบัข้อมลูจากเซนเซอร์ เทคโนโลยีการบริหารจดัการข้อมลูจ�านวน 
มาก เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่ปรับปรุงกระบวนการเก็บข้อมลู 
โครงสร้างพื้นฐานตามาตรฐานเพื่อให้ได้มาซ่ึงการสื่อสารระหว่าง 
อปุกรณ์ การฝังระบบการประมวลผลลงในอปุกรณ์ทีส่ามารถสือ่สาร 
ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ โครงสร้างพืน้ฐานของระบบควบคุมระยะ 
ไกล และอนาคตของเทคโนโลยีนี้

IT 370   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบค้นคืน 3(3-0-6)
 สารสนเทศและโปรแกรมการค้นหา
 Introduction to Information Retrieval Systems
 and Search Engines
 ส่วนประกอบของระบบค้นคืนสารสนเทศและโปรแกรม 
การค้นหาความแตกต่างระหว่างการคืนค้นข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
และระบบค้นคนืสารสนเทศ แบบจ�าลองและวิธกีารจดัเก็บและค้นคืน 
สารสนเทศ เทคนิคการค้นคืน การวิเคราะห์ข้อความ การท�าดัชนี 
เทคนิคการเรียงล�าดับผลของการค้นคืน การวัดประสิทธิภาพของ 
การค้นคืน
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IT 371   การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6)
 Machine Learning
 พื้นฐานของการสร้างโปรแกรมในการเรียนรู้และความ 
สมัพนัธ์กับสถิติศาสตร์ ฟังก์ชันการกระจายของความน่าจะเป็นและ 
การประยุกต์ใช้กับการเขียนโปรแกรมการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้แบบ 
ต่างๆ เช่น การตัดสินใจโดยแผนภูมิต้นไม้ โครงข่ายประสาทเทียม 
เครือข่ายแบบเบย์ การเรียนรู้ด้วยการแทน การประยุกต์ใช้ความรู ้
ในการแก้ไขปัญหาและงานในแต่ละประเภท

IT 401  หัวข้อปัจจุบันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6)
 Current Topics in Information Technology
 การศึกษาหัวข้อในปัจจุบันที่น่าสนใจทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หัวข้อและเนื้อหาเปลี่ยนไปในแต่ละปี โดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากภาควิชา

IT 410 สหกิจศึกษา   6 (600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 นักศึกษาต้องได้รับการพิจารณาจากทางคณะการจัดการ
ศึกษาซ่ึงให้นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการระหว่าง 
ที่ก�าลังศึกษาอยู่เสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวเพื่อให้นักศึกษาได้
เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์ จากการปฏิบัติ
งานจริง  โดยปฏิบัติงานเต็มเวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
และประเมินผลจากการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบ
การร่วมกับคณะ

IT 411  โครงงาน 1   3(0-0-9)
 Project 1
 เป็นนักศึกษาปี 4 หรือ ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เป็นกลุ่มหรือศึกษาเด่ียว  
เพื่อน�าเสนอหัวข้อและผลเบ้ืองต้นจากการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา 
เชิงปฏิบัติหรือการทดลองวิเคราะห์และเปรียบเทียบเชิงวิชาการใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดูแล

IT 412   โครงงาน 2   3(0-0-9)
 Project 2
รายวิชาบังคับก่อน : IT411  โครงงาน 1
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นกลุม่หรือศกึษาเด่ียว ภาย
ใต้การดูแลของอาจารย์ท่ีปรกึษา เพ่ือน�าเสนอผลการศึกษาทีส่มบรูณ์
ในหัวข้อที่ต่อเนื่องจากที่ได้ศึกษาและเสนอไว้ในวิชาโครงงาน 1 
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JB 201  ญี่ปุ่นศึกษา  3(3-0-6)
 Japanese Studies 
 ภมูศิาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณ ีวัฒนธรรม สงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนาของญี่ปุ่น 

JB 301  ภาษาญี่ปุ่น 1 3(3-2-6)
 Japanese 1
 อกัษรฮิรางานะ คาตะคะนะ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เรียนรู้ค�าศัพท์อย่างน้อย 
300 ค�าและอักษรคันจิอย่างน้อย 100 ตัว 

JB 302  ภาษาญี่ปุ่น 2 3(3-2-6)
 Japanese 2
รายวิชาบังคับก่อน : JB 301 ภาษาญี่ปุ่น 1 

หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญ่ีปุ่น ศึกษา
โครงสร้างประโยค การใช้ค�าศัพท์และส�านวนในสถานการณ์ต่างๆ 
เรยีนรูค้�าศพัท์อย่างน้อย 400 ค�า และอกัษรคนัจอิย่างน้อย 200 ตวั

JB 303  ภาษาญี่ปุ่น 3 3(3-2-6)
 Japanese 3
รายวิชาบังคับก่อน : JB 302 ภาษาญี่ปุ่น 2 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่น ศกึษาโครงสร้าง 
ประโยคที่ซับซ้อน การใช้ค�าศัพท์และส�านวนในสถานการณ์ต่างๆ 
เรยีนรูค้�าศพัท์อย่างน้อย 450 ค�า และอกัษรคนัจอิย่างน้อย 300 ตวั

 

JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4  3(3-2-6)
 Japanese 4 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 

หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 โครงสร้างประโยคและความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆใน
ประโยค ฝึกสนทนา อ่านและเขียนสรปุความส�าคญัของบทความสัน้ๆ 
หรือเรื่องสั้นๆ เรียนรู้ค�าศัพท์อย่างน้อย 500 ค�า และอักษรคันจิ
อย่างน้อย 400 ตัว 

JB 305  การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Pronunciation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 302  ภาษาญี่ปุ่น 2 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง พยางค์ 
ค�า ประโยค และการพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง 

JB 306  การฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Listening-Speaking 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 302 ภาษาญี่ปุ่น 2 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการฟัง และการพูด ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิต
ประจ�าวัน 

JB 307  การเขียนภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Writing 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 302 ภาษาญี่ปุ่น 2 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 ทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับประโยคและย่อหน้า 

JB 308  การอ่านภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Reading 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 หรืออาจารย์ผู้สอน 
 อนุญาต
 ทกัษะการอ่านและการจบัใจความ การวิเคราะห์ความคดิ
หลักและเนื้อหาสนับสนุน การตีความจากบริบท
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JB 309  การแปลภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Translation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 หลักการและวิธีการ รวมทั้งเทคนิคการแปลประโยคและ
ข้อความ จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษา
ญี่ปุ่น 

JB 310  ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง  3(3-0-6)
 Japanese
รายวิชาบังคับก่อน : JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 โครงสร้างของประโยค วิเคราะห์ประโยคทีซั่บซ้อน ฟัง พดู 
อ่านและเขียนประโยค ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติม 

JB 311  สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Japanese Conversation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 ค�าศพัท์ ส�านวนท่ีใช้ในธรุกิจ การเจรจา ตดิต่อ นดัหมาย 

JB 312  การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Japanese Translation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 309 การแปลภาษาญี่ปุ่น 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 การแปลข่าวธุรกิจ การค้า จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ 
จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

JB 313  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ  3(3-0-6)
 Japanese for Business 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาญ่ีปุน่
ในงานธุรกิจทั่วไป ส�านวนภาษาที่ใช้ระหว่างผู้ร่วมงานและคู่ค้าทาง
ธุรกิจ 

JB 314  การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Japanese Writing 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ศัพท์และภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเขียน
จดหมาย การเขียนรายงานที่ใช้ในธุรกิจ

JB 315  การน�าเสนอภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ  3(3-0-6)
 Japanese Presentation for Business 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 หลักการ เทคนิค และทักษะการน�าเสนองานธุรกิจใน
สถานการณ์จ�าลอง 

JB 316  ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง  3(3-0-6)
 Advanced Japanese 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ค�าศัพท์ ส�านวน ลีลาภาษา และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับสูง 

JB 317  การอ่านหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Newspaper Reading 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 ค�าศัพท์ ส�านวน และลีลาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ 
การอ่านวิเคราะห์และสรุปข่าวในหนังสือพิมพ์ 

JB 321 ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับมัคคุเทศก์  3(3-0-6)
 Japanese for Tourist Guides 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 การใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการแนะน�าประเทศไทย การพดูน�าชม 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญในกรุงเทพมหานคร 
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JB 322  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Japanese for Tourism 

รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่น ทีจ่�าเป็นส�าหรับ
การปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว การเขียนเอกสารในงานที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

JB 323  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม  3(3-0-6)
 Japanese for Hotel Services 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทกัษะสนทนาภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานโรงแรม ในสถานการณ์ 
ต่างๆ ของงานส่วนหน้าของโรงแรม งานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
งานส่วนแม่บ้าน 

JB 324  ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับพนักงานสายการบิน  3(3-0-6)
 Japanese for Airline Personnel 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร การให้บริการลูกค้าทั้งภาค 
พื้นดินและในเครื่องบิน 

JB 325  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวส�าหรับ  3(3-0-6)
 งานอาชีพ
 Japanese for Career Preparation
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุน่ เพือ่เตรยีมพร้อม
ในการท�างาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติ การ
สัมภาษณ์งาน การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างานในหน่วยงาน 

JB 326  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเงินการธนาคาร  3(3-0-6)
 Japanese for Finance and Banking 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 

 ค�าศัพท์และส�านวนภาษาญ่ีปุ่น  ทีใ่ช้ในกิจการด้านการเงิน 
และการธนาคาร ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อติดต่อกับลูกค้า
ของธนาคาร และการจัดการเอกสารของธนาคาร 

JB 327  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Thai-Janpanese Cross  Cultural 
 Communication 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 วัฒนธรรมไทยและญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นการ
สือ่สารความเข้าใจบนพืน้ฐานของการตระหนกัในความ ส�าคัญในเรือ่ง 
ความแตกต่างและความเหมือนระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง 

JB 328  ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Relations between Thailand and Japan 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ความสมัพนัธ์ด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ การศกึษา 
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น 

JB 329  การแปลการ์ตูนญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Manga Translation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 การแปลการ์ตนูภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย ในรูปแบบและ
ลีลาต่างๆ 

JB 330  ภูมิศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Japanese Geography for Tourism 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสงัคมของสถานทีท่่องเทีย่วของญ่ีปุ่น การน�า
ความรู้ด้านภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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JR 

JB 331  ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับล่าม  3(3-0-6)
 Japanese for Interpretation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการฟังและการพูดเพื่อท�างานล่ามในบริบทต่างๆ 
จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

JB 401  สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Japanese Seminar
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการพูดภาษาญ่ีปุ่น เพื่อแสดงความคิดเห็น การ
อภิปรายหัวข้อธุรกิจต่างๆที่เป็นประเด็นส�าคัญในปัจจุบัน

JB 410  สหกิจศึกษา  6(600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education 
 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาสหกิจศกึษา ไม่ต้องลงทะเบียน
วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาที่ประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จะต้องมเีกรดเฉลีย่สะสมรวมไม่ต�า่กว่า 
3.00 และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการซ่ึงอยู่ในดุลพินิจของ 
ภาควิชา

JR 201 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน  3(1-4-3)                                                       
 News and Current Affairs 
        การน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนผ่านสื่อกระแสหลักและ 
สื่อใหม่ ผลกระทบจากข่าวสารของสื่อกระแสหลักในมิติต่างๆ 
ฝึกวเิคราะห์การน�าเสนอข่าว เพือ่น�ามาสูก่ระบวนการคดิประเด็นข่าว 
การหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การสัมภาษณ์แหล่งข่าว 
การล�าดับความคิดด้วยการใช้แผนที่ความคิด การจับประเด็น
ตามหลักการเขียนข่าวที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
สื่อมวลชน

JR 309  การส�ารวจและวิจัยสาธารณมติ          3(2-2-6)
 Public Option Survey and Research
  ความหมาย ความส�าคัญ พัฒนาการของสาธารณมติพืน้ฐาน 
การวิจยัเชิงส�ารวจ การเขียนโครงร่างการส�ารวจ การก�าหนด หัวข้อ 
การเลอืกกลุม่ตวัอย่าง การออกแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม

JR 320  การรายงานข่าวเชงิสบืสวนและเชงิวิเคราะห์ 3(2-2-6)                                                         
         Investigative and Interpreting Report
 หลักและวิธีวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การจัดระบบวิธีคิด
ในแนววิจยั การสงัเคราะห์และเรยีงล�าดับความคิด การศกึษาในมติิกว้าง 
และลกึ การฝึกปฏบัิตกิารต้ังประเด็นข่าว และกระบวน การรายงาน
ข่าวแบบสบืสวน  การจดัท�าข้อมลูภาพ และแผนภมูกิราฟิกประกอบ
การรายงานข่าว

JR 325  ภาษาอังกฤษเพื่องานวารสารศาสตร์     3(3-0-6)
 English for Journalism
 การอ่านและเขียนเพือ่ความเข้าใจ โดยสามารถจบัใจความ
ส�าคัญจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษ

JR 328  การรายงานข่าวเฉพาะทาง       3(2-2-6)
        Special Report
  การรายงานข่าวประเภทต่างๆ ในหนังสอืพมิพ์ระดบัประเทศ 
การฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและรายงานข่าว ตั้งแต่การประเมินคุณค่า 
เหตุการณ์ท่ีเป็นข่าว การคัดเลือกประเด็นข่าว การรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสาร การสมัภาษณ์ และสงัเกตการณ์เหตกุารณ์ ท่ีเกิดข้ึนจริง  
การรายงานข่าวเฉพาะทาง เช่น อาชญากรรม การเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม กีฬา บันเทิง ต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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JR 329  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์         3(2-2-6)
 Journalistic Writing
           การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ประเภทต่างๆ โดยเน้นการเขียน 
สารัตถคดี บทสัมภาษณ์ บทความแสดงความคิดเห็น บทวิเคราะห์ 
บทบรรณาธิการ บทวิจารณ์ ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
กระบวนการคดิประเด็น การรวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่างๆ  ฝึกการ
ปฏิบัติการลงพื้นท่ี เก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ และกลวิธีการเขียน  
การพฒันาทักษะการคดิวิเคราะห์ และวิพากษ์จากข้อเท็จจริง โดยใช้ 
ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย และยึดหลกัความถูกต้อง 
เป็นธรรมและจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

JR 331  การอ่านงานวารสารศาสตร์          3(2-2-6)
         Journalistic Reading
 การคัดประเด็น การจับประเด็น การรวบรวมข้อมูลและ
กลวิธีการเขียนจากการอ่านข่าว บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ 
เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และวรรณกรรมเยาวชน
   
JR 351  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวารสารศาสตร์     3(2-2-6)                                                         
  Special Topics  in Journalism
  การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวารสารศาสตร์ 
โดยภาควิชาวารสารศาสตร์เป็นผูคั้ดเลอืกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามความเหมาะสม

JR 357  วารสารศาสตร์กับแนวคิดเชิงสังคม       3(3-0-6)
 และวัฒนธรรม                
         Journalism and Cultural- Social Concepts
 ความสัมพันธ์ระหว่างวารสารศาสตร์กับการด�ารงอยู่ของ 
สงัคมและวัฒนธรรม หน้าทีแ่ละความส�าคญัของสือ่มวลชนในฐานะ  
สถาบนัทางสงัคม วิเคราะห์ผลกระทบจากอตุสาหกรรมสือ่ทีม่ต่ีอสงัคม 
และวัฒนธรรม บทบาทของนักวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม และ
วัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

JR  359 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์       3(2-2-6)                                     
  Creative Writing in  Journalism            
 ความหมาย ความส�าคัญ และองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ การใช้ส�านวนโวหารในการเขียนบันเทงิคดี การประยุกต์ใช้ 
ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบันเทิงคดีเพื่องานวารสารศาสตร์  
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

JR 361  การเขียนสารคดี               3(2-2-6)
 Feature Writing
 การเขียนสารคดีทุกประเภท กลวิธีในการคิดประเด็น
และการน�าเสนอสารคดีที่คาบเก่ียวระหว่างความเป็นวิชาการและ
อรรถรสทางบันเทิงคดี การฝึกปฏิบัติ วางโครงเรื่อง ก�าหนดตาราง
เวลาในการท�างาน  การรวบรวมข้อมูล การเรียบเรียงเขียนเป็น
สารคดี

JR 362  พัฒนาการวารสารศาสตร์                 3(3-0-6)                       
 Development of Journalism  
 พฒันาการของวารสารศาสตร์ นกัวารสารศาสตร์ไทยตัง้แต่ 
อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของวารสารศาสตร์และสื่อ
ดิจิทัลกับแนวคิดเชิงปรัชญาและการวิพากษ์สภาพการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บทบาทของนักวารสารศาสตร์และนัก
สื่อสารมวลชนตามบริบทของแต่ละยุคสมัย

JR 363  การออกแบบจดัหน้าสิง่พมิพ์และสือ่ออนไลน์  3(2-2-6)                                                                                
 Publication and Online Media Design
       การออกแบบจดัหน้าหนงัสอืพมิพ์ นติยสาร และสือ่ออนไลน์ 
โดยใช้หลกัองค์ประกอบศลิป์ หลกัการออกแบบ การเลอืกใช้ส ีตัวอกัษร 
ภาพประกอบ และวัสดอุืน่ๆเพือ่งานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ จริยธรรม 
ของนักออกแบบจัดหน้า การฝึกปฏิบัติออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์ 
นติยสาร และสือ่ออนไลน์ โดยใช้คอมพวิเตอร์และโปรแกรมส�าเรจ็รปู



6 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

JR 364  การผลิตหนังสือพิมพ์               3(2-2-6)
         Newspaper Production
 การฝึกปฏบัิตผิลติหนงัสอืพมิพ์ครบวงจร ตัง้แต่การคิดประเดน็ 
การสื่อข่าว การเขียนข่าว บทความ บทบรรณาธิการ คอลัมน์ 
ภาพประกอบและการ์ตูน   การพิสูจน์อักษร การเตรียมและตกแต่ง
ต้นฉบับ  

JR 365  การสื่อข่าวและรายงานข่าว         3(2-2-6)
 News Reporting
 หลักทฤษฎี องค์ประกอบและการประเมินคุณค่าข่าว  
กระบวนการแสวงหาข้อเทจ็จรงิเพือ่การรายงานข่าว หลกัการสมัภาษณ์ 
แหล่งข่าว เทคนคิการเขียนข่าวรูปแบบต่างๆส�าหรับหนงัสอืพมิพ์และ
เวบ็ไซต์ การฝึกปฏบิตัลิ�าดบัความคิดในการเขียน การใช้ค�าและภาษา 
ที่ถูกต้อง การพัฒนาทักษะการเขียนข่าวที่สอดคล้องกับจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

JR 367  การถ่ายภาพทางวารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัล 3(2-2-6)
 Photojournalism                                          
 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวส�าหรับตีพิมพ ์
ในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่นและสื่อออนไลน์ เทคนิค วิธีและกลยุทธ์
ในการถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์ การฝึกปฏิบัติทักษะการ 
ถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่

JR 368  วารสารศาสตร์เพื่อประชาสังคม  3(2-2-6)
 Civil Society Journalism 
 ความสมัพนัธ์ของวารสารศาสตร์กับชุมชน  ทฤษฎชุีมชน 
สือ่เพือ่ประชาสงัคม พลงัท้องถ่ิน สือ่กับการมส่ีวนร่วมในการพฒันา
ชุมชนอย่างย่ังยืน สื่อกับการขับเคลื่อนชุมชน หนังสือพิมพ์ชุมชน 
วารสารชุมชน นติยสาร หนงัสอืพมิพ์ โปสเตอร์ และแผ่นพบั การฝึก 
ปฏิบัติในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน จิตอาสา ทักษะการคิดประเด็น 
สมัภาษณ์ และรวบรวมเรยีบเรยีง เพือ่น�าเสนอข้อมลูในสือ่เพือ่ชุมชน

JR 369  มัลติมีเดียเพื่องานวารสารศาสตร์   3(2-2-6)                 
         Multimedia for Journalism
          หลักและวิธีการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ภาพ แสง สี เสียง มัลติมีเดีย เทคนิคพิเศษ
ส�าหรับการน�าเสนอทางคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์นต็ การฝกึปฏิบตัิ
ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการจัดในการข้อมูลข่าวสาร

JR 370  การจัดท�าหนังสือเล่ม  3(2-2-6)
 Pocketbook Production
  การจัดท�าหนังสือเล่ม การจัดตั้งกองบรรณาธิการ การ 
คดัเลอืกต้นฉบับ การบรรณาธกิร การจดัพมิพ์ การจดัจ�าหน่าย การตลาด 
และการส่งเสรมิการขาย  จริยธรรมและจรรยาบรรณของส�านกัพมิพ์

JR 371  การรู้เท่าทันสื่อ                3(2-2-6)
 Media Literacy
 ความหมาย ความส�าคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่า
ทันสื่อ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของสารที่ปรากฏ
ในสือ่ หลกัการวิเคราะห์และการประเมนิคุณค่าสาร การเลอืกรับสาร 
การประยุกต์ใช้ความรูเ้ท่าทนัสือ่ในชีวิตประจ�าวัน ผลกระทบของสือ่
ต่อปัจเจกบุคคลและสังคม บทบาทหน้าที่ขององค์กรนักวิชาชีพสื่อ 
นักการสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคมในการสร้างสังคม 
รู้เท่าทันสื่อ

JR 373  การจัดการธุรกิจทางวารสารศาสตร์   3(3-0-6)
 และออนไลน์                                                        
 Journalistic and Online Production 
 Management
 การจดัการธรุกิจสือ่สิง่พมิพ์และสือ่ออนไลน์ การจดัรปูแบบ 
องค์กร การก�าหนดนโยบายและแผนงาน การฝึกปฏบัิตเิขียนแผนธรุกิจ 
การบริหารงานกองบรรณาธกิาร การผลติ การจ�าหน่าย และการขาย 
สือ่โฆษณา การบรหิารจดัการธรุกิจแบบย่ังยืน ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
และองค์กร
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JR 374  เศรษฐกิจการเมืองเพื่องานวารสารศาสตร์    3(3-0-6)                                                                     
 Political Economy for Journalism 
 เศรษฐกิจกับการเมอืงและนโยบายสาธารณะ การด�าเนนิ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การแบ่งประเภทระบบเศรษฐกิจ รายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลัง การแข่งขันและการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจไทย

JR 375  การสื่อสารทางการเมือง            3(3-0-6)
 Political Communication
 นิยามและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง แนวคิด
และแบบจ�าลองการสื่อสารทางการเมือง การใช้การสื่อสารการ
ตลาดทางการเมือง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และรูปแบบการใช้
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง

JR 377  หนังสือพิมพ์ออนไลน์และสื่อใหม่            3(2-2-6)                                            
 Online Newspapers and New Media
 ความหมาย ความส�าคัญ และลักษณะของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ ความแตกต่างระหว่างหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์กับหนงัสอืพมิพ์
ดั้งเดิม สื่อใหม่และผลกระทบของสื่อใหม่ท่ีมีต่อการสื่อสารมวลชน 
กฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพ ของผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ การฝึกปฏบัิติผลติหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์ ตัง้แต่การคิดประเด็น  
การสื่อข่าว การรายงานข่าว การคัดเลือกภาพประกอบทั้งภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหว การออกแบบจัดหน้า การพิสูจน์อักษรและการ 
บรรณาธิกร รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่องานวารสารศาสตร์

JR 378  ภาษาไทยเพื่องานวารสารศาสตร์      3(2-2-6)
 Thai Language for Journalism
 ทฤษฎ ีและภาคปฏบัิตใินการใช้ค�าและประโยคภาษาไทย
ทีถู่กต้อง การใช้โวหารเพือ่การเขียนประเภทต่าง ๆ  การใช้ภาษาไทย
ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

JR 379  การศึกษางานวารสารศาสตร์ในสถาน   3(1-5-6)
 ประกอบการ            
 Journalism  Visit for Experience
 แนวคดิเก่ียวกับงานวารสารศาสตร์ในภาครฐั รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน และองค์กรสาธารณกุศล การศกึษาดูงานด้านโครงสร้างการ
ท�างาน ลักษณะงาน กระบวนการด�าเนินงานด้านวารสารศาสตร์ใน
สถานประกอบการ

JR 401  สัมมนาวารสารศาสตร์          3(2-2-6)
 Seminar in Journalism
 การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับวิชาชีพ  
วารสารศาสตร์ บทบาทหน้าที่ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ การรายงาน 
ข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ผลกระทบทางสังคมจากการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการพิมพ์ สื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์  
การฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าสู ่ วิชาชีพ 
วารสารศาสตร์  ปัญหาและอปุสรรคของผูป้ฏบัิติงานในวงการสือ่สิง่พมิพ์ 
และสื่อออนไลน์

JR 403  การฝึกงานหรือสารนิพนธ์    3(2-2-6)
 Internship or Mini-Thesis
 ในภาคการศกึษาสดุท้าย นกัศึกษาทีศ่กึษาวิชาต่างๆ ครบ
หลักสูตร และมีแต้มเฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถฝึกงานในหน่วยงาน 
ทีต่รงกับสาขาวิชาพร้อมทัง้จดัท�ารายงานการฝึกงาน หรืองานอืน่ทีไ่ด้
รบัมอบหมาย นกัศกึษาทีไ่ม่ได้ฝึกงานจะต้องท�าสารนพินธ์ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์

JR 410  สหกิจศึกษาทางวารสารศาสตร์        6(600 ชม.) 
 Co-Operative Education in Journalism
 นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีศึกษาวิชาต่างๆครบ
หลกัสตูร และมแีต้มเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 2.5 รวมทัง้มคุีณสมบัตคิรบถ้วน
ตามทีก่�าหนด อาจเลอืกโครงการสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นการเข้าท�างานใน
ฐานะพนกังานช่ัวคราวของสถานประกอบการในงานท่ีเก่ียวข้องตาม
สาขาวารสารศาสตร์ พร้อมทัง้ท�ารายงานทีไ่ด้รับมอบหมาย โดยจะต้อง 
เข้าท�างานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
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JB 201  ญี่ปุ่นศึกษา  3(3-0-6)
 Japanese Studies 
 ภมูศิาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณ ีวัฒนธรรม สงัคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และศาสนาของญี่ปุ่น 

JB 301  ภาษาญี่ปุ่น 1 3(3-2-6)
 Japanese 1
 อกัษรฮิรางานะ คาตะคะนะ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เรียนรู้ค�าศัพท์อย่างน้อย 
300 ค�าและอักษรคันจิอย่างน้อย 100 ตัว 

JB 302  ภาษาญี่ปุ่น 2 3(3-2-6)
 Japanese 2
รายวิชาบังคับก่อน : JB 301 ภาษาญี่ปุ่น 1 

หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญ่ีปุ่น ศึกษา
โครงสร้างประโยค การใช้ค�าศัพท์และส�านวนในสถานการณ์ต่างๆ 
เรยีนรูค้�าศพัท์อย่างน้อย 400 ค�า และอกัษรคนัจอิย่างน้อย 200 ตวั

JB 303  ภาษาญี่ปุ่น 3 3(3-2-6)
 Japanese 3
รายวิชาบังคับก่อน : JB 302 ภาษาญี่ปุ่น 2 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่น ศกึษาโครงสร้าง 
ประโยคที่ซับซ้อน การใช้ค�าศัพท์และส�านวนในสถานการณ์ต่างๆ 
เรยีนรูค้�าศพัท์อย่างน้อย 450 ค�า และอกัษรคนัจอิย่างน้อย 300 ตวั

 

JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4  3(3-2-6)
 Japanese 4 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 

หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 โครงสร้างประโยคและความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆใน
ประโยค ฝึกสนทนา อ่านและเขียนสรปุความส�าคญัของบทความสัน้ๆ 
หรือเรื่องสั้นๆ เรียนรู้ค�าศัพท์อย่างน้อย 500 ค�า และอักษรคันจิ
อย่างน้อย 400 ตัว 

JB 305  การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Pronunciation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 302  ภาษาญี่ปุ่น 2 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง พยางค์ 
ค�า ประโยค และการพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง 

JB 306  การฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Listening-Speaking 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 302 ภาษาญี่ปุ่น 2 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการฟัง และการพูด ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิต
ประจ�าวัน 

JB 307  การเขียนภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Writing 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 302 ภาษาญี่ปุ่น 2 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 ทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่นในระดับประโยคและย่อหน้า 

JB 308  การอ่านภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Reading 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 หรืออาจารย์ผู้สอน 
 อนุญาต
 ทกัษะการอ่านและการจบัใจความ การวิเคราะห์ความคดิ
หลักและเนื้อหาสนับสนุน การตีความจากบริบท
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JB 309  การแปลภาษาญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Translation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 หลักการและวิธีการ รวมทั้งเทคนิคการแปลประโยคและ
ข้อความ จากภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษา
ญี่ปุ่น 

JB 310  ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง  3(3-0-6)
 Japanese
รายวิชาบังคับก่อน : JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 โครงสร้างของประโยค วิเคราะห์ประโยคทีซั่บซ้อน ฟัง พดู 
อ่านและเขียนประโยค ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติม 

JB 311  สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Japanese Conversation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 ค�าศพัท์ ส�านวนท่ีใช้ในธรุกิจ การเจรจา ตดิต่อ นดัหมาย 

JB 312  การแปลภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Japanese Translation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 309 การแปลภาษาญี่ปุ่น 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 การแปลข่าวธุรกิจ การค้า จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ 
จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

JB 313  ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ  3(3-0-6)
 Japanese for Business 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาญ่ีปุน่
ในงานธุรกิจทั่วไป ส�านวนภาษาที่ใช้ระหว่างผู้ร่วมงานและคู่ค้าทาง
ธุรกิจ 

JB 314  การเขียนภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Japanese Writing 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ศัพท์และภาษาที่ใช้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเขียน
จดหมาย การเขียนรายงานที่ใช้ในธุรกิจ

JB 315  การน�าเสนอภาษาญี่ปุ่นเพื่องานธุรกิจ  3(3-0-6)
 Japanese Presentation for Business 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 หลักการ เทคนิค และทักษะการน�าเสนองานธุรกิจใน
สถานการณ์จ�าลอง 

JB 316  ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูง  3(3-0-6)
 Advanced Japanese 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ค�าศัพท์ ส�านวน ลีลาภาษา และไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับสูง 

JB 317  การอ่านหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Japanese Newspaper Reading 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 ค�าศัพท์ ส�านวน และลีลาภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในหนังสือพิมพ์ 
การอ่านวิเคราะห์และสรุปข่าวในหนังสือพิมพ์ 

JB 321 ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับมัคคุเทศก์  3(3-0-6)
 Japanese for Tourist Guides 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 การใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการแนะน�าประเทศไทย การพดูน�าชม 
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�าคัญในกรุงเทพมหานคร 
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JB 322  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Japanese for Tourism 

รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุ่น ทีจ่�าเป็นส�าหรับ
การปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว การเขียนเอกสารในงานที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

JB 323  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม  3(3-0-6)
 Japanese for Hotel Services 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทกัษะสนทนาภาษาญ่ีปุ่นท่ีใช้ในงานโรงแรม ในสถานการณ์ 
ต่างๆ ของงานส่วนหน้าของโรงแรม งานบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
งานส่วนแม่บ้าน 

JB 324  ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับพนักงานสายการบิน  3(3-0-6)
 Japanese for Airline Personnel 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร การให้บริการลูกค้าทั้งภาค 
พื้นดินและในเครื่องบิน 

JB 325  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวส�าหรับ  3(3-0-6)
 งานอาชีพ
 Japanese for Career Preparation
รายวิชาบังคับก่อน : JB 303 ภาษาญี่ปุ่น 3 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาญ่ีปุน่ เพือ่เตรยีมพร้อม
ในการท�างาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติ การ
สัมภาษณ์งาน การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท�างานในหน่วยงาน 

JB 326  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเงินการธนาคาร  3(3-0-6)
 Japanese for Finance and Banking 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 

 ค�าศัพท์และส�านวนภาษาญ่ีปุ่น  ทีใ่ช้ในกิจการด้านการเงิน 
และการธนาคาร ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อติดต่อกับลูกค้า
ของธนาคาร และการจัดการเอกสารของธนาคาร 

JB 327  การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Thai-Janpanese Cross  Cultural 
 Communication 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 วัฒนธรรมไทยและญ่ีปุ่นเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นการ
สือ่สารความเข้าใจบนพืน้ฐานของการตระหนกัในความ ส�าคัญในเรือ่ง 
ความแตกต่างและความเหมือนระหว่างวัฒนธรรมทั้งสอง 

JB 328  ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Relations between Thailand and Japan 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ความสมัพนัธ์ด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจ การศกึษา 
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น 

JB 329  การแปลการ์ตูนญี่ปุ่น  3(3-0-6)
 Manga Translation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต
 การแปลการ์ตนูภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาไทย ในรูปแบบและ
ลีลาต่างๆ 

JB 330  ภูมิศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Japanese Geography for Tourism 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจและสงัคมของสถานทีท่่องเทีย่วของญ่ีปุ่น การน�า
ความรู้ด้านภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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JB 331  ภาษาญี่ปุ่นส�าหรับล่าม  3(3-0-6)
 Japanese for Interpretation 
รายวิชาบังคับก่อน : JB 304 ภาษาญี่ปุ่น 4 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการฟังและการพูดเพื่อท�างานล่ามในบริบทต่างๆ 
จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 

JB 401  สัมมนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Japanese Seminar
รายวิชาบังคับก่อน : JB 310 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 
 หรืออาจารย์ผู้สอนอนุญาต 
 ทักษะการพูดภาษาญ่ีปุ่น เพื่อแสดงความคิดเห็น การ
อภิปรายหัวข้อธุรกิจต่างๆที่เป็นประเด็นส�าคัญในปัจจุบัน

JB 410  สหกิจศึกษา  6(600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education 
 นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชาสหกิจศกึษา ไม่ต้องลงทะเบียน
วิชาเอกเลือก 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ นักศึกษาที่ประสงค์จะ
เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จะต้องมเีกรดเฉลีย่สะสมรวมไม่ต�า่กว่า 
3.00 และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการซ่ึงอยู่ในดุลพินิจของ 
ภาควิชา

JR 201 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน  3(1-4-3)                                                       
 News and Current Affairs 
        การน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนผ่านสื่อกระแสหลักและ 
สื่อใหม่ ผลกระทบจากข่าวสารของสื่อกระแสหลักในมิติต่างๆ 
ฝึกวเิคราะห์การน�าเสนอข่าว เพือ่น�ามาสูก่ระบวนการคดิประเด็นข่าว 
การหาข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การสัมภาษณ์แหล่งข่าว 
การล�าดับความคิดด้วยการใช้แผนที่ความคิด การจับประเด็น
ตามหลักการเขียนข่าวที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
สื่อมวลชน

JR 309  การส�ารวจและวิจัยสาธารณมติ          3(2-2-6)
 Public Option Survey and Research
  ความหมาย ความส�าคัญ พัฒนาการของสาธารณมติพืน้ฐาน 
การวิจยัเชิงส�ารวจ การเขียนโครงร่างการส�ารวจ การก�าหนด หัวข้อ 
การเลอืกกลุม่ตวัอย่าง การออกแบบสอบถาม การรวบรวมข้อมลู การ
วิเคราะห์ข้อมูล การน�าเสนอข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ 
การฝึกปฏิบัติภาคสนาม

JR 320  การรายงานข่าวเชงิสบืสวนและเชงิวิเคราะห์ 3(2-2-6)                                                         
         Investigative and Interpreting Report
 หลักและวิธีวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การจัดระบบวิธีคิด
ในแนววิจยั การสงัเคราะห์และเรยีงล�าดับความคิด การศกึษาในมติิกว้าง 
และลกึ การฝึกปฏบัิตกิารต้ังประเด็นข่าว และกระบวน การรายงาน
ข่าวแบบสบืสวน  การจดัท�าข้อมลูภาพ และแผนภมูกิราฟิกประกอบ
การรายงานข่าว

JR 325  ภาษาอังกฤษเพื่องานวารสารศาสตร์     3(3-0-6)
 English for Journalism
 การอ่านและเขียนเพือ่ความเข้าใจ โดยสามารถจบัใจความ
ส�าคัญจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ภาษาอังกฤษ

JR 328  การรายงานข่าวเฉพาะทาง       3(2-2-6)
        Special Report
  การรายงานข่าวประเภทต่างๆ ในหนังสอืพมิพ์ระดบัประเทศ 
การฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวและรายงานข่าว ตั้งแต่การประเมินคุณค่า 
เหตุการณ์ท่ีเป็นข่าว การคัดเลือกประเด็นข่าว การรวบรวมข้อมูล 
จากเอกสาร การสมัภาษณ์ และสงัเกตการณ์เหตกุารณ์ ท่ีเกิดข้ึนจริง  
การรายงานข่าวเฉพาะทาง เช่น อาชญากรรม การเมืองเศรษฐกิจ 
สังคม กีฬา บันเทิง ต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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JR 329  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์         3(2-2-6)
 Journalistic Writing
           การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ประเภทต่างๆ โดยเน้นการเขียน 
สารัตถคดี บทสัมภาษณ์ บทความแสดงความคิดเห็น บทวิเคราะห์ 
บทบรรณาธิการ บทวิจารณ์ ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
กระบวนการคดิประเด็น การรวบรวมข้อมลูจากแหล่งต่างๆ  ฝึกการ
ปฏิบัติการลงพื้นท่ี เก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ และกลวิธีการเขียน  
การพฒันาทักษะการคดิวิเคราะห์ และวิพากษ์จากข้อเท็จจริง โดยใช้ 
ภาษาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมาย และยึดหลกัความถูกต้อง 
เป็นธรรมและจริยธรรมของนักหนังสือพิมพ์

JR 331  การอ่านงานวารสารศาสตร์          3(2-2-6)
         Journalistic Reading
 การคัดประเด็น การจับประเด็น การรวบรวมข้อมูลและ
กลวิธีการเขียนจากการอ่านข่าว บทความ บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ 
เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี และวรรณกรรมเยาวชน
   
JR 351  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวารสารศาสตร์     3(2-2-6)                                                         
  Special Topics  in Journalism
  การวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับวารสารศาสตร์ 
โดยภาควิชาวารสารศาสตร์เป็นผูคั้ดเลอืกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามความเหมาะสม

JR 357  วารสารศาสตร์กับแนวคิดเชิงสังคม       3(3-0-6)
 และวัฒนธรรม                
         Journalism and Cultural- Social Concepts
 ความสัมพันธ์ระหว่างวารสารศาสตร์กับการด�ารงอยู่ของ 
สงัคมและวัฒนธรรม หน้าทีแ่ละความส�าคญัของสือ่มวลชนในฐานะ  
สถาบนัทางสงัคม วิเคราะห์ผลกระทบจากอตุสาหกรรมสือ่ทีม่ต่ีอสงัคม 
และวัฒนธรรม บทบาทของนักวารสารศาสตร์ที่มีต่อสังคม และ
วัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

JR  359 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์       3(2-2-6)                                     
  Creative Writing in  Journalism            
 ความหมาย ความส�าคัญ และองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค์ การใช้ส�านวนโวหารในการเขียนบันเทงิคดี การประยุกต์ใช้ 
ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบันเทิงคดีเพื่องานวารสารศาสตร์  
ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

JR 361  การเขียนสารคดี               3(2-2-6)
 Feature Writing
 การเขียนสารคดีทุกประเภท กลวิธีในการคิดประเด็น
และการน�าเสนอสารคดีที่คาบเก่ียวระหว่างความเป็นวิชาการและ
อรรถรสทางบันเทิงคดี การฝึกปฏิบัติ วางโครงเรื่อง ก�าหนดตาราง
เวลาในการท�างาน  การรวบรวมข้อมูล การเรียบเรียงเขียนเป็น
สารคดี

JR 362  พัฒนาการวารสารศาสตร์                 3(3-0-6)                       
 Development of Journalism  
 พฒันาการของวารสารศาสตร์ นกัวารสารศาสตร์ไทยตัง้แต่ 
อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของวารสารศาสตร์และสื่อ
ดิจิทัลกับแนวคิดเชิงปรัชญาและการวิพากษ์สภาพการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บทบาทของนักวารสารศาสตร์และนัก
สื่อสารมวลชนตามบริบทของแต่ละยุคสมัย

JR 363  การออกแบบจดัหน้าสิง่พมิพ์และสือ่ออนไลน์  3(2-2-6)                                                                                
 Publication and Online Media Design
       การออกแบบจดัหน้าหนงัสอืพมิพ์ นติยสาร และสือ่ออนไลน์ 
โดยใช้หลกัองค์ประกอบศลิป์ หลกัการออกแบบ การเลอืกใช้ส ีตัวอกัษร 
ภาพประกอบ และวัสดอุืน่ๆเพือ่งานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ จริยธรรม 
ของนักออกแบบจัดหน้า การฝึกปฏิบัติออกแบบจัดหน้าหนังสือพิมพ์ 
นติยสาร และสือ่ออนไลน์ โดยใช้คอมพวิเตอร์และโปรแกรมส�าเรจ็รปู
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JR 364  การผลิตหนังสือพิมพ์               3(2-2-6)
         Newspaper Production
 การฝึกปฏบัิตผิลติหนงัสอืพมิพ์ครบวงจร ตัง้แต่การคิดประเดน็ 
การสื่อข่าว การเขียนข่าว บทความ บทบรรณาธิการ คอลัมน์ 
ภาพประกอบและการ์ตูน   การพิสูจน์อักษร การเตรียมและตกแต่ง
ต้นฉบับ  

JR 365  การสื่อข่าวและรายงานข่าว         3(2-2-6)
 News Reporting
 หลักทฤษฎี องค์ประกอบและการประเมินคุณค่าข่าว  
กระบวนการแสวงหาข้อเทจ็จรงิเพือ่การรายงานข่าว หลกัการสมัภาษณ์ 
แหล่งข่าว เทคนคิการเขียนข่าวรูปแบบต่างๆส�าหรับหนงัสอืพมิพ์และ
เวบ็ไซต์ การฝึกปฏบิตัลิ�าดบัความคิดในการเขียน การใช้ค�าและภาษา 
ที่ถูกต้อง การพัฒนาทักษะการเขียนข่าวที่สอดคล้องกับจริยธรรม
แห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์

JR 367  การถ่ายภาพทางวารสารศาสตร์และสื่อดิจิทัล 3(2-2-6)
 Photojournalism                                          
 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวส�าหรับตีพิมพ ์
ในหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่นและสื่อออนไลน์ เทคนิค วิธีและกลยุทธ์
ในการถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์ การฝึกปฏิบัติทักษะการ 
ถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่

JR 368  วารสารศาสตร์เพื่อประชาสังคม  3(2-2-6)
 Civil Society Journalism 
 ความสมัพนัธ์ของวารสารศาสตร์กับชุมชน  ทฤษฎชุีมชน 
สือ่เพือ่ประชาสงัคม พลงัท้องถ่ิน สือ่กับการมส่ีวนร่วมในการพฒันา
ชุมชนอย่างย่ังยืน สื่อกับการขับเคลื่อนชุมชน หนังสือพิมพ์ชุมชน 
วารสารชุมชน นติยสาร หนงัสอืพมิพ์ โปสเตอร์ และแผ่นพบั การฝึก 
ปฏิบัติในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชน จิตอาสา ทักษะการคิดประเด็น 
สมัภาษณ์ และรวบรวมเรยีบเรยีง เพือ่น�าเสนอข้อมลูในสือ่เพือ่ชุมชน

JR 369  มัลติมีเดียเพื่องานวารสารศาสตร์   3(2-2-6)                 
         Multimedia for Journalism
          หลักและวิธีการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 
เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ภาพ แสง สี เสียง มัลติมีเดีย เทคนิคพิเศษ
ส�าหรับการน�าเสนอทางคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์นต็ การฝกึปฏิบตัิ
ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการจัดในการข้อมูลข่าวสาร

JR 370  การจัดท�าหนังสือเล่ม  3(2-2-6)
 Pocketbook Production
  การจัดท�าหนังสือเล่ม การจัดตั้งกองบรรณาธิการ การ 
คดัเลอืกต้นฉบับ การบรรณาธกิร การจดัพมิพ์ การจดัจ�าหน่าย การตลาด 
และการส่งเสรมิการขาย  จริยธรรมและจรรยาบรรณของส�านกัพมิพ์

JR 371  การรู้เท่าทันสื่อ                3(2-2-6)
 Media Literacy
 ความหมาย ความส�าคัญ และองค์ประกอบของการรู้เท่า
ทันสื่อ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ความหมายของสารที่ปรากฏ
ในสือ่ หลกัการวิเคราะห์และการประเมนิคุณค่าสาร การเลอืกรับสาร 
การประยุกต์ใช้ความรูเ้ท่าทนัสือ่ในชีวิตประจ�าวัน ผลกระทบของสือ่
ต่อปัจเจกบุคคลและสังคม บทบาทหน้าที่ขององค์กรนักวิชาชีพสื่อ 
นักการสื่อสารมวลชนและภาคประชาสังคมในการสร้างสังคม 
รู้เท่าทันสื่อ

JR 373  การจัดการธุรกิจทางวารสารศาสตร์   3(3-0-6)
 และออนไลน์                                                        
 Journalistic and Online Production 
 Management
 การจดัการธรุกิจสือ่สิง่พมิพ์และสือ่ออนไลน์ การจดัรปูแบบ 
องค์กร การก�าหนดนโยบายและแผนงาน การฝึกปฏบัิตเิขียนแผนธรุกิจ 
การบริหารงานกองบรรณาธกิาร การผลติ การจ�าหน่าย และการขาย 
สือ่โฆษณา การบรหิารจดัการธรุกิจแบบย่ังยืน ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
และองค์กร
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JR 374  เศรษฐกิจการเมืองเพื่องานวารสารศาสตร์    3(3-0-6)                                                                     
 Political Economy for Journalism 
 เศรษฐกิจกับการเมอืงและนโยบายสาธารณะ การด�าเนนิ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การแบ่งประเภทระบบเศรษฐกิจ รายได้
ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลัง การแข่งขันและการรวม
กลุ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาการเศรษฐกิจไทย

JR 375  การสื่อสารทางการเมือง            3(3-0-6)
 Political Communication
 นิยามและกระบวนการสื่อสารทางการเมือง แนวคิด
และแบบจ�าลองการสื่อสารทางการเมือง การใช้การสื่อสารการ
ตลาดทางการเมือง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง และรูปแบบการใช้
สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือทางการเมือง

JR 377  หนังสือพิมพ์ออนไลน์และสื่อใหม่            3(2-2-6)                                            
 Online Newspapers and New Media
 ความหมาย ความส�าคัญ และลักษณะของหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ ความแตกต่างระหว่างหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์กับหนงัสอืพมิพ์
ดั้งเดิม สื่อใหม่และผลกระทบของสื่อใหม่ท่ีมีต่อการสื่อสารมวลชน 
กฎหมายและจริยธรรมทางวิชาชีพ ของผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ การฝึกปฏบัิติผลติหนงัสอืพมิพ์ออนไลน์ ตัง้แต่การคิดประเด็น  
การสื่อข่าว การรายงานข่าว การคัดเลือกภาพประกอบทั้งภาพนิ่ง 
และภาพเคลื่อนไหว การออกแบบจัดหน้า การพิสูจน์อักษรและการ 
บรรณาธิกร รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่องานวารสารศาสตร์

JR 378  ภาษาไทยเพื่องานวารสารศาสตร์      3(2-2-6)
 Thai Language for Journalism
 ทฤษฎ ีและภาคปฏบัิตใินการใช้ค�าและประโยคภาษาไทย
ทีถู่กต้อง การใช้โวหารเพือ่การเขียนประเภทต่าง ๆ  การใช้ภาษาไทย
ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์

JR 379  การศึกษางานวารสารศาสตร์ในสถาน   3(1-5-6)
 ประกอบการ            
 Journalism  Visit for Experience
 แนวคดิเก่ียวกับงานวารสารศาสตร์ในภาครฐั รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน และองค์กรสาธารณกุศล การศกึษาดูงานด้านโครงสร้างการ
ท�างาน ลักษณะงาน กระบวนการด�าเนินงานด้านวารสารศาสตร์ใน
สถานประกอบการ

JR 401  สัมมนาวารสารศาสตร์          3(2-2-6)
 Seminar in Journalism
 การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์เก่ียวกับวิชาชีพ  
วารสารศาสตร์ บทบาทหน้าที่ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ การรายงาน 
ข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง ผลกระทบทางสังคมจากการ 
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการพิมพ์ สื่อใหม่และสื่อสังคมออนไลน์  
การฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าสู ่ วิชาชีพ 
วารสารศาสตร์  ปัญหาและอปุสรรคของผูป้ฏบัิติงานในวงการสือ่สิง่พมิพ์ 
และสื่อออนไลน์

JR 403  การฝึกงานหรือสารนิพนธ์    3(2-2-6)
 Internship or Mini-Thesis
 ในภาคการศกึษาสดุท้าย นกัศึกษาทีศ่กึษาวิชาต่างๆ ครบ
หลักสูตร และมีแต้มเฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถฝึกงานในหน่วยงาน 
ทีต่รงกับสาขาวิชาพร้อมทัง้จดัท�ารายงานการฝึกงาน หรืองานอืน่ทีไ่ด้
รบัมอบหมาย นกัศกึษาทีไ่ม่ได้ฝึกงานจะต้องท�าสารนพินธ์ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์

JR 410  สหกิจศึกษาทางวารสารศาสตร์        6(600 ชม.) 
 Co-Operative Education in Journalism
 นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีศึกษาวิชาต่างๆครบ
หลกัสตูร และมแีต้มเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 2.5 รวมทัง้มคุีณสมบัตคิรบถ้วน
ตามทีก่�าหนด อาจเลอืกโครงการสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นการเข้าท�างานใน
ฐานะพนกังานช่ัวคราวของสถานประกอบการในงานท่ีเก่ียวข้องตาม
สาขาวารสารศาสตร์ พร้อมทัง้ท�ารายงานทีไ่ด้รับมอบหมาย โดยจะต้อง 
เข้าท�างานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
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M
MA
MA 103  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ�าวัน   3(3-0-6)
 Mathematics and Statistics in Daily Life
 จ�านวนจรงิ อตัราส่วน ร้อยละ ดอกเบ้ียคงต้น ดอกเบ้ียทบต้น 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา  สถิตเิพือ่การด�ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 
MA 105 หลักคณิตศาสตร์และแคลคูลัส  3(3-0-6)
 Principles of Mathematics Calculus
 ฟังก์ชันลอการทิมึ ฟังก์ชันช้ีก�าลงั ลมิติ และความต่อเนือ่ง 
อนุพันธ์และการประยุกต์ใช้อนุพันธ์ ปฏิยาพันธ์ อินทิกรัลจ�ากัดเขต 
เทคนิคการอินทิเกรต

MA 201 คณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Mathematics 
 ตรรกศาสตร์ พหุนาม สมการและอสมการ ระบบสมการ 
เชิงเส้น สมการก�าลงัสอง ฟังก์ชัน ก�าหนดการเชิงเส้น ลมิติของฟังก์ชัน 
และความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ของอนุพันธ์
ด้านธุรกิจ ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์

MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamentals Mathematics  
 ทบทวนความรูเ้ก่ียวกับพชีคณติ ฟังก์ชันและฟังก์ชันอดิศยั 
การอุปนัยทางคณิตศาสตร์ เวกเตอร์ใน 2 แ ละ 3 มิติเมตริกซ์ 
และระบบสมการเชิงเส้น ล�าดับอนกุรม ลมิติและความต่อเนือ่งของ 
ฟังก์ชัน  

MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)
 Engineering Mathematics 1 
รายวิชาบังคับก่อน : MA 208 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ใช้รูปแบบยังไม ่
ก�าหนด ผลต่างเชิงอนุพันธ์และการประมาณค่าเชิงเส้น อนุกรม 
เทย์เลอร์ของฟังก์ชัน ค่าสดุขีดและการประยุกต์ ปริพนัธ์ไม่จ�ากัดเขต 
สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปร เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ 
จ�ากัดเขตและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ 
ตรงแบบ อนพุนัธ์และปริพนัธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ปริพนัธ์ตามเส้น 

MA 210 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)
 Engineering Mathematics 2 
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 ระนาบทรงกระบอกและพื้นผิวก�าลังสอง ฟังก ์ชัน 
หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่ ผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน 
หลายตวัแปร ปริพนัธ์สองช้ันในระบบพกัิดฉากและระบบพกัิดเชิงข้ัว 
ปริพันธ์สามชั้นในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบ 
พิกัดทรงกลม การประยุกต์ของการปริพันธ์หลายช้ันเพื่อหาพื้นที่  
ปริมาตรมวล จุดศูนย์กลางมวลและโมเมนต์

MA 211 คณิตศาสตร์ส�าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)
 Mathematics for Information Technology 
 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เซ็ต ตรรกศาสตร์ พีชคณิต 
บูลีน ทฤษฎีจ�านวนเบื้องต้น การนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความรู้ 
พื้นฐานเก่ียวกับทฤษฏีของกราฟ การประยุกต์ของกราฟต้นไม้และ 
ข่ายงาน ปัญหาการหาวิถีสั้นที่สุด เมทริกซ์และการประยุกต์
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MC 201 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   3(3-0-6)
 Integrated Marketing Communications
 แนวคดิ หลกัการ และวิธปีฏบิติัในการสือ่สารเพือ่ส่งเสริม 
งานสื่อสารการตลาด การใช้เคร่ืองมือการสื่อสารรูปแบบต่างๆใน
ลักษณะการบูรณาการ ปัจจัยการเลือกกลยุทธ์สื่อสารการตลาดเพื่อ
สื่อสารตราสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

MC 335  การวางแผนการสื่อสารการตลาด   3(3-0-6)
 เชิงบูรณาการ 
         Integrated Marketing Communications 
 Planning
รายวิชาบังคับก่อน : MK : 201 หลักการตลาด
          การบริหาร กระบวนการ และรูปแบบการสื่อสารเพื่อ
ส่งเสรมิการตลาดเชิงบูรณาการ ข้ันตอนการวางแผนสือ่สารการตลาด
เชิงบูรณาการ โดยใช้การโฆษณา  การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริม 
การขาย การตลาดทางตรง อินเทอร์เน็ต และเครื่องมือทางการ
ตลาดอื่นๆ กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติวางแผนการสื่อสารการ
ตลาดเชิงบูรณาการ

MC 352  การสื่อสารในธุรกิจค้าปลีก   3(3-0-6)
 Marketing Communication in Retail Business
 ความหมายและวิวัฒนาการของธรุกิจการค้าปลกี บทบาท 
และความส�าคญัของการสือ่สาร ตลอดจนรูปแบบการสือ่สารทีเ่หมาะสม  
การสื่อสารการตลาดที่สัมพันธ์กับธุรกิจค้าปลีก วิธีการจัดวางระบบ 
งานด้วยยุทธศาสตร์การค้าปลีก และการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ 
ค้าปลีก โดยการประยุกต์ใช้ Sale Promotion ผสมผสานกับ 
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing 
Communications) : IMC และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
(Customer Relationship Management : CRM)เป็นหลัก เพื่อ
เพิม่พนูคุณภาพและประสทิธภิาพ ในการด�าเนนิธรุกิจและการบรหิาร 
ธุรกิจการค้าปลีก

MC 369  การบริหารการสื่อสารการตลาด         3(3-0-6)
 Marketing Communication Management 
รายวิชาบังคับก่อน : MC 335 การวางแผนการสื่อสารการตลาด
 เชิงบูรณาการ
 แนวคดิเก่ียวกับการบริหารการตลาดยุคใหม่ การวิเคราะห์  
สถานการณ์ทางการตลาด การพฒันากลยุทธ์ทางการตลาด การจดัการ 
ลกูค้าสมัพนัธ์ การจดัทรพัยากรภายใน การจดัการหุ้นส่วนและเครือข่าย 
สมัพนัธ์ทีส่ามารถส่งมอบคณุค่าท่ีลกูค้าต้องการ โดยค�านงึถึงความรับ
ผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงการวิเคราะห์กรณศึีกษาทางการตลาดยุคใหม่

MC 372  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการตลาด   3(3-0-6)
 เชิงบูรณาการ   
 English for Integrated Marketing 
 Communications 
          ศพัท์ทัว่ไป และศัพท์เทคนคิ ส�านวน หลกัไวยากรณ์ และการ
ใช้ภาษาอังกฤษทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนในงานสื่อสารการตลาด 
และการสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ

MC 374 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบเจาะลึก  3(3-0-6)  
   Consumer Insight Analysis
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิด ทฤษฎีและ
กรณีศึกษาที่เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ปัจจัยทางจิตวิทยาและทางสังคม การสร้างกลยุทธ์ในการ
วางแผนการสือ่สารการตลาด และการปฏบัิตงิานวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภคภาคสนาม

MC 375  การวิจัยทางการสื่อสารการตลาด           3(3-0-6)  
 เชิงบูรณาการเบื้องต้น 
 Introduction to Integrated Marketing 
 Communications  Research
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ หลักการและระเบียบวิธี
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บข้อมูล การออกแบบ
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ และการประมวลผลข้อมูล เพื่องาน
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

MC
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MC 376  การวิจัยทางการสื่อสารการตลาด    3(3-0-6)
 Advanced Integrated  Marketing 
 Communications Research  
รายวิชาบังคับก่อน : MC 375 การวิจัยทางการสื่อสารการตลาด
 เชิงบูรณาการ
          วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ขั้นตอนการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป การประมวลผลข้อมูลเพื่อการวางแผนการ
สื่อสารการตลาด การวิจัยเชิงคุณภาพ การสนทนากลุ่ม และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

MC 377  การจัดการแบรนด์                 3(3-0-6) 
  Brand Management
           นิยาม และความแตกต่างระหว่างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ 
แก่นแท้ของแบรนด์ ระบบแบรนด์  เอกลกัษณ์และคณุค่าของแบรนด์ 
การจดัการแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ในบรบิทของการสือ่สาร
การตลาด วิเคราะห์กรณตีวัอย่างของความส�าเร็จและความผดิพลาด 
ฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์

MC 379 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6)  
 การตลาดเชิงบูรณาการ                   
         Creativity  for Integrated Marketing 
 Communications  
         ความหมายและความส�าคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์  
หลักการและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วิธีการและเทคนิคการ
คิดนอกกรอบ การคิดนวัตกรรม การคิดแก้ปัญหา และการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เพื่องานสื่อสารการตลาด

MC 380  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ         3(3-0-6)
 เชิงปฏิบัติ                      
 Integrated Marketing Communications 
 Campaign Practicum
 การบูรณาการเคร่ืองมือทางการสื่อสารการตลาด เช่น
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาด
โดยตรง การสนับสนุนทางการตลาด การตลาดเชิงกิจกรรม และ
นิทรรศการเพื่อการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์ กรณีศึกษาของ
องค์กรทีป่ระสบความส�าเรจ็และไม่ประสบความส�าเร็จ การวางแผน
การรณรงค์ และการทดลองปฏิบัติ  

MC 381 การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด          3(3-0-6) 
 Marketing Public Relations  
           หลักการและแนวทางการประยุกต์การประชาสัมพันธ์  
การสื่อสารการตลาด การพัฒนาทักษะการเลือกประเด็นเพื่อการ 
ประชาสัมพันธ์ การจัดแถลงข่าว กิจกรรมประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
สัญจร และการจัดการภาวะวิกฤตที่มีผลกระทบต่อองค์กร การจัด
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดจ�าลอง

MC 382  นวัตกรรมการสร้างคุณค่าลูกค้า   3(3-0-6)                                                                          
 และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์                                                                               
 Customer Value Innovation 
 and Customer Relationship Management 
 การบริหารฐานข้อมูลและสารสนเทศของลูกค้า การ
วิเคราะห์ลูกค้าเชิงลึก การบริหารวัฏจักรคุณค่าของลูกค้า การวัด
การท�าก�าไรของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
และเครื่องมือขององค์กรในการสร้างองค์กร มุ่งเน้นลูกค้าด้วยการ
บริหารความสัมพันธ์และประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก การก�าหนด
กลยุทธ์ และการใช้การสือ่สารการตลาดเชิงบรูณาการ ตลอดจนการ
ใช้สือ่สงัคมในการรณรงค์สร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้า เพือ่เพิม่ความ
คุ้มค่าให้กับลูกค้า และการบริหารประสบการณ์ของลูกค้า

MC 383  การบริหารการตลาดเชิงกิจกรรม     3(3-0-6)
 Special Event Management  
 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการตลาดและการตลาด 
เชิงกิจกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การพัฒนา
กลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการหุ้นส่วนหรือเครือข่ายสัมพันธ์และ
การสื่อสารการตลาดในการจัดกิจกรรมทางการตลาด หน้าท่ีและ
บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม  ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
การตลาดและการบริหารงานการตลาดเชิงกิจกรรมแบบองค์รวม

MC 384  เครือ่งมือการสือ่สารการตลาดเชงิบรูณาการ  3(3-0-6)
 Integrated Marketing Communications Tools  
 ลักษณะ คุณสมบัติ ของเครื่องมือการสื่อสารการตลาด
ประเภทต่างๆ การเลือกใช้ การผสมผสานเครื่องมือการสื่อสาร 
การตลาด ให้สอดคล้องเพือ่การสือ่สารการตลาดอย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผล การทดลองใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาด 
เชิงบูรณาการเพื่อการปฏิบัติ
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MC 385  การบริหารต้นทุนและงบประมาณทางการ 3(3-0-6)
 สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
         Cost and Budget Management for 
 Integrated Marketing Communications 
          ต้นทุนของเครื่องมือสื่อสารการตลาด การบริหารต้นทุน 
การบริหารการเงิน การบริหารงบประมาณ และการประเมินผล
เพื่อใช้ในการบริหารงบประมาณทางการสื่อสารการตลาดในอนาคต

MC 386 คุณค่าขององค์กรและการตลาดเพื่อสังคม    3(3-0-6) 
  Corporate Shared Value and Social Marketing
 แนวคิดและนิยามเบื้องต้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรในบรบิทต่างๆ  การสร้างตลาดใหม่ท่ีค�านงึถึงชุมชน  สงัคม 
และสิง่แวดล้อม การศึกษาดงูาน ฝึกวเิคราะห์และปฏบัิตเิชิงจริยธรรม 
เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์ต่อสังคม

MC 387  การตลาดบนสื่อดิจิทัล                     3(3-0-6)  
 Digital Marketing 
 การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล  ช่องทางการสื่อสาร
ผ่านสือ่ดิจทัิล การวางแผนและบรหิารแคมเปญการสือ่สารการตลาด
ผ่านสื่อดิจิทัล  การฝึกปฏิบัติใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด

MC 388  สื่อสังคมและนวัตกรรมของสื่อ              3(3-0-6) 
       Social and Innovative Media
 การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารไปสู่สังคม รูปแบบสื่อสังคม 
สื่อเครือข่ายสังคม สื่อเกิดใหม่ ทิศทางของสื่อสังคมในอนาคต 
การฝึกปฏิบัติในการใช้สื่อสังคม

MC 389  กายวิภาคทางการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
 เชิงบูรณาการ                   
         Anatomy of Integrated Marketing 
 Communications 
        กายวิภาค การจ�าแนก และการบริหารการสื่อสารการ
ตลาดเชิงบูรณาการในแต่ละส่วน กลยุทธ์การรณรงค์ทางการสือ่สาร
การตลาดเชิงบูรณาการการฝึกจ�าลองสถานการณ์จริง

MC 390  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจ  3(3-0-6)
  ค้าปลีก              
         Integrated Marketing Communications 
 In Retail Business
 ความหมายและวิวัฒนาการของธรุกิจการค้าปลกี มมุมอง 
ของผูซ้ื้อต่อธรุกิจค้าปลกี บทบาทและความส�าคญัของการสือ่สารการ
ตลาดต่อผู้ซ้ือแต่ละกลุ่ม การส่งเสริมการขายและการสื่อสารการ
ตลาดเชิงบรูณาการ การบริหารความสมัพนัธ์กับผู้ซ้ือ การศกึษา ดงูาน 
และทดลองท�าการสื่อสารการตลาดในธุรกิจค้าปลีก

MC 391  ทักษะการน�าเสนอทางการสื่อสารการตลาด   3(3-0-6)  
 เชิงบูรณาการ   
 Integrated Marketing Communications
 Presentation Skills
        ทักษะการน�าเสนอ การสื่อความหมาย การเตรียมตัว
ด้านบุคลิกภาพ การเตรียมเอกสารประกอบการน�าเสนอ เทคนิค
และทักษะในการน�าเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส�าเร็จรูป
ในการออกแบบสไลด์ การฝึกปฏิบัติการน�าเสนอในสถานการณ์จริง 

MC 392 กรณีศึกษาทางการสื่อสารการตลาด  3(3-0-6)    
 เชิงบูรณาการ                
 Case Studies in Integrated  Marketing 
 Communications             
           กรณศีกึษาทางการสือ่สารการตลาด  การพฒันาแนวคิดใหม่ 
การวิเคราะห์ การจ�าแนก การเลอืกกลยทุธ์การสือ่สารการตลาด การ
ทดสอบกรณีศึกษาด้วยการปฏิบัติจริง

MC 393  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6)    
 ระหว่างประเทศ                        
 International Integrated  Marketing 
 Communications            
 หลกัการและแผนการด�าเนนิงานสือ่สารการตลาดระหว่าง
ประเทศ แนวคดิการสือ่สารการตลาดแบบไร้พรมแดน ปัจจยัแวดล้อม 
และจรยิธรรมทางการสือ่สารการตลาด การก�าหนดกลยุทธ์การสือ่สาร 
การตลาดระหว่างประเทศ
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MC 394  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานสื่อสารการ 3(2-2-6) 
 ตลาดเชิงบูรณาการ   
 Computer Graphics  for Integrated  
 Marketing Communications
        การใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ในการ
ออกแบบงานสื่อสารการตลาด การฝึกปฏิบัติงานกราฟิกส�าหรับ 
สื่อสิ่งพิมพ์และอินเทอร์เน็ตตามช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ
   
MC 395  การสื่อสารมวลชนเพื่องานสื่อสารการตลาด 3(2-2-6)  
 เชิงบูรณาการ     
         Mass Communications for Integrated 
 Marketing Communications
 ทฤษฏ ีความหมาย และความส�าคญัของการสือ่สารมวลชน 
เพื่องานสื่อสารการตลาด รูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์เพื่องานสื่อสารการตลาด การฝึกปฏิบัติการเขียนบทเพื่อ
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ การน�าเสนอรายการและรูปแบบ
รายงานเพื่อการสื่อสารการตลาด การฝึกปฏิบัติงานสื่อสารมวลชน
เพื่องานสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

MC 396 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 การตลาดเชิงบูรณาการ      
          Special Topics in Integrated Marketing 
 Communications
        การค้นคว้าวิจัย และการเขียนสารนิพนธ์ในหัวข้อและ
ประเด็นต่างๆ ตามหลักทฤษฏีและหลักวิชาการสื่อสารการตลาด

MC 397 การโฆษณาในงานสื่อสารการตลาด   3(3-0-6) 
 เชิงบูรณาการ                
        Advertising in Integrated Marketing 
 Communications
 โครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ใน
บริษทัโฆษณา การบริหารจดัการและวัฒนธรรมองค์กร การสร้างสรรค์ 
งานโฆษณา การบริหารงานลูกค้า และการวางแผนการจัดซ้ือสื่อ  
กรณีศึกษา การปฏิบัติงานจริง และสถานการณ์จ�าลอง

MC 398  การบริหารงานการขายในงานการสื่อสาร 3(3-0-6)       
 การตลาดเชิงบูรณาการ                                                                                                          
         Sales Management and Selling Techniques 
 in Integrated Marketing Communications
       บทบาทหน้าท่ี และความรับผดิชอบในการบรหิารการขาย 
การแบ่งเขตการขาย การก�าหนดโควตาการขาย นโยบายการขาย ต้นทนุ 
และงบประมาณการขาย การจดัสนิค้าคงคลงั การจดัเก็บการกระจาย 
สนิค้าและโลจสิติกส์ การจดัหน่วยงานขาย การสรรหาคัดเลอืก และ
ฝึกอบรมพนกังานขาย เทคนคิการขาย การจ่ายค่าตอบแทน การจงูใจ 
การควบคุม และการประเมินผลงานของหน่วยการขาย 

MC 399  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  3(3-0-6) 
 แบบปากต่อปาก              
       Buzz- in Integrated Marketing Communications 
 การเล่าเรือ่ง การเลอืกประเดน็ การวางกลยุทธ์ การสร้าง
เครือข่าย การเผยแพร่สารของการสือ่สารการตลาดแบบปากต่อปาก 
การวัดผล การควบคุมการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปาก การฝึก
ปฏิบัติสร้างการสื่อสารแบบปากต่อปาก

MC 403  การฝึกงานหรือสารนิพนธ์               3 หน่วยกิต
       Internship or Mini-Thesis
        ในภาคการศึกษาสดุท้าย  นกัศกึษาทีศึ่กษาวิชาต่างๆ ครบ
หลักสูตรและมีแต้มเฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถฝึกงานในหน่วยงานที่
ตรงกับสาขาวิชา พร้อมท้ังจดัท�ารายงานการฝึกงานหรอืงานอืน่ทีไ่ด้รบั 
มอบหมาย นักศึกษาท่ีไม่ได้ฝึกงานจะต้องท�าสารนิพนธ์ในหัวข้อท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

MC 404  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการสื่อสาร   3(3-0-6)
 การตลาดเชิงบูรณาการ 
       Seminar and Workshop in  Integrated 
 Marketing Communications  
 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารด้วยวธิกีารท�างานกลุม่ (group 
work) การสนทนาในช้ันเรยีน (class discussions)  โดยการประยุกต์ 
ใช้ความรู้ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการสู่การปฏิบัติเป็น
โครงการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ ทีม่ปีระโยชน์ต่อธรุกิจ ชุมชน 
และสงัคม  พร้อมทัง้รายงานโครงการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ
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MC 410  สหกิจศึกษาทางการสือ่สารการตลาด 6(600 ชั่วโมง)                                                     
 Co-Operative Education in Marketing   
 Communications 
         นกัศึกษาในภาคการศกึษาสดุท้าย ท่ีศึกษาวิชาต่างๆ จนครบ 
หลกัสตูร และมแีต้มเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 2.5 รวมทัง้มคุีณสมบัตคิรบถ้วน
ตามที่ก�าหนด อาจเลือกโครงการสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นการเข้าท�างาน
ในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ ในงานที่เกี่ยวข้อง
ตามที่สาขาได้ตกลงหรือก�าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์พร้อมทั้ง
ท�ารายงานที่ได้รับมอบหมาย 

MC 420 การบ่มเพาะวัฒนธรรมและการสื่อสาร   3(3-0-6)
 การตลาดแฝง  
        Cultural Seeding and Product Placement  
 การแฝงผลิตภัณฑ์ในเนื้อหาเพื่อการสื่อสารการตลาด  
การเพาะและแพร่กระจายวัฒนธรรมเข้าสู ่กลุ ่มชนหรือสังคม 
การทดลอง ท�าการสื่อสารการตลาดแฝง

MC 421  จริยธรรมในการสื่อสารการตลาด   3(3-0-6)
 เชิงบูรณาการ   
 Ethics in Integrated Marketing
 Communications
         ปรัชญาและแนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมของนักสื่อสารการ 
ตลาดในองค์กรท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ คุณธรรมข้ันพืน้ฐาน 
กรณีศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมของนักสื่อสารการตลาด ความรับผิด
ชอบต่อสังคมของการสื่อสารการตลาด 

MC 422  กลยุทธ์สารและทักษะการเขียนเพื่อการ 3(3-0-6)   
 สื่อสารตลาดเชิงบูรณาการ 
         Message Strategy and Writing Skills  
 for Integrated Marketing Communications
         การสร้างสาร การเขียนงานสือ่สารการตลาดเพือ่การจงูใจ 
และโน้มน้าว การฝึกทักษะการเขียนเพือ่การสือ่สารการตลาด การใช้ค�า 
ประโยค ฉันทลักษณ์ การคิดค�าขวัญ การน�าเสนอค�าพูด ข้อเขียน 
บทความ และความเรียง เพื่อการสื่อสารการตลาด กระบวนการคัด
ประเด็น และกลวิธีการเขียนเพื่อการสื่อสารการตลาด

MC 423  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)  
 เอสเอ็มอี           
 Integrated Marketing Communications 
 for Small and Medium Enterprises 
   แนวคิดทางการตลาด การวเิคราะห์และพยากรณ์การท�า
ธรุกิจเอสเอม็อ ีการท�าธรุกิจแบบธรุกิจกับธุรกิจ และธุรกิจกับลกูค้า  การ
บริหารและวางแผนการสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การใช้การโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง การจัด 
กิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
การวางแผนการสื่อสารการตลาดการฝึกปฏิบัติตามแผนการสื่อสาร
การตลาดให้ถึงกลุม่เป้าหมาย ด้วยการจดัโครงการส�าหรบัผูป้ระกอบการ 
ทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม

MC 424  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเพื่อธุรกิจ  3(3-0-6)   
 บันเทิง                 
    Integrated Marketing Communications 
 in Entertainment Business
 การใช้ความบันเทิงเป็นจุดขายทางการสื่อสารการตลาด 
กิจกรรมบนัเทิงทีเ่ช่ือมโยงกับการสือ่สารการตลาด การจดัการแสดง  
การแสดงดนตรี การทัศนศึกษา และการฝึกปฏิบัติในธุรกิจบันเทิง

MC 425  การวางแผนสื่อเพื่อการสื่อสารการตลาด  3(3-0-6)
 เชิงบูรณาการ            
 Media Planning in Integrated Marketing 
 Communications 
 การบริหารและข้ันตอนการวางแผนสื่อโฆษณาเพื่อการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  การวางแผนสื่อเป็นเครื่องมือหลัก
ในการสื่อสารทางการตลาดอื่นๆ กรณีศึกษาและการฝึกปฏิบัติจริง 
ในการวางแผนสื่อโฆษณาในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

MC 426  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการแบบ  3(2-2-6)                   
 เสมือนจริง  
         Virtual Integrated  Marketing Communications  
  การสื่อสารการตลาดในโลกเสมือนจริง การสื่อสารการ
ตลาดผ่านเว็บไซต์ สื่อเคลื่อนที่ การออกแบบสื่อเสมือนจริง การฝึก
ปฏิบัติการท�าการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการแบบเสมือนจริง
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MC427  การศึกษางานสื่อสารการตลาด 3(1-5-6)       
 ในสถานประกอบการ                    
 Marketing Communications  Visit for  
 Work Experience Placements
 แนวคดิเก่ียวกับงานการสือ่สารการตลาดในองค์กรภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรสาธารณกุศล  การศึกษาดูงานด้าน 
โครงสร้างการท�างานการสื่อสารการตลาดขององค์กร ลักษณะงาน 
การสื่อสารการตลาดกระบวนการด�าเนินงานการสื่อสารการตลาด 
ในองค์กรสถานประกอบการ 

MI 201 ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน  3(3-0-6)
 New and Current Affairs 
 การน�าเสนอข่าวของสื่อมวลชนผ่านสื่อกระแสหลักและ 
สือ่ใหม่ ผลกระทบจากข่าวสารของสือ่กระแสหลกัในมติต่ิางๆ ทกัษะ 
การอ่านข่าวเพือ่ฝึกวิเคราะห์การน�าเสนอข่าว ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ 
ข่าว คุณค่าของข่าว ความแตกต่างระหว่างข่าวเหตุการณ์และข่าว 
สถานการณ์ การคิดประเด็นข่าว การหาแหล่งที่มาของข้อมูล และ 
หลักการเขียนข่าวเบื้องต้น ที่สอดคล้องกับจริงยธรรมแห่งวิชาชีพ 
สื่อมวลชน

MI 303 ภาษาเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
 และนวัตกรรมสื่อ
 Language for Mass Communication 
 and Innovative Media
 การคัดประเดน็ การจบัประเดน็ การรวบรวมข้อมลู กลวิธี 
การเขียนงานประเภทสารัตถคดี การวิเคราะห์และวิพากษ์บทความ 
บทวิเคราะห์ บทวิจารณ์ สารคดี ทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการใช้ค�า 
และประโยคภาษาไทยทีถู่กต้อง การเรยีบเรยีงความคิดเพือ่การเขียน 
ในงานสื่อมวลชนและนวัตกรรมสื่อ

MI 304 การเขียนข่าวและรายงานข่าว 3(3-0-6)
 News Reporting
 ทฤษฎ ีองค์ประกอบและการประเมนิคณุค่าข่าว กระบวน 
การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อการรายงานข่าวการคิดประเด็นข่าว  
กระบวนการคัดเลือกประเด็น หลักการสัมภาษณ์แหล่งข่าว เทคนิค 
การเขียนข่าว รปูแบบต่างๆส�าหรับหนงัสอืพมิพ์และเว็บไซต์ การฝึก 
ปฏิบัติเรียบเรียงความคิดในการเขียน การใช้ค�าและภาษาที่ถูกต้อง 
การพัฒนาทักษะการเขียนข่าวที่สอดคล้องกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
นักสื่อสารมวลชน

MI 305 จริยธรรมสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ 3(3-0-6)
 Ethics of Mass Communication 
 and Innovative Media
 ความหมายและความส�าคัญของเสรีภาพสื่อ หลักการ 
เก่ียวกับความรับผิดชอบและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน 
จรรยาบรรณพื้นฐานของสื่อทุกประเภท จรรยาบรรณสื่อสิ่งพิมพ์  
สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อใหม่อื่นๆ กรณีศึกษาทาง 
จรยิธรรมของสือ่มวลชน ความส�าคญั รูปแบบและความท้าทายของ 
การก�ากับดูแลด้านจริยธรรมกันเอง ของสื่อมวลชนทุกแขนง

MI 308 การเขียนเพื่องานสื่อสารมวลชน 3(3-0-6)
 และนวัตกรรมสื่อ
 Writing for Mass Communication 
 and Innovative Media
 การเขียนงานสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อประเภท 
สารัตถคด ีได้แก่ บทความ บทสมัภาษณ์ บทวิเคราะห์ บทบรรณาธกิาร 
บทวิจารณ์ในมติต่ิางๆ เช่น การเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม ฯลฯ กระบวน 
การคิดประเด็น การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ การลงพื้นที ่
การนดัหมายสมัภาษณ์ เทคนคิการสมัภาษณ์ กลวิธกีารเขียน มทัีกษะ 
การวิเคราะห์จากข้อเท็จจริง การใช้ภาษาโดยยึดแนวทางจริยธรรม 
สื่อมวลชนเป็นหลักในการน�าเสนอข้อมูล

MI
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MI 354 การเขียนบันเทิงคดี 3(2-2-6)
 Fiction Writing 
 การประยุกต์ใช้ความคดิสร้างสรรค์ในการเขียนบันเทงิคดี 
องค์ประกอบและเทคนิคการเล่าเรื่องส�าหรับบันเทิงคดี การใช้ภาษา 
และส�านวนโวหาร จริยธรรมและจรรยาบรรณ การฝึกปฏิบัติเขียน 
บันเทิงคดีประเภทต่างๆ

MI 359 การสัมภาษณ์และการรายงานข่าว 3(2-2-6)
 นอกสถานที่
 Interviewing and Field Reporting
 ทฤษฎีและหลักสัมภาษณ์แหล่งข่าวบุคคล รูปแบบการ 
สัมภาษณ์ข่าว กระบวนการและล�าดับข้ันตอนการสัมภาษณ์ข่าว  
การตั้งค�าถาม การเป็นผู้สัมภาษณ์ท่ีดี การวิเคราะห์ค�าตอบในการ 
เขียนข่าว การคัดเลือกเรียบเรียงเนื้อหาในการประกอบข่าว การฝึก 
ปฏิบัติการรายงานข่าว ณ สถานที่เกิดเหตุ การด�าเนินรายการข่าว 
นอกสถานทีก่ารหาข้อมลูในพืน้ท่ี การควบคุมเวลาและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า

MK 201 หลักการตลาด  3(3-0-6)
 Principles of Marketing 
 ความหมายของตลาดและการตลาด ความส�าคัญของ 
การตลาดทีม่ผีลต่อธรุกิจในแง่มมุต่างๆขอบเขต ความส�าคญัองค์ประกอบ 
ของระบบการตลาด แนวความคิดทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทาง 
ธุรกิจที่มีผลต่อการด�าเนินกิจกรรมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค 
และกระบวนการตัดสินใจซ้ือ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาด 
เป้าหมาย และการก�าหนดต�าแหน่งผลติภณัฑ์ การจดัการส่วนประสม
ทางการตลาด จริยธรรมของนักการตลาด

MK 302 พฤติกรรมผู้บริโภค  3(3-0-6) 
 Consumer Behavior
 แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตัวแบบพฤติกรรม 
ผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อในตลาดอิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค และ
การประเมินผลหลังการซ้ือ ตลอดจนการจัดการตลาดให้สอดคล้อง
กับผู้บริโภค และการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค และก�าหนด
กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

MK 306  การวิจัยการตลาด 3(3-0-6)
 Marketing Research 
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 BA 204 การวิจัยธุรกิจ
 ความส�าคัญของการวจิยัทีม่ต่ีองานด้านการตลาด และการ
ก�าหนดกลยุทธ์การตลาด กระบวนการวิจัยการตลาดการศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาการด�าเนินงานทางการตลาด การออกแบบการวิจัย 
การก�าหนดกลุม่ตวัอย่าง การสร้างเคร่ืองมอืในการเก็บข้อมลูและการ
รวบรวมข้อมลู การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะการ
ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการท�าวิจัย เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
วางแผนและการบรหิารทางการตลาด โดยเน้นกรณศีกึษายุคปัจจบุนั
และการประยุกต์ใช้ทางการตลาด

MK 312 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ   3(3-0-6)
 Integrated Marketing Communication
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 กระบวนการสือ่สาร วัตถุประสงค์ บทบาทและความส�าคญั 
ของการสื่อสารทางการตลาด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์การสื่อสาร
ทางการตลาดเชิงบูรณาการ เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดในด้าน
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดย
บุคคล การตลาดทางตรง การเป็นสปอนเซอร์อปุถัมภ์ การสือ่สาร ณ 
จดุซ้ือ การจดักิจกรรมทางการตลาด เพือ่การสือ่สารให้สอดคล้องกัน 
อย่างบูรณาการ

MK 314 การตลาดระหว่างธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business to Business : B2B
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 ความหมายของตลาดธุรกิจ ประเภทและลักษณะของ 
ตลาดธุรกิจ พฤติกรรมการซ้ือของตลาดธุรกิจ ระบบกระบวนการ 
และวิธีการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดธุรกิจและตลาด
อเิลก็ทรอนกิส์ การน�าเสนอคณุค่าแก่องค์กรธรุกิจทีเ่ป็นเป้าหมายและ
ลูกค้า (ตลาดธุรกิจ) รวมถึงบริษัทเอกชน สถาบันและองค์กรต่างๆ 
ของรฐั วิธกีารส่งเสรมิการตลาดทีใ่ช้กับตลาดธรุกิจ เครือ่งมอืสมยัใหม่ 
ที่ใช้ในการท�าการตลาดกับตลาดธุรกิจ กระบวนการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างธรุกิจกับธรุกิจการบรหิารความสมัพนัธ์กับคูค้่า รวมทัง้เทคนคิ
การเจรจาต่อรองกับธุรกิจ

MK
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MK 315 กลยุทธ์การตลาด   (3-0-6)
 Marketing Strategy
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 ความหมาย บทบาท ความส�าคัญของกลยุทธ์การตลาด
ส�าหรบัการแข่งขันในธรุกิจ แนวคิดการตลาดสมยัใหม่ การวิเคราะห์ 
สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การวิเคราะห์พฤติกรรม 
ผูบ้ริโภคและวิเคราะห์การแข่งขัน การก�าหนดตลาดเป้าหมาย การวาง 
ต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดอันได้แก่ กลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์ในการจัดจ�าหน่าย และกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาด การเรียนการสอนเน้นแนวคิดใหม่ในเร่ือง
กลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาและกรณศึีกษทางการตลาด 

MK 316 การตลาดโลก   3(3-0-6)
 Global Marketing
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 ความรู้พื้นฐานและความส�าคัญของการตลาดระดับโลก 
การวิเคราะห์ตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาดระดับโลก กลยุทธ์ 
ผลติภณัฑ์ระดับโลก การก�าหนดราคาระดับโลก การส่งเสริมการตลาด
ระดับโลกและตราผลิตภัณฑ์ระดับโลก กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดระดับโลก 
การรวมตัวของกลุ่มประเทศเพื่อการค้าเสรีในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก 
บทบาทและนโยบายของรัฐท่ีช่วยสนับสนุนผู้ท่ีต้องการส่งออกไปยัง
ตลาดทัว่โลก ทรัพย์สนิทางปัญญาในการตลาดระดับโลก และแนวโน้ม 
การจัดการลิขสิทธิ์ในตราสินค้าของบริษัทข้ามชาติ

MK 317 การจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย   3(3-0-6)
 และการกระจายสินค้า
 Channel and Distribution Management
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 ระบบการจดัจ�าหน่ายทางการตลาด กระบวนการเลอืกรปูแบบ 
การจัดการช่องทางการจัดจ�าหน่าย องค์ประกอบการกระจายสินค้า 
รูปแบบ ประเภทของผู้ประกอบการขนส่ง ข้อดีข้อเสียของการขนส่ง 
บทบาทและความส�าคัญของคลังสินค้า ประเภทของคลังสินค้า การ
เลือกท�าเลท่ีตั้ง การด�าเนินงาน เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

ในการจัดการคลังสินค้า การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การจัดการ
สินค้าคงคลัง ระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศในการกระจายสนิค้า ระบบอาร์เอฟไอด ีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆ การจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความส�าคัญของการบริการลูกค้า การ
บริหารจัดการบริการลูกค้าในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การ
ออกแบบวางแผนบริการลูกค้า ตัวแบบการให้บริการลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

MK 318  การจัดการร้านค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่   3(3-0-6)
 Modern Trade and Retailing
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 ลกัษณะและวิวัฒนาการทางการค้าปลกี สถาบนัการค้าปลกี 
การจัดการด้านการค้าปลีก ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับร้านค้าสมัยใหม่  
รูปแบบ ประเภท หน้าท่ีการด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางการตลาดที่
จ�าเป็นส�าหรบัร้านค้าสมยัใหม่ในเรือ่งสถานทีต้ั่ง การออกแบบตกแต่ง
ร้านค้า การจัดการผลิตภัณฑ์ ราคาขาย และการส่งเสริมการตลาด
ส�าหรับร้านค้าสมยัใหม่ รวมทัง้การใช้ระบบสนบัสนนุและเทคโนโลยี
ทีเ่ก่ียวข้องกับการสร้างความพงึพอใจ การให้บริการลกูค้า การจดัการ
ลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดเชิงประสบการณ์

MK 321 การตลาดบริการ   3(3-0-6)
 Services Marketing
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจบริการ พฤติกรรมลูกค้าใน 
สิ่งแวดล้อมของการบริการ และกลยุทธ์การเลือกตลาดอย่างถูกต้อง 
การวางต�าแหน่งและการออกแบบการบริการ กลยุทธ์การตลาด
ของธุรกิจบริการ การผสมผสานระหว่างการตลาดและการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจบริการ การตลาดโดยสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้า การจัดการการร้องทุกข์ และปรับปรุงการบริการ รวมถึง
อทิธพิลของเทคโนโลยีสมยัใหม่ทีม่ต่ีอการบรกิารและการประยุกต์การ
ตลาดบริการเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
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MK 324  การจัดการการขาย   3(3-0-6)
 Sales Management
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 ความสัมพันธ์และการจัดสายงานบริหารของฝ่ายขาย  
กระบวนการสรรหาคดัเลอืก การอบรมพนกังานขาย การสร้างแรงจงูใจ 
แก่พนกังานขาย การควบคุมงบประมารและค่าใช้จ่ายในด้านการขาย 
การแบ่งเขตและโครงสร้างการขาย การประเมนิผลงานของพนกังานขาย 
การใช้พนกังานขายร่วมกับเคร่ืองมอืทางการตลาดอืน่ๆ หลกัการและ
เทคนิคในการเสนอขายสินค้า การเตรียมตัวและการเข้าพบลูกค้า 
การบริหารลูกค้ารายใหญ่และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

MK 327  การจัดการการบริการ   3(3-0-6)
 Service Operations Management
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 ลกัษณะของธรุกิจบรกิาร มาตรฐานการบรกิาร การวางแผน 
และการจัดการการบริการ ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน 
แนวทางการบริหารคุณภาพงานบริการ กลยุทธ์การวางแผนและ
พัฒนาการบริการ การจัดการประสิทธิภาพการวางแผนและ
พัฒนาการบริการ การจัดการประสิทธิภาพการบริการรวมทั้งการ
ปรับปรุงคุณภาพของบริการ

MK 329  การศึกษาธุรกิจบริการเฉพาะอย่าง   3(3-0-6)
 Special Topics in Service Businesses
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 MK 321  การตลาดบริการ
 การศกึษาเรียนรูแ้ละค้นคว้าเพิม่เตมิเก่ียวกับหัวข้อส�าคัญ
เรื่องธุรกิจบริการและการก�าหนดกลยุทธ์ การจัดตั้งและด�าเนินการ
ธรุกิจบรกิารเฉพาะอย่าง ตลอดจนการบริหารธรุกิจบริการมุง่สูค่วาม
เป็นเลศิ โดยน�าเอาหลกัวิชาการตลาดบริการและทฤษฎท่ีีเก่ียวข้องไป
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้

MK 330  การตลาดอิเล็กทรอนิกส์   3(3-0-6)
 E-Marketing
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 ความหมาย ความส�าคัญ และพัฒนาการของการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของตลาด
เป้าหมาย การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาดของธุรกิจและ
คู่แข่งขัน กลยุทธ์การท�าตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
ให้ได้ผลดีที่สุดในระยะเวลาอันสั้น การจัดท�าแผนกลยุทธ์ทางการ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์และฝึกปฏิบัติจริง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้า การตกแต่งเนื้อหาใน
เว็บไซต์ และการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในกิจกรรมทางการตลาด

MK 331  การเลือกท�าเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้า   3(3-0-6)
 Store Location and Design
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 ปัจจยัท่ีใช้ในการพจิารณาเลอืกท�าเลทีต้ั่ง เช่น การวิเคราะห์ 
ท�าเลและตดัสนิใจเลอืกท�าเลทีต่ัง้ การจดัรูปแบบสภาพภายนอกและ
ภายในร้านค้าปลีก การวางผังร้านค้า การวางผังทางเดินของลูกค้า
และสภาพบรรยากาศทางกายภาพต่างๆภายในร้าน เช่น แสง ส ีเสยีง 
และภาพ เป็นต้น ให้ตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าและเอื้อต่อการซื้อ
สินค้าของลูกค้า รวมทั้งการบริหารร้านค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

MK 332  การจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์   3(3-0-6)
 Category Management
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 แนวคิด ความหมายของการจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์การ
ก�าหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) ประเภทชนิดและ
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีก (Category and 
Assortment) การก�าหนดราคาสนิค้าในร้านค้าปลกี การจดัสรรพืน้ที่ 
(Space Management) และการจัดแสดงสินค้า (Merchandise 
 Presentation)ให้แก่สินค้าแต่ละรายการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค�านึงถึงความเหมาะสมทั้งด้านยอดขายและการสร้างก�าไร
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MK 333  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3(3-0-6)
 ในธุรกิจค้าปลีก 
 Logistics and Supply Chain Management 
 for Retail Business
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 ความหมาย บทบาทและความส�าคัญของการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก ข้ันตอนการด�าเนินงาน 
ด้านโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก โดยพิจารณาอุปสงค์และอุปทานการ
ด�าเนินงานด้านสินค้าคงคลัง การคลังสินค้า การขนส่งสินค้า การ
ด�าเนินงานด้านการสั่งซื้อ กระบวนการจัดหา การประเมินผล และ
การควบคุมคุณภาพการจัดหา การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก 
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก

MK 334  การส่งเสริมการตลาดในธุรกิจค้าปลีก   3(3-0-6)
 Promotion in Retail Business
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 สภาพแวดล้อมและการแข่งขันทางการตลาด การก�าหนด 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและต�าแหน่งทางการตลาดของร้านค้าปลีก 
พฤติกรรมของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก การก�าหนดกลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดภายนอกและภายในร้านค้า การส่งเสริม การขาย การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อสนับสนุนธุรกิจค้าปลีก 
ตลอดจนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดเชิงประสบการณ์

MK 335  การค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน   3(3-0-6)
 Non-Store Retailing
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะ รูปแบบ เทคนิคและวิธี
การด�าเนินงานของธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีหน้าร้าน ซึ่งประกอบด้วย 
การขายตรง (Direct Selling) และการตลาดทางตรง (Direct 
Marketing) โดยผ่านสือ่พาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์สือ่เทคโนโลยีสมยัใหม่

MK 401  การสัมมนาการตลาด   3(3-0-6)
 Seminar in Marketing
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201  หลักการตลาด
 MK 315  กลยุทธ์การตลาด
 สมัมนาถึงลกัษณะงาน การวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาด  
วิธีตัดสินใจแก้ปัญหาทางการตลาดที่เกิดข้ึน โดยใช้การวิเคราะห ์
กรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยทฤษฎีทางการตลาด 
ถึงการใช้ถ้อยค�าและค�าศัพท์ทางการตลาดที่นักศึกษาจะต้องทราบ  
การวเิคราะห์ประเด็นทางการตลาดทีน่่าสนใจในขณะนัน้ และการน�า 
ความรู้ทางการตลาดที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติงานจริง

MK 402  การจัดการผลิตภัณฑ์และตัวสินค้า   3(3-0-6)
 Product and Brand Management
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 แนวคิดการจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์ และการสร้าง
ตราสินค้า การศึกษาวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การบรรจุภัณฑ์ การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ความหมาย 
ความส�าคัญของตราสินค้า องค์ประกอบตราสินค้า กระบวนการ
สร้างตราสนิค้า โดยผ่านเครือ่งมอืทางการตลาด การประเมนิคณุค่า
ตราสนิค้าและการบริหารตราสนิค้า รวมถึงการศึกษาปัจจยัแห่งความ
ส�าเร็จของตราสินค้าชั้นน�าในปัจจุบันจากกรณีศึกษา

MK 404 ระบบสารสนเทศทางการตลาด     3(2-2-6)
 Marketing Information System
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 การออกแบบและปฏิบัติการด้านการตลาดเก็บรวบรวม 
ข้อมลูทางการตลาด การจดัโครงสร้างระบบสารสนเทศทางการตลาด 
ระบบฐานข้อมลู การใช้ข้อมลูในระบบสารสนเทศ เพือ่การวิเคราะห์ 
ข้อมูลทางการตลาด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   
เทคนคิการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณข้ันพืน้ฐาน  เทคนคิการพยากรณ์ 
เชิงปริมาณ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล  
คาดคะเนปัจจัยต่างๆทางการตลาด ที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน
และการวางแผนการตลาด เพื่อน�าสารสนเทศทางการตลาดไปใช ้
ในการวางแผนการตลาด การแก้ปัญหาทางการตลาดและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทางการตลาด
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MK 406  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์   3(3-0-6)
 Customer Relationship Management
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 ความหมายของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ พัฒนาการ
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ในการบริหารความสัมพันธ์ 
กระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือจัดการบริหารความ
สัมพันธ์กับลูกค้า วิธีแบ่งกลุ่มลูกค้าและการเพิ่มความพึงพอใจ 
ของลูกค้า การสร้างความภักดีต่อตราสินค้า การใช้เครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การศึกษาวิธีใช้
ข้อมลูของลกูค้าเพือ่ประโยชน์ในการบรหิารงานด้านต่างๆ ซ่ึงจะเพิม่
ความจงรักภักดีของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ กรณีศึกษาบริษัทที่
ประสบความส�าเร็จจากการน�าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจ

MK 407 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขาย   0  หน่วยกิต
 Sales Practice
 แนวคิดการด�าเนินการธุรกิจขนาดย่อม การวางแผนการ 
ด�าเนินธุรกิจและบริหารธุรกิจขนาดย่อม ฝึกปฏิบัติงานด้านการขาย 
ในรูปแบบของบรษิทัจ�าลอง ไม่นบัหน่วยกิตและไม่ต้องช�าระค่าลงทะเบียน 
วัดผลเป็นผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)   

MK 408 การวางแผนการตลาด 3(3-0-6)
 Marketing Planning
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 ความหมาย ความส�าคัญและบทบาทของการวางแผน  
การตลาด คุณลักษณะที่ดีของแผนการตลาด กระบวนการวางแผน  
การตลาด การพยากรณ์การขาย การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ  
การก�าหนดวัตถุประสงค์ การก�าหนดกลยุทธ์การตลาด การก�าหนด 
โปรแกรมการตลาด การก�าหนดงบประมาณ การควบคุมทางการตลาด 
การฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการตลาด

 

ML 201 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   3(3-0-6)
 Logistics and Supply Chain Management
 การจดัการโลจสิติกส์ในระบบบูรณาการซ่ึงสามารถแข่งขัน 
ได้ระดับโลกในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การผลิต การบริหาร 
วัสดุคงคลังการขนส่ง การกระจายสินค้า การประมวลข้อมูล 
จดัซ้ือต่างๆ ท่ีช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารโซ่อปุทานขององค์กร 
ตัวอย่างกรณีศึกษา

ML 207 การวิเคราะห์และควบคุมต้นทุนการผลิต   3(3-0-6)
 และการบริการ
 Production and Service Cost Analysis
 การศึกษาแนวคิดเรื่ืองต้นทุนและการจ�าแนกประเภท 
ต้นทุน รายละเอียดของต้นทุนชนิดต่างๆ ทางอุตสาหกรรมการผลิต 
และบริการ การควบคุมต้นทุนและงบประมาณในการด�าเนินงาน  
การวิเคราะห์งบการเงินประเภทต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต 
และการบริการ

ML 209 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
 และพิธีการศุลกากร
 Laws Relating to Lofistics and Customs
 Clearance
 กฎหมายท่ัวไปเก่ียวกับโลจิสติกส์ การซ้ือขายและการ 
ช�าระค่าสนิค้าระหว่างประเทศ การปรวิรรตเงินตราระหว่างประเทศ 
การรับขนของทางทะเล ทางอากาศ ทางบก การประกันภยั การระงับ 
ข้อพิพาทในสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การขัดกันของกฎหมาย  
และการศึกษาพิธีการทางศุลกากร การน�าสินค้าเข้าและส่งออก 
กฎหมายศลุกากร กฎหมายพกัิดอตัราศลุกากร กฎหมายอืน่ๆทีเ่ก่ียวข้อง 
ตลอดจนศพัท์เฉพาะต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องในทางการค้าระหว่างประเทศ

ML
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MT 303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
 ธุรกิจท่องเที่ยว     
 Information Systems for Tourism Business   
 Management
รายวิชาบังคับก่อน : IT 209 ซอฟต์แวร์แอ็พพลิเคชันสำาหรับธุรกิจ
 แนวคิดของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการ 
จดัการฐานข้อมลูทางการท่องเทีย่ว ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์เพือ่
การจดัการธุรกิจท่องเทีย่ว การตลาดธรุกิจท่องเทีย่ว การพฒันาระบบ
สารสนเทศและการบริหารโครงการ ระบบการจัดการธุรกิจน�าเที่ยว 
ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการระบบ 
MICE การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในธรุกิจท่องเท่ียว โดยเฉพาะ 
การน�าระบบสารสนเทศ Amadeus และ Galileo มาใช้ในการ
จัดการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยว

MT 305  จรยิธรรมและกฎหมายส�าหรบัธุรกจิท่องเทีย่ว 3(3-0-6)
 Ethics and Laws for Tourism Business
 จรรยาบรรณในวิชาชีพส�าหรับผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเทีย่ว 
จริยธรรม การบรหิารจดัการ หลกักฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับการประกอบ 
การธุรกิจท่องเที่ยว พระราชบัญญัติต่างๆทางด้านการท่องเที่ยว

MT 306  การจัดการโลจิสติกส์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Logistics Management for Tourism Business 
 ลกัษณะ ความส�าคญั องค์ประกอบของการจดัการโลจติิกส์ 
ในธุรกิจท่องเท่ียว โลจิสติกส์การท่องเท่ียวในระดับเมืองท่องเที่ยว 
ที่เก่ียวข้องกับการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว กรอบแนวคิดในการ
วิเคราะห์การขนส่งนกัท่องเทีย่ว การบริหารจดัการธรุกิจขนส่งเพือ่การ
ท่องเทีย่ว การจดัการธรุกิจคมนาคมขนส่งทางบก ทางน�า้ ทางอากาศ 
เพื่อการท่องเท่ียว การจัดสรรทรัพยากรการขนส่ง การวิเคราะห ์
ห่วงโซ่อปุทาน การสร้างเครือข่ายด้านคลงัสนิค้ามาตรฐานอาชีพของ
ผู้ประกอบการขนส่ง 

MT 307  การวงแผนและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)
 และทรัพยากรการท่องเที่ยว
 Tourism Business and Tourism Resource
 Planning and Developement
 ความเป็นมา ความหมาย รปูแบบ และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
กับการวางแผนและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและทรัพยากร ท่องเที่ยว 
แนวทางและรปูแบบการวางแผนพฒันาแบบย่ังยืน การวางแผนและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและทรัพยากร
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

MT 308  การจัดการธุรกิจน�าเที่ยว  3(3-0-6)
 Travel Business Management  
 รูปแบบและประเภทของธุรกิจน�าเที่ยว แนวทางการ  
ประกอบธรุกิจน�าเท่ียว เทคนคิการส�ารวจและการท�าแผนการเดนิทาง 
ทัง้ในและต่างประเทศ หลกัการบรหิารจดัการธรุกิจน�าเท่ียว การตลาด 
ธุรกิจน�าเที่ยวกับการบริหารจัดการเชิงรุกและรับ การติดต่อธุรกิจ  
ทีเ่ก่ียวข้อง อปุสรรค และแนวโน้มการด�าเนนิธรุกิจน�าเทีย่ว เน้นการ 
น�าความรู้สูก่ารปฏบิตักัิบโครงการฝึกปฏบิตักิารด้านการจดัการธรุกิจ 
น�าเที่ยว

MT 309  การวิจัยทางธุรกิจท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Tourism Business Research
 บทบาท ความส�าคัญและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจท่องเที่ยว 
ประเภทของการวิจยั การตัง้สมมตฐิานงานวิจยั แนวทางการก�าหนด
หัวข้อ วิธดี�าเนนิการวิจยั การตดัสนิใจเลอืกเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับหัวข้อวิจยัทาง ธุรกิจท่องเทีย่ว การเขียน 
ข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงาน การประเมินผลการวิจัย
และการน�าเสนอผลงานวิจัย

MT 310  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดการ  3(3-0-6)
 บริการ
 Tourism Business Management 
 and Hospitality Management
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีผลต่อ
ธรุกิจท่องเท่ียว และแนวทางการบริหารจดัการธรุกิจท่องเท่ียว รวมทัง้ 
แนวทางการเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจท่องเท่ียว เพือ่การวางแผน และ
พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งจิตวิทยาการบริการ หลักการบริการ  
ทีม่ปีระสทิธภิาพ ศิลปะการบรกิาร การจดัการการบรกิาร การจดัการ 
กับปัญหาข้อโต้แย้ง จรรยาบรรณในวิชาชีพบริการ

MT



14 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

MT 311  พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการตลาด  3(3-0-6)
 เชิงกลยุทธ์ส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยว
 Tourism Behaviour and Strategic Marketing
 for Tourism Business
รายวิชาบังคับก่อน : MK 201 หลักการตลาด
 บทบาทและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว การวิเคราะห์ปัจจยั ท่ีมี 
อทิธพิลต่อพฤติกรรมนกัท่องเทีย่ว กระบวนการตดัสนิใจของนกัท่องเท่ียว 
การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจท่องเที่ยว ปัจจัยและหลัก
วิเคราะห์ทางการตลาด เพือ่ก�าหนดกลยุทธ์การตลาดธรุกิจท่องเทีย่ว 
การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพ
แวดล้อมทางการตลาดธุรกิจท่องเท่ียว แนวคิดการสร้างตราสินค้า
ทางการท่องเที่ยว

MT 312  การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)
 และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Strategic Tourism Business Management 
 and Cross Cultural Communication
 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์ปัจจยั 
ความเสี่ยงทางธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การออกแบบกลยุทธ์ 
การจดัการธรุกิจท่องเทีย่ว รวมท้ังการจดัท�ากลยุทธ์ระดบัองค์กร และ
ระดับธุรกิจ แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม การบริหารจัดการ 
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีลักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม

MT 350  การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3(3-0-6)
 Sustainable Tourism Management
 แนวทางและหลักการจัดการการท่องเที่ยวอย่าง ย่ังยืน 
การวิเคราะห์สาเหตุผลกระทบต่างๆ เพือ่ก�าหนดยุทธศาสตร์ จดัการ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ บทบาทของชุมชนท้องถิ่น
และผู้มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

MT 352  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  3(3-0-6)
 Ecotourism Management
 ประวัติ ความหมาย และองค์ประกอบของการท่องเที่ยว 
เชิงนเิวศ หลกัเกณฑ์การก�าหนดแหล่งท่องเท่ียวเชิงนเิวศ พร้อมบรกิาร 
กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การให้การศึกษาในกระบวนการ 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศและการสร้างจิตส�านึก การสื่อความหมายและ
คู่มือการศึกษาธรรมชาติ สิ่งอ�านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 

เชิงนเิวศ การจดัการสิง่แวดล้อมกับการท่องเทีย่วเชิงนเิวศ การบริหาร
จัดการบริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สถานการณ์การท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศของประเทศไทย ตลอดจนนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนา 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

MT 353  การจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบเฉพาะ 3(3-0-6)
 Tourism Business Management for Special
 Interested Groups
 รปูแบบ แนวคดิ แนวทางการบรหิารจดัการธรุกิจ ท่องเทีย่ว 
ในรูปแบบเฉพาะ เพื่อตอบสนองความสนใจพิเศษของกลุ่ม ตลาด 
เป้าหมาย เช่น การบริหารจดัการธุรกิจสปา การจดัการการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ฯลฯ

MT 354  การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน 3(3-0-6)
 Community-based Tourism Management 
 แนวคิดหลัก ความส�าคัญและรูปแบบการจัดการการ 
ท่องเทีย่วชุมชน กิจกรรมการท่องเทีย่วแบบชุมชนมส่ีวนร่วม แนวทาง 
การประยุกต์ใช้แนวทางการท่องเทีย่วเชิงบรูณาการ โดยยึดเอาความ
ย่ังยืนของชุมชนเป็นตัวต้ัง แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างชุมชนส�าหรับ
รองรับการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 

MT 355  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Cultural Tourism Management 
 ความหมาย ความส�าคัญ รูปแบบการท ่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม กระบวนการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์ แนวทางการน�าเสนอรูปแบบของกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายแก่นกัท่องเทีย่วโดยชุมชน แนวทางการจดัท�าแผนบรหิาร 
กระบวนการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

MT 356  การจัดการธุรกิจที่พัก 3(3-0-6)
 Accommodation Business Management
 ประเภท รูปแบบ และโครงสร้างของธุรกิจ แนวทางการ 
ด�าเนินงานธุรกิจที่พักแรม โครงสร้างการบริหารจัดการของกิจการ 
การบริหารจัดการการตลาด การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ และกิจกรรม 
นันทนาการ จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อลูกค้า
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MT 357 การจัดการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
 Food and Beverage Business Management
 หลกัการ โครงสร้าง และแนวทางการบริหารจดัการธรุกิจ
อาหารและเครือ่งด่ืม การจดัการการบรกิารลกูค้า การควบคมุ ต้นทนุ 
การจดัซ้ือ การจดัเก็บ การควบคุมคุณภาพ การจดัการตลาดของธรุกิจ 
อาหารและเครื่องดื่ม การบริหารงานจัดเลี้ยง

MT 358  การจัดการธุรกิจ MICE 3(3-0-6)
 MICE Meeting, Incentive, Convention 
 and Exhibition Business Management
 วิวัฒนาการ บทบาท ความส�าคัญของธุรกิจ MICE การ
วางแผน การก�าหนดกลยุทธ์ การด�าเนินการ การก�ากับควบคุม 
ตดิตามและการประเมนิผลการปฏบิตักิารของธรุกิจ MICE แนวโน้ม 
การพัฒนาธุรกิจ MICE 

MT 359  การจัดการธุรกิจนันทนาการเชิงพาณิชย์ 3(3-0-6)
 Commercial Recreation Business Management
 ประวัติความเป็นมา แนวคิด บทบาท ความส�าคัญ และ 
ประเภทธุรกิจนันทนาการเชิงพาณิชย์ แนวทางการบริหารจัดการ 
ธุรกิจนันทนาการเชิงพาณิชย์ ทิศทางการพัฒนาธุรกิจนันทนาการ 
เชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองอุปสงค์ของตลาดนักท่องเที่ยว

MT 360  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Creative Tourism Management
 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และหลกัเกณฑ์การท่องเทีย่ว 
เชิงสร้างสรรค์ กระบวนการของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ

MT 361  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6)
 Health Tourism Management
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภทของการท่องเที่ยว 
เชิงสขุภาพ รปูแบบการจดัการการท่องเทีย่วเชิงสขุภาพ แนวทางการ 
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

MT 362 การจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6)
 Aviation Business Management
 คณุลกัษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง การบริหาร จดัการ
ธุรกิจการบินทั้งภาคพื้นดินและบนอากาศ ประวัติการบิน แนวคิด 
พืน้ฐานเก่ียวกับการจดัการการบิน การจดัการท่าอากาศยาน บทบาท
และหน้าท่ีของผูบ้รหิารสนามบินและสายการบนิ ปัญหาและ ข้อจ�ากัด 
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสนามบินและธุรกิจการบิน

MT 363  การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6)
 Agrotourism Management
 ความหมาย ประเภท รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมต่างๆ รวมทั้ง 
การบริหารจัดการ

MT 364 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3(3-0-6)
 Sport Tourism Management
 ความหมาย ลักษณะ ประเภท รูปแบบของการท่องเที่ยว 
เชิงกีฬา การส่งเสรมิและการพฒันาการท่องเทีย่วเชิงกีฬา ตลาดของ 
การเชิงกีฬา พืน้ทีแ่ละการพฒันาการท่องเท่ียวเชงิกีฬา แนวทางการ 
บริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

MT 370 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3-0-6)
 ท่องเที่ยว 1
 English for Tourism Business 1
 ฝึกปฏิบัติทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเท่ียว  
ศึกษาค�าศัพท์ ไวยากรณ์ และส�านวนภาษาข้ันพื้นฐานที่ใช้ในการ 
ตดิต่อสือ่สารในธรุกิจท่องเทีย่ว การต้อนรับ การแนะน�า การให้ข้อมลู 
สารสนเทศทางการท่องเทีย่วและแหล่งท่องเทีย่ว รวมท้ังการใช้ภาษา
อังกฤษเพื่อการติดต่อเจรจาต่อรองกันในธุรกิจท่องเที่ยว

MT 371  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3-0-6)
 ท่องเที่ยว 2
 English for Tourism Business 2
 พฒันาทกัษะการฟัง การอ่าน การพดู และการเขียนภาษา
องักฤษ เพือ่การสือ่สารในธุรกิจท่องเทีย่ว การอธบิายเรือ่งราว ประเดน็
ต่างๆทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีการอ่านบทความทีเ่ก่ียวกับแหล่งท่องเทีย่ว 
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รายการท่องเที่ยว เน้นการฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ใน
ธุรกิจท่องเที่ยว การเขียนแบบฟอร์ม การเขียนอีเมลล์ การบันทึก 
ข้อความ และการเขียนรายการการเดินทางท่องเที่ยว

MT 372 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3-0-6)
 ท่องเที่ยว 3
 English for Tourism Business 3
 ฝึกทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ โดยมุง่เน้นการฟัง และ
การพูดจากบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆในธุรกิจน�าเที่ยว เน้น
การอ่านเพื่อจับใจความส�าคัญจากเอกสาร บทความ และหนังสือ 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว การเขียนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ 
ธุรกิจน�าเท่ียว รวมท้ังการฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษใน 
สถานการณ์จ�าลองต่างๆของธุรกิจท่องเที่ยว

MT 373  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจ 3(3-0-6)
 การบริการ
 English for Hospitality Business  
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจการบริการ  
เน้นการเรียนรู้ค�าศัพท์ ไวยากรณ์ ส�านวนภาษาต่างๆ ที่ใช้ในธุรกิจ
การโรงแรม ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจนันทนาการเพื่อการพักผ่อน
และบันเทิง ธุรกิจตัวแทนทางการท่องเที่ยว ธุรกิจสปา และธุรกิจ 
MICE  โดยเน้นการฝึกทกัษะการสือ่สารการติดต่อสือ่สารกับหน่วยงาน 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฝึกทักษะการอ่านเขียนจากบทความ
ที่เก่ียวข้อง ฝึกทักษะการฟังและโต้ตอบได้ ตลอดจนการพูด 
จากสถานการณ์จ�าลอง

MT 374  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการตลาด 3(3-0-6)
 ของธุรกิจท่องเที่ยว
 English for Marketing Communication 
 of Tourism Business  
 ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจากค�าศัพท์ ไวยากรณ์ 
รปูแบบประโยค ส�านวนภาษาทีใ่ช้ในด้านการตลาดของธรุกิจท่องเทีย่ว 

ศกึษาจากหนงัสอืพมิพ์ วารสารการตลาด แหล่งข้อมลูทางอนิเทอร์เนต็ 
อ่านจบัประเดน็ และสรุปใจความส�าคัญ ตลอดจนการน�าเสนอข้อมลู
ในรูปแบบของการเขียนย่อความ น�าเสนอข้อมูล โดยการรายงาน
หัวข้อทางการตลาด น�าเสนอแนวคดิการจดัการ การตลาด การด�าเนนิ 
กลยุทธ์ทางการตลาด การรายงานผลการด�าเนินการ ทางการตลาด
ของธรุกิจท่องเทีย่ว โดยมุง่เน้นให้ผูเ้รียนได้น�าเอาความรู้จากวชิานีไ้ป
ประยุกต์ใช้เพือ่การประกอบอาชีพในองค์กรทาง ธุรกิจท่องเท่ียวต่อไป

MT 401  สัมมนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6)
 Seminar in Tourism Business Management
รายวิชาบังคับก่อน : MT 310 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและ
  การจัดการการบริการ
 ศึกษา อภิปราย วิคราะห์ ประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน  
ทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจการท่องเทีย่ว  ประเด็นปัญหาต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ 
ธุรกิจการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ 
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ แนวทางการสร้าง
คณุค่าสนิค้าและบริการท่องเทีย่วในมมุมองของการสร้างสรรค์คณุค่า 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงคุณค่า และการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
การน�าเสนอโครงงานวิเคราะห์แนวทางการบรหารจัดการธุรกิจ 
ท่องเที่ยวของสถานประกอบการและน�าเสนอแผนปฏิบัติการด้าน
ต่างๆ

MT 402  สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ 6(600 ช่ัวโมง)
 Business Ecperience in Cooperation 
 Education 
 ให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1 ภาคการ 
ศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ของสถานประกอบการ การปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ต้องเป็นงานหรือ
ต�าแหน่งงานที่นักศึกษาได้น�าความรู้และศาสตร์ต่างๆที่ได้ศึกษาใน
สถานศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 
นักศึกษาต้องจัดท�ารายงานและน�าเสนอผลการปฏิบัติงาน
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NB 102  มนุษยสัมพันธ์ส�ำหรับวิศวกร    3(3-0-6)
 Human Relations for Engineering 
 จติวิทยาการท�างานร่วมกับผูอ้ืน่ พฤตกิรรมของคนท�างาน 
ระดบัต่างๆ ในสถานประกอบการและโรงงานอตุสาหกรรม การสงัเกต 
พฤติกรรม การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การสร้างแผนภาพความคิด 
เพื่อการสื่อสาร การระดมสมอง และการหาแนวทางแก้ปัญหา วิธี 
การมอบหมายและการติดตามงาน ปัญหาด้านพฤติกรรมและการ 
แก้ไข การสร้างมนษุยสมัพนัธ์ในสถานประกอบการ ธุรกิจคู่ค้า ลกูค้า

NB 201  ปฏิบัติกำรวิศวกรรมไฟฟ้ำ-เครื่องกล    1(0-3-0)
 Electrical and Mechanical Engineering
 Laboratory
 งานทดลองทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรม 
เครือ่งกลท่ีเก่ียวข้องทางธรุกิจวิศวกรรม เช่น การใช้เคร่ืองมอืวัดทาง 
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
หม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์การท�าความเย็นและปรับอากาศ เคร่ือง 
แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น

NB 301  กำรบริหำรกำรขำยเชิงวิศวกรรม    3(3-0-6)
 Sale Engineering Management
 แนวคิดการขายสินค้าด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองจักรกลต่างๆทางวิศวกรรม การก�าหนด 
เป้าหมายการขายและวิธีท�าให้ได้เป้าหมาย การประสานงานกับ 
ส่วนงานที่เก่ียวข้องในบริษัท เช่น ด้านการออกแบบ การตลาด 
การผลิต การจัดส่ง โครงสร้างการบริหารงานขาย การขายสินค้า 
โครงการ เทคนคิการน�าเสนอและเข้าพบลกูค้าและผูมุ้ง่หวัง การสร้าง 
และการรกัษาเครือข่ายผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องกับการขาย การรักษาความ 
สัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

NB 302  กำรวิเครำะห์และกำรท�ำแผนธุรกิจ    3(3-0-6)
 วิศวกรรม
 Analysis and Development of Engineering
 Business Plan
 ความหมาย ความส�าคัญ และรูปแบบของแผนธุรกิจ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงธรุกิจทางด้านเทคโนโลยีนวตักรรมและวิศวกรรม 
การก�าหนดเป้าหมายจุดประสงค์ของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมธรุกิจ การวิเคราะห์ตลาด การก�าหนดกลุม่ลกูค้าและประเมนิ 
คูแ่ข่ง การเลอืกตลาดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดทีเ่หมาะสม 
การวิเคราะห์แนวทางการผลติหรอืการบริการ และข้อมลูด้านเทคนคิ 
ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง การจัดการบุคคลในช่วงเร่ิมต้นและระยะยาว  
การประมาณทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การตัดสนิใจด้าน 
เงินทนุ การวัดและประเมนิผลการด�าเนนิธรุกิจ การน�าเสนอแผนธรุกิจ 
เพื่อหาผู้ร่วมลงทุนหรือกู้เงินจากสถาบันการเงิน

NB 303  กำรบริหำรโครงกำรทำงธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6)
 Engineering Business Project Management
 แนวคดิเบือ้งต้นเกีย่วกบัระบบการวางแผนและวเิคราะห์ 
ระบบการด�าเนินการในการบริหารโครงการ การควบคุมโครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหม่ทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและ 
วิศวกรรม โดยยึดหลกัความส�าเร็จของโครงการให้ทันตามเวลาในงบ 
ประมาณทีก่�าหนด การประสานงานโครงการ การจ�าแนกงบประมาณ 
ของโครงการ และการควบคุมงบประมาณ และบริหารงานบุคคล 
ในงานโครงการ รูปแบบลักษณะของโครงการที่ประสบความส�าเร็จ 
จากทั่วโลกในยุคปัจจุบัน

NB 304  สถิติและวิจัยทำงธุรกิจวิศวกรรม    3(3-0-6)
 Statistics and Research in Engineering 
 Business
 ความส�าคญัของสถิตใินการด�าเนนิธรุกิจ สถิติเชิงพรรณา 
สถิติเชิงอนุมานและการประยุกต์ใช้ การรวบรวมข้อมูลและการน�า 
เสนอข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นและแปลผลลัพธ ์
ของการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติกับกรณีศึกษาท่ี 
เก่ียวข้องทางด้านบญัชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การจดัการทรัพยากร 
มนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์และการตลาด
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NB 305  กำรจัดกำรงำนจัดหำส�ำหรับธุรกิจวิศวกรรม   3(3-0-6)
 Procurement Management for Engineering
 Business
 บทบาทของการจัดหาจัดซื้อ เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
และค�านวณหาความต้องการการผลิตหรือการบริการ การก�าหนด 
คุณสมบัติ การคัดเลือกและการตรวจประเมินผลผู้ส่งมอบและคู่ค้า 
การประสานงานภายในและภายนอกธุรกิจ เพือ่ก�าหนดคุณสมบัตแิละ 
ต้นทุนของวัสดุ อุปกรณ์ท่ีต้องจัดหาหรือจัดซ้ือ การอ่านแบบทาง 
วิศวกรรมเพื่อแยกประเภทวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีต้องจัดหาหรือจัดซ้ือ  
การท�าสัญญาซื้อขาย การบริหารสัญญาซื้อขาย และการก�าหนดวิธ ี
การขนส่งในรูปแบบต่างๆ การก�าหนดกลยุทธ์วิธีการทางการจัดหา 
จดัซ้ือ การร่วมพฒันาผลติภณัฑ์หรอืบริการใหม่ การสร้างและบรหิาร 
ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบและคู่ค้า

NB 306  กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์   3(3-0-6)
 Product Design and Development
 ลักษณะและวิธีการป้องกันอันตรายท่ีเกิดในการผลิต 
ในทางอุตสาหกรรม หลักการควบคุมสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม 
กฎหมายความปลอดภัย หลักการจัดการความปลอดภัย จิตวิทยา 
อุตสาหกรรม หลักในการจัดสถานท่ีท�างานและโรงงานให้ปลอดภัย 
การป้องกันอุบัติภัยจากเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล อุปกรณ์ขนย้าย 
วัสดุ การป้องกันภัยท่ีเก่ียวกับไฟฟ้า การป้องกันอัคคีภัยและ 
การสู้อัคคีภัย และอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ตลอดจนการจราจร 
ภายในโรงงาน

NB 307  กำรจ�ำลองสถำนกำรณ์ส�ำหรับธุรกิจวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Simulation for Engineering Business
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษาการท�างาน การประยุกต ์
ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ การเคลื่อนไหวพฤติกรรมของการขนถ่ายวัสด ุ
การเคลื่อนท่ีของคนงานในบริเวณปฏิบัติงาน การใช้แผนภูมิและ 
ไดอะแกรมประเภทต่างๆ เช่น แผนภมูแิสดงความสมัพนัธ์ระหว่างคน 
กับเครื่องจักร แผนภูมิกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง แผนภูมิการ 
เดินทาง เพือ่บนัทกึข้อมลูการท�างาน สภาพเง่ือนไขและสภาพแวดล้อม 
การท�างานท่ีช่วยเพิ่มผลผลิต การวิเคราะห์งาน การสุ่มงาน การ 
ประเมนิอตัราเร็วในการท�างาน การก�าหนดเวลามาตรฐาน การสร้าง 
ข้อมลูมาตรฐาน ระบบเวลาพรีดเีทอร์มนี และทฤษฎต่ีางๆท่ีเก่ียวข้อง 
กับการศึกษาการท�างาน ซึ่งจะน�าไปสู่การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน 
การผลิต

NB 401  ฝึกงำนทำงธุรกิจวิศวกรรม  3(240 ช่ัวโมง)
 Engineering Business Internships
 ฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงเก่ียวข้องกับ 
ข่ายงานทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการโดยฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 
ช่ัวโมง นกัศกึษาทีจ่ะฝึกงานได้ จะต้องมหีน่วยกิตสะสมไม่ต�า่กว่า 90 
หน่วยกิต หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และก่อนออกฝึกงานจะต้อง 
เข้ารับการปฐมนิเทศที่ภาควิชาจัดขึ้น

NB 402  กำรค้นคว้ำอิสระ 3(3-0-6)
 Independent Study
 ศกึษาค้นคว้าเฉพาะเรือ่งด้านธุรกิจวิศวกรรม โดยมอีาจารย์ 
ทีป่รึกษาดแูลควบคมุ เพือ่วิเคราะห์หรอืแก้ปัญหา มกีารสอบประมวล 
ความรู้ การน�าเสนอหัวข้อศึกษาที่แสดงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และ 
วิธีด�าเนินการศึกษา มีการสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาต้องท�ารายงาน 
ศึกษาค้นคว้าฉบับสบูรณ์ในรูปสารนิพนธ์

NB 403  กำรสัมมนำกำรจัดกำรธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Business Management Seminar 
 อภิปรายแนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่ทางวิศวกรรมในด้าน 
ต่างๆ การด�าเนนิธรุกิจทางด้านวิศวกรรมให้เติบโตอย่างต่อเนือ่งและ 
ยั่งยืน ศึกษาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจริง จากการ 
ดูงานจริง จากงานสัมมนาภายนอก และจัดเวทีสัมมนาในหัวข้อท่ี 
เกี่ยวข้องกับธุรกิจวิศวกรรมและเป็นที่สนใจอยู่ในแวดวงธุรกิจ

NB 410  สหกิจศึกษำทำงธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)
 Co-Operative Education Engineering Business 
 การจัดการศึกษาซ่ึงให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานในสถาน 
ประกอบการ ในระหว่างทีก่�าลงัศกึษาอยู่เพือ่ให้นกัศกึษาได้เช่ือมโยง 
การเรียนรู ้ในห้องเรียนกับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง 
ในสถานประกอบการเสมอืนเป็นพนกังานช่ัวคราว โดยปฏบัิติงานเต็ม 
เวลาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 600 ช่ัวโมง และประเมินจากการ 
ปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยสถานประกอบการร่วมกับคณะ
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P
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PA 101 คุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา 3(3-0-6)
 เศรษฐกิจพอเพียง
 Quality of Life through Sufficiency Economy  
 Philosophy
 ความเป็นมา ความหมาย แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง กับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
พอเพียงกับคุณภาพชีวิต การน�าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินชีวิตอย่างสมดุล และพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงกรณีศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียงและทฤษฎีใหม่ ที่ประสบความส�าเร็จและเป็นต้นแบบ 
ในสังคมไทย

PA 201 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
 Principles of Public Administration
 ความหมาย พฒันาการ ขอบข่ายของการศึกษารัฐประศาสน 
ศาสตร์ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารใน 
องค์การ แนวทางท่ีใช้ในการศึกษาภาครัฐแบบเก่าและการจัดการ 
ภาครัฐแบบใหม่ ระบบตลาดกับการจัดการภาครัฐแบบใหม่ การมี 
ส่วนร่วมของหุ้นส่วนใหม่ในการบริหารภาครัฐ การปฏิรูประบบ 
ราชการ การแปรรปูรฐัวิสาหกิจ สภาพปัญหาการท�างานและแนวโน้ม 
ของการจัดการภาครัฐแบบใหม่ ท่ีพัฒนาไปสู่แนวคิดการบริการ 
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Service)

PA 202 นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 Public Policy and Strategic Planning
 ในฐานะท่ีเป็นสาขาหลกัของการศกึษารัฐประศาสนศาสตร์ 
นโยบายสาธารณะจ�าเป็นส�าหรับการศกึษาการบรหิารภาครฐั มุง่เน้น 
ความหมายความส�าคัญของกระบวนการนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงศึกษาการก�าหนดนโยบายและการน�านโยบายไปปฏิบัติ  
โดยการวางแผนกลยุทธ์ที่วิ เคราะห์ถึงศักยภาพของนโยบาย  
ของหน่วยงาน และพื้นที่ในสภาพสิ่งแวดล้อม ที่แปรเปลี่ยน

PA 204 การบริหารการเงินและการคลัง 3(3-0-6)
 Financial and Fiscal Administration
 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารระบบ การเงินและ
การคลังของประเทศ เน้นการบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล   
ผลกระทบของภาษอีากร รายจ่ายสาธารณะและหนีส้าธารณะรวมถึง 
การด�าเนินนโยบายการเงินและการคลัง การวิเคราะห์งบประมาณ
ตลอดจนการบริหารและบทบาทของสถาบันการเงินท่ีมต่ีอการพฒันา
ประเทศ

PA 205 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
 Human Resource Management
 ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดและนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ เคร่ืองมือสมัยใหม่ และ
เทคนิคของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน 
การวางแผนก�าลังคน การสรรหาคัดเลือก การบริหารค่าตอบแทน 
แรงงานสัมพันธ์ การฝึกอบรมและการพัฒนา การพัฒนาความ
ก้าวหน้าตามสายอาชีพ การพัฒนาองค์การและการบริหารผลการ
ปฏบัิติงาน กรณศีกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการบรหิารทรัพยากร
มนุษย์ในองค์การภาครัฐและเอกชน

PA 206 องค์การและการบริหารภาครัฐ 3(3-0-6)
 และภาคเอกชน
 Organization and Administration of Public   
 and Private Sectors
 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหาร
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน โครงสร้างอย่างเป็นทางการ 
กระบวนการภายใน ความสมัพนัธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทัง้ 
ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การ  องค์การ
ตัวอย่างในต่างประเทศและในประเทศไทย ตลอดถึงแนวโน้มใน
อนาคต
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PA 207 หลักสังคมวิทยาส�าหรับการบริหาร 3(3-0-6)
 Introduction to Sociology for Administration
 บทบาท หน้าท่ี ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางสังคม 
รากฐานสงัคม องค์การสงัคม สถาบนัทางสงัคม อทิธพิลของระบบสงัคม
ทีม่ต่ีอพฤตกิรรมของคนในสงัคม ความเข้าใจเก่ียวกับมนษุย์กับสงัคม 
การใช้บทบาททางสังคมและวัฒนธรรมในการอธิบายสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
ตลอดจนปัจจยัทีส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม การแก้ปัญหา 
สังคมด้วยวิธีการทางสังคมวิทยา รวมท้ังการใช้พหุลักษณ์ของ 
สหวิทยาการในการบริหารประเทศ

PA 208 ปรัชญาการเมืองและสังคม 3(3-0-6)
 Political and Social Philosophy
 นิยามของวิชาปรัชญาการเมือง รากฐานทางความคิด
ของปรัชญาตะวันตก แนวคิดปรัชญากษัตริย์นิยม สัจนิยม เสรีนิยม 
ประโยชน์นิยม สังคมนิยม และประชาธิปไตย ปรัชญาทางความคิด
ตะวันออกของจริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ มรดกทางความคิดของ
ปรชัญาการเมอืงตะวันตกและตะวันออก ท่ีมอีทิธิพลต่อสงัคมยุคสมยั
ต่างๆ ถึงปัจจุบัน

PA 209 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 ระหว่างประเทศ
 Introduction to International Relations
 ผลกระทบของการเมืองและเวทีประชาคมโลกต่อการ
บริหารประเทศในปัจจุบัน การตัดสินใจของรัฐท่ีเช่ือมโยงกับความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งบทบาทขององค์การระหว่างประเทศ 
ในระดบัโลก ระดบัภมูภิาคและระดับระหว่างประเทศ การเปลีย่นแปลง 
ที่เป็นพลวัตรของเวทีนานาชาติกับ พลวัตรการเมืองภายในประเทศ 
แนวโน้มที่ส�าคัญของการเมืองและสถานการณ์โลก

PA 210 ระบบการบริหารงานของไทย 3(3-0-6)
 Thai Administration System
 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิวัฒนาการการบริหารราชการ
ไทย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกลางท่ีท�าหน้าท่ี
ก�ากับประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารราชการ หลกัการ 

ก�าหนดระเบียบวิธทีีเ่ก่ียวข้องกับการปฏบัิตริาชการไทย สภาพปัญหา 
แนวทางแก้ไขและการปฏริปูระบบบรหิารราชการของไทย กรณศีกึษา 
ส่วนราชการไทยทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น องค์การ
มหาชน และรัฐวิสาหกิจ

PA 211 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
 Public Policy
 พฒันการการศกึษานโยบายสาธารณะ ความหมายนโยบาย 
สาธารณะ ประเภทและเครื่องมือนโยบายสาธารณะ วงจรนโยบาย 
สาธารณะ สภาพแวดล้อมและตวัแสดงในนโยบายสาธารณะของไทย 
รวมทั้งแนวการศึกษาและทิศทางการศึกษานโยบายสาธารณะ 
ของไทย

PA 212 องค์การและการจัดการแนวใหม่ 3(3-0-6)
 Modern Organization and Administration
 แนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับการบริหารองค์การภาครฐัและ 
ภาคเอกชน องค์ประกอบขององค์การ รูปแบบองค์การ ระบบและโครงสร้าง 
องค์การ สภาพแวดล้อมการเมืองในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
วงจรชีวิตองค์การ องค์การตัวอย่างต่างประเทศและในประเทศไทย 
รวมตลอดถึงแนวโน้มองค์การและการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
ในอนาคต

PA 213 การบริหารระบบงานยุติธรรม 3(3-0-6)
 Justice System Administration 
 ความหมาย  พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงาน 
ยุตธิรรม รวมถึงบทบาทและหน้าท่ีของรฐัทีเ่ก่ียวข้องกับกระบวนงาน 
ยุติธรรม การศกึษาหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ อยัการ ศาล 
ราชทณัฑ์ และคุมประพฤต ิตลอดจนแนวโน้มของการบรหิารยุตธิรรม 
ในอนาคต

PA 214 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการเมือง 3(3-0-6)
 และสังคม
 Introduction to Social and Political Philosophy
 ความคดิและทฤษฎพีืน้ฐานเก่ียวกับการเมอืง การปกครอง 
และสังคม ปัญหาพื้นฐานของปรัชญาการเมือง ประเด็นและแนว
คิดหลักในทฤษฎีสังคมวิทยาดั้งเดิมและร่วมสมัย
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PA 215 การบริหารราชการไทย 3(3-0-6)
 Thai Public Administration
 วิวัฒนาการการบรหิารราชการไทย โครงสร้างการแบ่งส่วน 
ราชการท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกลางท่ีท�าหน้าที่ก�ากับประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการบริหารราชการ หลักการในการก�าหนดระเบียบ 
วิธีที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการไทย สภาพปัญหา แนวทางการ 
แก้ไขและการปฏิรูประบบบริหารราชการของไทย กรณีศึกษาส่วน 
ราชการไทยทัง้ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค ส่วนท้องถ่ิน องค์การมหาชน 
และรัฐวิสาหกิจ

PA 301 การสื่อสารและมวลชนสัมพันธ์ 3(3-0-6)
 Communication and Public Relations
 ทฤษฎีการสื่อสาร โครงสร้าง การจัดระบบวิธีถ่ายทอด
ข่าวสาร ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการถ่ายทอดความคิด
ความเข้าใจ การศึกษาพฤตกิรรมของผูส่้งสารและผูรั้บสาร ทีม่อีทิธิพล 
ต่อกระบวนการถ่ายทอดความคิด ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ
สงัคม บุคลกิภาพของบคุคล ปัญหาทีเ่กิดจากการสือ่สาร รวมถึงการ 
โน้มน้าวใจ

PA 302 การบริหารและการประเมินผลโครงการ 3(3-0-6)
 Project Management and Evaluation
 วงจรการบรหิารโครงการ การเสาะหาโครงการ ความเป็น 
ไปได้ของโครงการ การวางแผนโครงการ การปฏิบัติการควบคุม
โครงการและประเมินผลโครงการ การใช้เทคนิคในการบริหาร
โครงการ การเขียนโครงการแบบดั้งเดิมและแบบตารางเหตุผล
สัมพันธ์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเทคนิคของการบริหารโครงการ  
การวิเคราะห์กรณศึีกษาผูน้�าทีป่ระสบความส�าเร็จ ในองค์การภาครัฐ 
และภาคเอกชน ท้ังในระดบัประเทศและระดบัโลก และการฝึกปฏบัิติ  
ภาวะผู้น�าของผู้เรียน

PA 303 ธรรมาภิบาบและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6)
 Good Governance and Social Responsibilities
 ความส�าคัญ ความหมาย แนวคิด และประเภทของ 
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการน�าหลักการ แนวคิดของธรรมาภิบาลไป 
ประยุกต์ใช้ในองค์การ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ทัง้นีเ้พือ่ให้เกิดระบบ 
และกลไกในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม และม ี

จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate 
Social Resoponsibility : CSR) และประสบการณ์เชิงพื้นท่ี 
ในความรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

PA 304 การบริหารท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Local Administration
 ปรัชญาท้องถ่ิน รูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
หลกัการปกครองตนเองของประชาชน การกระจายอ�านาจ บทบาทของ
ท้องถ่ินในการสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญของการบริหารท้องถิ่น

PA 306 หลักการบริหารการพัฒนา 3(3-0-6)
 Development Administration
 ทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก ทฤษฎีวิพากษ์ ทฤษฎีการ
พฒันากระแสทางเลอืก การพฒันาทีเ่ป็นรายสาขา การวางแผนการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
วิเคราะห์กรณีศึกษาการพัฒนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

PA 312 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6)
 Political Institutions and Constitutions
 แนวคิด ความส�าคญั เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูทีม่ต่ีอวิถี
ชีวิตของประชาชน สงัคม การเมอืงและการบรหิารประเทศ รูปแบบ 
ของรัฐและรัฐบาล อ�านาจอธิปไตย สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม
ทางการเมอืงของประชาชน สถาบันนติบัิญญัติ สถาบันบรหิาร สถาบัน
ตลุาการ องค์กรอสิระ และองค์กรท่ีใช้อ�านาจรฐัในการบริหารประเทศ 
ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ รวมทั้งปัญหาเก่ียวกับ 
การเมืองและรัฐธรรมนูญ

PA 313 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6)
 New Public Management
 แนวคิด ทฤษฎี ตัวแบบ และแนวทางที่ใช้ในการศึกษา
ภาครัฐแบบเก่าและการจดัการภาครัฐใหม่ ระบบตลาดกับการจดัการ
ภาครัฐใหม่ และการมส่ีวนร่วมของหุ้นส่วนใหม่ในการบรหิารภาครฐั 
การปฏิรูประบบราชการ โดยการพัฒนาระบบมาตรฐานภาครัฐ การ
จัดการการเปลี่ยนแปลง การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ รวมท้ังสภาพปัญหาการท�างานและแนวโน้มของการ
จัดการภาครัฐใหม่
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PA 314 การพัฒนาภาวะผู้น�า 3(3-0-6)
 Leadership Development
 ความหมาย ลักษณะของผู้น�า บทบาทของภาวะผู้น�า 
ในการพัฒนาทีมงาน การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การแก้ไขความ 
ขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง แนวคิดกลุม่ทฤษฎคีณุลกัษณะ กลุม่ทฤษฎี 
พฤติกรรม กลุ่มทฤษฎีตามสถานการณ์ และกลุ่มทฤษฎีภาวะผู้น�า
เชิงการปฏิรูป การวิเคราะห์กรณีศึกษาผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จใน
องค์การภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก 
และการฝึกปฏิบัติภาวะผู้น�าของผู้เรียน

PA 315 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6)
 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 Philosophy of the Sufficiency Economy 
 and Sustainable Development
 แนวคิด ทีม่าองค์ประกอบและความสมัพนัธ์ระหว่างทฤษฎี 
ใหม่กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด�าริใน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว การบรูณาการองค์ความรูใ้นด้านต่างๆ 
กรณศีกึษาทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในมติต่ิางๆ จากการน�าแนวทาง ปรชัญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด�าเนินชีวิต

PA 316 จริยธรรมส�าหรับการบริหาร 3(3-0-6)
 Ethics for Administration
 จรยิธรรมของรฐัในการปกครองแบบธรรมาภบิาล (Good 
Governance) ปัญหาคอรัปช่ันในหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท่ีม ี
หน้าที่ก�าหนดและก�ากับคุณธรรมในการบริหารภาครัฐ จริยธรรม
ตามกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม และจริยธรรมตามกรอบของ
กฎหมาย จริยธรรม ท่ีจ�าเป็นส�าหรับภาคเอกชนหรือบรรษัทภิบาล 
(Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibility)

PA 317 การบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
 Sustainable Development Administration
 แนวคิดและทฤษฎีของการพัฒนา และการบริหารการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน การวางแผนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาตกิารพฒันาสูเ่ศรษฐกิจ 
สีเขียวกรณีศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาในประเทศต่างๆ ปัญหา 
การพัฒนาและบทเรียนส�าคัญ รวมท้ังแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ในบริบทประเทศไทยและบริบทโลก

PA 331 การจัดการนวัตกรรมและการบริหาร 3(3-0-6)
 การเปลี่ยนแปลง
 Innovation and Change Management
 แนวคิดด้านนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม กระบวนการ 
สร้างนวัตกรรม ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ และการ 
น�านวัตกรรมาใช้ในองค์การ ศกึษาแนวคิดในการเปลีย่นแปลงองค์การ 
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ 
กลยุทธ์ในการบรหิารการเปลีย่นแปลง บทบาทผูบ้ริหารในการจดัการ 
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง แนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
และทักษะที่จ�าเป็นที่จะต้องใช้ในการเปลี่ยนแปลงองค์การ

PA 332 การจัดการทุนมนุษย์ 3(3-0-6)
 Human Capital Management
 แนวคิดและความหมายของทุนมนุษย์ หลักการในการ 
จดัการทนุมนษุย์เชิงกลยุทธ์ การบูรณาการระหว่างกลยุทธ์ขององค์การ 
และกลยุทธ์ในการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ กระบวนการในการจดัการ 
ทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ โดยผ่านทางภารกิจหลักของการบริหารคน  
การประยุกต์แนวคิดตะวันออกและตะวันตกในการจัดการทุนมนุษย ์
รวมทั้งกรณีศึกษาการจัดการทุนมนุษย์ของไทยและต่างประเทศ

PA 333 กลไกและระเบียบการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6)
 Public Administration Mechanisms 
 and Regulations
 กลไกและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในประเทศไทย 
ในส่วนงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการในรูปแบบต่างๆ  
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ระบบการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐ การพฒันาระบบจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 
รวมทัง้กฎหมายหรอืระเบยีบการอ�านวยความสะดวกในการพจิารณา 
อนุญาตของทางราชการ

PA 334 การบริหารเครือข่ายสาธารณะ 3(3-0-6)
 Public Network Administration  
 ความส�าคัญและบทบาทผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในกระบวนการ 
วางแผน การตัดสินใจ การด�าเนินงาน และการประเมินผลการ
บรกิารสาธารณะ รูปบบการท�างานแบบเครือข่ายท่ีมรีะบบการบริหาร 
เครือข่ายที่ดี  การกระตุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น 
การเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน การคิด 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา การร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การร่วม 
ในการด�าเนินการ และการร่วมติดตามประเมินผล รวมทั้งการเป็น 
หุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Pernership-
PPP) เพื่อจัดท�าบริการสาธารณะ

PA 341 การประยุกต์แนวคิดพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
 กับองค์การภาครัฐและเอกชน  
 Application of Organization Behavior Concept  
 in Public and Private Organizations
 แนวคิดของการพฒันาองค์การ ความหมาย วตัถุประสงค์ 
องค์ประกอบ และกระบวนการพฒันาองค์การ การประยุกต์ใช้เพือ่การ
พฒันาองค์การอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์พฤตกิรรมองค์การ ท้ังระดบั 
บุคคลกลุ่ม และองค์การ ในองค์การภาคธุรกิจและองค์การภาครัฐ 
ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบกระบวนการวิจัย

PA 342 การบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 3(3-0-6)
 Public Enterprises and Public 
 Organization Management
 การบริหารกิจการภาครัฐในส่วนของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน ความเป็นมาและเหตุผลในการจัดต้ังการจัดระบบ
การบริหาร วิธีการจัดการระบบบริหารงานบุคคล บทบาทของ
องค์การมหาชนในการพัฒนาประเทศ

PA 343 การบริหารระบบงานยุติธรรม 3(3-0-6)
 Justice System Administration
 ความหมาย พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารงาน
ยุติธรรม รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของรัฐเก่ียวกับกระบวนงาน 
ยุติธรรม การศกึษาหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องโดยตรง ได้แก่ อยัการ ศาล 
ราชทัณฑ์ และคุมประพฤติ ตลอดจนแนวโน้มของการบริหารงาน
ยุติธรรมในอนาคต

PA 344 การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6)
 Public Administration Development
 การพฒันาการบรหิารงานภาครฐัในปัจจบุนั การน�าเทคนคิ 
ลิขิตสมดุล การใช้แผนที่กลยุทธ์เทคนิค การพัฒนาคุณภาพการ
จดัการภาครฐัหรือ PMQA (Public Sector Management Quality  
Award) ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการบริหาร
องค์การภาครัฐ

PA 345 การบริหารการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6)
 Community Development Administration
 แนวคดิ ทฤษฎแีละความส�าคญัของการพฒันาหลกัและวิธี
การพัฒนาชุมชน ผู้น�าท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน โครงการพัฒนา
ชุมชน โครงการพระราชด�าริ ผลกระทบของการพัฒนาต่อชุมชน 
และกรณีศึกษาการพัฒนาชุมชนในประเทศและต่างประเทศ

PA 346 การจัดการเมืองและมหานคร 3(3-0-6)
 Urban and Metropolitan Management
 วิวัฒนาการความเป็นเมือง ความหมายของเมืองและ
มหานคร ลักษณะชุมชนเมืองและมหานคร แนวคิดเมืองน่าอยู่
และชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน แนวคิดการเจริญเติบโตทางสังคมและ
เศรษฐกิจ แนวโน้มและปัญหาของการพัฒนา ที่เก่ียวข้องกับเมือง 
และมหานคร สาเหตุและพลวัตความขัดแย้ง วิถีเมอืง กรณศีกึษาการ 
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งของเมืองและมหานคร 
ในระดับประเทศและระดับโลก

PA 347 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6)
 ASEAN Studies
 ความเป็นมาทางภมูศิาสตร์และประวัตศิาสตร์ของภมูภิาค
เอเชีย บทบาทของอาเซียนในการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ของภูมิภาคประชาคมอาเซียนที่ส่งผลต่อ
ประเทศไทย ความร่วมมอืในประชาคมอาเซียน และประเด็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นของอาเซียนในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
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PA 348 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6)
 Economics of Public Policy
 แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการท�าความ
เข้าใจ หลักการ เหตุผลท่ีเหมาะสมในการก�าหนดนโยบายที่มีผล 
ต่อสาธารณะชน ทางเลอืกสาธารณะท่ีรฐัและสาธารณชนมส่ีวนร่วม 
ในการก�าหนดนโยบาย แนวคดิเก่ียวกับบทบาทรัฐท่ีควรจะเป็นในการ 
ก�าหนดนโยบายสาธารณะ รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา
กรณีศึกษาที่เกิดข้ึนในกระบวนการเลือกนโยบายสาธารณะของ
ประเทศไทย

PA 349 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Local Economic Development
 หลกัการพืน้ฐานของเศรษฐกิจท้องถ่ิน การพฒันาเศรษฐกิจ 
ท้องถ่ินแบบพอเพยีง การพฒันาเศรษฐกิจท้องถ่ินท่ีมทุีนทางสงัคมและ
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นท้องถ่ินท่ีพึ่งตนเองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน 

PA 350 กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6)
 การบริหารท้องถิ่น
 Marketing Strategies for Local Administration  
 Development
 หลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์
เพือ่แสวงหาโอกาสทางการตลาด และแข่งขันทางการตลาด กลยุทธ์
เก่ียวกับการสร้างผลติภณัฑ์ท้องถ่ิน การจ�าหน่ายและการส่งเสริมการ
ขาย ตลอดจนการน�าหลกัการตลาดไปประยุกต์ใช้ เพือ่การพฒันาการ
บริหารและพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

PA 351 เทคนิคการเจรจาต่อรอง 3(3-0-6)
 Negotiation Techniques
 คุณประโยชน์ของการเจรจาต่อรอง ในฐานะทีเ่ป็นเครือ่งมอื 
การลดหรือขจัดข้อขัดแย้ง หลักการทฤษฎีและแนวคิดการเจรจา 
ต่อรอง กรณศีกึษาการเจรจาต่อรองทางธรุกิจ และการเจรจาต่อรอง
ทางแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการเจรจาต่อรอง

PA 352 แผนพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Local Development Plan
 สาระส�าคัญของแผนพัฒนาท้องถ่ิน การเช่ือมโยงแผน
พฒันาท้องถ่ินกับแผนพฒันาในระดบัจงัหวัดและระดับชาติ การเขียน
แผนพัฒนาท้องถิ่น การแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ

PA 353 การคลังท้องถิ่น 3(3-0-6)
 Local Finance
 ความส�าคัญของการคลังท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้ การ
บรหิารรายจ่าย การจดัท�างบประมาณรายจ่าย ความสามารถในการ
จดัเก็บ การได้รับงบความช่วยเหลอืจากส่วนกลาง ตลอดจนการสร้าง
ความโปร่งใสที่เป็นธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้น

PA 354 การพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
 Strategic Local Development
 การพัฒนาท้องถ่ินในกระแสโลกาภิวัตน์และกระแส 
ท้องถ่ินนิยม ประเด็นการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถ่ิน  
การพัฒนาท้องถ่ินที่เช่ือมโยงกับระดับชาติและภูมิภาค กรณีศึกษา
การพัฒนาท้องถ่ินเชิงกลยุทธ์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

PA 355 การพัฒนาทุนมนุษย์ 3(3-0-6)
 Human Capital Development
 ความหมาย แนวความคิดของการพัฒนาทุนมนุษย์ 
กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยเทคนิคเครื่องสมัยใหม่ทางการ
บริหาร การหาความจ�าเป็นในการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร 
การเลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรม การประยุกต์ การประเมินผลการ
ใช้เทคนิคการฝึกอบรม และการเขียนโครงการฝึกอบรม

PA 356 การงบประมาณ 3(3-0-6)
 Budgeting
 ความส�าคัญ แนวความคิดเกี่ยวกับงบประมาณ รูปแบบ
ของงบประมาณ และกระบวนการจัดท�างบประมาณ การวิเคราะห์ 
งบประมาณเปรียบเทียบกับระบบงบประมาณ ของประเทศก�าลัง
พัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการจัดท�า
และบริหารงบประมาณของไทย
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PA 357 การบริหารนโยบายการเงินและสถาบัน 3(3-0-6)
 การเงิน
 Monetary Policy and Financial Institution 
 Administration
 ความหมาย แนวความคิด ของทฤษฎีการเงิน บทบาท
โครงสร้างและสภาพปัญหาของสถาบันการเงินประเภทต่างๆในระบบ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบัน 
อื่นๆ ในการก�ากับดูแลสถาบันการเงินประเภทต่างๆ

PA 371 ภูมิรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)
 Geopolitics
 มุมมองและทฤษฎีด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งแบบด้ังเดิมและ 
ร่วมสมยั ทัง้ในเชิงความมัน่คงและความมัง่ค่ัง วิธคิีดเชิงภมูริฐัศาสตร์ 
การวางแผนกลยุทธ์โดยใช้อาณาบริเวณและพื้นที่เป็นตัวตั้ง พลวัตร 
ของภูมิรัฐศาสตร์ และวิเคราะห์มิติภูมิรัฐศาสตร์ต่อการก�าหนดนโยบาย 
ของประเทศ

PA 372 ยุทธศาสตร์และความมั่นคง 3(3-0-6)
 ระหว่างประเทศ
 Strategic Studies and International Security
 หลักการ แนวคิดและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ทั้งความ 
ความมั่นดั้งเดิมและความมั่นคงในรูปแบบใหม่ แนวคิดและยุทธศาสตร์ 
ความมัน่คงระหว่างประเทศ เช่น Collective Security, Cooperative 
Security ความร่วมมือและความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆของโลก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค

PA 373 องค์การระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Organizations
 วิวัฒนการขององค์การระหว่างประเทศ สนันบิาตชาติ และ 
สหประชาชาต ิหน่วยงานทีส่�าคัญของสหประชาชาต ิโครงสร้างและ 
อ�านาจหน้าท่ี บทบาทและการด�าเนนิงานขององค์การระหว่างประเทศ 
ในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศในมติต่ิางๆ ทัง้ความร่วมมอืและ 
การแก้ไขกรณีพิพาทความขัดแย้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ 
การเมือง รวมทั้่งบทเรียนและความส�าเร็จขององค์การระหว่างประเทศ
 

PA 374 การต่างประเทศของไทย 3(3-0-6)
 Thai Foreign Affairs
 ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ การต่างประเทศ 
ไทยในปัจจุบัน ผู้มีบทบาทหลักในการก�าหนดนโยบายต่างประเทศ 
ปัจจยัและกระบวนการในการก�าหนดนโยบาย แบบแผนของนโยบาย 
การด�าเนนินโยบาย วิเคราะห์ความสมัพันธ์ของนโยบายต่างประเทศ 
ที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันกับการเมืองภายในของไทย

PA 401 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6)
 Seminar in Public Administration
 ประเด็นทีน่่าสนใจด้านรฐัประศาสนศาสตร์ค้นคว้า จดัท�า
รายงานส่วนบุคคล หรือโครงงานหรืองานวิจัยน�าเสนอและอภิปราย
ร่วมกัน จัดเวทีสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

PA 402 การฝึกงาน 3(200 ช่ัวโมง)
 Internship
 การฝึกงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง พร้อมทั้งจัดท�า
รายงานการฝึกงาน และน�ามาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน

PA 403 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์ 3(200 ช่ัวโมง)
 Internship or Mini-Thesis
 นักศึกษาปีสุดท้ายที่มีคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ที่คณะ 
ก�าหนด จะเข้ารับการฝึกงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในองค์การ 
ภาครัฐ รฐัวิสาหกิจ หรอืเอกชนไม่น้อยกว่า 200 ช่ัวโมง พร้อมท้ังจดัท�า 
รายงายการฝึกงาน และน�ามาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน หรือกรณี 
นกัศกึษาขาดคณุสมบัตหิรอืหลกัเกณฑ์ทีค่ณะก�าหนดไม่สามารถฝึกงานได้ 
ให้นักศึกษาท�าสารนิพนธ์ในหัวข้อเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
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PE 101 สัมมนาวิศวกรรม  1(3-0-6)
 Seminar in Engineering
 ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ในการแก้
ปัญหาทีเ่กิดข้ึนในการท�างานจรงิ เช่ือมโยงความรู้ทางด้านวิศวกรรม
กับศาสตร์ด้านอืน่ๆ การสมัมนาตามหัวข้อท่ีก�าหนดเพือ่ให้นกัศกึษาได้
รูจ้กัฟังความรู้และประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญในวชิาชีพวิศวกรรม

PE 102 กฎหมายในงานวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Laws in Engineering Profession 
 ความรูเ้บือ้งต้นทางด้านกฎหมาย กฎหมายแพ่งและอาญา 
กฎหมายเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติ 
วิชาชีพวิศวกรรม หลักนิติกรรม สัญญาและผลผูกมัด แนวคิดและ
ความส�าคัญของจริยธรรม ศลีธรรม และปรชัญาแห่งวิชาชีพวิศกรรม 

PE 103 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเชิงวิศวกรรม  3(2-3-4)
 Computer and Information to Engineering 
 เทคโนโลยีทางด้านคอมพวิเตอร์และระบบของการจดัเก็บ 
ข้อมูลของคอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจน
แนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มโนทัศน์ทางคอมพิวเตอร์ ส่วน
ประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการพื้นฐานการใช้โปรแกรม
ส�าเร็จรูปส�าหรับงานด้านวิศวกรรม

PE 104 หลักการท�าโปรแกรมคอมพิวเตอร์  3(2-3-4)
 Computer Programming
 มโนทัศน์ทางคอมพวิเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์ 
การท�างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มโนทศัน์ทางการ
ประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมเพือ่ประยุกต์ใช้กับปัญหาทางด้านวศิวกรรม โดยใช้ภาษาซี 
หรือภาษาระดับสูงอื่นๆ

PE 105  คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Fundamentals Mathematics for Engineering
 ทบทวนความรูเ้ก่ียวกับพชีคณติ สมการและการด�าเนนิการ 
การจดัหมู ่การกระจาย การสลบัทีส่มการเชิงเส้นและก�าลงัสอง ลมิติ 
และความต่อเนือ่งของฟังก์ช่ัน ตรโีกณมติ ิลอการิธมึและการยกก�าลงั
เวกเตอร์สองมิติ เมตริกซ์พื้นฐาน

PE 106 ปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม  2(1-3-2)
 Basic Engineering Workshop
 ศึกษาการท�างานตลอดจนวิธีใช ้เคร่ืองมือช ่างและ
เครื่องจักรต่างๆ โดยเน้นความถูกต้อง ทักษะความเหมาะสม และ
ความปลอดภัย เครื่องมือต่างๆที่ใช้วัด ปฏิบัติการสร้างช้ินงานที่มี
กลไกการท�างานอย่างง่าย

PE 107 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)
 Probability and Engineering Statistics 
รายวิชาบังคับก่อน : PE 105  คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม
 ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านวิศวกรรม หลกัการ 
เบ้ืองต้นของทฤษฎคีวามน่าจะเป็น ตวัแปรสุม่และการแจกแจงความ
น่าจะเป็นแบบต่อเนือ่งและไม่ต่อเนือ่ง การอนมุานทางสถิติและการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและ
สองทาง การวิเคราะห์ความถดถอยและสมัประสทิธิส์มัพนัธ์ การสุม่
ตวัอย่างเพือ่การยอมรับคณุภาพของผลติภณัฑ์ และการใช้วิธกีารทาง
สถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

PE 108 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4)
 Engineering Drawing
 การเขียนตวัอกัษร การฉายภาพแบบออโธกราฟิก การเขียน 
ภาพสามมติิ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลือ่น ภาพตดั วิวช่วย 
และแผ่นคลี่ การเขียนแบบร่างด้วยมือ การเขียนแบบโดยละเอียด
และการเขียนแบบการประกอบ พื้นฐานการเขียนแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์

PE
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PE 109  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Economy
 การค�านวณความสมัพนัธ์ระหว่างค่าของเงินกับเวลา การ
คดิอตัราดอกเบ้ีย มลูค่าเงินต้นเทียบเท่าปีปัจจบัุน ค่าเทยีบเท่าเงินจ่าย 
เท่ากันทกุปี การหาอตัราผลตอบแทน อตัราส่วนของผลประโยชน์ต่อ 
การลงทุน การทดแทนทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อมราคา ความเสี่ยง 
และความไม่แน่นอน ภาษี และการวิเคราะห์ความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐศาสตร์

PE 110 การจัดการด�าเนินงานเบื้องต้น  3(3-0-6)
 Introduction to Operation Management
 แนวคิด หลกัการเก่ียวกับการวิเคราะห์ การตดัสนิใจ การ
บรหิารการจดัการระบบการด�าเนนิงาน การบรหิารเวลา การวางแผน 
การควบคุมการด�าเนินงาน การบริหารโครงการ

PE 111  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Mathematics
รายวิชาบังคับก่อน: PE 105 คณิตศาสตร์พื้นฐานวิศวกรรม
 อนพุนัธ์ของฟังก์ช่ัน รปูแบบไม่ก�าหนด ผลต่างเชิงอนพุนัธ์
และการประมาณค่าเชิงเส้น ค่าสุดขีดและการประยุกต์ปริพันธ์ 
ไม่จ�ากัดเขต สมการเชิงอนุพันธ์แบบแยกตัวแปร เทคนิคการหา 
ปรพินัธ์ ปริพันธ์จ�ากัดเขตและการประยกุต์การหาปรพิันธ์เชงิตวัเลข 
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ช่ันค่าเวกเตอร์  
ปริพันธ์ตามเส้น

PE 112 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Materials
 หลักการข้ันมูลฐานของวัสดุศาสตร์ เน้นในด้านความ
สมัพนัธ์ระหว่างโครงสร้างและคณุสมบัติของวัสดปุระเภทโลหะและ
อโลหะ พลาสติก เซรามิค แอสฟัสท์ ไม้ คอนกรีต และโพลิเมอร์ 
แผนภาพสมดลุและการแปลความหมาย การทดสอบและความหมาย 
ของการทดสอบคุณสมบตั ิรปูโครงสร้างผลกึ โครงสร้างมหภาคและ 
จุลภาคด้านความสัมพันธ์ของคุณสมบัติวัสดุทางวิศวกรรม และวิธี 
การควบคุมโครงสร้างจุลภาค การเลือกใช้วัสดุทางวิศวกรรม และ
กระบวนการผลิต

PE 121 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(2-2-6)
 Physics for Engineering
 การเคลื่อนท่ี ความเร็ว ความเร่ง แรง กฏของนิวตัน 
พลังงานและก�าลังไฟฟ้าสถิตย์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 
ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั แสง หลกัฟิสกิส์ยุคใหม่ เพือ่
ประยุกต์ใช้ในงานทางด้านวิศวกรรม
 
PE 200 การเตรียมทักษะวิศวกรรม  0(3-3-3)
 Preparation for Engineering Skills
 การเตรยีมความพร้อมเพือ่ให้มคีวามรู้และทกัษะทีเ่หมาะสม 
ในการศึกษารายวิชาทางวิศวกรรม เช่นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ทกัษะปฏบิตัทิางวิศวกรรมพืน้ฐาน ทักษะการวางตัว และการอยู่ร่วมกัน 
เป็นหมู่คณะ

PE 211 ภาษาอังกฤษขั้นสูงส�าหรับวิศวกร  3(2-2-6)
 Advanced English for Engineers
 การอ่านงานวิชาการ เช่น บทความ เอกสารความ
ก้าวหน้า และหนังสือต�าราทางวิศวกรรม การเขียนรายงานหรือ
บทความวิชาการ การน�าเสนอผลงาน การตอบข้อซักถาม และการ
อภิปรายในที่ประชุม

PE 214 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)
 Engineering Mechanics
รายวิชาบังคับก่อน : MA 209 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลสถิตยศาสตร์ของของไหล  
จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง และกฎ 
การเคลื่อนที่ข ้อที่สองของนิวตันงานและพลังงานอิมพัสส์และ 
โมเมนตัม

PH 201  ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)
 Physics 1
 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุเกร็ง สมบัติของสาร 
กลศาสตร์ของไหล หลกัารพลศาสตร์ของของไหล ความร้อนและการ 
ประยุกต์ใช้ การสั่นและคลื่น

PH
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PH 202  ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)
 Physics 2
รายวิชาบังคับก่อน : PH 201 ฟิสิกส์ 1
 ไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ 
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบ้ืองต้น อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน แสง ฟิสิกส์
ยุคใหม่  

PH 203  ฟิสิกส์พื้นฐาน  3(3-0-6)
 Fundamental Physics 
 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุเกร็ง สมบัติของสาร 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่นไฟฟ้าสถิตย์ ไฟฟ้า 
กระแส ทฤษฎแีม่เหลก็ไฟฟ้าเบ้ืองต้น อเิลก็ทรอนกิส์พืน้ฐาน แสง ฟิสกิส์ 
ยุคใหม่ และฟิสิกส์นิวเคลียร์

PH 205  หลักฟิสิกส์ 3(3-0-6)
 Principles of Physics 
 กลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสาร 
กลศาสตร์ของไหล อณุหพลศาสตร์ การสัน่และคลืน่ ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้า 
กระแส ทฤษฎแีม่เหลก็ไฟฟ้าเบ้ืองต้น อเิลก็ทรอนกิส์พืน้ฐาน แสง ฟิสกิส์ 
ยุคใหม่ และฟิสิกส์นิวเคลียร์

PH 206  ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์ 1(0-3-0)
 Principles of Physics Laboratory 
 การวัดความยาวอย่างละเอียด ค่าความคลาดเคลื่อน  
เลขนัยส�าคัญ ยังโมดูลัสของลวดโลหะ ความตึงผิวของของเหลว 
อุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า วงจรและ 
การวัดค่าพลังงานไฟฟ้า

PH 209  หลักฟิสิกส์ประยุกต์ 3(2-2-6)
 Principles of Applied Physics  
 คณุสมบัติของสาร กลศาสตร์ของไหลเบือ้งต้น และปฏบัิติ 
การเก่ียวกับการทดสอบความแข็งแรงของระบบท่อประปา คณุสมบัติ 
และความถ่ีของเสยีง ทฤษฎแีม่เหลก็ไฟฟ้าเบ้ืองต้น ปฏบัิตกิารเบ้ืองต้น 
เกี่ยวกับการวัดเบื้องต้น ความหนืด ความตึงผิว

PH 211  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1  1(0-3-0)
 Physics Laboratory 1 
รายวิชาบังคับก่อน : PH 201 ฟิสิกส์ 1  
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา PH 201 ฟิสิกส์ 1 : 
เลขนัยส�าคัญและการวัด การวัดความยาวอย่างละเอียด เครื่องกล 
แอ็ตวูด โมเมนต์ความเฉื่อย ลูกตุ้มนาฬิกาฟิสิกัล มอดุลัสของยัง 
ความตึงผิวของของเหลว ความหนืด คลื่นนิ่ง กฎของบอยล์ กฎการ 
อนุรักษ์พลังงาน

PH 212  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2   1(0-3-0)
 Physics Laboratory 2 
รายวิชาบังคับก่อน : PH 202 ฟิสิกส์ 2 
 ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา PH 202 ฟิสิกส์ 2 :  
มัลติมิเตอร์ ตัวต้านทาน วงจรอย่างง่าย การสร้างกัลวานอมิเตอร์ 
เป็นแอมมเิตอร์ การสร้างกัลวานอมเิตอร์เป็นโวลต์มเิตอร์วงจร RLC 
การหาความจขุองตวัจ ุวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัออสซิลโลสโคป วงจร 
เรกติไฟเออร์

PH 213  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1(0-3-0)
 Fundamental Physics Laboratory 
ปฏิบัติการรายวิชา : PH 203 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 การวัดความยาวอย่างละเอียด ค่าความคลาดเคลื่อนเลข
นัยส�าคัญ โมเมนท์ความเฉื่อยของอนุภาค ยังโมดูลัสของลวดโลหะ 
ความตึงผิวของของเหลว อุปกรณ์การวัดทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก
และสนามไฟฟ้า วงจรและการวัดค่าพลังงานไฟฟ้า

PH 221  กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์   4(4-0-8)
 และเคมีเชิงฟิสิกส์
 Fluid Mechanics, Thermodynamics and 
 Physics Chemistry
 สมบตัขิองแก๊ส ทฤษฎจีลน์ของแก๊ส สารละลาย การถ่ายเท 
ความร้อน อุณหพลศาสตร์ วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติ  
คอลลเิกทิฟเอนโทรปี หลกัการเบ้ืองต้นของกลศาสตร์ของไหล สมบัติ
ของของไหล สมการทรงมวล สมการทรงพลังงาน โมเมนตัมของ
ของไหล การไหลในท่อระบบปิดและระบบเปิด การสูญเสียในท่อ 
และปั๊ม เครื่องมือวัดการไหล
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PP 301 การจัดการเชิงกลยุทธ์     3(3-0-6)
 Strategic Management
 ความเป็นมา ความหมาย แนวความคดิ และความส�าคญั 
ของการจดัการเชิงกลยุทธ์ การก�าหนดทศิทางขององค์การ การวิเคราะห์ 
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ตัวแบบส�าหรับการ
วิเคราะห์สถานการณ์เชิงกลยุทธ์ การก�าหนดกลยุทธ์ การน�ากลยุทธ์
ไปปฏบัิต ิและการประเมนิผลทางกลยุทธ์ รวมทัง้การวิเคราะห์ความ
สมัพนัธ์ ระหว่างการก�าหนดนโยบายกับการวางแผนกลยุทธ์ในระดบั
ต่างๆของไทย และกรณีศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การ 
ภาครัฐและภาคเอกชน

PP 302 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  3(3-0-6)
 Community Participation Management
 ความหมายและแนวความคิดของการบริหารงานแบบมี 
ส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการบริหารราชการ เพื่อศึกษาดูรูปแบบและแนวทางการบริหาร 
ราชการแบบมส่ีวนร่วม ตลอดจนศึกษาปัญหาอปุสรรคหรือปัจจยัท่ีมี 
ผลสัมฤทธ์ิต่อการด�าเนินงาน อันจะน�าไปสู่การน�าไปประยุกต์ใช้ 
ก�าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ไปสู่การปฏิบัติ

PP 303 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  3(3-0-6)
 Good Governance and Social Responsibilities
 ความส�าคัญ ความหมาย แนวคิด และประเภทของ 
ธรรมาภิบาล ตลอดจนการน�าหลักการแนวคิดของธรรมาภิบาลไป 
ประยุกต์ใช้ในองค์การท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้นีเ้พือ่ให้เกิดระบบ 
และกลไกในการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ีโปร่งใส เป็นธรรม และมจีรรยา
บรรณในการด�าเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในเรื่อง ความหมาย 
ความส�าคัญและแนวคิดเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การ 
(Corporate Social Responsibility : CSR) ในประเทศไทย

PP 304 การให้บริการที่ดีเลิศ  3(3-0-6)
 Excellent Service
 ความหมาย ความส�าคัญของการบริการ จิตส�านึกและ 
ทัศนคติต่องานบริการ หลักการให้บริการ การบริการเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) 
การแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นเมือ่เกิดปัญหาข้ึนขณะให้บรกิาร รวมทัง้กรณี 
ศึกษาการบริการที่เป็นเลิศ

PP 305 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 Modern Management Techniques
 หลกัการ แนวคิด ประเภทของเครือ่งมอืหรอืเทคนคิ การ 
จดัการสมยัใหม่ ระดับความส�าเรจ็ในการน�าเคร่ืองมอืแต่ละประเภท  
ไปปรับใช้ หน่วยงานกลางที่มีบทบาทในการผลักดันน�าเครื่องมือการ  
จัดการไปใช้ และกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการ  
สมัยใหม่ในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน

PP 321 การบริหารทรัพยากรน�้า 3(3-0-6)
 Water Resources Management  
 วัฏจกัรของน�า้ ความหมายของน�า้ดิบ แหล่งน�า้ดบิ ประเภท
ของน�้าดิบ ประโยชน์ของน�้าดิบ ระบบชักน�้า กระบวนการผลิต 
น�้าดิบให้เป็นน�้าประปา กระบวนการส่งประปาด้วยระบบท่อ

PP 322 การบริหารระบบน�้าประปา 3(3-0-6)
 Waterworks Systems Management  
 การบริหารการสูบส่ง-สูบจ่ายน�้าด้วยระบบท่อประปา  
การเลอืกใช้ชนดิท่อประปา อปุกรณ์ท่อประปา ให้เหมาะสมกับสภาพ 
พื้นที่แรงดันน�้าในท่อประปา การบริหารปริมาณและแรงดันน�้า  
การจ่ายน�้าในระบบท่อประปา

PP 323 การบริหารจัดการน�้าสูญเสีย 3(3-0-6)
 Water Loss Management  
 การควบคุมและป้องกันน�า้ประปาสญูเสยี ทัง้ในระบบท่อส่ง 
และระบบมาตรวัดน�้าด้วยวิธีการจ่ายน�้า การควบคุมปริมาณน�้า 
และแรงดันในระบบประปาของแต่ละช่วงเวลา การติดต้ังประตูน�า้ 
ควบคุมการไหลของน�า้ในท่อประปา การส�ารวจท่อร่ัว และการปรับปรุง 
ระบบท่อ

PP



12 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

PP 324 การควบคุมคุณภาพน�้า 3(3-2-6)
 Water Quality Control
 การตรวจสอบคุณภาพน�า้ ปฏบัิตกิารทดสอบและปรบัปรงุ  
คุณภาพน�้าดิบ มาตรฐานของน�้าประปา การใช้สารเคมี สุขลักษณะ 
ของน�้า ระบบความปลอดภัยตามหลักสากลของระบบการผลิตน�้า  
ประปา การควบคุมคุณภาพน�้าในภาวะปกติและภาวะวิกฤต การ 
ควบคุมคุณภาพน�้าในระบบจ�าหน่ายน�้า

PP 325 การบริหารงานส�านักงานประปา 3(3-0-6)
 Waterworks Office Management
 การบริหารงานภายในส�านักงานประปาหรือประปาสาขา  
ระบบงานในส�านกังาน งานบรหิารส�านกังานทีเ่น้นการบริการ การสร้าง 
เครือข่ายการบริการ การแก้ไขปัญหาภายในส�านักงาน

PP 326 การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 3(3-0-6)
 Management of Village - level Waterworks 
 การบรหิารระบบประปาหมูบ้่านหรือชุมชน การด�าเนนิงาน 
ประปาขนาดเลก็ การเรยีนรูส้ภาพพืน้ทีแ่ละแหล่งน�า้ดิบ กระบวนการ 
ผลิตน�้า การควบคุมคุณภาพน�้าที่ปลอดภัย

PP 330 ระบบน�้าประปา 3(3-0-6)
 Waterworks Systems
 แหล่งน�า้ดบิ ความต้องการน�า้ใช้ คุณภาพน�า้และมาตรฐาน 
น�า้ในแหล่งน�า้ธรรมชาติ มาตรฐานน�า้ดืม่ กระบวนการผลติ น�า้ประปา 
จากแหล่งน�้าประเภทต่างๆ กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน�้า การ
ขนส่งน�า้ การติดตามตรวจสอบคณุภาพ การควบคมุน�า้สญูเสยี และ
การให้บริการด้านการประปา

PP 331 การบ�าบัดน�้าเสีย 3(3-0-6)
 Wastewater Treatment
 ปริมาณและลักษณะของน�้าเสีย หลักการและวิธีการของ 
ขบวนการบ�าบดัน�า้เสยีประเภทต่างๆ ระบบน�า้เสยีทางกายภาพ ทาง
เคม ีและทางชวีวิทยา กลไกในการท�างานย่อยสลายสารอนิทรย์ีทาง 
ชีววิทยา การก�าจัดสารอาหาร การรวบรวมน�้าเสีย การก�าจัดกาก
ตะกอน

PP 332 การก�าจัดมูลฝอย 3(3-0-6)
 Solid Waste Management
 ลักษณะของขยะจากชุมชนและขยะจากอุตสาหกรรม 
การคัดแยกขยะเป็นพิษและไม่เป็นพิษ การรวบรวม การขนส่ง  
การรไีซเคิล การหมกัเพือ่ท�าปุ๋ย การหมกัแบบไม่ใช้ออกซิเจน การเผา 
และการฝังกลบ การจัดการขยะอุตสาหกรรม การวางแผน การ
ด�าเนินการ การควบคุมการให้บริการด้านการจัดการขยะมูลฝอย

PP 333 การควบคุมมลภาวะอากาศ 3(3-0-6)
 Air Pollution Control
 ความรู้พื้นฐานด้านมลภาวะอากาศ สาเหตุและปัญหา 
และผลกระทบของมลภาวะอากาศที่ส�าคัญ การวิเคราะห์คุณภาพ 
อากาศ แนวทางและเทคโนโลยีในการควบคุมมลพษิทางอากาศ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

PP 334 ระบบประปาและระบบสุขาภิบาลส�าหรับ 3(3-0-6)
 ชุมชนขนาดเล็ก
 Waterworks and Sanitation for Small
 Cummunities
 ระบบประปา ระบบบ�าบัดน�า้เสยีและระบบการจดัการขยะ 
มูลฝอย ที่มีความเหมาะสมส�าหรับชุมชนขนาดเล็ก การวางแผน  
การด�าเนินการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ในการด�าเนินการ

PP 335 การบริหารองค์กรสุขาภิบาล 3(3-0-6)
 Managing Sanitary Organizations
 การบริหารองค์กรสุขาภิบาล การจัดท�างบประมาณและ 
การบริหารวัสดุที่เก่ียวข้อง การวางแผนในการดูแลรักษาระบบ  
การให้บรกิารลกูค้าและการแก้ไขปัญหาพืน้ฐานต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ
ระบบสุขาภิบาล

PP 336 หลักการระบายน�้าและการรวบรวมน�้าเสีย 3(3-0-6)
 Principles of Drainage and Wastewater
 Gathering
 การวางแผนการระบายน�า้และรวบรวมน�า้เสยี ชลศาสตร์ 
และการออกแบบทางวิศวกรรมเบ้ืองต้น การก่อสร้าง การด�าเนนิการ 
และการดูแลรักษาระบบ
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PP 337 การวางแผนการจัดการน�้า  3(3-0-6)
 Planning for Water Management
 การวางแผนและประเมนิน�า้ คณุภาพของน�า้ การประมาณ 
การใช้น�้าเพื่อกิจกรรมต่างๆ การวางแผนการใช้น�้า มาตรการ
ที่เก่ียวข้องกับการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เครื่องมือ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการน�้า

PP 338 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน�้า  3(3-0-6)
 Water Law
 หลักการ ข้อก�าหนด กฎหมาย และพระราชบัญญัติที่ 
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า รวมทั้งระบบน�้าที่ใช้กับ  
ระบบสขุาภบิาลน�า้ท้ิง ระบบระบายน�า้ท้ิง ระบบระบายอากาศ ท่อน�า้ฝน 
ท่อดับเพลิง ท่อน�้าร้อน ท่อไอน�้า การเพิ่มและการลดความดันของ
น�้าในท่อ ระบบท่อประเภทต่างๆของอาคารและชุมชน

PP 339 การวางแผนและจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Planning and Environmental Management
 ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาการจัดการ นิยาม ทฤษฎี 
และหลกัความรู้ทีจ่�าเป็น ในการท�าความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่าง
กิจกรรมและการบริหารองค์กรกับสิง่แวดล้อม หลกัการและข้อก�าหนด
ต่างๆ ในการวางแผนและจดัท�าระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ให้เป็น
ไปตามระเบียบและข้อกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ 

PP 410 สหกิจศึกษาทางการบริหารภาครัฐ 6(600 ช่ัวโมง)
 และภาคเอกชน
 Cooperative Education in Public and Pivate 
 Sectors management
 การเข้าท�างานในฐานะพนักงานช่ัวคราว ของสถาน
ประกอบการในงานที่เก่ียวข้อง ตามท่ีคณะได้ตกลงหรือก�าหนดไว ้
พร้อมทัง้ท�ารายงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยจะต้องเข้าท�างานในสถาน 
ประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

PR 201 หลักการประชาสัมพันธ์      3(3-0-6)
 Principles of Public Relations
 ความหมาย ความส�าคญั ปรชัญา และววัิฒนาการของการ 
ประชาสมัพนัธ์ องค์ประกอบและความส�าคัญของทศันคต ิ ประชามติ
ของประชาชนทีม่ต่ีอองค์กร หลกัและวิธกีารเลอืกใช้เครือ่งมอืและสือ่
ในงานประชาสัมพันธ์  การวางแผนประชาสัมพันธ์  การสร้างภาพ
ลักษณ์ในงานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาค
รฐับาล รฐัวิสาหกิจ เอกชน องค์กรสาธารณกุศล  และสถาบันการศกึษา 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

PR 301 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์            3(2-2-6)
 Writing for Public Relations
 ทฤษฎีและหลักการเ บ้ืองต ้นในการเขียนเพื่องาน 
ประชาสัมพันธ์ รูปแบบการเขียนภาพข่าว ข่าวแจก การเขียนบท 
ในการสมัภาษณ์ การเขียนบทบรรยาย การสรุป จดหมายตดิต่อหน่วย
งานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร การฝึก 
ปฏิบัติงานเขียน

PR 321 การวิเคราะห์ผู้รับสารและการสื่อสาร     3(3-0-6)
 เพื่อโน้มน้าวใจ
 Audience Analysis and Persuasive 
 Communication
 แนวคิดในการอธิบายผู้รับสาร  ปัจจัยในการก�าหนดการ
เลอืกรับสาร รวมทัง้อภปิรายข้อดีข้อเสยีของแนวคิดต่างๆ เพือ่พฒันา
ประสิทธิผลของกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ผู้รับสารในกระบวนการสื่อสารและความหมาย ความส�าคัญของ
การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ทฤษฎีและกลยุทธ์ด้านการโน้มน้าวใจ 
ที่สามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในงานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

PR
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PR 322  การสร้างสารและการผลิตสื่อเพื่องาน  3(3-0-6)
 ประชาสัมพันธ์
  Message Design and Media Production
 for Public Relations
รายวิชาบังคับก่อน : PR 201 หลักการประชาสัมพันธ์
 CA 206  นิเทศทัศน์
 รูปแบบ ประเภท คุณลักษณะ  หลักและวิธีการเลือกสื่อ  
การออกแบบข้อความ  ก�าหนดแนวคิดและหลักการสร้างสารในสื่อ
ประเภทต่างๆ และวางแผนสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้สัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ในลักษณะต่างๆ

PR 323 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ขั้นสูง  3(2-2-6)
 Advanced  Writing for Public Relations
 ทฤษฎี และเทคนิคการเขียนงานประชาสัมพันธ์ข้ันสูง 
การวิเคราะห์กรณีศึกษา การพัฒนาการเขียนบทความสารคดี 
ค�าปราศรัย ค�าแถลงการณ์  ค�าประกาศ รวมทั้งการเขียนโครงการ
และรายงานผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

PR 324 การประชาสัมพันธ์ธุรกิจเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6)
 ตราสินค้า
  Business Public Relations for Brand 
 Communication
รายวิชาบังคับก่อน : PR 201 หลักการประชาสัมพันธ์
 หลกัและแนวการประยุกต์งานประชาสมัพนัธ์ เพือ่ส่งเสรมิ 
การตลาดและการส่งเสริมการขาย  เทคนิคและกลยุทธ์การด�าเนิน
งานประชาสมัพนัธ์แบบบูรณาการในการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีเหมาะสม 
แก่สินค้าและสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและการ
ส่งเสริมการขาย

PR 325 การวิจัยประชาสัมพันธ์                 3(3-0-6)
 Research in Public Relations
รายวิชาบังคับก่อน : PR 201 หลักการประชาสัมพันธ์
             สถิติในการวิจัยในงานประชาสัมพันธ์ ความหมาย
ของตัวแปร ประชากร  กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน และ
การเลอืกรปูแบบสถิติท่ีใช้ในงานวจิยั  ข้ันตอนการวิจยั การเก็บข้อมลู 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ 
การสรุปและการเขียนรายงานการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ  
   

PR 326 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์            3(3-0-6)
 Public Relations Campaign
 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
การวิเคราะห์สภาพการณ์และก�าหนดเป้าหมาย การวางกลยุทธ์ด้าน
สารและสือ่เพือ่การรณรงค์ การออกแบบเนือ้หา การก�าหนดรปูแบบ
การจัดกิจกรรม แนวทางและวิธีการประเมินผล รวมทั้งการเขียน
แผนโครงการและสรุปรายงานการปฏิบัติงาน

PR 327 การบริหารภาพลักษณ์และภาวะวิกฤติ        3(3-0-6)
 Image and Crisis Management
รายวิชาบังคับก่อน : PR 201 หลักการประชาสัมพันธ์
 แนวคดิ หลกั และปรชัญาการบรหิารงานประชาสมัพนัธ์  
การวางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ในการบริหารภาพลักษณ์และ
การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ขององค์กร โดยการใช้กรณีศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาเกิดทักษะการแก้ไขปัญหาด้านภาพลักษณ์  ความเข้าใจผิด 
และภาวะวิกฤตขององค์กร รวมท้ังการศึกษาเปรียบเทยีบการบริหาร
งานของทั้งภาครัฐและเอกชน

PR 328  การวางแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์       3(3-0-6)
 Strategic Planning Public Relations
 กระบวนการในการวางแผนและการก�าหนดกลยุทธ์การ
ประชาสมัพนัธ์  การวิเคราะห์สถานการณ์  การก�าหนดวัตถุประสงค์  
การวางแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ การเลือกใช้สื่อและกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการประเมินผล โดยการฝึกปฏิบัติวางแผน
และกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์จริง

PR 329 คอมพิวเตอร์กราฟิก         3(2-2-6)
 เพื่องานประชาสัมพันธ์    
 Computer Graphic  for Public Relations
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส�าหรับการออกแบบ
สญัลกัษณ์ ภาพประกอบ และสร้างสรรค์งานประชาสมัพนัธ์ประเภท
ต่างๆ การพฒันาทกัษะการออกแบบสือ่สิง่พมิพ์ในงานประชาสมัพนัธ์
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PR 330 บทบาทและบุคลิกภาพ   3(2-2-4)
 ส�าหรับนักประชาสัมพันธ์ 
 Roles and Personality of Public Relations 
 Professionals
 บทบาทในการปฏบัิตงิาน และปัจจยัทีม่คีวามส�าคัญต่อบทบาท 
ในการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพที่เหมาะสมของนักประชาสัมพันธ์  
การเสริมสร้างบุคลกิภาพภายในและภายนอก มารยาทตามวัฒนธรรม 
ไทยและนานาชาติ การวางตัวท่ีเหมาะสม ฝึกปฏิบัติการเป็น 
นกัประชาสมัพนัธ์ ทีม่คีวามพร้อมทางด้านบุคลกิภาพและสขุภาพจติ 
ในการท�างานให้เหมาะสมกับสภาพสังคมการท�างานในทุกองค์กร 
บทบาทและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์ที่มีความส�าคัญใน
อนาคต

PR 331 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานประชาสัมพันธ์ 3(2-2-4)          
 Information  Technology for Public Relations
 รปูแบบการสือ่สารทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ใหม่  
รวมท้ังเครอืข่ายทางสงัคมออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากรูปแบบการ
สื่อสารเหล่านี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์

PR 332 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์      3(3-0-6)
 English for Public Relations
รายวิชาบังคับก่อน : CA 207 ภาษาอังกฤษเพื่อนิเทศศาสตร์
 ศัพท์เทคนิค ส�านวน และหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ในงานประชาสัมพันธ์ เน้นทักษะการอ่านและการเขียนส�าหรับงาน
ประชาสัมพันธ์ เทคนิคการน�าเสนองานประชาสัมพันธ์

PR 351 พฤติกรรมและการสื่อสารในองค์กร           3(3-0-6)
  Behavior and Communication in Organization
 โครงสร้าง รูปแบบ ภาษา ช่องทาง สื่อ ตลอดจนปัญหา 
การสื่อสารภายในองค์การและแนวทางแก้ไข รวมท้ังแนวคิดด้าน 
จติวิทยาและสงัคมวิทยา ได้แก่ การรับรู้ การจงูใจ ภาวะผู้น�า  อทิธิพล 
ของกลุม่ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ประมวลเป็นหลกัเกณฑ์เพือ่ช่วย 
ในกระบวนการสือ่สารในองค์การด�าเนนิไปอย่างมปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล

PR 352  การประชาสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ            3(3-0-6)
 International Public Relations
รายวิชาบังคับก่อน : PR 201 หลักการประชาสัมพันธ์
 การวางแผน  การจดัองค์การ  การด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์ 
ทางสถาบันรัฐบาล เอกชน และองค์การท่ีไม่แสวงหาก�าไร  ในการสร้าง 
ความสัมพันธ์แสวงหาความร่วมมือกับองค์การสาธารณชนในต่าง
ประเทศ โดยพิจารณาปัจจัยทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม ภาษา ค่านิยมกฎหมายต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ

PR 353  มัลติมีเดียเพื่องานประชาสัมพันธ์        3(2-2-6)
 Multimedia for Public Relations
          ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคนิคของสื่อ
โสตทัศน์และมัลติมีเดีย ให้เกิดความรู้ความช�านาญในการวางแผน 
ควบคุม และการผลิตสื่อโสตทัศน์และมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการ
ประชาสมัพนัธ์ในลกัษณะต่างๆ เช่น วีดโีอ สไลด์มลัติวิช่ัน มลัติมเีดีย  
รวมถึงการสร้างเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์

PR 354 การศกึษาเฉพาะเรือ่งทางการประชาสมัพนัธ์   3(3-0-6)
 Special Topic in Public Relations
 การวิเคราะห์เรือ่งต่างๆทีเ่ก่ียวกับการประชาสมัพนัธ์  โดย 
สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ์เป็นผูคั้ดเลอืกและก�าหนดหัวข้อ ในการ
ศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ เทคโนโลยีด้าน
วิชาการในขณะนั้น

PR 355 นิเทศศาสตร์พัฒนาการเบื้องต้น    3(3-0-6)
 Introduction to Development Communication
  หลักการและแนวคิดของการสื่อสาร การพัฒนาวิธีใช้ 
การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ   
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์การใช้สื่อและการ
สร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือ การปฏิบัติในโครงการต่างๆ  
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ



16 j  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

PR 356 มนุษยสัมพันธ์ในงานประชาสัมพันธ์          3(3-0-6)
 Human Relation for Public Relations
 หลกัการ  แนวคิด  และทฤษฎด้ีานมนษุยสมัพนัธ์ หลกัจติวิทยา 
ในการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล การเข้าใจพฤติกรรมมนษุย์ 
เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น 
กลุ ่มบุคคล และองค์กร ความจ�าเป ็นและความส�าคัญของ
หลักมนุษยสัมพันธ์ในงานประชาสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้หลัก
มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการ
บริหาร

PR 358 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์      3(2-2-6)
 Speech for Public Relations
 ลกัษณะ ประเภท  และเทคนคิการพดูในโอกาสต่างๆ เพือ่
การประชาสมัพนัธ์  การเตรียมการพดู  การวิเคราะห์  การฟังก่อนพดู 
ประเมินผลการพูด การร่างบทพูดให้แก่ผู้บริหาร กลยุทธ์ในการ
สัมภาษณ์ รวมทั้งฝึกฝนการพูดให้สอดคล้องกับหลักทฤษฎีดังกล่าว

PR 362 จริยธรรมและจรรยาบรรณ       3(3-0-6)
         ส�าหรับนักประชาสัมพันธ์
 Ethic and Code of Ethic for Public Relations
         ปรชัญา  แนวคดิ  และทฤษฎเีก่ียวกับจริยธรรม  จรยิธรรม
ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณส�าหรับ 
นักประชาสัมพันธ์ทั้งขององค์กรในประเทศและต่างประเทศ  กรณี
ศกึษาเก่ียวกับจริยธรรมจรรยาบรรณของนกัประชาสมัพนัธ์  การฝึก 
วิเคราะห์กรณีศึกษา

PR 363 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์          3(2-2-6)
 เพื่อการประชาสัมพันธ์
 Radio and Television for Public Relations
 หลักทฤษฎี ความหมาย ความส�าคัญ ตลอดจนรูปแบบ
รายการวทิยุกระจายเสยีงและโทรทัศน์เพือ่การประชาสมัพนัธ์  การ
ฝึกปฏิบัติ  การน�าเสนอรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์  โดยเน้นถึงการสร้างสรรค์  เทคนิคและกลยุทธ์

PR 364 เทคนิคการน�าเสนอเพือ่งานประชาสมัพนัธ์     3(2-2-6)
 Presentation Techniques for Public Relations
รายวิชาบังคับก่อน : IT 206 สำานักงานอิเล็กทรอนิกส์
 ทฤษฎกีารน�าเสนองานประชาสมัพนัธ์ เทคนคิการน�าเสนอ 
โดยสื่อบุคคล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างงานน�าเสนอ 
บุคลกิภาพในการน�าเสนองานด้านการประชาสมัพนัธ์ในรปูแบบต่าง ๆ  

PR 365 การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่องานประชาสัมพันธ์  3(3-0-6)
    Event  Management  for Public Relations
 แนวคิด กระบวนการจัดกิจกรรมพิเศษ การวางแผน  
การบริหารทีมงาน งบประมาณ การประเมินผล ตลอดจนฝึกปฏิบัติ 
จดัโครงการกิจกรรมพเิศษ เพือ่น�าเสนอข้อมลูข่าวสารทีเ่ก่ียวข้องกับ
งานด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารตลาด และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์การ

PR 366 การสร้างสรรค์สื่อใหม่             3(3-0-6)
 เพื่อการประชาสัมพันธ์
 New  Media Production for Public Relations
 นิยาม ความหมาย พัฒนาการของสื่อจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบ ฝึกปฏิบัติการ
ผลิตสื่อใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีด้านการพิมพ์และดิจิทัลที่ทันสมัย  
ตลอดจนศึกษาการประยุกต์ใช้สื่อใหม่ในงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงศึกษาแนวโน้มการพัฒนาสื่อใหม่ 
ในอนาคต

PR 367 การแต่งหน้าเพื่องานประชาสัมพันธ์         3(3-0-6)
 Make-up for Public Relations
 หลกัการ  แนวทาง  รวมถึงทฤษฎต้ัีงแต่ข้ันตอนการดูแลผวิ 
การวิเคราะห์สภาพผวิ สดัส่วนบนใบหน้า และการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ต่างๆบนใบหน้า เทคนิคการแต่งหน้ารูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับ 
นกัประชาสมัพนัธ์ เช่น การแต่งหน้าแบบงานกลางวัน การแต่งหน้า 
แบบงานกลางคืน การแต่งหน้าส�าหรับพิธีกร การแต่งหน้าส�าหรับ
ผู้บริหาร
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PR 369 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม         3(3-0-6)
 ขององค์กร
 Corporate Social Responsibility Management
 การก�าหนดนโยบาย การวางแผนการสือ่สาร การวิเคราะห์ 
สถานการณ์  การสร้างสรรค์กิจกรรมทีแ่สดงความรบัผดิชอบ ต่อสงัคม 
เพื่อพัฒนาการสื่อสารขององค์กรสู่ความยั่งยืน

PR 370  การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์            3(3-0-6)
 Customer Relations Management
 การวางกลยุทธ์  การจดัการฐานข้อมลู  การจดัระบบการ 
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อ
พัฒนาให้เกิดความภักดีต่อองค์กร

PR 371 ความคดิสร้างสรรค์เพือ่งานประชาสมัพนัธ์    3(3-0-6)
 Creative Thinking for Public Relations
 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
กระบวนการประชาสัมพันธ์  การก�าหนดแนวคิดและกลยุทธ์  การ
สร้างสรรค์กิจกรรม รูปแบบการสื่อสาร และวิธีปฏิบัติในรูปแบบ 
ที่รองรับนวัตกรรม

PR 372  การจัดการประเดน็ในงานประชาสมัพนัธ์      3(3-0-6)
 Issue Management  for Public Relations
 แนวคิด และวิธจีดัการประเดน็  การวิเคราะห์ประเดน็และ 
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่  การรับฟังความคิดเห็นคนใน
องค์กรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  การรับฟังประชามติการจัดต้ังคณะ 
กรรมการท่ีปรึกษา การน�าวิธีการต่างๆมาใช้แบบบูรณาการในการ
จัดการประเด็นขององค์กร

PR 373  กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต            3(3-0-6)
  Crisis Communication Strategy
 แนวคดิ  วิธีการในการสือ่สารในภาวะวิกฤต ิ การแก้ปัญหา 
ด้วยการประสานในองค์กร การจัดกิจกรรมรณรงค์ในภาวะวิกฤติ  
การรณรงค์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์ การน�าวิธีการต่างๆมาใช้ในการ
วางแผนการสื่อสารแบบบูรณาการในภาวะวิกฤติในองค์กร

PR 374 การศึกษางานประชาสัมพันธ์       3(1-5-6)
 ในสถานประกอบการ
 PR  Visit for Experience
 แนวคิดเก่ียวกับงานประชาสมัพนัธ์ในภาครฐั  รฐัวิสาหกิจ  
เอกชน และองค์กรสาธารณกุศล การศึกษาดูงานด้านโครงสร้าง
การท�างานประชาสัมพันธ์ขององค์กร ลักษณะงานประชาสัมพันธ์ 
กระบวนการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ในองค์กรในสถานประกอบการ

PR 375  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนักนิเทศศาสตร์    3(3-0-6)
 Personality Development for Communication  
 Arts Professionals
 การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอก 
มารยาทสังคมแบบไทยและสากล การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสื่อ
ภาษาพูด และท่าทาง การสัมภาษณ์งานด้านนิเทศศาสตร์ 

PR 401 การสัมมนาการประชาสัมพันธ์          3(3-0-6)
 Seminar in Public Relations
 ความหมาย วัตถุประสงค์ในการสัมมนา รูปแบบการ
ด�าเนินงานสัมมนา ตลอดจนมีความเข้าใจในกระบวนการด�าเนิน
การจัดกิจกรรมการสัมมนา และการประเมินผล การวิเคราะห์
เปรียบเทียบหัวข้อในการจัดสัมมนาเพ่ืองานประชาสัมพันธ์ การ
จัดเนื้อหาในการสัมมนา การจัดการประเด็นต่างๆทางสังคม การ
ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณความเป็นนักวิชาชีพของนัก
ประชาสัมพันธ์  

PR 403  การฝึกงานหรือสารนิพนธ์                 3 หน่วยกิต
  Internship or Mini-Thesis
 ในภาคการศึกษาสดุท้าย  นกัศกึษาทีศึ่กษาวิชาต่างๆ ครบ
หลักสูตรและมีแต้มเฉลี่ยตามเกณฑ์  สามารถฝึกงานในหน่วยงานที่
ตรงกับสาขาวิชา พร้อมทั้งจัดท�ารายงานการฝึกงานหรืองานอื่นที่ได้
รับมอบหมาย  นักศึกษาที่ไม่ได้ฝึกงานจะต้องท�าสารนิพนธ์ในหัวข้อ
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
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PR 410  สหกิจศึกษาทางการประชาสัมพันธ์    6(600  ชั่วโมง)
 Co-Operative Education in Public Relations
 นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่ศึกษาวิชาต่างๆ 
ครบหลกัสตูร และมแีต้มเฉลีย่ไม่ต�า่กว่า 2.5 รวมท้ังมคุีณสมบัติครบถ้วน 
ตามทีก่�าหนด  อาจเลอืกโครงการสหกิจศกึษา  ซ่ึงเป็นการเข้าท�างานใน
ฐานะพนกังานช่ัวคราวของสถานประกอบการในงานท่ีเก่ียวข้องตาม
ทีส่าขาได้ตกลงหรอืก�าหนดไว้  พร้อมทัง้ท�ารายงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
โดยจะต้องเข้าท�างานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า  16  สปัดาห์
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Q
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QS 201  วิธีการวิจัยเบื้องต้น  3(3-0-6)
 Introduction to Research Methodology
 วิวัฒนาการในการขยายขอบเขตแห ่งความรู ้ของ 
มนุษยชาติ ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และ 
ประโยชน์ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนในการท�าวิจัย 
การวางแผนและควบคุมงานวิจัย การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตัวอย่างงานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย

RT 201 วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เบื้องต้น   3(3-0-6)                               
 Introduction to Radio and Television
 หลักการเบ้ืองต้นการสื่อสารด้วยภาพและเสียงใน 
สื่อมวลชน โครงสร้างและระบบสื่อวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ์
ธรรมชาติสือ่และความสมัพนัธ์ระหว่างผูผ้ลติ ผูบ้ริโภค อตุสาหกรรม 
สื่อ และหน่วยงานก�ากับดูแล ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์และการผลิต 
ผลงานส�าหรับวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

RT 301  การเขียนข่าวและการรายงานข่าว     3(2-2-6)
         ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์                                         
         Broadcast News Writing and Reporting
        เทคนคิและปฏบัิตกิารสือ่ข่าว การเขียนและการรายงานข่าว 
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อน�าเสนอทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์และสื่อใหม่ การหลอมรวมวารสารศาสตร์ จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณของผู้สื่อข่าว

RT 303 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น   3(2-2-6) 
 Basic Radio Program Production
  องค์ประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียง เพื่อผลิต 
เป็นผลงานสือ่สารมวลชน การวางแผนการผลติ คณุลกัษณะของสือ่ 
อุปกรณ์และบุคลกรที่เก่ียวข้องกับงานเสียง ตลอดจนฝึกการใช้ 
โปรแกรมการตัดต่อเสยีง การผลติงานเสยีงและรายการวิทยุขนาดสัน้

RT 304 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง   3(2-2-6) 
 Advanced Radio Programme Production                        
 เทคนิคการเลือกและการผสมเสียงเพื่อผลิตงานเสียง 
เรียนรู้การน�าเสนอผลงานที่น่าสนใจและมีคุณค่าแก่ผู้ฟัง จริยธรรม 
วิชาชีพ การประเมินผล รวมถึงฝึกการด�าเนินรายการ การประกาศ 
การพูดเพื่อรองรับสื่อกระจายเสียงรูปแบบใหม่ ตลอดจนการผลิต 
รายการวิทยุที่มีความสลับซับซ้อนด้านเสียง

RT 305 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นต้น           3(2-2-3)       
         Basic Television Production
       การสื่อความหมายด้วยภาพและเสียง กระบวนการผลิต
รายการโทรทศัน์ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของบุคลากรทีเ่ก่ียวข้อง
กับงานผลิตรายการโทรทัศน์ ผลิตรายการโทรทัศน์ขนาดสั้น

RT 306  การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง         3(2-2-6)
         Advanced Television Production
 การวิเคราะห์กลุม่เป้าหมาย การวางแผนการผลติรายการ 
ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการผลิตรายการโทรทัศน์ รูปแบบ 
เทคนิค รวมท้ังฝึกปฏิบัติการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ 
ได้แก่ มิวสิควิดีโอ สารคดี รายการวาไรตี้ และละคร

RT 311 หลักการบริหารและการวางแผนงานวิทยุ     3(3-0-6)
    กระจายเสียงและโทรทัศน์                                                                                              
 Broadcasting Management
 หลกัการบริหารองค์กรและการวางแผนงานส�าหรบัสถานี
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์และบริษัทผลิตรายการ การก�าหนด
นโยบายแผนงาน การเงินและงบประมาณ การวางผังรายการ การ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารการตลาด การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ฝึกปฏิบัติงานด้วยกรณีศึกษาและตัวอย่างจริง  
เพื่อเรียนรู้การบริหารงานและการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น

R
RT
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RT 317  ภาษาอังกฤษเพื่องานวิทยุกระจายเสียง 3(3-0-6)
 และโทรทัศน์ 
 English for Radio and Television
 ฝึกการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษาองักฤษส�าหรบัการท�างาน 
ด้านวิทยุและโทรทัศน์ ฝึกการเขียนข่าว แปลข่าว การสัมภาษณ์ 
และการรายงานข่าววิทยุและโทรทัศน์เป็นภาษาอังกฤษ ศึกษาศัพท์
เทคนิคและส�านวนที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างานวิทยุและโทรทัศน์
ด้านต่างๆ เช่น การแสดงและก�ากับการแสดงทางโทรทัศน์ การจัด
รายการวิทยุ การเขียนเค้าโครงรายการและบทรายการวิทยุเป็นภาษา
อังกฤษ

RT 321  ทักษะการใช้ภาษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 3(2-2-6)
 เพื่องานสื่อสารมวลชน
 Data Analysis and Language Skills for
 Communication
 ทักษะการอ่านจับใจความ อ่านตีความ และอ่านเชิงคิด 
วิเคราะห์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่องานสื่อสารมวลชน 
การล�าดับความคิดในการเขียน ทักษะการใช้ค�าและภาษาท่ีถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพในงานสื่อสารมวลชน

RT 322  หลักการสื่อสารผ่านภาพและเสียง 3(2-2-6)
 Principles of Audiovisual Communication
 การถ่ายท�า การตดัต่อ และการล�าดบัภาพเพือ่การเล่าเร่ือง 
ฝึกทักษะการใช้กล้องความคมชัดสูงในการถ่ายท�า การใช้โปรแกรม 
ตัดต่อและล�าดับภาพเพื่องานโทรทัศน์และสื่อใหม่

RT 323  การออกแบบสร้างสรรค์งานผลิตรายการ 3(2-2-6)
 Broadcast Production Design
 หลกัการและแนวคดิพืน้ฐานด้านการออกแบบ การก�าหนด 
ทิศทางการก�ากับศิลป์ การประยุกต์ใช้หลักการทัศนศิลป์ ศิลปะเชิง 
แนวคิด และหลักสุนทรียศาสตร์  ในการออกแบบรายการโทรทัศน์ 
ในรูปแบบต่างๆ ตามเง่ือนไขสภาวการณ์ของสงัคมและกลุม่ผูบ้ริโภค

RT 324  กราฟิกและแอนิเมชัน 3(2-2-6)
 Graphics and Animation
 กระบวนการออกแบบกราฟิกภาพนิง่และภาพเคลือ่นไหว 
ในงานโทรทัศน์ ทั้งที่เป็นระบบอนาล็อกและดิจิทัล และงานผ่านสื่อ 
สมัยใหม่ การสร้างภาพกราฟิกทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพ 
ด้วยคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับช่องทางการสื่อสาร

RT 325  งานวิจัยวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 3(3-0-6)
 Research in Radio and Television
 ความหมาย บทบาท ชนิด และคุณลักษณะของการวิจัย 
ภาษาทีใ่ช้ในการวิจยัวิทยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์ ระเบียบวธิวิีจยั 
และสถิติที่จ�าเป็นส�าหรับการวิจัย ในงานวิทยุกระจายเสียงและ 
โทรทัศน์ วิธีเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การจัด 
ตารางข้อมลูการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจยัและการท�างาน 
วิจัยแบบสมบูรณ์เบื้องต้น

RT 353  การสื่อสารยุคโลกาภิวัตน์         3(3-0-6)
         Communication in Globalization
 วิเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบระบบและสภาพของ
สื่อมวลชนในทวีปต่างๆ ได้แก่ ทวีปยุโรปตะวันตก ทวีปยุโรปตะวัน
ออกและรัสเซีย ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา ทวีปออสเตรเลีย และ
ทวีปเอเชีย โดยวิเคราะห์แนวโน้มของสือ่มวลชนโลกในยุคโลกาภวัิตน์ 

RT 356  การผลิตภาพยนตร์        3(2-2-6)
         Film Production
 ลักษณะและประเภทของภาพยนตร์ หลักการเบ้ืองต้น 
ในการผลติภาพยนตร์ ศกึษาและฝึกปฏบัิตกิระบวนการผลติภาพยนตร์ 
ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต การผลิต และหลังการผลิต

RT 358  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยุกระจายเสียง 3(3-0-6)
         และวิทยุโทรทัศน์  หัวข้อ 1                                                        
         Special Topic 1 in Broadcasting
 การวิเคราะห์เรื่องต่างๆที่เก่ียวข้องกับวิทยุกระจายเสียง 
และโทรทัศน์ โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนด
หัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสม
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RT 359  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยุกระจายเสียง 3(3-0-6)
         และวิทยุโทรทัศน์  หัวข้อ 2                                                          
         Special Topic 2 in Broadcasting
 การวิเคราะห์เร่ืองต่างๆที่เก่ียวข้องกับวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์ โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนด
หัวข้อในการศึกษาแต่ละภาคตามความเหมาะสม

RT 361  เทคนิคการแต่งหน้าส�าหรับงานวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-6)
 Make-up Technique for Television
        ทฤษฎกีารแต่งหน้า การดูแลผวิ การวิเคราะห์สภาพผวิ สดัส่วน
ใบหน้าและการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆบนใบหน้า เรียนรู้การใช้ 
อุปกรณ์แต่งหน้าชนิดต่างๆ ฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าส�าหรับงาน 
โทรทัศน์ประเภทต่างๆ เช่น การแต่งหน้าพิธีกร การแต่งหน้า 
ให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครส�าหรับรายการละครโทรทัศน์ 
ฝึกการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับการจัดแสง เงา ในสตูดิโอ และการ
แต่งหน้าแฟนซี

RT 370  การผลิตรายการข่าววิทยุกระจายเสียง 3(2-2-6)                                                           
 และโทรทัศน์                        
 News Production for Radio and Television
        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตรายการข่าวรูปแบบต่างๆ  
โดยใช้เทคโนโลยีใหม่เพือ่การน�าเสนอทางวิทยุกระจายเสยีงโทรทัศน์ 
และสือ่ใหม่ ศึกษาและฝึกปฏบัิติงานด้านกราฟิก ทีใ่ช้ประกอบการผลติ 
รายการข่าวทางโทรทัศน์ และสื่อใหม่

RT 371  ภาษาไทยเพื่องานวิทยุกระจายเสียง 3(3-0-6)
 และโทรทัศน์ 
 Thai Writing for Broadcasting
         หลกัการใช้ภาษาและเทคนคิการเขียนในแบบต่างๆ การล�าดับ 
ความคิดในการเขียน การใช้ค�าและภาษาที่ถูกต้องเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส�าหรับงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ฝึกทักษะ
การเขียนภาษาไทย

RT 372 การเขียนบทรายการวิทยุกระจายเสียง   3(2-2-6)
 และโทรทัศน์    
 Broadcast Script Writing
 วิธีการ ข้ันตอน และเทคนคิการเขียนบทรายการประเภท
ต่างๆ ส�าหรับวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ รูปแบบและประเภท
ของบทรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์ การเขียน
เพื่อน�าเสนอรายการ การค้นคว้าข้อมูลในการเขียนบท การคิดแบบ
จินตนาการ การใช้ภาษาถ่ายทอดเร่ืองราวให้เป็นภาพและเสียงที่
เหมาะสมกับบทแต่ละประเภท การฝึกฝนใช้เทคนคิและส�านวนภาษา
ส�าหรับการเขียนบท   
 
RT 373  การล�าดับภาพและเทคนิคการใช้กล้อง       3(2-2-6)                                                                                           
         เพื่องานโทรทัศน์   
 Editing and Camera Operating for Television
 การตัดต่อและล�าดับภาพในงานโทรทัศน์ โปรแกรมการ 
ตัดต่อ การใช้เทคนิคพิเศษในการผสมเสียง เทคนิคการใช้กล้อง
โทรทัศน์ส�าหรับงานโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

RT 374 ผู้ประกาศและพิธีกรในการด�าเนินรายการ   3(2-2-6)
  ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์                                                                 
 Announcing in Broadcasting
 การออกเสยีง การใช้ภาษาอย่างถูกต้องในการพดู การอ่าน 
การบรรยาย และการพากย์ บทบาทหน้าที่และทักษะในการเป็น 
ผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ด�าเนินรายการ เทคนิค มารยาท การควบคุม
ตนเองในสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสม ถูกกาลเทศะ และตรงกับ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรที่ดี

RT 377  สถิติและการวิจัยวิทยุกระจายเสียง    3(3-0-6)
 และโทรทัศน์ 
 Statistic and Research in Radio 
 and Television
 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติที่จ�าเป็นส�าหรับการวิจัยวิทยุ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนิด 
คณุลกัษณะของการวิจยั ภาษาทีใ่ช้ในการวิจยัวิทยุกระจายเสยีงและ
โทรทัศน์ วิธีเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การจัด
ตารางข้อมูลการวิเคราะห์ และการเขียนรายงาน การวิจัย อันเป็น
ประโยชน์ต่อวิชาชีพนิเทศศาสตร์
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RT 378 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวการเมือง  3(2-2-6)
 และข่าวเศรษฐกิจทางวิทยุกระจายเสียง
 และโทรทัศน์                                                 
 Political and Business Journalism
 ทฤษฎแีละการฝึกปฏบัิตกิารสือ่ข่าวการเมอืงและเศรษฐกิจ 
ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  คุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบ 
เนื้อหา และเทคนิคการน�าเสนอข่าวการเมืองและข่าวเศรษฐกิจ   

RT 379 การสื่อข่าวและการเขียนข่าวสังคมทั่วไป   3(2-2-6)
 ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง ทางวิทยุกระจายเสียง
 และโทรทัศน์                                  
 Soft News Reporting
 ทฤษฎแีละฝึกปฏบัิตกิารสือ่ข่าว การเขียนข่าวสงัคมทัว่ไป 
ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์  
คุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบ เนื้อหา และเทคนิคการน�าเสนอข่าว
สังคมทั่วไป  ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง  

RT 380  ภาพและเสียงในงานข่าววิทยุกระจายเสียง   3(2-2-6)  
 และโทรทัศน์ 
       Image and Sound  Technique for 
 News Broadcast 
 ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับเสียงในข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับภาพและเสียงในข่าวทางโทรทัศน์ 
การเล่าเร่ืองและการสือ่ความหมายด้วยภาพ รวมท้ังคุณลกัษณะและ
จรรยาบรรณของช่างภาพข่าวโทรทัศน์

RT 381 การผลิตรายการสารคดีเชิงข่าว     3(2-2-6)
 และรายการวิเคราะห์ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
 และโทรทัศน์                                  
 Investigative Journalism
 กระบวนการผลิตรายการสารคดีเชิงข่าวและรายการ
วิเคราะห์ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ ฝึกปฏิบัติการหา
ข้อมูล การเข้าถึงแหล่งข่าว การพัฒนาบท การถ่ายภาพและการ
ล�าดับภาพ รวมถึงการใช้เสยีงบรรยาย เสยีงเพลงและเสยีงประกอบ

RT 382 การสัมภาษณ์ข่าวและการรายงานข่าว   3(2-2-6)
 นอกสถานที่ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์                                  
 Interviewing and Reporting On Location  
 ทฤษฎีและหลักสัมภาษณ์แหล่งข่าวบุคคล รูปแบบการ
สมัภาษณ์ข่าว กระบวนการและล�าดบัข้ันตอนการสมัภาษณ์ข่าว การ
ตัง้ค�าถาม การเป็นผูส้มัภาษณ์ท่ีดี การวิเคราะห์ค�าตอบ ในการเขียนข่าว 
การคัดเลือกตัดตอนมาใช้ในการประกอบข่าว การผลิตรายการ
สัมภาษณ์ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การฝึกปฏิบัติการ
รายงานข่าว ณ จดุเกิดเหตุ การด�าเนนิรายการข่าวนอกสถานที ่โดยเน้น 
การหาข้อมูลในพื้นที่ การควบคุมเวลาและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

RT 383  การก�ากบัและการแสดงส�าหรบังานโทรทศัน์    3(2-2-6)
 Directing and Acting for Television
 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ก�ากับการแสดง 
และนักแสดงในละครโทรทัศน์ เทคนิคการก�ากับและการแสดง
ส�าหรับงานละครโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

RT 384 เทคนิคการแต่งหน้าและออกแบบการ 3(2-2-6)
 แต่งกายเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์   
 Make-up Techniques and Costume Design 
 for Television 
 ข้ันตอนและเทคนคิการแต่งหน้าส�าหรับงานวิทยุโทรทศัน์ 
ประเภทต่างๆ  ฝึกการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับการจัดแสง เงา  
ในสตดูโิอ และการแต่งหน้า ตกแต่งตวัแสดงด้วยเทคนคิพเิศษต่างๆ 
การออกแบบเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับรายการโทรทัศน์

RT 385  การออกแบบฉากและจัดแสงเพื่องานวิทยุ  3(2-2-6)
 กระจายเสียงโทรทัศน์ 
 Scenic and Lighting Design for Television
 พื้นฐานเก่ียวกับฉากและวัสดุประกอบฉากในงานผลิต
รายการโทรทศัน์ หลกัการออกแบบ การเลอืกวัสดุ ฝึกปฏบัิติจดัสร้าง
ฉาก จัดหาวัสดุประกอบฉากส�าหรับรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ 
หลักการข้ันพื้นฐานของการจัดแสง อุปกรณ์ส�าคัญในการจัดแสง
ส�าหรับงานโทรทศัน์ เทคนคิในการจดัแสงให้เหมาะกับรายการ โทรทัศน์ 
ประเภทต่างๆ  ส�าหรับการถ่ายท�านอกสถานที่และในสถานที่ 
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RT 386  การสร้างสรรค์เสียงเพื่องานวิทยุกระจายเสียง3(2-2-6)
 และโทรทัศน์   
 Sound Design for Radio and Television
 คุณลักษณะและประเภทของดนตรีและเสียงประกอบ 
บทบาทและอทิธพิลของดนตรแีละเสยีงประกอบ ท่ีใช้ในรายการวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การผลิตและการเลือกใช้ดนตรีและ
เสียงประกอบ เพื่อสื่อความหมายตามประเภทและรูปแบบรายการ

RT 387 การพากย์เสียงทางวิทยุกระจายเสียง  3(2-2-6)
 และโทรทัศน์       
  Voice Dubbing and Commentary 
 for Broadcasting
 แนวคิดเก่ียวกับการใช้เสียง เพื่อถ่ายทอดความหมาย 
อารมณ์ และความรูส้กึ ธรรมชาตขิองการแสดงผ่านเสยีงมนษุย์ การ
บรรยาย และการพากย์เสยีงในงานวิทยุกระจายเสยีงและโทรทศัน์ วิธี
ใช้ค�าพดู เทคโนโลยีเก่ียวกับเสยีงและอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการบนัทกึเสยีง 
เทคนิคการพากย์เสียงประเภทต่างๆ  

RT 388 การคิดสร้างสรรค์เพื่องานวิทยุกระจายเสียง  3(2-2-6)      
 และโทรทัศน์     
 Creative Thinking in Broadcasting 
   ความหมาย และประเภทของการคดิสร้างสรรค์ หลกัทฤษฎี 
และหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจ 
เทคนิคในการคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างงานวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ การฝึกปฏิบัติและประยุกต์ข้ันตอนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ในการออกแบบงานส�าหรับรายการวิทยุกระจายเสียง
และโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

RT 389  การสื่อสารมวลชนนานาชาติ 3(3-0-6)
 International Broadcasting
 วิเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบระบบและสภาพของสื่อ 
มวลชนในทวีปต่างๆ ได้แก่ ทวีปยุโรป  ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา 
ทวีปออสเตรเลีย และทวีปเอเชีย โดยวิเคราะห์แนวโน้มของสื่อ 
มวลชน โลกเชิงบูรณาการ

RT 390 การวิเคราะห์สื่อด้วยแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา 3(3-0-6) 
 Media and Cultural Studies
         การวิเคราะห์สื่อด้วยแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา ความ
เป็นมาของแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษาต่างๆ การฝึกวิเคราะห์  
สื่อต่างๆ ตามหลักทฤษฎีและแนวคิดด้านวัฒนธรรมศึกษา

RT 391  การวิจารณ์รายการวิทยุกระจายเสียง   3(3-0-6)
 และโทรทัศน์  
 Broadcasting Criticism
  ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์และวิจารณ์รายการวิทยุ
กระจายเสยีง รายการโทรทศัน์ และสือ่ใหม่  การวิเคราะห์เชิงวาทกรรม 
สญัวิทยา และการวิจารณ์โดยใช้ประเดน็เป็นเกณฑ์  หลกัเกณฑ์และ 
แนวทางการวิจารณ์รายการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ 
จรรยาบรรณของนกัวิจารณ์ การฝึกวิเคราะห์ และวิจารณ์รายการวิทยุ 
และโทรทัศน์ประเภทต่างๆ

RT 392 การผลิตสื่อออนไลน์     3(2-2-6)
 Online Multimedia Production
         การสือ่สารออนไลน์ หลกัการเขียนเพือ่สือ่ออนไลน์ เทคนคิ 
มลัติมเีดยี การใช้สือ่สงัคมเพือ่การเสนอข่าว สารคด ีและความบันเทงิ 
จรรยาบรรณและกฎหมายลิขสิทธิ์ ความรับผิดชอบต่อสังคมในสื่อ
ออนไลน์

RT 393  การผลิตสื่อเพื่อชุมชน     3(2-2-6)
         Community Media Production
 สื่อทางเลือกที่เข้ามาแทนท่ีสื่อกระแสหลัก เพื่อรองรับ 
เป้าหมายของชุมชน แนวคิด ความหมาย และกระบวนการเกิดสื่อ
ชุมชน ผลกระทบที่มีต่อสื่อกระแสหลัก ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดสื่อ
ชุมชนในมิติต่างๆ การฝึกปฏิบัติผลิตสื่อเพื่อชุมชน

RT 394  โครงงานเฉพาะบคุคลทางวทิยุกระจายเสยีง    3(2-2-6)                                                                                             
 และโทรทัศน์ 1
 Special Project  in Broadcasting 1
 การน�าแนวคิด และทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์มาประยุกต์
ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและทันสมัย  
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RT 395 โครงงานเฉพาะบุคคลทางวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-6)                                                                          
 และโทรทัศน์ 2    
 Special Project  in Broadcasting 2
 การปฏิบัติเก่ียวกับงานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
เพื่อน�าไปคิดหาวิธีท่ีจะปรับปรุงระบบงานนั้น โดยการน�าเอาทฤษฎี 
แนวคิด และการปฏิบัติทางนิเทศศาสตร์เข้ามาใช้  ให้ระบบงานทัน
สมัยอย่างสร้างสรรค์     

RT 396 การประกอบธุรกิจวิทยุกระจายเสียง     3(3-0-6)
 และโทรทัศน์  
 Radio and Television Production House 
 Management
 แนวคิดและหลกัการของการเป็นผูป้ระกอบการธรุกิจ ผลติ 
รายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ขนาดเล็ก เทคนิคการจัดการ 
ธุรกิจ เทคนิคและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการบริหารธุรกิจให้เกิด 
ก�าไร เทคนิคการบริหารรายการประเภทต่างๆ เทคนิคการน�าเสนอ 
รายการแก่สถานีและผู้สนับสนุนรายการ

RT 397  ธุรกิจกองถ่าย 3(3-0-6) 
 Broadcasting Unit Management
 งานบุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ การจัดคิว 
นักแสดง การเตรียมงานกองถ่ายรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ 
การจัดสรรงบประมาณ การผลิตรายการ การติดต่อประสานงาน 
การก�าหนดอัตราค่าโฆษณา  การดูแลทีมงานกองถ่ายและนักแสดง 
เอกสารการผลิตรายการ และขั้นตอนการผลิตรายการ

RT 398 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง          3(2-2-6)
  และโทรทัศน์เพื่อผู้พิการ                                                           
 Broadcasting  for Disability
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการผลิตบริการและการผลิตรายการ 
เพือ่คนพกิารทางวิทยุกระจายเสยีงและโทรทัศน์เพือ่ส่งเสริมสทิธกิาร 
เข้าถึงสือ่และการใช้ประโยชน์จากเนือ้หาของคนพกิารประเภทต่างๆ 
และเพื่อการสื่อสารให้สังคมเข้าใจและยอมรับ เพื่อให้เกิดความ 
เท่าเทียมกันในสังคม
 

RT 399  การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6)   

 Special Topics for Communication Arts

 การศกึษา ประเดน็ในสงัคมทีเ่กีย่วข้องกับงานนเิทศศาสตร์ 

โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละ

ภาคการศึกษา ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

RT 401  การสัมมนาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์    3(3-0-6)

  Seminar in Radio and Television

         ศกึษา วิเคราะห์ และแลกเปลีย่นความรู้ความคิดเห็นเก่ียวกับ 

วิชาการและวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ ศิลปะการสื่อสารทางวิทยุ

กระจายเสยีงและโทรทัศน์ โดยเน้นการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจบัุน

และสภาพปัญหาของวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในประเทศไทย 

โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนร่วมช้ันเรียนและ

วิทยากรภายนอกในรูปแบบของการสัมมนา

RT 403 การฝึกงานหรือสารนิพนธ์          3 หน่วยกิต

 Internship or Mini Thesis 

 ในภาคการศกึษาสดุท้าย นกัศึกษาทีศ่กึษาวิชาต่างๆ ครบ

หลักสูตร และมีแต้มเฉลี่ยตามเกณฑ์ สามารถเลือกฝึกงานพร้อมทั้ง

ท�ารายงานการฝึกงาน นักศึกษาไม่ได้ฝึกงานจะต้องท�าสารนิพนธ์ 

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

RT 404  การศึกษางานวิทยุกระจายเสียง  3(1-5-6)            

 และโทรทัศน์ในสถานประกอบการ 

         Radio and Televition Visit for Experience

 การศกึษาดงูานด้านโครงสร้างการบรหิารงานวิทยุกระจาย

เสียงและโทรทัศน์ กระบวนการด�าเนินการและการผลิตรายการใน

สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ รวมทั้งสถานประกอบ

การสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  
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RT 410  สหกิจศึกษาทางวิทยุกระจายเสียง  6(600 ช่ัวโมง)
 และโทรทัศน์                                                                                                                                     
 Co-Operative Education in Radio 
 and Television
          ในภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาที่ศึกษาวิชาต่างๆ ครบ
หลกัสตูรและมแีต้มเฉลีย่ตามเกณฑ์ไม่ต�า่กว่า 2.5 รวมท้ังมคุีณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก�าหนด เลือกโครงการสหกิจศึกษา และเข้าเป็น 
พนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการด้านวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทัศน์ พร้อมทั้งท�ารายงานงานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องเข้า
ท�างานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

RT 411  สหกิจศึกษาทางวิทยุกระจายเสียง  6(600 ช่ัวโมง)
 และโทรทัศน์ 1                                                                                                                                   
 Cooperative Education in Radio 
 and Television 1
         นกัศกึษาทีศึ่กษาวิชาต่างๆ ครบหลกัสตุรและมแีต้มเฉลีย่ 
ไม่ต�่ากว่า 2.50 รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วยตามที่ก�าหนด สามารถ 
เลือกสหกิจศึกษา โดยเข้าท�างานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถาน 
ประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และจัดท�ารายงาน 
สรุปผลการท�างานที่ได้รับมอบหมาย

RT 412  สหกิจศึกษาทางวิทยุกระจายเสียง  6(600 ช่ัวโมง)
 และโทรทัศน์ 2                                                                                                                                
 Cooperative Education in Radio 
 and Television 2
รายวิชาบังคับก่อน ; RT 411 สหกิจศึกษาทางวิทยุกระจายเสียง
  และโทรทัศน์ 1
         นักศึกษาผ่านสหกิจศึกษา 1 มาแล้ว ให้ท�างานในฐานะ 
พนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นเวลาอีกไม่น้อย 
กว่า 16 สัปดาห์ พร้อมท้ังท�ารายงานสรุปผลการท�างานท่ีได้รับ 
มอบหมาย

RT 421  การผลิตละคร 3(2-2-6) 
 Drama Production
         กระบวนการและข้ันตอนการผลิตละครโทรทัศน์และสื่อ 
ใหม่ตัง้แต่ข้ันตอนการวางแผนก่อนการผลติ ข้ันตอนการผลติ ข้ันตอน 
หลังการผลิต

RT 422  การผลิตรายการสารคดี 3(2-2-6) 
 Documentary Production
         เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการสารคดี 
โทรทัศน์ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต 
และข้ันตอนหลังการผลิตรายการสารคดี จริยธรรมของการผลิต 
รายการ

RT 423  การผลิตรายการบันเทิง 3(2-2-6) 
 Entertainment Program Production
         เรียนรู ้และฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์รายการบันเทิง 
ประเภทต่างๆ ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ เช่น รายการวาไรตี ้
รายการแข่งขัน รายการสนทนา เป็นต้น เทคนิคการสร้างความ 
สนกุสนาน ความบนัเทิงและการสอดแทรกสาระให้กับผูช้ม จรยิธรรม 
ของการผลิตรายการ

RT 424  การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเด็ก 3(2-2-6) 
 เยาชน และครอบครัว
 Production of Television for Child Youth
 and Family
         เรียนรู้และฝึกปฏิบัติขบวนการสร้างสรรค์และการผลิต 
รายการเพือ่เดก็ เยาวชน และครอบครวั การวิเคราะห์ผูช้มแต่ละกลุม่ 
อายุ เพื่อการสร้างสรรค์รายการท่ีเหมาะสมกับกลุ ่มเป้าหมาย 
จริยธรรมของการผลิตรายการ

RT 425  การผลิตรายการโทรทัศน์บริการชุมชน 3(2-2-6) 
 Television Production for Community service
         การสร้างสรรค์รายการเพือ่พฒันาหรอืแก้ไขปัญหาชุมชน 
ซ่ึงคนในชุมชนได้มส่ีวนร่วมด้วยอย่างแท้จรงิ ประสทิธิภาพในการใช้ 
โทรทศัน์ประเภทบริการชุมชน โดยศกึษาฝึกปฏบัิติงานตัง้แต่ข้ันตอน 
ก่อนการผลิต ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนหลังการผลิต จริยธรรม 
ของการผลิตรายการ
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RT 426  การผลิตรายการโทรทัศน์บริการสาธารณะ 3(2-2-6) 
 Television Production for Public service
         ศกึษาและฝึกปฏบัิต ิการผลติรายการโทรทศัน์ท่ีสอดคล้อง 
กับแนวทางการด�าเนินงานของสถานีโทรทัศน์บริการสาธารณะเพื่อ 
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การศึกษา ศาสนา สุขภาพ ความมั่นคง 
ของรัฐ เด็ก และคนด้อยโอกาส

RT 427  การผลิตข่าวเชิงสืบสวน 3(2-2-6) 
 Investigative News Production
         ศกึษาและฝึกปฏบัิติ การผลติรายการข่าวเชิงสบืสวนทาง 
โทรทัศน์และสื่อใหม่ ต้ังแต่ข้ันตอนการคิดประเด็น การสื่อข่าว  
การรายงานข่าว และการผลิตข่าวเชิงสืบสวนเพื่อเผยแพร่ทางสื่อ 
โทรทัศน์และสื่อใหม่

RT 428  การแสดง 3(2-2-6) 
 Acting
         ทฤษฎแีละการฝึกปฏบัิติการแสดงทางโทรทศัน์และสือ่ใหม่ 
เทคนคิในการแสดงออกทางน�า้เสยีง ท่าทาง การเคลือ่นไหวร่างกาย 
สีหน้าและอารมณ์ ฝึกวิเคราะห์ตีความบทการแสดงและตัวละคร 
เพื่อให้เหมาะสมกับสื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่ประเภทต่างๆ

RT 429  การแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย 3(2-2-6) 
 Make-up Techniques and Costume Design
         ข้ันตอนและเทคนิคการแต่งหน้าส�าหรับรายการโทรทัศน ์
ประเภทต่างๆ ฝึกปฏบัิติการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับองค์ประกอบอืน่ๆ 
ในรายการโทรทัศน์ รวมท้ังฝึกปฏิบัติการแต่งหน้าส�าหรับโทรทัศน์ 
ความคมชัดสูง และการออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ 
ให้เหมาะสมกับรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ฝึกปฏิบัติจัดเสื้อผ้า 
และเครื่องประดับในรายการโทรทัศน์

RT 430  การออกแบบฉากและจัดแสง 3(2-2-6) 
 Science and Lighting Design for Television
         พื้นฐานเก่ียวกับฉากและวัสดุประกอบฉากในงานผลิต 
รายการโทรทัศน์ หลักการออกแบบ การเลือกวัสดุ ฝึกปฏิบัติ 
จดัสร้างฉาก จดัหาวัสดปุระกอบฉากส�าหรับรายการโทรทัศน์ประเภท 
ต่างๆ หลักการข้ันพื้นฐานของการจัดแสง อุปกรณ์ส�าคัญในการ 
จัดแสงให้เหมะสมกับรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ส�าหรับการ 
ถ่ายท�านอกสถานที่และในสถานที่

RT 431  การสื่อสารมวลชนอาเซียนและนานาชาติ 3(3-0-6) 
 ASEAN and International Mass Communication 
         ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ภาพรวมของระบบสื่อสาร 
มวลชนของโลกในยุคปัจจุบัน ในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม 
ประเทศต่างๆทั่วโลก

RT 432 การสื่อสารมวลชนกับสังคม 3(3-0-6) 
 Mass Communication and Society 
         บทบาทของสื่อมวลชนในสังคมและความรับผิดชอบของ 
สื่อต่อสังคมไทย มิติทางสังคมที่ปรากฏในเนื้อหาของสื่อทั้งด้าน 
วัฒนธรรม สังคม เศรษฐศาสตร์ และการเมือง

RT 433 การวิจารณ์สื่อ 3(3-0-6) 
 Media Criticism 
         ทฤษฎีในการวิเคราะห์และวิจารณ์สื่อวิทยุกระจายเสียง 
สื่อโทรทัศน์และสื่อใหม่ การวิเคราะห์เชิงวาทกรรม สัญวิทยา และ
การวิจารณ์โดยใช้ประเด็นเป็นเกณฑ์ หลักเกณฑ์และแนวทางการ
วิจารณ์สือ่ จรรยาบรรณของนกัวิจารณ์ การฝึกวิเคราะห์และวิจารณ์ 
สื่อแต่ละประเภท

RT 434 การคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-6) 
 Creative Thinking in Communication Arts 
         ความหมายและความส�าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
ในงานนิเทศศาสตร์ การพัฒนาส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ และการ 
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานนิเทศศาสตร์

RT 435 การผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศน์ 3(2-2-6) 
 Advertising Production for Television
         การสร้างสรรค์งานโฆษณาส�าหรับสื่อวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์และสื่อใหม่ ทุกข้ันตอนตั้งแต่การวางแผนก่อนการผลิต 
จนได้ผลงานเสร็จสมบูรณ์
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RT 436 การสร้างสรรค์เสียงและการพากย์เสียง 3(2-2-6) 
 Sound Design and Voice Dubbing for
 Broadcasting
         คุณลักษณะ ประเภท บทบาท และอิทธิพลของดนตรี 
และเสยีงประกอบ ทีใ่ช้ในรายวิทยุกระจายเสยีงและโทรทัศน์ แนวคดิ  
เกี่ยวกับการใช้เสียง เพื่อถ่ายทอดความหมาย อารมณ์ และความ 
รูส้กึ ธรรมชาติของการแสดงผ่านเสยีงมนษุย์ การผลติและการเลอืก 
ใช้ดนตรีและเสียงประกอบเพื่อสื่อความหมาย ตามประเภทและรูป 
แบบรายการ เทคนิคการพากย์เสียงแต่ละประเภท

RT 437 การสร้างสรรค์สื่อบูรณาการสื่อสมัยใหม่ 3(2-2-6) 
 Convergence Media Production
 การผลิตและสร้างสรรค์ บูรณาการหลอมรวมสื่อดั้งเดิม 
สู่สื่อใหม่ การใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้วยหลักการ 
เขียนเพื่อสื่อออนไลน์ เทคนิคมัลติมีเดีย วิดีโอ ภาพกราฟิก ในการ 
น�าเสนอข่าย สารคดี และความบันเทิง โดยยึดหลักจรรยาบรรณ 
กฎหมายลิขสิทธิ์ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการ 
น�าเสนอสื่่ีอสมัยใหม่

RT 438 การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-6) 
 หัวข้อที่ 1
 Special Topics 1 for Communication Arts
 การศกึษา ประเดน็ในสงัคมทีเ่กีย่วข้องกับงานนเิทศศาสตร์ 
โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละ 
ภาคการศึกษาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

RT 439 การศึกษาเฉพาะเรื่องเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-6) 
 หัวข้อที่ 2
 Special Topics 2 for Communication Arts
 การศกึษา ประเดน็ในสงัคมทีเ่กีย่วข้องกับงานนเิทศศาสตร์ 
โดยสาขาวิชาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและก�าหนดหัวข้อในแต่ละ 
ภาคการศึกษาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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S
SC
SC 103  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพ 3(3-0-6)
 ชีวิตและสังคม
 Sciences and Technology for Quality of Life
 and Society
 แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรูใ้หม่ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต พลังงาน อาหาร
เพือ่สขุภาพ พนัธกุรรม ความสมัพนัธ์ของสิง่มชีีวิตกับสภาพแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกและบรรยากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการป้องกันแก้ไข

SC 104 สุขภาพเพื่อชีวิต   3(3-0-6)
 Health for Life
 การดูแลส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเองและผู้อื่น 
ปัจจยัทางสิง่แวดล้อมท่ีมผีลต่อสขุภาพ แนวปฏบัิตใินการดแูลสขุภาพ
กายสุขภาพจิต การป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคลและการประยุกต์ใช้
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ST 201   หลักสถิติ  3(3-0-6)
 Principles of Statistics 
 สถิติกับการตัดสินใจและวางแผนในการด�ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น และการแจกแจงความ
น่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ การแจกแจงแบบทวินาม แบบปัวส์ซอง และ 
แบบปกติ ประชากรและตัวอย่าง การส�ารวจตัวอย่าง การประมาณ
ค่าและการทดสอบสมมติฐาน เก่ียวกับค่าเฉลี่ยและค่าสัดส่วนของ
ประชากรชุดเดียวและสองชุด การวางแผนการทดลองเบื้องต้นและ
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเลขดัชนี

ST 205   สถิติและการวิจัยทางสังคมศาสตร์  3(3-0-6)
 Statistics and Research for Social Science 
 สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน ในการด�ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ การแจกแจงแบบปกติ ประชากรและตัวอย่าง การ
ส�ารวจตวัอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมตฐิานเก่ียวกับ 
ค่าเฉลี่ยและสัดส่วนของประชากร และการวิเคราะห์ การถดถอย 
เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้กับทางสังคมศาสตร์
 หลักการเขียน ศิลปะการเรียบเรียงถ้อยค�า การใช้ภาษา
และส�านวนโวหาร การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ และการ
เขียนประเภทอื่นๆ 

ST 211   สถิติธุรกิจ  3(3-0-6)
 Business Statistics   
 ความส�าคญัของสถิตใินการด�าเนนิธรุกิจ สถิติเชิงพรรณา 
สถิตเิชิงอนมุานและการประยุกต์ใช้ การเก็บรวบรวมและการน�าเสนอ 
ข้อมลูทางสถิต ิการวิเคราะห์ข้อมลูเบ้ืองต้น ตวัแปรสุม่ ความน่าจะเป็น 
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่า 
จะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องที่ส�าคัญ การแจกแจงฟังก์ชันที่ได้รับจาก 
ตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ 
ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
อย่างง่าย การทดสอบส�าหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปความถี่

ST 212   หลักสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น  3(3-0-6)
 Principles Statisitcs and Introduction to
 Research Methodology  
 การใช้สถิติในงานวิจยั ตัวแปรสุม่ความน่าจะเป็น และการ 
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่ การแจกแจงแบบปกต ิประชากร
และตวัอย่าง เทคนคิการสุม่ตัวอย่าง การใช้โปรแกรมส�าเร็จรปูในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล ในการประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การ 
วิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น และ 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การประยุกต์สถิติเพื่องานวิจัยทางบัญชี 
วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการวิจัย ประเภทของการวิจัย
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ST 213   หลักสถิติและความน่าจะเป็น  3(3-0-6)
 Statisitcs and Probability
 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น สถิติพรรณนา การประมาณค่า 
และทดสอบสมมติฐานเชิงสถิต ิตัวแปรสุม่ การแจกแจงของตวัแปรสุม่ 
แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การแจกแจกของตัวสถิติและการ 
ประยุกต์ใช้กับการตัดสินใจและการวางแผนส�าหรับการด�ารงชีวิต 
ประจ�าวัน การสุ่มตัวอย่างและการก�าหนดขนาดตัวอย่าง
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TH 103  ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 3(3-0-6)
 Communication Skills in Thai
 ค�าและความหมาย การเรียบเรียงประโยคและการแก้ไข
ประโยคบกพร่อง การย่อความ การเรียบเรียงข้อมูลจากเอกสาร  
การเขียนย่อหน้า และการเขียนเรียงความ

TH 201 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย 1 3(3-0-6)
 Background of Thai Literature 1
 วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยสมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์ 
ตอนต้น ในด้านรูปแบบค�าประพันธ์ เนื้อหา ตลอดจนลักษณะเด่น
และคุณค่าของวรรณคดีเรื่องส�าคัญ

TH 202 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย 2 3(3-0-6)
 Background of Thai Literature 2
 วิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 จนถึง
ปัจจบัุน ในด้านรปูแบบ เนือ้หา ตลอดจนลกัษณะเด่นและคณุค่าของ
วรรณกรรมเอกเรื่องส�าคัญ

TH 203  ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6)
 Language and Culture
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม การเลือกใช้
ภาษารูปแบบต่างๆตามเง่ือนไขทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมการใช้ภาษา
ไทยในเรื่องระดับของภาษา ค�าราชาศัพท์ ส�านวน ค�าพังเพย และ
ค�าต้องห้าม

TH 304 การอ่านเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6)
 Critical Reading
 หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์และวิจารณ์ข้อเขียน ข่าว 
บทความ บทประพนัธ์ วรรณกรรม และงานวจิารณ์  การฝึกวิเคราะห์ 
และวิจารณ์งานเขียนประเภทต่างๆ 

TH 305  การเขียนบันทึก สรุปความและรายงาน 3(3-0-6) 
 การประชุม  
 Note-Taking, Summarizing and Minutes 
 Writing
 หลักและวิธีการเขียนบันทึกและสรุปความจากแหล่งความรู้ 
ต่างๆ รปูแบบและวิธีการเขียนรายงานการประชุม การฝึกเขียนบันทกึ 
และสรุปความจากการฟัง การสังเกต การดูงาน และการฝึกเขียน
รายงานการประชุม

TH 307  การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3(3-0-6)
 Thai for Business Communication
 การเขียนรายงานทางธรุกิจ จดหมายธรุกิจ บันทึกข้อความ 
การเขียนบรรยายสรุป ศิลปะการใช้ภาษาเขียนเพื่อการต่อรองทาง
ธุรกิจ

TH 308  ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย 3(3-0-6)
 General Knowledge of the Thai Language
 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับภาษาไทย ระบบเสียง และระบบ
ไวยากรณ์ของภาษาไทย

TH 309 ความหมายของค�าและประโยคในภาษาไทย 3(3-0-6)
 Semantic Meaning of Thai Words   
 and Sentences
 ความหมายประจ�าค�า ความสัมพันธ์ทางความหมาย
ระหว่างค�า การตีความความหมายแบบต่างๆของประโยค

TH 310  สัมมนาการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน 3(3-0-6)
 Seminar in Current Thai Usage
 การวิเคราะห์ลักษณะและปัญหาของการใช้ภาษาไทย 
ในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข

TH 311 วรรณกรรมกับสังคม 3(3-0-6)
 Literature and Society
 ความสมัพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสภาพสงัคม  การเมอืง 
การปกครอง  เศรษฐกิจ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และความเชื่อ 
ภาพสะท้อนของสังคมจากวรรณกรรมไทยสมัยต่างๆ
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TH 312 วรรณกรรมเอกของไทย 3(3-0-6)
 Masterpieces of Thai Literature
 เนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ลักษณะเด่นและคุณค่าของ
วรรณกรรมเอกของไทยในสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

TH 314 การพูดเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6)
 Business Speaking
 หลักมนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสาร การร่างบทพูด เทคนิค
การสัมภาษณ์  และการพูดทางธุรกิจในโอกาสต่างๆ 

TH 316 การเขียนเชิงปริทัศน์ 3(3-0-6)
 Review Writing
 หลกัการเขียนเชิงปรทิศัน์ วเิคราะห์ลกัษณะงานเขียนเชิง
ปริทศัน์ท่ีปรากฏในสือ่มวลชน การฝึกเขียนเชิงปริทศัน์ประเภทต่างๆ 

TH 317 การเขียนบทความและสารคดี 3(3-0-6)
 Article and Non-Fiction Writing
 หลกัการเขียนบทความและสารคดีประเภทต่างๆ วิเคราะห์ 
ลักษณะการเขียน การฝึกเขียนบทความและสารคดี

TH 318 การเขียนบันเทิงคดี 3(3-0-6)
 Fiction Writing
 องค์ประกอบ หลักการเขียนบันเทิงคดี วิเคราะห์ลักษณะ
การเขียน การฝึกเขียนบันเทงิคดีร้อยแก้ว ประเภทนทิานและเร่ืองสัน้ 

TH 319  การเขียนร้อยกรอง 3(3-0-6)
 Poetry Writing
 รูปแบบ หลักการประพันธ์ร้อยกรองไทยแต่ละประเภท 
การฝึกเขียนร้อยกรองประเภทต่างๆ 

TH 320 การเขียนเพื่อการแสดง 3(3-0-6)
 Script Writing
 หลักและกลวิธีการเขียนบทและแปรรูปวรรณกรรมเพื่อ
การแสดงประเภทต่างๆ การฝึกเขียนบทเพื่อการแสดง

TH 321 การใช้ภาษาไทยเพื่อการน�าเสนอ 3(3-0-6)
 Thai for Presentation
 หลักการน�าเสนอ การใช้ภาษาไทยเพื่อการน�าเสนอ 
ในรูปแบบต่างๆ การรายงาน การขาย การประชาสัมพันธ์  

TH 322 ภาษาไทยในสื่อมวลชน 3(3-0-6)
 Thai in the Mass Media
 ลักษณะภาษาไทยที่ ใช ้ในสื่อมวลชนประเภทต่างๆ   
อิทธิพลของภาษาสื่อมวลชนต่อการใช้ภาษาในสังคมไทยปัจจุบัน

TH 323 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6)
 Foreign Language Components 
 in the Thai Language
 ค�าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงเรื่อง
เสียงและความหมาย เน้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

TH 324 ส�านวนการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)
 Written Styles in the Thai Language
 ส�านวนภาษาแบบต่างๆท่ีใช้ในภาษาไทยปัจจบัุน การวิเคราะห์ 
ผลงานของนักเขียนที่มีส�านวนภาษาเป็นเอกลักษณ์

TH 325 วรรณกรรมส�าหรับเด็ก 3(3-0-6)
 Literature for Children
 รปูแบบ เนือ้หา และองค์ประกอบของวรรณกรรมส�าหรับ
เด็ก กลวิธีการเขียนวรรณกรรมส�าหรับเด็ก การฝึกเขียน

TH 326 วรรณกรรมนิราศ 3(3-0-6)
 Literary Works in Nirat Genre
 ความหมาย ทีม่า รปูแบบ เนือ้หา แนวคดิ ของวรรณกรรม 
นิราศ เลือกศึกษาเรื่องที่ส�าคัญ

TH 328 วรรณกรรมพุทธศาสนา 3(3-0-6)
 Buddhist Literature
 รูปแบบ เนื้อหา และคุณค่าของวรรณกรรมพุทธศาสนา
พากย์ไทย เลือกศึกษาเรื่องที่ส�าคัญ



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  j  3 

TH 329 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6)
 Literary Criticism
 ความเป็นมาของการวิจารณ์วรรณกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับศาสตร์อืน่ๆ   แนวทางการวิจารณ์แบบต่างๆ  
การฝึกวิจารณ์วรรณกรรมไทย 

TH 331 วรรณกรรมการแสดง  3(3-0-6)
 Dramatic Literature
 ประเภท ลักษณะ และวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย 
ที่เกี่ยวกับการแสดง

TH 332 วรรณกรรมค�าสอน  3(3-0-6)
 Didactic Literature
 การจ�าแนกวรรณกรรมค�าสอนตามผู้รับค�าสอน แนวคิด 
ภูมิปัญญา สภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และค่านิยมของ 
คนไทย ที่สะท้อนในวรรณกรรมค�าสอน เลือกศึกษาเรื่องที่ส�าคัญ

TH 333 วรรณศิลป์ในเพลง 3(3-0-6)
        Literary Arts in Songs
         ภาษาไทยในเพลงประเภทต่างๆ  ภาษาวรรณศลิป์  เกรด็ 
วรรณคดีไทย โลกทัศน์และภาพสังคมที่สะท้อนจากเพลงไทย

TH 334 การเขียนเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
         Academic Writing
         การเขียนเชิงวิชาการรูปแบบต่างๆ การใช้ภาษาและ
ส�านวนโวหารเชิงวิชาการ การศึกษาค้นคว้า การรวบรวมและเรียบ
เรียงข้อมูล การอ้างอิง  

TH 335 การบรรณาธิกร                         3(3-0-6)
       Editing 
 หน้าทีข่องบรรณาธกิาร  หลกัการบรรณาธกิรหนงัสอืเล่ม
และนิตยสาร การฝึกงานบรรณาธิกร  

TH 336 อารมณ์ขันในภาษาไทย         3(3-0-6)
 Humor in Thai Language
 หลักการสร้างอารมณ์ขัน การใช้ภาษาไทยเพื่อสร้าง
อารมณ์ขัน การวิเคราะห์ภาษาไทยทีใ่ช้สร้างอารมณ์ขันในสือ่ประเภท
ต่างๆ การฝึกเขียนเรื่องข�าขัน

TH 337  การสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างประเทศ 3(3-0-6)
 Teaching Thai to Non-native Speakers
รายวิชาบังคับก่อน : TH 308 ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย
      ทฤษฎีการสอนภาษาต่างประเทศ ความรู้ทางสัทศาสตร์ 
และวากยสัมพันธ์ท่ีจ�าเป็นต่อการสอน การวิเคราะห์หนังสือเรียน
ภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ การสร้างเอกสารการสอน แบบฝึกหัด 
และกิจกรรม การฝึกสอนในห้องเรียนจ�าลอง

TH 338 การพัฒนาทักษะการพูด 3(3-0-6)
 Speaking Skill Development
 หลักการพูด การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น 
การพดูแนะน�าตวั การพดูเล่าเรือ่ง การพดูแสดงความคิดเห็น การพดู 
ชักจูงใจ การสัมภาษณ์ การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดในโอกาสพิเศษ
ต่างๆ

TH 339 การพัฒนาทักษะการอ่าน 3(3-0-6)
 Reading Skill Development
 หลักการอ่านและวิธีการอ่านที่ถูกต้อง การอ่านเร็ว การ
อ่านเรื่องประเภทวิชาการและเร่ืองทั่วๆ ไป การจับใจความ การ
ตีความ การวิเคราะห์แนวคิดและจุดมุ่งหมายของผู้เขียน

TH 340 การพัฒนาทักษะการเขียน 3(3-0-6)
 Writing Skill Development
 หลักการเขียน ศิลปะการเรียบเรียงถ้อยค�า การใช้ภาษา
และส�านวนโวหาร การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความ และการ
เขียนประเภทอื่นๆ 

TH 341 การเขียนสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
 Creative Writing
 หลกัการเขียน การเลอืกเรือ่งและแนวคดิ  การสร้างโครง
เร่ืองและองค์ประกอบอืน่ๆ กลวิธกีารเขียนสร้างสรรค์ประเภทสารคดี
และบันเทิงคดี

TH 342 วรรณกรรมไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 Modern Thai Literature
 วรรณกรรมไทยสมยัใหม่ ตัง้แต่สมยัรชักาลท่ี 5 เป็นต้นมา 
ในด้านเนื้อหา รูปแบบ แนวคิด ตลอดจนสภาพและแนวโน้มของ
วรรณกรรมไทยในอนาคต
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TH 343 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(3-0-6)
 The Art of Oral Reading
         กระบวนการเปล่งเสียง หลักและวิธีการอ่านบทประพันธ์
แต่ละประเภท เน้นการอ่านออกเสยีงเพือ่สือ่ความหมายและอารมณ์

TH 344 วรรณกรรมสตรีศึกษา 3(3-0-6)
 Women Studies Literature
         ภาพสะท้อนของสตรีจากวรรณกรรมไทย การศึกษา 
เปรียบเทียบความคิด ค่านิยม ความเช่ือ เก่ียวกับสตรีที่ปรากฏ 
ในวรรณกรรมต่างสมัย

TH 345 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด 3(3-0-6)
 Personality and Speech Development
 ความหมายและความส�าคัญของบุคลิกภาพ การพัฒนา
บุคลกิภาพในด้านการแต่งกาย การวางตน มารยาทในการเข้าสมาคม 
มุ ่งเน้นการปรับปรุงและการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีในการพูด  
การฝึกพูดในโอกาสต่างๆ 

TH 350 ทักษะการน�าเสนอ 3(3-0-6)
 Presentation Skills
 หลักการน�าเสนอผลงาน หลักจิตวิทยาเพื่อสร้างมนุษย 
สัมพันธ์และโน้มน้าวใจ การเตรียมร่าง การเตรียมอุปกรณ์ ทักษะ
การใช้ภาษา การสื่อสารและการใช้น�้าเสียงในการน�าเสนอผลงาน 
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการน�าเสนอผลงาน การสร้างความมั่นใจ
ในการพูดในที่ชุมนุมชน

TH 402 การฝึกงานวิชาชีพ 3(200 ช่ัวโมง)
 Professional Experience
 นักศึกษามีหน่วยกิตสะสมรวมไม่ต�่ากว่า 80 หน่วยกิต 
และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า 2.00 จะต้องฝึกงานในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง  พร้อมทั้งรายงานการฝึกงาน 

TO 201 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Tourism Industry
 ความเป็นมา ความหมาย ความส�าคัญของการท่องเที่ยว  
องค์ประกอบส�าคัญของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ปัจจยัทีม่อีทิธพิล  
ต่อการท่องเท่ียว ผลกระทบจากการท่องเท่ียวทีม่ต่ีอเศรษฐกิจ สงัคม 
และวัฒนธรรม นโยบายส่งเสริมการท่องเทีย่วของรฐั กฎหมายส�าคญั 
เก่ียวกับการท่องเทีย่ว องค์กรทีเ่ก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวในประเทศ 
และระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ในการพฒันาการท่องเทีย่ว สถานการณ์การท่องเทีย่วในปัจจบุนัและ 
แนวโน้มของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท้ังภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

TO 202  วิวัฒนาการของสังคมไทย   3(3-0-6)
 Evolution of Thai Society
 ความส�าคัญและการแบ่งสมัยทางประวัติศาสตร์รัฐและ 
อาณาจักรในดินแดนประเทศไทย วิวัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครอง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศและรัฐใกล้เคียง พัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจของไทยในด้านต่างๆ 
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมา ลักษณะสังคมไทยในปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต

TO 203  ความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรม    3(3-0-6)
 การท่องเที่ยว
 Social Responsibility in Tourism Industry
 ความส�าคัญ หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม 
แนวทางการจดัการท่ีแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในอตุสาหกรรม 
การท่องเที่ยว จริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบในสังคมและ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปัญหา
ทางจริยธรรมในธุรกิจการท่องเทีย่วและการโรงแรม แนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

TO
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TO 204  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม   3(3-0-6)
 การท่องเที่ยว
 Human Resources Management in Tourism 
 Industry   
 ความหมาย ความส�าคัญ หลักการ แนวทาง และ 
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายเก่ียวกับการท�างาน แรงงาน 
สัมพันธ์ ปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการ 
ท่องเที่ยว และแนวทางแก้ไขกรณีพิพาทแรงงาน กรณีศึกษา

TO 205  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourist Behavior
 ความหมาย ความส�าคัญ แรงจูงใจในการเดินทาง ความ
ต้องการและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันของนักท่องเท่ียว โดยจ�าแนก
ตามเช้ือชาติ วัฒนธรรม และสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
การเลือกจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียว และการศึกษาความ 
พึงพอใจของนักท่องเที่ยว

TO 301 การพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรการท่องเทีย่ว 3(3-0-6)
 Tourism Resource Development 
 and Conservation  
 ความหมาย ความส�าคัญ ประเภททรพัยากรการท่องเทีย่ว 
ระบบนิเวศและความสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว แนวคิดและหลักการ
ในการอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
เชิงนเิวศ รูปแบบและกิจกรรมการท่องเทีย่วท่ีส่งเสรมิการอนรุกัษ์และ
การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน บทบาทความความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวข้อง กรณศีกึษา 
การศึกษานอกสถานที่

TO 302  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourism Geography
 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยว ลักษณะทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ของแหล่งท่องเที่ยวทั้งของโลกและ
ประเทศไทย แผนที่และเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว การแบ่งเขต
เวลาและเขตวัฒนธรรมของโลก การน�าความรู้ด้านภูมิศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

TO 303  งานมัคคุเทศก์   3(2-2-6)
 Tour Guiding
 ความหมาย ประเภท บทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของ
มคัคุเทศก์ วิธกีารปฏบัิติงาน เทคนคิการน�าเทีย่ว การฝึกพดูให้ข้อมลู
รายการน�าเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และบริการส�าหรับนักท่องเที่ยว 
มนุษยสัมพันธ์ส�าหรับงานมัคคุเทศก์ การรักษาความปลอดภัยให้ 
นกัท่องเท่ียว กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องในงานมคัคุเทศก์ ระเบียบพธิกีารเข้า
ออกราชอาราจกัรและพธิกีารทางศุลกากร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
การศึกษานอกสถานที่

TO 304 ศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อการน�าเที่ยว    3(3-06)
 Thai Arts and Culture for Guided Tours
 ความหมาย ความส�าคัญ ประเภทและลกัษณะของศลิปะ
และวัฒนธรรมไทยเพื่อการน�าเที่ยว โดยศึกษาจากงานศิลปกรรมใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงวรรณคดี 
ทัศนศิลป์ และนาฎศิลป์ดนตรี การศึกษานอกสถานที่

TO 305  การตลาดการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Tourism Marketing
 ความหมาย ความส�าคัญของการตลาด และการตลาด 
การท่องเที่ยว อุปสงค์และอุปทานการท่องเท่ียว สภาพแวดล้อม 
การตลาด พฤติกรรมการซ้ือของนักท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด
การท่องเที่ยว องค์ประกอบและการพัฒนาส่วนประสมการตลาด 
การด�าเนนิงานการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ กรณศีกึษา

TO 306  การจัดการธุรกิจน�าเที่ยว   3(3-0-6)
 Tour Business Management
 ความส�าคัญ ประเภทธุรกิจน�าเท่ียว การจัดต้ังบริษัท 
โครงสร้างการจดัการและการด�าเนนิงาน รปูแบบของการจดัน�าเท่ียว 
การวางแผนรายการน�าเที่ยว การค�านวณต้นทุนและราคาขาย การ
ตดิต่อธรุกิจกับตวัแทนการท่องเทีย่วและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง กลยุทธ์
การตลาด การบริหารงานบุคคลและการเงิน การจัดการความเสี่ยง 
ปัญหาและแนวโน้มการด�าเนินการด�าเนินธุรกิจจัดน�าเที่ยว กรณี
ศึกษา
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TO 307  การจัดการธุรกิจการบิน   3(2-2-6)
 Airline Business Management
 วิวัฒนาการ ประเภท ลักษณะ และการด�าเนินงานของ
ธรุกิจการบิน องค์กรการบินพาณชิย์ในประเทศและระหว่างประเทศ 
การวางแผนกลยุทธ์ในธรุกิจการบิน การจดัการในเทีย่วบิน มาตรฐาน
การให้บริการของสายการบิน งานส�ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร 
งานบริการภาคพื้นดิน การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในธุรกิจการบิน

TO 308  วิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6)
 Research Methods for Tourism 
 and Hotel Studies
 ความหมายและความส�าคัญของการวิจัย ลักษณะและ
ประเภทการวิจัยด้านการท่องเท่ียวและการโรงแรม กระบวนการ
วิจยั การก�าหนดปัญหา การเก็บรวบรวมข้อมลู การประมวลผลและ
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การน�าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในกิจการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

TO 309  การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม    (3-0-6)
 การท่องเที่ยว
 Tourism Industry Planning and Development
 ความส�าคัญและนโยบายในการวางแผนและพัฒนา 
อตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว ผลกระทบท่ีมต่ีออตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
ประเภทและกระบวนการในการวางแผน ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวโน้ม
และทิศทางในการวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา

TO 310  มรดกไทย   3(3-0-6)
 Thai Heritage
 ความหมาย ความส�าคัญ การสร้างสรรค์และสืบสาน
มรดกทางภูมิปัญญาไทย โครงสร้างสังคมและวิถีชีวิตคนไทย 
พุทธศาสนา คติความเช่ือ พระราชพิธีท่ีส�าคัญ เทศกาลและงาน
ประเพณีไทย อาหารไทย หัตถกรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
การศึกษานอกสถานที่

TO 311  โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ 3(3-0-6)
 ในประเทศไทยเพื่อการน�าเที่ยว  
 Archaeology and Art History 
 in Thailand for Guided Tours
 ความหมาย ความส�าคัญ แหล ่งโบราณคดีสมัย
ประวัตศิาสตร์ท่ีส�าคญั ส�าหรบัการน�าเทีย่วในประเทศไทย พฒันาการ
และรูปแบบทางศลิปกรรม สถาปัตยกรรม ประตมิากรรม และจติรกรรม 
ที่ปรากฏในแหล่งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของไทย การศึกษานอกสถานที่

TO 312  ธุรกิจการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว   3(3-0-6)
 Transportation Business for Tourism
 ความส�าคัญ ประเภท รปูแบบของธรุกิจการขนส่งทางบก 
ทางน�้า ทางอากาศ ในบริบทของการท่องเท่ียว ความเป็นมาและ
องค์ประกอบของการขนส่ง การจัดสรรทรัพยากรในการขนส่ง 
การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งและบริการการ 
ท่องเที่ยว ระบบการบริการผู้โดยสารในยานพาหนะ การค�านวณค่า
โดยสาร ตลอดจนกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ

TO 313  โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ 3(3-0-6)
 ในกลุ่มประเทศอาเซียน   
 Archaeology and Art History in ASEAN 
 Countries
 ประเภทแหล่งโบราณคดีที่ส�าคัญส�าหรับการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ในประเทศกลุม่อาเซียน พฒันาการของงานศลิปะและ
วัฒนธรรมทีอ่ยู่ในเส้นทางการท่องเท่ียวภายในภมูภิาค ความสมัพนัธ์ 
เชื่อมโยงกับศิลปะวัฒนธรรมในประเทศไทย การน�ามาประยุกต์ใช้
เพื่อการท่องเที่ยว การศึกษานอกสถานที่
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TO 314  ทรัพยากรการท่องเที่ยวของอาเซียน  3(3-0-6)
 ASEAN Tourism Resources
 วิวัฒนาการ นโยบายการท่องเทีย่วในประเทศกลุม่อาเซียน 
ประเภททรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีส�าคญั ด้านธรรมชาต ิประวตัศิาสตร์ 
และวัฒนธรรม ในกลุม่ประเทศอาเซียน รูปแบบและการพฒันาการ
ท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิก ปัญหาและ
อุปสรรคของการพัฒนาการท่องเที่ยว การศึกษานอกสถานที่

TO 315 ศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการน�าเที่ยว   3(3-0-6)
 Western Arts and Culture for Guided Tours
 ศิลปะและวัฒนธรรมตะวันตกท่ีเก่ียวข้องกับการน�าชม
แหล่งท่องเท่ียวต่างประเทศ การแบ่งยุคสมัย แนวคิดและรูปแบบ
ทางศิลปกรรมต้ังแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบัน กรณีศึกษาศิลปะ
วัฒนธรรมตะวันตกในประเทศไทย

TO 316  การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน   3(3-0-6)
 Sustainable Tourism Management
 ความเป็นมา แนวคิดและรูปแบบของการจัดการการ 
ท่องเทีย่วแบบย่ังยืน ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนในด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม บทบาทของกลุ่มผู้เก่ียวข้องในการพัฒนาสู่
ความยั่งยืน แนวทางการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนภายในประเทศ 
การจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วม ปัญหาและแนวโน้ม 
กรณีศึกษา การศึกษานอกสถานที่

TO 317 การพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว  3(3-0-6)
 Tourism Destination Development
 ความหมาย ลกัษณะของจดุหมายปลายทางท่องเท่ียวและ
แหล่งท่องเทีย่วประเภทต่างๆ แนวคิดและตัวช้ีวัดในการพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการ การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
และความสามารถในการรองรับ การสือ่ความหมายในแหล่งท่องเทีย่ว 
แนวทางและกระบวนการในการพัฒนาจุดหมายปลายทางการ 
ท่องเที่ยว การศึกษานอกสถานที่

TO 318  ธุรกิจเรือส�าราญ   3(3-0-6)
 Cruise Business
 วิวัฒนาการ ประเภท และลักษณะของเรือส�าราญ 
โครงสร้างการบริหารและการด�าเนินงานธุรกิจเรือส�าราญ รูปแบบ
การบริการและกิจกรรมสันทนาการ การปฏิบัติงานภาคพื้นดินและ
บนเรือส�าราญ เส้นทางการเดนิเรอืส�าราญท่ีส�าคัญ การตลาด ความ
ปลอดภัย และกฎระเบียบส�าหรับธุรกิจเรือส�าราญเพื่อการท่องเที่ยว

TO 401  สัมมนาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   3(3-0-6)
 Seminar in Tourism and Hotel Industry  
 การน�าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น ่าสนใจและเป็น
ประเด็นส�าคัญ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

TO 410  สหกิจศึกษา   6(600 ช่ัวโมง)
 Co-Operative Education
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะพนักงาน
ช่ัวคราว ท่ีได้รับมอบหมายงานซ่ึงสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพการท่อง
เที่ยวและการบริการเพื่อการท่องเที่ยว หรือตามที่ได้ก�าหนดไว้ การ
เขียนรายงานและการสัมมนาน�าเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ นิเทศก์
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W 
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WS 201  หลักวิศวกรรมศาสตร์ส�าหรับงานประปา 3(3-0-6)
 Principles of Engineering for Waterworks
 กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์เบ้ืองต้น มาตรฐาน 
วิศวกรรมของการก่อสร้างวางระบบท่อประปา และงานโยธาท่ี
เกี่ยวข้อง

WS 301  ชลศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
 Introduction to Hydraulics
 คุณสมบัติการไหลของของไหล หลักการเกี่ยวกับการไหล 
ของของไหล การไหล สมการพลงังานและพลงังานการไหล การไหล 
ในท่อ การไหลในทางน�้า การวัดอัตราการไหลของน�้าและโครงสร้าง 
ต่างๆ ทีเ่ก่ียวกับการส่งจ่ายน�า้ การระบายน�า้ การวิเคราะห์โครงข่าย 
ระบบท่อ แบบจ�าลองทางชลศาสตร์

WS 302  หลักการการออกแบบและก่อสร้าง 3(3-0-6)
 ระบบประปา
 Principles of Waterworks Design  
 and Construction
 หลกัการส�ารวจ ออกแบบระบบประปา ฝึกปฏบิตัใินสภาพ 
พืน้ท่ีทีห่ลากหลาย วิธกีารใช้เครือ่งมอืและเทคนคิทีเ่ก่ียวข้อง การอ่านแบบ 
และการก่อสร้างระบบประปา

WS 303  การบริหารงานซ่อมบ�ารุงระบบท่อประปา 3(3-0-6)
 Pipeline Maintenance Management
 การวางแผนและควบคุมกิจกรรมการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบ
ท่อประปาและงานโยธาที่เกี่ยวข้อง การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน และ
คาดการณ์ การจัดท�ารายงานการบ�ารุงรักษา การประเมินผล การ
บ�ารุงรักษาและตัวชี้วัด การตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบ 
ท่อประปา

WS 304  ระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน�้า 3(3-2-6)
 Electrical and Pumping Systems
 ทฤษฎีและการปฏิบัติเก่ียวกับนิยามพื้นฐาน วงจรไฟฟ้า 
กระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ หน่วยวัดทางด้านไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสและสามเฟส เคร่ืองวัดไฟฟ้า การใช้งานของ
วัสดุอุปกรณ์ในการติดต้ังระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า
ในระบบประปา เครื่องสูบน�้าประปาและระบบส่งจ่ายน�้า

WS 305 เครื่องมือวัดและการวัดในงานอุตสาหกรรม 3(3-2-6)
 ประปา
 Tools and Measurement in Waterworks
  Systems
 หลกัการท�างานและการใช้งานของเคร่ืองมอืวัดชนดิต่างๆ 
ในการวัดความดัน การไหล อณุหภมูริะดบัความช้ืน ความถ่วงจ�าเพาะ 
ความเป็นกรดเป็นด่าง ความน�าไฟฟ้าของของแข็งของเหลวและก๊าซ 
การวัดเชิงวิเคราะห์ เครือ่งบันทกึค่าอปุกรณ์เช่ือมโยงเคร่ืองมอืวัดกับ 
ระบบควบคุมกระบวนการ ตลอดจนการใช้ปรับเทียบตรวจซ่อมและ 
บ�ารุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ

WS 306  การจัดการเทคโนโลยีประปา 3(3-0-6)
 Technological Management in Waterworks
 แหล่งน�า้เพือ่อปุโภคและบริโภค ปริมาณน�า้ใช้ คุณภาพน�า้ 
กระบวนการปรับสภาพน�้าให้สะอาด การส่งน�้าและจ่ายน�้าประปา 
ความดันของน�า้ การติดต้ังและควบคุมระบบบริหารน�า้ใช้  การระบาย 
น�้าเสีย น�้าโสโครก และการบ�าบัดน�้าเสียจากอาคาร

WS 307  การอ่านแบบและประมาณราคางานประปา 3(3-0-6)
 Drawing Reading and Cost Estimation in 
 Waterworks
 การอ่านแบบ สัญลักษณ์ มาตราส่วน ข้อก�าหนดรายการ 
ประกอบแบบในงานเขียนแบบ หลักวิธีการประมาณราคา การแยก 
ราคาวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการของงาน 
อาคาร การอ่านแบบรูปทางสถาปัตยกรรม งานโครงสร้างทาง
วิศวกรรม งานส่วนประกอบ งานตกแต่ง งานระบบประปา ไฟฟ้า 
สุขาภิบาล ระบบบ�าบัดน�้าเสียและงานที่เกี่ยวข้อง
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WS 351  วิศวกรรมความปลอดภัยงานประปา 3(3-0-6)
 Safety Engineering in Waterworks 
 ลักษณะและวิธีป้องกันอันตรายท่ีเกิดในงานวิศวกรรม 
หลกัการควบคมุสภาพแวดล้อมในการท�างาน กฎหมายความปลอดภยั 
หลักการจัดการความปลอดภัย หลักการหาสาเหตุและแนวทางการ 
ปรับปรุงแก้ไขงานด้านความปลอดภัย หลักในการจัดสถานที่ท�างาน 
และโรงงานให้ปลอดภัย การป้องกันท่ีเก่ียวกับไฟฟ้า เคร่ืองจักร 
เครื่องมือกล การขนย้ายวัสดุ รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ

WS 352  ระบบท่อและสุขภัณฑ์ 3(3-0-6)
 Piping and Sanitary Wares
 ความรู ้พื้นฐานเก่ียวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน 
มาตรฐานท่อประปา การต่อชนิดต่างๆของเคร่ืองสุขภัณฑ์ เทคนิค 
การติดต้ังเคร่ืองสุขภัณฑ์ ระบบบ่อเกรอะ บ่อซึม หรือระบบการ
ท�างานของถังบ�าบัดน�้าเสียและสิ่งปฏิกูล ระบบเคร่ืองท�าความร้อน 
ด้วยไฟฟ้าและก๊าซ และท่อน�้าร้อนชนิดต่างๆ

WS 353  การจัดการพลังงานในระบบประปา 3(3-0-6)
 Energy Management in Waterworks
 ความส�าคัญของระบบการจัดการพลังงาน การส�ารวจ 
ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลงังานเคร่ืองกล การประเมนิศักยภาพ 
พลังงานที่ประหยัด ระยะเวลาคืนทุนและผลตอบแทนการลงทุน วิธี
การปรับปรุงระบบและอุปกรณ์เช่น เครื่องกล ระบบสั่งจ่าย ระบบ 
แสงสว่าง ปั๊ม มอเตอร์ ระบบไอน�้า เป็นต้น

WS 354  ชุมชนสัมพันธ์  3(3-0-6)
 Community Relationship
 การสร้างการยอมรับ ความไว้วางใจจากชุมชนในการ 
ด�าเนนิกิจกรรมของระบบประปา การสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กัีบชุมชน 
เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

WS 410  สหกิจศึกษาส�าหรับงานระบบประปา 6 (600 ช่ัวโมง)
 Cooperative Education in Waterworks
 นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีศึกษาวิชาต่างๆครบ 
หลักสูตร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนด อาจเลือกโครงการ 
สหกิจศกึษา ซ่ึงเป็นการเข้าท�างานในฐานะพนกังานช่ัวคราว ของสถาน
ประกอบการในงานที่เก่ียวข้อง ตามท่ีคณะได้ตกลงหรือก�าหนดไว้ 
พร้อมทัง้ท�ารายงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยจะต้องเข้าท�างานในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์

 

 
 


