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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) 

 

 
  
  

 163  แทนสาขา บรรณารักษ์และสารนิเทศ 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1.  สารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ (163-1--) 
 2. บรรณารักษ์และงานเทคนิคห้องสมุด (163-2--) 
 3. งานบริการห้องสมุดและสารสนเทศ (163-3--) 
                     4. งานบริการ  (163-4--) 
 5. วรรณกรรมและการอ่าน (163-5--) 
                     6. ภาษา (163-6--) 
 7.  (163-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (163-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย หัวข้อพิเศษและสมัมนา (163-9--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
   
1631101 ความรู้เบ้ืองต้นทางบรรณารักษศาสตร์  3(3-0-6) 
 Introduction to Library Science    



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  94     หลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

 ความหมายของบรรณารักษศาสตร์ ปรัชญาของอาชีพบรรณารักษ์  จรรยาบรรณสําหรับ
บรรณารักษ์ ประวัติและพัฒนาการของห้องสมุด บทบาทของห้องสมุดต่อสังคม การศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ บุคคลสําคัญ สมาคมและองค์การที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมห้องสมุด 
  
1631102 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Introduction to Information system 
  ความหมาย ความสําคญั และวิวัฒนาการระบบสารสนเทศ ประเภท และองค์ประกอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
   
1631103 สารสนเทศกับสังคม   3(3-0-6) 
 Information and Societies    
 ความสําคัญและผลกระทบของสารสนเทศที่มีต่อสังคม ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผล
ต่อการผลิต การแพร่กระจาย การแสวงหา การเข้าถึง และการใช้สารสนเทศในสังคม นโยบายสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ บทบาทของวิชาชีพสารสนเทศในการจัดบริการสารสนเทศที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ และการศึกษาทางสารสนเทศ 
เพื่อการจัดการสารสนเทศในองค์กร 
  
1631104 โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการสารสนเทศ   3(2–2-5) 
 Application Programs for Information Management 
  โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดการสารสนเทศ ฝึกทักษะการใช้โปรแกรมสําเร็จรปู 
เพื่อให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  
1631105 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับฐานข้อมลู   3(2-2-5) 
 Introduction to Database   
 ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล ประเภทของฐานข้อมลู 
โครงสร้างของฐานข้อมูลและระบบแฟูมข้อมูล ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูล หลักการพื้นฐานในการใช้งาน การ
วางแผนนําฐานข้อมูลมาใช้ในห้องสมุด ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1631206 สารสนเทศและวิธีการศึกษาคน้คว้า   3(3-0-6) 
 Information and study skills   
 ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ ระบบการ
จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ การสืบค้น และการรวบรวมสารสนเทศด้วยระบบมือ และระบบคอมพิวเตอรจ์าก
ฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนําเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าในรูปแบบของบทนิพนธ์ท่ีเป็นมาตรฐาน 
  
1631501 แหล่งสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(3-0-6) 
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 Information Sources in the Humanities and Social Sciences   
 ขอบข่ายของสาขาวิชา วรรณกรรมสําคญัทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สํารวจและ
วิเคราะห์แหล่งผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศ การประเมินคณุค่าแหล่งสารสนเทศ รูปแบบสารสนเทศท่ี
ให้บริการ และข่ายงานสารสนเทศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  
1631502 วรรณกรรมส าหรับเด็ก    3(3-0-6) 
 Literature for Children 
 ความสําคญั ความต้องการ ความสนใจในการอ่านของเด็ก ประวัติและพัฒนาการวรรณกรรม
สําหรับเด็ก วรรณกรรมทีเ่หมาะสาํหรับเด็ก นักเขียน นักกวี นักแปล นักวาดภาพ การเลือกหนังสือสาํหรับเด็ก 
หน่วยงานท่ีผลิต เผยแพร ่และส่งเสริมวรรณกรรมสาํหรับเด็ก วรรณกรรมทีไ่ด้รับรางวัลและวรรณกรรมสําหรับ
เด็กในรูปสื่อสมัยใหม ่
  
1631503 แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
 Information Sources in Science and Technology   
 ความหมาย ความสําคัญ ขอบเขต และวิวัฒนาการของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สารสนเทศที่สําคัญในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคล แหล่งผลิต เผยแพร่  และบริการสารสนเทศ การ
สืบค้นสารสนเทศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลออนไลน์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  
1632105 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   3(2-2-5) 
 Management Information System   
 องค์ประกอบ โครงสร้าง และความสําคัญของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ใช้ในการวางแผน 
จัดการและควบคุมการดําเนินงาน การเช่ือมโยงเทคนิคการจัดการกับระบบสารสนเทศในองค์กร การออกแบบ
ระบบสารสนเทศ และการนําไปใช้งานทางธุรกิจ เพื่อการจัดการสารสนเทศในองค์กร 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1632106 การจัดเก็บและค้นคนืสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Information Storage and Retrieval     
 วิวัฒนาการของการสื่อสาร กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศ ระบบการบริหารและวิธีใช้ประโยชน์
จากการออกแบบแฟูมข้อมูล กลยทุธ์การสืบค้นสารสนเทศ การประเมินผลการสืบค้นสารสนเทศ 
  
1632107 จริยธรรมสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Information Ethics 
 ความหมาย ความสําคัญของจริยธรรม บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ  จรรยาบรรณ
บรรณารักษ์ จริยธรรมนักสารสนเทศ จริยธรรมนักสารสนเทศ จริยธรรมและปัญหาการผลิต การเผยแพร่ การ
บริการ การใช้สารสนเทศ 
  
1632108 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย   3(2-2-5)  
 Data Communication Technology and Network System 
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 หลักการ องค์ประกอบ มาตรฐานของการสื่อสารข้อมูล เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล 
คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูล รูปแบบการส่งข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
สถาปัตยกรรมเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต การจัดการและการรักษาความปลอดภัย เครือข่าย 
เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  
1632201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Collection Development  
 ความหมาย ความสําคัญ พัฒนาการ และประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ กระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ การวางแผนและจดัทํานโยบาย การเลือก การใช้เครื่องมือช่วยในการเลือก แหล่งผลติ
และจําหนา่ย การจดัสรรงบประมาณ วิธีการจัดหา การประเมินคุณค่า การสํารวจและคัดออก และการบํารุงรักษา 
  
1632202 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Organization of Information Resources  
 ความหมาย ความสําคัญ และพัฒนาการของการจัดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศท้ังรปูแบบ
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส ์หลักการกําหนดเลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเน้นระบบทศนยิมดิวอ้ี และการ
กําหนดหัวเรื่อง 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1632301 ศูนย์บริการสารสนเทศกับสังคมการเรียนรู้   3(3-0-6) 
 Information Service Centers and Learning Society   
 ความสําคญัและความจาํเป็นของศูนย์บริการสารสนเทศท่ีมีต่อสังคมการเรียนรู้ของบุคคล ชุมชน 
ลกัษณะ ประเภทของสังคมการอ่าน สภาพการใช้ การให้บริการสารสนเทศ การสร้างเสรมิวัฒนธรรมการอ่านและ
การใช้สารสนเทศจากศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการศกึษาตลอดชีวิต 
  
1632309 บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Library and Information Center Services    
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานบริการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ หลักการให้บริการสารสนเทศ 
จริยธรรมและจิตวิทยาเกี่ยวกับการบริการสารสนเทศ  พฤติกรรมของผู้ใช้และผู้ให้บริการสารสนเทศ การประเมิน
คุณภาพการบริการ การวัดความพอใจของผู้ใช้บริการ การจัดกิจกรรม การให้บริการ การเก็บสถติิ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการ 
  
1632501 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน   3(2-2-5) 
 Reading and Reading Promotion  
 ความหมาย ความสําคัญ ประโยชน์ของการอ่าน กระบวนการการอ่าน จิตวิทยาการอ่าน แหล่ง
สารสนเทศเพื่อการอ่าน แนวทางส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านองค์กรที่สรา้งสังคมการอา่น งานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการอ่าน 
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1633101 โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   3(2-2-5) 
 Application Programs of Automated Library Systems   
 ความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
ห้องสมุดอัตโนมัติ มาตรฐานโครงสร้างสําหรับห้องสมุดอัตโนมัติ หลักการพื้นฐานในการใช้งาน  การวางแผนนํา
โปรแกรมสําเร็จรปูสําหรับระบบห้องสมดุอัตโนมัติมาใช้ในห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ ปัญหาที่เกี่ยวข้องและแนว
ทางการแก้ไข 
   
1633102 การเผยแพร่สารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Information Dissemination  
 หลักการ รูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศในแบบต่างๆ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์  การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาและออกแบบสื่อสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานสารสนเทศอ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1633201 การท ารายการทรัพยากรสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Cataloging of Information Resources   
 ประวัติ พัฒนาการ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยเน้นหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน (AACR) และการลงรายการด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยเน้นรูปแบบมาร์ก (MARC) 
  
1633202  การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน   3(2-2-5) 
 Library of Congress Classification System  
  วิชาบังคับก่อน : 1632202  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ 
 ความหมาย ความสําคัญ และพัฒนาการของการจัดหมวดหมู่และวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากร
สารสนเทศด้วยระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน รวมถึงการกําหนดหัวเรื่องตามระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
  
1633206 วารสารและหนังสือพิมพ์   3(3-0-6) 
 Periodicals and Newspapers  
 ความหมาย ความสําคัญ ประวัติและพัฒนาการ และประเภทของวารสารและหนังสือพิมพ์ 
กระบวนการจดัการวารสารและหนังสือพิมพ์ การวางแผนและจัดทํานโยบาย การเลือก การใช้เครื่องมอืช่วยในการ
เลือก แหล่งผลิตและจาํหน่าย การจัดสรรงบประมาณ วิธีการจดัหา การประเมินคณุค่า การสํารวจและคัดออก 
การบํารุงรักษา และการให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส ์
  
1633301 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Reference and Information Services  
 ความหมาย ทรัพยากรสารสนเทศสําหรับการบริการอ้างอิงและสารสนเทศ    แหล่งช่วยการ
ค้นคว้า และหลักการประเมนิ ลักษณะและองค์ประกอบของบริการสารสนเทศ เครื่องมือจําเป็นในการตอบคําถาม
การสัมภาษณ์ กลยุทธ์ในการจัดบริการ การบริหารงานบริการอ้างอิงและสารสนเทศและวิธีการดําเนินงาน ปัญหา
และแนวโน้มในการให้บริการ เพื่อการจัดการสารสนเทศในองค์กร 
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1633401 การจัดการองค์กรสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Management of Information Organization 
 หลักการบริหารเบื้องต้นในการจัดการองค์การสารสนเทศ ห้องสมุดประเภทต่างๆ ศูนย์เอกสาร
และศูนย์สารสนเทศ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการวางแผน การจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การสั่งการ 
การควบคุมและการทํางบประมาณ ตลอดจนการแก้ปัญหาในการจัดการโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อการจัดการ
สารสนเทศในองค์กร 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1633501 เทคโนโลยีการพิมพ์สารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Technology for Information Publishing  
 ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการของการพิมพ์ บทบาทของการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ที่มี
ต่อสังคม การผลิตและธุรกิจการพิมพ์ จริยธรรมของผู้ดําเนินงานธุรกิจการพิมพ์ กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์และ
ธุรกิจการพิมพ ์
  
1633502 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   3(3-0-6) 
 Reading in Library and Information Science 
 การอ่านวรรณกรรมและงานวิจัยทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  และจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ศึกษาศัพท์เฉพาะทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ และแนวคิดความเคลื่อนไหวในวงการวิชาการ 
   
1633902 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   3(2-2-5) 
 Research in Information and Library Science 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ ความสําคัญของการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย  หลักการประโยชน์ 
กระบวนการ ระเบียบวิธีการวิจัย การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โครงการวิจัยในสาขาสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
  
1634101 สื่อประสมเพ่ือบริการสารสนเทศ   3(2-2-5)  
 Multimedia for Information Services 
 ความสําคญั ประเภท การเลือก การเตรียม การลงรายการ การผลิต การดูแลรักษา การจดัและ
การให้บริการสื่อประสม การประยุกต์ใช้สื่อประสม หลักการทฤษฏกีารผสมสื่อ การนําสื่อประสมมาจดัการใน
แหล่งสารสนเทศ 
  
1634102 การออกแบบและพัฒนาเว็บ   3(2-2-5) 
 Web Design and Development 
 แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเ์น็ตและเว็บ โครงสรา้ง การออกแบบ การรวบรวมและเรยีบเรยีงเนื้อหา 
การพัฒนาและนําเสนอเว็บเพื่องานบริการสารสนเทศ ประโยชน์และการประยุกตเ์ว็บกับงานสารสนเทศ แนวโน้ม
และทิศทางการออกแบบและพัฒนาเว็บ ฝึกทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บ เพื่อให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1634103  การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล   3(2-2-5) 
 Database Design and Development 
 วิชาบังคับก่อน : 1631105  ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับฐานข้อมูล 
  ระบบฐานข้อมลู ประเภทของฐานข้อมูล โครงสร้างของฐานข้อมูลและระบบแฟูมข้อมูล การ
ออกแบบและสร้างฐานข้อมูล หลกัพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับพัฒนาฐานข้อมลู และโปรแกรม
ประยุกต์ในการพัฒนาฐานข้อมูล 
  
1634301 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป   3(3-0-6) 
 Bibliography, Indexing and Abstracting  
 ความหมาย ความสําคัญของการจดัทําบรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป ลักษณะ ประเภท 
และประโยชน์ของบรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป กระบวนการจัดทํา จัดเก็บ และให้บริการบรรณานุกรม 
ดรรชนี และสาระสังเขป 
  
1634801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in Information and Library Science 
 หลักการ แนวคิดและกระบวนการสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์  
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพด้านสารสนเทศ
ศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ แนวทางการจัดทําโครงการ การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการและการนําเสนอผลงานโครงการ  
  
1634802  สหกิจศกึษาทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Information and Library Science 
 วิชาบังคับก่อน  :   1634801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตร ์
                                     และบรรณารักษศาสตร ์  
 การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ในสถานประกอบการหรือองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
โดยการจัดทําโครงการ และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ  
เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเป็น
ตอ่การปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1634805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์   1(0-2-1) 
 Reparation for Professional Experience in Information and Library Science  
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการการการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ แนว
ทางการจัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
  
1634806   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  6(0-36-0) 
  Field Experience in Information and Library Science 
 วิชาบังคับก่อน : 1634805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์และ 
                                                      บรรณารักษศาสตร ์
 การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ในสถานประกอบการหรือองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต โดยบรูณาการความรูท้ี่ได้จากการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห ์
โดยการจัดทําโครงการเพื่อแกไ้ขปญัหาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  
1634903 การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์    3(2-2-5) 
 Independent Study in Information and Library Science 
 วิชาบังคับก่อน : 1633902  การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
 ศึกษา วิจัย หรือโครงการด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ตามความสนใจของ      
ผู้ศึกษาภายใต้การนิเทศของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
164  แทนสาขา  ประวัตศิาสตร์ 

 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. ประวัติศาสตรไ์ทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (164-1--) 
 2. ประวัติศาสตรโ์ลก (164-2--) 
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 3. ประวัติศาสตรเ์อเชียและออสเตรเลีย (164-3--) 
 4. ประวัติศาสตรย์ุโรป (164-4--) 
 5. ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ (164-5--) 
 6. ประวัติศาสตร์แอฟริกา (164-6--) 
 7. วิธีการทางประวัติศาสตร์และโบราณคด ี (164-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (164-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หวัข้อพิเศษและสมัมนา  (164-9--)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1641103 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมไทย   3(3-0-6) 
 Thai Economic and Social History 
 ศึกษาวิวัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทย  อันเป็นผลจากความสัมพันธ์กับต่างประเทศ นโยบายทางสังคมและ
เศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมัยหลัง พ.ศ. 2475 จนถึงสมัยปัจจุบัน อิทธิพลทางเทคโนโลยีต่อเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยและความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจไทยปัจจุบัน 
 
1641207 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน     2(1-2-3) 
 Contemporary World Affair     
 ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมโลก หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งศึกษาวิฤตการณ์และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ความร่วมมือระหว่างประเทศ การ
แสวงหาสันติภาพ การจัดระเบียบโลกใหม่ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในโลกปัจจุบัน  ตลอดจนการ
ปรับตัวของไทย ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อให้สอดคล้องการจัดระเบียบโลกใหม่และแนวโน้มของ
สังคมโลกปัจจุบัน 



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  102     หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

  
1642102 ประวัติศาสตร์ไทย     3(3-0-6) 
 Thai History  
 ประเด็นสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย อาณาจักร
โบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรไทย  ศึกษาวิเคราะห์เหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ การพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
จนถึงรัตนโกสินทร์ ที่ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงของชาติไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
  
1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่    2(1-2-3) 
 History of Modern Southeast Asia  
 ภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นับตั้งแต่การก่อตั้งอาณาจักรโบราณ อิทธิพลของวัฒนธรรม จีน 
อินเดีย อิสลาม วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ของประเทศต่าง ๆ    ก่อนการยึดครองของชาติ
ตะวันตก ศึกษาอิทธิพลลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ขบวนการชาตินิยม   การเรียกร้องเอกราช การยึดครองของญี่ปุุนในระหว่าง
สงครามครั้งที่ 2 ปัญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1643205 สิทธิมนษุยชนในสังคมโลก     3(3-0-6) 
 World Society Human Rights    
 ความหมายของสิทธิมนุษยชน ความสําคญัของสิทธิมนุษยชนต่อสังคมมนุษย์กับสิทธิมนุษยชนใน
แต่ละยุคสมัย  ขบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในส่วนต่าง ๆ ของโลกบทบาทของสันนิบาตชาติ องค์การ
สหประชาชาติ และองค์กรอื่นในการรักษาสิทธิมนุษยชนขบวนการตอ่สู้เพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  
แนวทางการศึกษาละส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน 
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (150 – 199) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

      165  แทนสาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 

 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1.  วิชาแกน (165-1-) 
 2.  การท่องเที่ยว (165-2--) 
 3. ท่ีพักแรม (165-3--) 
 4. อาหารและภัตตาคาร  (165-4--) 
 5. การขนส่ง (165-5--) 
 6. ธุรกิจบริการอื่น ๆ (165-6--) 
 7.  (165-7--) 
 8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (165-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หวัข้อพิเศษและสมัมนา (165-9--) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
1651101 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 Introduction to Tourism Industry  
 ความหมายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ 
ประเภท องค์ประกอบ ความสําคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ปัจจัย
สนับสนุน นโยบายของรัฐ บทบาทและสถาบันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  ทิศทางของการท่องเที่ยวในอนาคต  
  
1651102 ทรัพยากรแหล่งท่องเท่ียวไทย    3(3-0-6) 
 Resources in Thai Tourism     
  ความหมาย ประเภทของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทย ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ
ของไทย ที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไทย  จําแนกตามรายภูมิภาค 
อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีและโบราณสถานในประเทศไทย พระบรมมหาราชวังและวัดสําคัญใน
กรุงเทพมหานคร 
  
1651103 ประวัติศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 Thai History for Tourism 
 ประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทยแต่ละยุคสมัยตั้งแตสุ่โขทัย
ถึงปัจจุบัน ด้านการเมืองการปกครอง  การต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นและประเทศ นําเสนอเหตุการณส์ําคัญในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
  
1651202 ความหลากหลายทางการท่องเท่ียว    3(3-0-6) 
 Tourism Diversity  
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประเภทและความหลากหลายทางการท่องเที่ยว ประเภท
และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น จําแนกตามการเกิดและภูมิภาค
ต่างๆ ความหลากหลายทางคุณค่าของวัด วัง อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกโลก และแหล่งท่องเที่ยวชายแดน 
  
1652101 โลจิสติกส์ส าหรับการท่องเท่ียว    3(3-0-6) 
 Logistics for Tourism 
 ระบบโลจสิติกสเ์พื่อการขนส่งผู้โดยสารสําหรับการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ยานพาหนะในการ
ให้บริการอย่างปลอดภัย คุ้มทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการขาย การแขง่ขันและความร่วมมือใน
ระบบโลจสิติกส ์การวางแผนเพื่อรองรับอุปสงค์ทางการท่องเที่ยว 
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1652102 ภูมิศาสตร์ไทยเพ่ือการท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
 Thai Geography for Tourism 
 สภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย  ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะภูมิประเทศ การแบ่งภาคทาง
ภูมิศาสตร์  ภูมิลักษณ์ของแต่ละภาค ลักษณะภูมิอากาศ สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  ปัจจัย
ด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว สภาพทางธรรมชาติและกระบวนการกําเนิดของแหล่งท่องเที่ยว  การ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
   
1652201 ลักษณะและพฤติกรรมของนักทอ่งเที่ยว    3(3-0-6) 
 Tourist Characteristics and Behavior   
 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆของโลก  วิเคราะห์แรงจูงใจ วัตถุประสงค์ การ
จําแนกประเภทและความต้องการตามวัยนักท่องเที่ยว  ปัจจัยทางประชากรและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน วางแผนการจัดการกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีพฤติกรรมแตกต่างกัน 
  
1652202 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการท่องเท่ียวและการโรงแรม    3(2-2-5) 
 Information Technology for Tourism and Hotel 
 วิเคราะห์ข้อมูล ฐานข้อมลู ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
  
1652204 ทัศนศิลป์และศิลปกรรมไทยเพ่ือการท่องเท่ียว    3(3-0-6) 
 Visual Arts and Thai Arts for Tourism 
 ความหมาย การจําแนกประเภทของศิลปะ  ลักษณะงาน รูปแบบ เทคนิค วิธีการและอิทธิพลต่อ
ศิลปกรรมไทย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น วิถีชีวิต   
เพื่อนําไปใช้ในงานด้านการท่องเที่ยว 
  
1653101 การวิจัยด้านการท่องเท่ียว   3(2-2-5)  
 Tourism Research   
 ความหมาย ประเภท ระเบียบวิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการแปรผล
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การเขียนเคา้โครงงานวิจัย การนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1653102 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเท่ียวและการโรงแรม  3(3-0-6) 
 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel  
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 บทบาทและความรับผิดชอบของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีต่อลูกค้าและสังคม  
แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กฎหมายอื่นๆ  ที่
มัคคุเทศก์ทั่วไปควรทราบ จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปัญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม  
  
1653103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ส าหรับการท่องเท่ียว    3(3-0-6) 
 Human Resource Management for Tourism 
 แนวคิด หลักการของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว 
บทบาท หน้าที่ของแผนกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การจัดหา การคัดเลือกบุคลากร การจัดสรรบุคลากรให้
เหมาะสมกับตําแหน่งงาน บทบาทและความสัมพันธ์ของหัวหน้างาน ผู้ประกอบการและพนักงาน การทํางานเป็น
ทีม การสร้างขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน หลักอาคันตุกะสัมพันธ์ แรงงานสัมพันธ์ การปูองกันและขจัดปัญหา
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและการสื่อสารภายในองค์กร 
  
1653104 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
 Cross Cultural Communication 
 แนวคิดเรื่องการสื่อสาร  ความสัมพันธ์ของพลวัตการติดต่อสื่อสารในบริบทสังคม
โลกาภิวัฒน์  การวิเคราะห์การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันทางภาษาและวัฒนธรรมที่มีผล
ต่อการปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยว 
  
1653201 กลยุทธ์การวางแผนและการจัดรายการน าเท่ียว    3(2-2-5) 
 Planning Strategies and Itinerary  
 ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการและองค์ประกอบของการวางแผนและการจัดนําเที่ยว 
การสํารวจเพื่อกําหนดเส้นทางการท่องเที่ยว การเขียนรายการนําเที่ยว การคิดต้นทุนและการกําหนดราคารายการ
นําเที่ยว กลยุทธ์การวางแผนและการจัดนําเที่ยวที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การประเมินผลการวางแผน
และการจัดรายการนําเที่ยว 
  
1653202 วัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 1   3(3-0-6) 
 Thai Culture for Tourism I 
 ความหมาย โครงสร้างของสังคมไทย การมีวิถีชีวิตแบบไทย ความหมายลักษณะและประเภท
ของวัฒนธรรมไทย การเปลีย่นแปลงทางวัฒนธรรม พุทธศาสนา พุทธวัฒนธรรม มรดกภมูิปัญญาไทยและท้องถิ่น 
การอนุรักษ์และส่งเสริมเพื่อการทอ่งเที่ยว 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1653203 การจัดการการท่องเท่ียวชุมชน   3(2-2-5) 
 Community based Tourism Management  
 แนวคิด รูปแบบ ทฤษฎี วิธีการในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน บริบทชุมชน เอกลักษณ์ของชุมชน 
ผลกระทบจากการท่องเที่ยวท่ีมีตอ่ชุมชน การสร้างจิตสํานึก บทบาทหน้าที่ขององค์กรในชุมชน การมสี่วนร่วมใน
การจัดการการท่องเที่ยวของชุมชน  
  
1653204 การจัดการการท่องเท่ียวแบบผจญภัย  3(2-2-5) 
 Adventure Tourism Management 

http://www.google.co.th/search?hl=th&gbv=2&sa=X&ei=sgzWTua7GsnorQftu42iBQ&ved=0CBgQBSgA&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&gbv=2&sa=X&ei=sgzWTua7GsnorQftu42iBQ&ved=0CBgQBSgA&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&spell=1
http://www.google.co.th/search?hl=th&gbv=2&sa=X&ei=sgzWTua7GsnorQftu42iBQ&ved=0CBgQBSgA&q=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C&spell=1
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 รูปแบบ วิธีการและปฏิบัติการ  เทคนิคในการท่องเที่ยวแบบผจญภัยในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น สํารวจและกําหนดเส้นทาง  การจัดเตรียมอุปกรณ์การปูองกันและการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับความปลอดภัย การจัดกิจกรรมในการพักแรม การดูแลนักท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ธรรมชาติที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
  
1653205 การจัดการนันทนาการเพ่ือการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
 Recreation Management for Tourism 
 ความหมายการจัดการนันทนาการ  รูปแบบของนันทนาการในห้องประชุม รูปแบบของ
นันทนาการบนยานพาหนะ การจัดกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่  การจัดกิจกรรมนันทนาการระหว่างการพัก
แรม  การจัดกิจกรรมนันทนาการทางการท่องเที่ยว  การเดินปุา  การฝึกทักษะ การพูด  การวางแผนงาน  การ
ประสานงาน และการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว   
  
1653206 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ   3(3-0-6) 

 Health Tourism Management 
  ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รูปแบบและมาตรฐานการบริการ การจัดการธุรกิจ 

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การตลาด การส่งเสริมการขาย และการจัดงบประมาณ  
  
1653207 หลักการมัคคุเทศก ์  3(2-2-5) 
 Principles of Tourist Guide  
 ความสําคัญ บทบาท  หน้าที่ของงานมัคคุเทศก์   การรับงาน การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติหน้าที่ 
ศาสตร์และศิลป์ของการพูด เทคนิคการนําชมสถานท่ี การดําเนินงานนําเที่ยว การอํานวยความสะดวกระหว่างการ
เดินทาง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ศึกษาพิธีการเข้า-ออก
ราชอาณาจักร  การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  การปูองกันอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยว 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1653208 การจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  3(2-2-5) 
 Eco Tourism Management 
 ความหมาย ประเภท ความสําคัญของระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ ความหมาย ประเภทและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ รูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การวางแผนพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  
1653209 การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน   3(3-0-6) 
 Sustainable Tourism Development 
 ความหมาย หลักการ แนวคดิการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม หลักการในการจัดการการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน แนวทางประยุกต์ใช้การจัดการท่องเที่ยวแบบยัง่ยืนในวิชาชีพมัคคุเทศก์  
  
1653210  วัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยว 2  3(3-0-6) 
  Thai Culture for Tourism II  
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 วิชาบังคับก่อน : 1653202 วัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว 1 
 ลักษณะและวรรณคดีไทย ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีชีวิตคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว นาฏศิลป์และดนตรีไทย เทศกาลและงานประเพณีสําคัญ ลักษณะอาหาร ขนมและผลไม้ไทย  การ
นําเสนอพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และส่งเสริมเพื่อการท่องเที่ยว 
  
1653211 อาเซียนศึกษาเพ่ือการท่องเท่ียว   3(3-0-6) 
 ASEAN Study for Tourism    
 ประวัติความเป็นมาของอาเซียน กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  อาเซียนในบริบทของการ
ท่องเที่ยว โครงการความร่วมมือทางสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพ
สําหรับการท่องเที่ยวอาเซียน 
  
1653301 หลักการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ   3(2-2-5) 
 Principles of Hotel and The Art of Hospitality Services 
 ประวัติความเป็นมาของโรงแรม ประเภท ระดับ โครงสร้างองค์กรและการปฏบิัติงานแตล่ะแผนก
ภายในโรงแรม บุคลิกภาพ มารยาท การสื่อสารในการบริการ รูปแบบการต้อนรับในการบริการ เทคนิคการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1653302 การจัดการธุรกิจที่พักแรม  3(2-2-5) 
 Lodging Business Management  
 ประวัติและวิวัฒนาการ ความหมาย ประเภท ความสําคัญของที่พักแรม สิ่งอํานวยความสะดวก
ในที่พักแรม  มาตรฐานของที่พักแรม ที่พักแรมกับธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การบริหารจัดการธุรกิจที่        
พักแรม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่พักแรม แนวโน้มของธุรกิจที่พักแรมในอนาคต 
  
1653401 อาหารไทยเพ่ือการท่องเท่ียว   3(2-2-5) 
 Thai Foods for Tourism 
 ลักษณะอาหารไทย ขนมไทยโดยทั่วไป อาหารไทย 4 ภาค ศิลปะการปรุงอาหารไทยและขนม
ไทย อาหารยอดนิยม อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องครัวไทยและการเลอืกภาชนะ การจัดสํารับ การรับประทานอาหาร
แบบไทย ผลไม้ตามฤดูกาล การเลอืกร้านอาหารให้กับนักท่องเที่ยว 
  
1653602 การจัดการธุรกิจสปา   3(3-0-6) 
 Spa Business Management 
 ประวัติความเป็นมา   รูปแบบและวิธีการนวดแผนไทย   การนวดเพื่อสุขภาพ การนวดเพื่อการ
บําบัด หลักการและวิธีการทําสปาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสมบูรณ์ของร่างกาย   หลักการบริหาร  แนวคิด 
การวางแผนจัดการธุรกิจสปา การส่งเสริมการขายในธุรกิจสปา การประสานงาน การควบคุม การนําเทคโนโลยีมา
ใช้ในธุรกิจสปา   
  
1653801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการท่องเท่ียว  1(0-2-1)  
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 Cooperative Education Preparation  for Tourism   
 หลักการ แนวคิด และกระบวนการสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการ
ท่องเที่ยว การเสรมิทักษะ มารยาท การสมาคมและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ แนวทางการจัดทําโครงการ 
การรายงานผลการปฏิบตัิงาน การเขียนรายงานโครงการและการนาํเสนอผลงานโครงการ 
  
1653802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเท่ียว   1(0-2-1) 
 Field Experience Preparation in Tourism  
 หลักการ แนวคิด กระบวนการการฝึกงาน การเตรียมความพร้อม  ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว การเสริมทักษะ มารยาท การสมาคมและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดย
เตรียมฝึกงานในสํานักงานท้ังงานธุรการและงานบริการ 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1654102 การจัดการธุรกิจท่องเท่ียวและการด าเนินงาน   3(2-2-5) 
 Tourism Business Management and Operations   
 ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและบทบาทธุรกิจท่องเที่ยว ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะ
และบทบาทธุรกิจตัวแทนจําหน่ายทางการท่องเที่ยว การจัดตั้ง  โครงสร้างองค์กร การดําเนินงาน การวาง
แผนพัฒนาธุรกิจ การบัญชีและการเงิน การวางแผนการจัดการรายได้และการควบคุมต้นทุน ความร่วมมือของ
ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจตัวแทนจําหน่าย แนวโน้มของธุรกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  
1654103 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
 Tourism Planning and Development 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว การวิเคราะห์สาเหตุและความเป็นไปได้ของการ
วางแผนและการพัฒนา การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
หลักการและกระบวนการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว  การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
การจัดการโครงการการท่องเที่ยว 
  
1654201 การจัดการการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 Marketing Management for Tourism  
 ความหมาย ความสําคัญของการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด  สว่นแบ่งทางการตลาด การ
วิเคราะหเ์ปูาประสงค ์  สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน การวางแผน การจัดการ การกําหนดกล
ยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาดของการท่องเที่ยวท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
  
1654501 หลักการจัดการธุรกิจการบิน   3(3-0-6)  
 Principles of Aviation Business Management  
 ประวัติธุรกจิการบิน สภาพทั่วไปของธุรกิจการบิน การขยายบริการของสายการบิน  ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับธุรกิจการบิน งานบริการบนเครื่องบินและภาคพื้นดิน การสํารองที่น่ัง การออกบัตรโดยสาร คําจํากัดความ
และคําอธิบายศัพท์ทางสายการบนิ การจัดการ ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกจิการบินภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
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1654601 การจัดการธุรกิจ MICE   3(3-0-6) 
 Management of MICE Business 
 ความหมาย ความสําคัญของธุรกิจ MICE รูปแบบการจัดการธรุกิจ MICE สถานการณ์ MICE ใน
ประเทศไทยและประเทศคู่แข่ง เทคนิคการให้บริการ การพัฒนาธุรกจิ MICE องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกจิ MICE ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
1654801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเท่ียว  6(0-36-0) 
 Field Experience in Tourism  
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในสถานประกอบการที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่
ศึกษา โดยมีการฝึกงานแบบนับช่ัวโมง 400 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และมีการอภิปราย
สรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 
  
1654802 สหกิจศกึษาทางการท่องเท่ียว  6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Tourism  
 การปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวในฐานะพนักงานช่ัวคราวในสถานประกอบการการท่องเที่ยว
และการโรงแรม โดยฝึกปฏิบัติสหกิจแบบนับช่ัวโมง 400 ช่ัวโมงต่อเนื่องกัน  จัดทํารายงานการศึกษาเพื่อพัฒนา
วิชาชีพท่ีได้รับมอบหมาย มีการนําเสนอและการประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ 
  
1654901 สัมมนาการท่องเท่ียว   2(0-4-2) 
 Seminar on Tourism  
 วิเคราะหส์ถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบัน ปัญหา อภิปรายหาแนวทางแก้ไขในบริบทท่ีเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการสัมมนา และนําเสนอในรูปแบบการอภิปราย การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  111     หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 - 249) 

 

 
 
 

                 200 แทนสาขา  วิชาที่จัดกลุ่มไม่ได้ 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. หลักการและทฤษฎีทั่วไป (200-1--) 
 2.  (200-2--) 

3. (200-3--) 
4. (200-4--) 
5. (200-5--) 
6. (200-6--) 
7. (200-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (200-8--) 
9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หวัข้อพิเศษและสมัมนา (200-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
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 ศึกษาและจําแนกข้อมูลในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์   เชิงการคิด  กับ
สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสําคัญของการรับรู้กับความเป็นมา   กับความเป็นมาของศาสตร์
ทางการเห็น  ศาสตร์ทางการได้ยิน  และศาสตร์ทางการเคลือ่นไหวสูท่ัศนศิลป ์ผ่านขั้นตอนการเรียนเชิงคุณค่าจาก 
(1) ระดับการรําลึก  (2) ผ่านขั้นตอนความคุ้นเคย    (3) นําเข้าสู่ขั้นความซาบซึ้ง  เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์
ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ   
  
2001113 องค์ประกอบศิลป ์  3(2-2-5)  
 Composition of Arts  
 ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน สําหรับเป็น
พื้นฐานเพื่อนําไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมประเภทต่างๆ  
 
2001114 พ้ืนฐานศลิปะไทย  3(2-2-5) 
  Basic of Thai Arts 
 ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับพื้นฐานศิลปะไทย และกระบวนการสร้างงานศิลปะไทยสมัยต่าง ๆ 
ทางด้านงานจิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  เพื่อเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสาขา
วิชาชีพ 
  
2002202 ศิลปะสมัยใหม่  3(2-2-5) 
 Modern Arts 
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการในการแสดงออกด้วยร่างกาย  สิ่งของ วัสดุ     สิ่งแวดล้อมให้
ปรากฏเรื่องราว  และรูปแบบพิเศษ  แปลกใหม่ในงานทัศนศิลป์   โดยสัมพันธ์กับความหลากหลายของสื่อที่
นํามาใช้ปฏิบัติจริง 
  
2002205 ศิลปกรรมล้านนา  3(2-2-5) 
 Lanna Arts 
 ความเป็นมาของงานศิลปะไทยแบบล้านนา งานช่างศิลปกรรมไทยล้านนา         คติธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ท่ีมีรูปแบบและลักษณะตามยุคสมัย วิธีการเขียนภาพด้วยดินสอ พู่กัน การ
ลงสี ให้มีความเข้าใจลวดลายในงานศิลปะล้านนา จิตรกรรมฝาผนัง คัดลอกจากงานต้นแบบ จนเกิดความเข้าใจใน
กระบวนการทํางาน  
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2002904 โครงการศิลปะส่วนบุคคล  3(2-2-5) 
 Individual Art Project 
 ผู้เรียนเสนอโครงการที่ตนสนใจต่อคณะกรรมการเพื่อศึกษาและค้นคว้าและ       หาแนวทาง
สร้างสรรค์งานศิลปกรรม ที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษแขนงใดแขนงหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออาชีพของตน และ
เป็นการทดลองเพื่อการสร้างสรรค์   ตลอดจนรวบรวมข้อมูล      การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการทํา
ศิลปนิพนธ ์
  
2002905 การน าเสนอผลงานศลิปกรรม  3(2-2-5) 
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 Art Presentation  
 การประเมินผลงานสะสมจากรายวิชาที่ได้ศึกษามาในรายวิชา 2002904   (โครงการศึกษาศิลปะ
ส่วนบุคคล) โดยได้มีการแก้ไขปรับปรุง หรือทํางานเพิ่มเติมในรายวิชา 2004911  (ศิลปนิพนธ์) ตามแนวความคิด
สร้างสรรค์ที่สมบูรณ์   วิเคราะห์และ นําเสนอให้เป็นท่ียอมรับของคณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณาผลงาน  และ
ต้องจัดนิทรรศการแสดงผลงานออกสู่สาธารณชน 
 
2003801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางศิลปกรรม  1(0-2-1) 
 Cooperative Education Preparation in Fine Arts 
 หลักการ แนวคิดและกระบวนการสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์  
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนําไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพด้านศิลปกรรม 
การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ กระบวนการจัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียน
รายงานโครงการและการนําเสนอผลงานโครงการ 
  
2003803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม    1(0-2-1) 
 Preparation for Professional Experience in Fine Arts 
 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
รับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้   ทักษะ    เจตคติ     แรงจูงใจ  
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปกรรมตามกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม โดยการ
ทดลองฝึกปฏิบัติในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพน้ัน ๆ  
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2004801  สหกิจศกึษาทางศิลปกรรม  6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Fine Arts 
 การปฏิบัติงานด้านศิลปกรรมในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการความรู้
ที่ได้จากการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดทําโครงการ และการ
นําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพี่เลี้ยง  อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ใน
วิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  
2004803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม   6(0-36-0) 
 Field Experience in Fine Arts 
 นักศึกษาฝึกงานตามแขนงหรือสาขาท่ีนักศึกษามีความถนัดและสนใจเป็นพิเศษ  ตาม
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม  เพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพศิลปกรรมใหม้ีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถนําผลจากการฝกึปฏิบัติงานไปใช้ประกอบอาชีพได้ 
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กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 - 249) 

2004911 ศิลปะนิพนธ ์  4(2-4-6) 
 Art Thesis 
 การค้นคว้าหาความรู้ หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการเพิ่มเติมในรายวิชาที่ศึกษามาโดยตรง
ตามที่ผู้เรียนเลือก หรือสนใจ ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชา    เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 
ศิลปนิพนธ์ตามแนวความคิด เทคนิค วิธีการ รูปแบบและเนื้อหาท่ีสมบูรณ์ให้เป็นท่ีประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         201  แทนสาขา  ทฤษฎีหลกัการและความเข้าใจทางศิลปกรรม 
 

 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. หลักการและความรู้ทางศิลปกรรม (201-1--) 
 2. หลักการและความรู้พื้นฐานจิตรกรรม (201-2--) 
 3. หลักการและความรู้ทางประตมิากรรม (201-3--) 
 4. หลักการและความรู้ทางการออกแบบ (201-4--) 

5. (201-5--) 
6. (201-6--) 
7. (201-7--) 
8. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (201-8--) 
9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา (201-9--) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2011105 ศิลปะพื้นบ้าน  3(2-2-5) 
 Folk Arts 
 ทฤษฎี หลักการ และประวัติความเป็นมาของผลงานศลิปะพื้นบ้านในท้องถิ่น  เน้นลักษณะวัสดุ 
วิธีการ ประโยชน์ใช้สอย ความเชือ่และเหตุผลที่ปรากฏในรูปแบบและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นพื้นบ้าน 
  
2011106 หลักการวาดเส้น  3(2-2-5) 
 Principles of Drawing  
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการจัดองค์ประกอบ หลักการเขียนภาพ วิธีการใช้วัสดุเครื่องมือ 
และเทคนิคต่างๆ ในการวาดเส้น เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปกรรม 
  
2011107 จิตรกรรมพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 Basic Painting 
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการจิตรกรรมพื้นฐาน  โดยเน้นการใช้วัสดุพื้นฐาน  ในงาน
จิตรกรรม รวมทั้งเทคนิคการเขียนภาพ หลักการจัดภาพ ที่มีประโยชน์และเป็นพื้นฐานในการสร้างงานจิตรกรรม 
  
2011205 ประวัติศาสตร์ศิลป์  3(2-2-5) 
 History of Arts 
 ประวัติและความเป็นมาของศลิปะสากลโดยสังเขป  เกี่ยวกับแนวคิด  รูปแบบ และเนื้อหาท่ีมี
อิทธิพลต่อศิลปะสาขาตา่ง ๆ  รวมถึงศิลปะในประเทศไทยตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบัน พร้อมท้ังปฏิบัติงานทางด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลป ์
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กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 - 249) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 202 แทนสาขา  วิจิตรศิลป์ 
  
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. จิตรกรรม (202-1--) 
 2. ภาพพิมพ์ (202-2--) 
 3. ประติมากรรม (202-3--) 
  4.   (202-4--) 
  5.   (202-5--) 
  6.  (202-6--) 
  7.  (202-7--) 
  8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (202-8--) 
  9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หัวข้อพิเศษและสัมมนา  (202-9--) 
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กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 - 249) 

 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2021120 กายวิภาค  3(2-2-5) 
 Anatomy 
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการหลักกายวิภาคของ คน สัตว์  ในเรื่องโครงสร้าง  สัดส่วน   
เพศ วัย  ลักษณะของกระดูก  กล้ามเนื้อ  การทรงตัว  การเคลื่อนไหว โดยเน้นลักษณะความถูกต้องเป็นสําคัญ 
  
2021127 จิตรกรรมสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
 Creative Painting 
 จิตรกรรมในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคนิคและความคิดสร้างสรรค ์ เพื่อให้ได้รูปแบบของจิตรกรรมที่
แปลกใหม ่
 
2021215 ภาพพิมพ์พ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
 Basic Print 
 ภาพพิมพ์พื้นฐานทั่วไป  ประเภท  รูปแบบ  กรรมวิธี  คุณสมบัติ  และการเก็บรักษาเครื่องมือ  
เพื่อให้เข้าใจลักษณะเฉพาะทั่วไปของการพิมพ์  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิค  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์  
เบื้องต้นประเภทต่าง ๆ  เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ 
  
2021309 ประติมากรรมพื้นฐาน   3(2-2-5) 
 Basic Sculpture 
 ประตมิากรรมพื้นฐาน เทคนิค วิธีการในการปฏิบตัิงาน คุณสมบัติและลักษณะที่เหมาะสมของ
วัสดุที่นํามาสร้างงานประเภทต่างๆ เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 
  
2023211 ภาพพิมพ์สื่อผสม  3(2-2-5) 
 Mixed Media Print 
 กระบวนการสร้างสรรค์เทคนิคภาพพิมพ์สื่อผสมเช่น วัสดุ เทคโนโลยี เป็นต้น โดยคํานึงถึงหลัก
ขององค์ประกอบศิลป ์ เพื่อนําไปใช้ร่วมกับงานจิตรกรรม  ประตมิากรรมและภาพพิมพ์ 
  
2024308 ประติมากรรมตกแต่ง  3(2-2-5) 
 Decorative Sculpture 
 ประตมิากรรมในรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคนิคและความคดิสร้างสรรค์ของงานประติมากรรมและสื่อ
ประสมเพื่องานศิลปะไทย และศลิปะสากล นํามาใช้ตกแต่งภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 
  
 
 

 
 



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  118     หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

203   แทนสาขา  ประยกุต์ศิลป ์
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1.  ออกแบบ เขียนแบบ (203-1--) 
 2. ออกแบบกราฟิกส์ (203-2--) 
 3. ออกแบบสิ่งทอ (203-3--) 
 4. ออกแบบภาพถ่าย (203-4--) 
 5.   (203-5--) 
 6.   (203-6--) 
 7.  (203-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (203-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หวัข้อพิเศษและสมัมนา  (203-9--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2031121 การออกแบบโฆษณา   3(2-2-5) 
 Advertising Design 
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการออกแบบโฆษณา เพื่อให้เกิดความชํานาญในกระบวนการผลติ
เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบโดยรวมของการโฆษณาทั้งในและนอกสถานที่ 
  
2031124 การออกแบบเคร่ืองหมายและสญัลักษณ ์  3(2-2-5) 
 Marks and Symbolic Design 
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 การออกแบบเครื่องหมายและสญัลักษณ ์ที่ใช้ในกิจกรรมและสถานที่ต่างๆ โดยคาํนึงถึงหลักการ
และการสื่อสารที่จําแนกตามผสัสะที่เหมาะสมของโสตทัศนวัสดุในการสื่อสาร 
 
2031409 เขียนแบบพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
 Basic Drafting  
 การเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิต ิ โดยเน้นใหรู้้จักวิธีการใช้เครื่องมือ  อุปกรณ ์ และการเก็บรักษา  
เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการออกแบบเขยีนแบบ งานศิลปกรรม 
  
2032203 การถ่ายภาพพ้ืนฐาน  3(2-2-5) 
 Basic Photography 
 การใช้กล้องถ่ายภาพแตล่ะชนิด  เทคนิคและกรรมวิธีการ ถ่ายภาพประเภทต่างๆ  ขั้นพื้นฐาน  
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในงานวิชาชีพ 
  
2032410 คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือการออกแบบงานศิลปกรรม    3(2-2-5) 
 Basic Computer Art Design 
 การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอรก์ราฟิก พื้นฐานตลอดจนเทคนิควิธีการที่ใช้ในการออกแบบงาน
ศิลปกรรม 
  
2033106 พ้ืนฐานการสร้างภาพยนตร์  3(2-2-5)  
 Basics of Motion Picture   
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการออกแบบด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างงานออกแบบพื้นฐานและกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคนิค  วัสดุ  เครื่องมือต่างๆ  ที่เหมาะสม  
เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพ 
  
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2034415 การออกแบบแอนิเมชัน่  3(2-2-5) 
 Animation Design 
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการทํางานด้วยโปรแกรมการสรา้งภาพ 2 มิต ิ 3 มิติ และ 
แอนิเมชั่น การออกแบบสื่อต่างๆ เพื่อนําไปใช้งานแอนิเมชั่นข้ันสูงตอ่ไป 
  
2034418 การออกแบบบุคลิกภาพ  3(2-2-5) 
 Character Image Design 
 การออกแบบ ร่างภาพ บุคลิกภาพเฉพาะของตัวละคร การต์ูน การแสดงออกทางอารมณ ์  การ
นําไปใช้งานในการพัฒนาคลี่คลายเป็นภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และงาน การเขียนภาพระบบดจิิตอล หรอืการเขียน
ภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอรไ์ด ้
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กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 - 249) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

204  แทนสาขา  ออกแบบสนเทศศิลป์ 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. ออกแบบผลิตภณัฑ ์ (204-1--) 
 2. ออกแบบบรรจุภณัฑ ์ (204-2--) 
 3. ออกแบบสิ่งแวดล้อม (204-3--) 
 4. ออกแบบตกแต่ง (204-4--) 
 5. ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (204-5--) 
 6. ออกแบบแฟช่ัน (204-6--) 
 7. (204-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (204-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หวัข้อพิเศษและสมัมนา (204-9--) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2041112 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ์  3(2-2-5) 
 Theory of Product Design  
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เบื้องต้น เพื่อให้เกิดความชํานาญ โดย
คํานึงถึง โครงสร้างวัสดุ เทคนิค  วิธีการผลิตที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนรูปทรงของผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ประโยชน์ใช้สอย 
  
2041114 การออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผาเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Introduction to Pottery Design 
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการเกี่ยวกับงานดินเบื้องต้น การคัดเลือกดิน การเตรียมดิน  การ
ใช้และเก็บรักษาเครื่องมือ  การขึ้นรูปด้วยวิธีการพื้นฐาน โดยเน้นความงามและความกลมกลืนตามหลักการทาง
ศิลปะ 
  
2041410 เทคนิคการจัดนิทรรศการ  3(2-2-5) 
 Exhibition Techniques   
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการออกแบบการจัดนิทรรศการประเภทต่างๆ  โดยเน้นการ
กําหนด    รูปแบบ   แผนผังบริเวณ  ตําแหน่ง  ทิศทาง  แสง  เสียงและสื่อผสม  ตลอดจนปฏิบัติการออกแบบ    
การจัดและตกแต่งสถานท่ี  
  
2041412 การออกแบบตกแต่งภายใน  3(2-2-5) 
 Interior Design 
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการออกแบบตกแต่งภายในการจัดวางกลุ่มสี  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
ลักษณะของห้อง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน 
  
2042101 เคร่ืองป้ันดินเผาพ้ืนบ้าน   3(2-2-5) 
 Local Pottery 
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 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านในท้องถิ่นและ
จังหวัดใกล้เคียง  ตามรูปแบบ วัสดุและกรรมวิธีการผลิตเครื่องป้ันดินเผาในแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2042128 การออกแบบของท่ีระลึก  3(2-2-5) 
 Souvenir Design 
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการออกแบบของที่ระลึกด้วยวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น   เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยตามหลักการออกแบบ  เขียนแบบ และทํา
หุ่นจําลองตามรูปแบบ เทคนิค และวิธีการที่เหมาะสม 
 
2042203 การออกแบบบรรจุภัณฑ ์  3(2-2-5) 
 Package Design 
 ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทุกประเภท            
ด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ  ให้เหมาะสม โดยคํานึงถึงขนาด  น้ําหนัก รูปทรง  ชนิดและราคาของผลิตภัณฑ์  รวมทั้งการ
ขนส่งและความปลอดภัย 
  
2042401 การออกแบบเคร่ืองป้ันดินเผาเพ่ืองานศิลปะ   3(2-2-5) 
 Pottery Design for Art 
 การออกแบบ  การเตรียมวัตถุดิบ  เทคนิคการขึ้นรูป  การตกแต่ง  การใช้เครื่องมือ  ตลอดจน
การเผาผลิตภัณฑ์  เพื่อสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาในเชิงศิลปะ  โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ตามรูปแบบและ
ความงามทางสุนทรียะ 
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กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 - 249) 

 

 
 
 
 

206 แทนสาขา  ดุริยางคศิลป์ 
  

 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1.  ทฤษฎี ประวัติ และการประพันธ์ดนตรไีทย (206-1--) 
 2. ปฏิบัติดนตรีไทย (206-2--) 
 3. ทฤษฎี ประวัติ และการประพนัธ์ดนตรสีากล (206-3--) 
 4. ปฏิบัติดนตรีสากล (206-4--) 
 5. ดนตรีวิทยา และมานุษยวิทยาดนตร ี (206-5--) 
 6. ดนตรีศึกษา (206-6--) 
 7. สนับสนุนวิชาชีพ (206-7--) 
 8. ฝีกประสบการณ์วิชาชีพ (206-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา (206-9--) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหสั  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2061232 การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 1   1(0-2-1) 
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 Solfege a nd Dictation I 
 ฝึกอ่านโน้ตอย่างง่าย ๆ ทั้ง Treble Clef  และ Bass Clef ในบันไดเสียง Pentatonic ในอัตรา
จังหวะ Simple Time ฝึกโสตประสาทและเขียนโน้ตดนตรีแนวเดียวจากการฟัง 
  
2061301 ทฤษฎีดนตรีสากล 1  3(3-0-6) 
 Music Theory 1 
 ระบบการบันทึกโน้ตสากล กระสวนจังหวะและการจําแนกของจังหวะ ต่างๆ  ประเภท       
บันไดเสียงเมเจอร์  ไมเนอร์   เมโลดิก  ฮาร์โมนิกและโครมาตกิ   ขั้นคู่เสียงและการพลิกกลับของขั้นคู่เสยีง  โหมด   
เครื่องหมายศัพท์ที่ใช้ในการบันทึกบทเพลง  การฝึกโสตประสาท 
  
2061308 ทฤษฎีดนตรีสากลขัน้พื้นฐาน  3(3-0-6) 
 Music Fundamentals 
 การบันทึกโน้ตสากล  กุญแจ บันไดเสียง ขั้นคู่เสียง ศัพท์สังคีตทั่วไป และการฝึกโสตประสาท
พร้อมการอ่านโนต้ซึ่งให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียน 
  
2061309 การฟัง การอ่านและการเขียนโนต้สากล 1   1(0-2-1) 
 Listening Reading and Writing Notes 1 
 ทักษะการอ่านโน้ตและการเลื่อนระดับเสียง (Move Do) ทั้งกุญแจประจําหลักซอล (Treble         
Clef)  และ กุญแจประจําหลักฟาเบส (Bass  Clef)  ในบันไดเสียง Diatonic  ในอัตราจังหวะผสม  ฟังและ  เปล่ง
เสียงตามระบุชนิดต่างๆ ของขั้นคู่เสียง คอร์ด   ฝึกเขียนโน้ตดนตรี 
 
2061430 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้สากล 1   2(0-2-4) 
 Woodwind Performance 1 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลมไม้สากลให้เต็มขีดความสามารถของ ผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ เครื่องดนตรี  ท่าทาง  การดูแลรักษา การหายใจ  การ
วางปาก สําเนียง (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง 
  
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2061431 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้สากล 2   2(0-4-2) 
 Woodwind Performance  2 
 ทักษะการปฏิบั ติ เ ครื่ อ งลมไม้ ส ากลให้ เ ต็ มขีดความสามารถของผู้ เ รี ยนแต่ ละคน                  
โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล และ ไมเนอร์สเกล  การควบคุม (Slurring)             
การสลัดลิ้น (Toughing) การหายใจ ฝึกการเปุาเสียงยาว (Long tone Study)  เทคนิคการบรรเลงสําเนียง             
และคุณภาพของเสียง  การถ่ายทอดอารมณ์  ศึกษาการเปุาเครื่องหมายทางดนตรี วรรณกรรมทางดนตรี และ
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง บทเพลง Canzonetta   
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2061432 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองสากล 1  2(0-4-2)  
 Brass Performance 1 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียน  แต่ละคน โดย
คํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ : ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี  การหยิบจับ เครื่องดนตรี ท่าทาง  การดูแลรักษา  การ
หายใจ  การวางปาก คุณภาพ ของเสียง ฝึกการเปุาโน้ต ตัวกลม ตัวขาว ตัวดําและโน้ตตัวเขบ็ต 1 ช้ัน    2  ช้ัน 
การเคาะอัตรา 1 จังหวะ 2 จังหวะ 3 จังหวะ 4 จังหวะ บทเพลง Courate หรือ เพลง Gigue 
  
2061433 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองสากล 2   2(0-4-2) 
 Brass Performance 2 
 ทักษะการปฏิบัติ เครื่องทองเหลืองสากลให้ เต็มขีดความสามารถของผู้ เรียนแต่ละคน             
โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล และไมเนอร์สเกล การควบคุม (Sluring)           
การสลัดลิ้น (Toughing) การหายใจ ฝึกการเปุาเสียงยาว (Long Tone Study)    เทคนิคการบรรเลงสําเนียง    
และคุณภาพของเสียง  การถ่ายทอดอารมณ์  ศึกษาการเปุาเครื่องหมายทางดนตรี วรรณกรรมทางดนตรี และ
ปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง บทเพลง Madrigal Dance 
 
2061434 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1   2(0-4-2) 
 String Performance 1 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องสายสากล  ให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน   โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี การหยิบจับ เครื่องดนตรี ท่าทาง  การดูแลรักษา  การขึ้นสาย  การ
ตั้งเสียง  สําเนียง  (ความเพี้ยนเสียงสูง – ต่ํา) คุณภาพของเสียง การใช้คันชักและการวางนิ้ว การฝึกโน้ต ตัวกลม 
ตัวขาว ตัวดํา และโน้ตตัวเขบ็ต 1 ช้ัน 2 ช้ัน การเคาะอัตรา 1 จังหวะ 2 จังหวะ3 จังหวะ 4 จังหวะ  ใช้บทเพลง
ประเภท Minuet                 
  
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2061435 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 2   2(0-4-2) 
 String Performance 2 
 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องสายสากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงเมเจอรส์เกล และไมเนอร์สเกล การควบคุม (Sluring) ฝึกการใช้คันชักเสียงยาว 
(Long Tone Study)  และการวางนิ้ว การตั้งเสียงและการเกิดเสียง  เทคนิคการบรรเลงสําเนียงและคณุภาพการ
ถ่ายทอดอารมณ ์ ฝึกเครื่องหมายทางดนตรีวรรณกรรมทางดนตรีและปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง บทเพลง 
Mustte 
  
2061436 ปฏิบัติเคร่ืองกีตาร์สากล 1    2(0-4-2) 
 Guitar Performance 1  
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ :  ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี   การหยิบจับเครื่องดนตรี และการดูแลรักษา  การขึ้นสาย   การ
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ตั้งเสียง  สําเนียง   การวางนิ้ว  การฝึกโน้ต ตัวกลม ตัวขาว ตัวดํา และโน้ตตัวเขบ็ต 1 ช้ัน 2 ช้ัน การเคาะอัตรา 1 
จังหวะ 2  จังหวะ 3 จังหวะ 4 จังหวะ การจับคอร์ด พื้นฐานใช้บทเพลงประเภท Minuet  หรือเพลง Nocturne 
  
2061437 ปฏิบัติเคร่ืองกีตาร์สากล 2   2(0-4-2) 
 Guitar Performance 2 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี ้:  ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล และไมเนอร์สเกล การเว้นเสียง (Scales Arpeggios) เทคนิคการตี
คอร์ด การดีดกีตาร์  การถ่ายทอดอารมณ์   ศึกษาวรรณกรรมทางดนตรี และปรัชญาของนักดนตรีและการแสดง  
บทเพลงประเภท Allegro  
 
2061438 ปฏิบัติเคร่ืองลิ่มนิ้วสากล 1  2(0-4-2)  
 Keyboard Performance 1 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากลให้เตม็ขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ : ส่วนประกอบของเครื่องดนตรี  การปิดเปิดเครื่องดนตรี และการดูแลรักษา การฟังระดับเสียง  ฝึกการ
วางนิ้วซ้ายและขวา  การอ่านกุญแจซอล และกุญแจฟา  การวางนิ้ว  การฝึกโน้ตตัวกลม ตัวขาว ตัวดําและโน้ตตัว
เขบ็ต 1 ช้ัน 2 ช้ัน การเคาะอัตรา 1 จังหวะ 2  จังหวะ 3 จังหวะ 4 จังหวะ จังหวะ 3/8 จังหวะ 6/8  บทเพลง
ประเภท Minuet   
  
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2061439 ปฏิบัติเคร่ืองลิ่มนิ้วสากล 2    2(0-4-2) 
 Keyboard Performance 2 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน   โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ :  ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล และไมเนอร์สเกล การเว้นเสียง (Scales Arpeggios)  
เทคนิคการจับคอร์ด การควบคุมเครื่องหมายดนตรี  การถ่ายทอดอารมณ์   ศึกษาวรรณกรรม  ทางดนตรี ปรัชญา
ของนักดนตรีและการแสดง บทเพลงประเภท Allegro 
  
2061440 ปฏิบัติขับร้องสากล 1    2(0-4-2) 
 Vocal Performance 1 
 ทักษะการปฏิบัติขับร้องสากลให้เต็มความสามารถของผู้เรียนแต่ ละคน  โดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ :  ท่าทาง  การหายใจ การออกเสียง  ภาษาร้อง การถ่ายทอดอารมณ์  การฟังทํานองเพลง    จากเครื่อง
ดนตรี 
  
2061441 ปฏิบัติขับร้องสากล 2  2(0-4-2)   
 Vocal Performance 2 
 ทักษะการปฏิบัติขับร้องสากลให้เต็ม ความสามารถของผู้เรียนแต่  ละคนโดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ :  ท่าทางการหายใจ การออกเสียง  ภาษา  การถ่ายทอดอารมณ์ศิลปะ การขับร้อง 1 แนว   การอ่าน 
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และร้องตามโน้ตสากล  การร้องเพลงในระดับเสียงสูงและต่ํา ฝึกเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสากล ศึกษาปรัชญาของ        
นักดนตรีและการแสดง   
  
2061506 ดนตรีร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 Contemporary  Music 
 ค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงรูปแบบโครงสร้างการบรรเลง  เครื่องดนตรีบรรเลง ลักษณะการประสม
วงดนตรี รูปแบบการนําเสนอและการแสดง ความแตกต่างระหว่างอดีตกับปัจจุบันและศึกษาเทคนิคที่ใช้ในบท
เพลงร่วมสมัย ผลงานของคีตกวีท่ีสําคัญ 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2061701 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5) 
 Introduction to Music Computer 
 ประวัติความเป็นมาของ Music Computer ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบ  ปฏิบัติการ 
(Operating System)  การใช้โปรแกรมดนตรีแบบตา่ง ๆ 
  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล   3(3-0-6) 
 Music Theory 2 
 ทบทวนเนื้อหาบันไดเสียงและขั้นคู่เสียง ศึกษาตรัยแอ็ด คอร์ดต่างๆและการพลิกกลับของคอร์ด  
การเคลื่อนที่ของคอร์ดตรัยแอ็ด การใช้คอร์ดในรูปพื้นต้น  การประสานเสียง 4 แนวการเขียนและวิเคราะห์ทํานอง
จุดพกัเพลง การฝึกโสตประสาท 
  
2062302 ทฤษฎีดนตรีแจส๊  3(3-0-6)  
 Jazz Theory  
 Modes ต่าง ๆ โครงสร้างเพลงที่เป็นเมเจอร์ ไมเนอร์ และ ลักษณะของการเขียนคอร์ด          
การใช้คอร์ดทดแทน   การเคลื่อนที่ของคอร์ดกับทํานอง  บันไดเสียงบูลส์ต่างๆ บันไดเสียง เพนทาโทนิก ลักษณะ
การแปรทํานอง     
  
2062309 การอํานวยเพลงเบื้องต้น  2(1-2-3) 
 Introduction to Conducting  
  การใช้ไม้บาตอง (Baton) การยืน ขั้นวิธีการเตรียมฝึก วิธีการใช้สัญญาลักษณ์การควบคุม           
การฝึกซ้อมวง  การเตรียมสกอร์  การถ่ายทอดอารมณ์และการควบคุมวงดนตรี 
  
2062313 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 1  3(2-2-5) 
 Jazz Improvisation 1  
 การนํา Modes และบันไดเสียงต่างๆมาใช้พัฒนาความรู้  และเสริมสร้างทักษะการบรรเลง
ปฏิภาณที่อาศัยแนวทํานองการสวนจังหวะ สําเนียงหลักเสียงเดิม  รูปแบบการแปรแนวทํานอง การเคลื่อน       
ตัวจากคอร์ดหนึ่งไปสู่คอร์ดหนึ่งโดยคํานึงถึงทํานองที่สร้างขึ้นมาสอดคล้องกับคอร์ดที่กําหนดไว้การใช้เทนช่ัน 
คอร์ดแทน เทคนคิการบรรเลงและแปรแนวทํานองต่างๆ ศึกษานักดนตรีแจ๊สที่มีช่ือเสียง 
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2062331 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก  3(3-0-6)   
 Forms and Analysis of Western Music  
 วิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างตั้งแต่ โมทีฟ  วลี  จุดพัก  ประโยคของเพลง และบทบรรเลง       
ของคีตลักษณ์ที่มีการพัฒนา เช่น  ทวิบท  ตรีบท  รอนโด โซนาตา  แวร์ริเอช่ัน อินเวนช่ัน และฟิวจ์  พร้อมศึกษา
ประเภทเพลงต่างๆกับความหมายของเพลงที่คีตกวีประพันธ์ข้ึน  
  
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2062332 การฟัง การอ่านและการเขียนโนต้สากล 2   1(0-2-1) 
 Listening Reading and Writing Note 2 
 ทักษะการอ่านโน้ตและการ เลื่อนระดับเสียง (Move Do) ทั้ง Treble  Clef  และ  Bass  Clef  
ในบันไดเสียง Diatonic   ในอัตราจังหวะผสม   การฟังและเปล่งเสียงตามระบุชนิดต่างๆ ของขั้นคู่เสียง คอร์ด   
ฝึกเขียนโนต้ดนตร ีการฟังการอ่านโน้ต 2  แนว 3 แนว 4 แนว 
  
2062333 ประวัติดนตรีตะวันตก   3(3-0-6) 
 History of Western Music  
 ประวัติและวิวัฒนาการดนตรีตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณถึงศตวรรษที่ 20 โดยศึกษา              
ดนตรีสมัยกรีก   ดนตรีสมัยกลาง    ดนตรีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา  สมัยบาโรค  คลาสสิค โรแมนติก และสมัย
ปัจจุบัน  วิวัฒนาการของรูปแบบของแนวความคิด   การประสานเสียง   การใช้เครื่องดนตรี   บุคคลและผลงานที่
สําคัญ    
  
2062419 การขับร้องประสานเสียง 1  1(0-2-1)  
 Chorus Vocal 1 
 ทักษะการร้องหาพิสัยความสูงต่ําของเสียงผู้ร้อง  จัดกลุ่มตามพิสัย  ฝึกหายใจที่ถูกต้อง            
ฝึกการออกเสียงจากตําแหน่งต่างๆ   ฝึกการใช้เสียงในทุกระดับ   ฝึกการออกเสียงสระต่างๆ ฝึกการเทียบเสียงกับ
เครื่องดนตรีมาตรฐานย้ายเสียงข้ึนลง  ใช้บทเพลงไม่เกิน  1  แนว 
  
2062420 การขับร้องประสานเสียง 2  1(0-2-1) 
 Chorus Vocal 2 
 ทักษะการร้องฝึกการออกเสียงท่ียากข้ึน  ฝึกการย้ายเสียงโด  ไปในบันไดเสียงต่างๆ ใช้บทเพลง
ที่ในระดับ 2  แนว 
 
2062435 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 1    2(0-4-2) 
 Jazz or Popular Ensemble 1 
 ทักษะการปฏิบัตริวมวงดนตรสีากลในรูปแบบแจส๊หรือปฺอปปลู่าร์ มุ่งพัฒนา ความสามารถใน
การบรรเลงรวมวงดนตร ี  การฝึกระเบียบวินยัของการบรรเลงร่วม การปรับความสมดุลของเสียงในวงและลักษณะ
วงในระดับนี้ให้เป็นวงประเภทสมอลแบนด ์ 
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2062436 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 2  2(0-4-2) 
 Jazz or Popular Ensemble  2  
 ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากลในรูปแบบแจ๊สหรือปฺอปปูล่าร์ มุ่งพัฒนาความสามารถในการ
บรรเลงรวมวง  ลักษณะวงในระดับนี้ให้เป็นวงประเภทสมอลแบนด์ การปรับรูป วงดนตรี  การบรรเลงแบบเดี่ยว
และแบบกลุ่มใช้บทเพลงแบบปฺอปปูล่าร์ใน ลีลาทํานองแบบ Swing Bolero  Cha Cha Cha 
  
2062439 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้สากล 3  2(0-4-2)   
 Woodwind Performance 3   
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลมไม้สากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน   โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียง เมเจอร์สเกล และ ไมเนอร์สเกล การเปุาแบบโครมาติคสเกล  การเล่น
แบบสเลอร์ การเปุาโหมดต่าง ๆ เช่น Dorian  Scale เทคนิคการบรรเลงการถ่ายทอดอารมณ ์
  
2062440 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้สากล 4  2(0-4-2)   
 Woodwind Performance  4 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล  ให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ปฏิบัติการเปุาเสียง (Arpeggioes)  ใช้บทฝึกแบบคลาสสิก  การปฏิบัติเดี่ยวฝึกปฏิบัติคู่และหมู่ 
(Duo- quartet) การปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน (Sight  Reading ) บทเพลง Passepied 
  
2062441 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองสากล 3    2(0-4-2) 
 Brass Performance 3  
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล และไมเนอร์สเกล การเปุาแบบ Chromatic Scale การเล่น
แบบสเลอร์ การเปุาโหมด ต่างๆ  เช่น Dorian  Scale   เทคนิคการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์   
 
2062442 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองสากล 4   2(0-4-2) 
 Brass Performance 4 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล  ให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน          
โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ : ปฏิบัติการเปุาเสียง Arpeggioes ใช้บทฝึกแบบคลาสสิก การปฏิบัติเดี่ยว ฝึกปฏิบัติคู่
และหมู่ (Duo- quartet) การปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน (Sight Reading)บทเพลง Bourree 
  
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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2062443 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 3   2(0-4-2) 
 String Performance 3 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องสายสากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล และไมเนอร์สเกล การดีดแบบ Chromatic Scale  การเล่นแบบ 
สเลอร์   การสีโหมด  ต่างๆ เช่น  Dorian  Scale  เทคนิคการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์  
  
2062444 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 4    2(0-4-2) 
 String Performance 4 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องสายสากล  ให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ปฏิบัติการเล่นแบบ Arpeggioes ใช้บทฝึกแบบคลาสสิก การปฏิบัติเดี่ยวการฝึกปฏิบัติ คู่หมู่ 
(Duo- quartet) และการปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน  (Sight  Reading)  บทเพลง Largo 
   
2062445 ปฏิบัติเคร่ืองกีตาร์สากล 3    2(0-4-2) 
 Guitar Performance 3  
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล และไมเนอร์สเกล  การดีดแบบ Chromatic Scale การดีด
แบบสเลอร์  การใช้โหมดต่างๆ เช่น Dorian  Scale  เทคนิคการบรรเลง การถ่ายทอดอารมณ์ 
  
2062446 ปฏิบัติเคร่ืองกีตาร์สากล 4   2(0-4-2) 
 Guitar Performance 4 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ปฏิบัติการดีด  แบบ  Arpeggioes  ใช้บทฝึกแบบคลาสสิก  การปฏิบัติเดี่ยว ฝึกปฏิบัติคู่และหมู่
(Duo- quartet) การปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน  (Sight  Reading ) บทเพลง Sarabande 
 
2062447 ปฏิบัติเคร่ืองลิ่มนิ้วสากล 3    2(0-4-2) 
 Keyboard Performance 3 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากลให้เตม็ขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงเมเจอร์สเกล และไมเนอร์สเกล การปฏิบัติแบบ Chromatic Scale  การปฏิบัติ
แบบสเลอร์ การเล่นโหมด ต่างๆ เช่น Dorian  Scale  เทคนิคการบรรเลงการถ่ายทอดอารมณ์   
  
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2062448 ปฏิบัติเคร่ืองลิ่มนิ้วสากล 4    2(0-4-2) 
 Keyboard Performance 4 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล  ให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ปฏิบัติเมเจอร์สเกล และไมเนอร์สเกล การเว้นเสียงแบบ Arpeggioes ใช้บทฝึกแบบคลาสสิก  
ปฏิบัติเดี่ยวการฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน (Sight  Reading ) บทเพลง Gavotte 
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2062449  ปฏิบัติขับร้องสากล 3    2(0-4-2) 
 Vocal Performance 3 
 ทักษะการปฏิบัติการขับร้องสากลให้เต็ม ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ :  ท่าทาง    การหายใจการออกเสียง  ภาษา  การถ่ายทอดอารมณ์ศิลปะการร้องเพลง  ฝึกการ   ขับร้อง
แบบเพลงสากล  คลาสสิก การร้องและการเอื้อนเสียง การร้องระดับแนวเสียงโซปราโน่ หรือ อัลโต  การร้องแบบ 
2 แนว ตามโน้ตสากล  การฟังเสียงจังหวะทํานองดนตรี 
  
2062450 ปฏิบัติขับร้องสากล 4   2(0-4-2) 
 Vocal Performance 4 
 ทักษะการปฏิบัติการขับร้องสากลให้เต็ม ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน   โดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ :  ท่าทาง  การหายใจ การออกเสียง  ภาษา  การถ่ายทอดอารมณศ์ิลปะการร้องเพลง ฝึกการขับร้องแบบ
เพลงสากล  คลาสสิก การร้องแบบระดับแนวเสียงเทนเนอร์หรือเบส การร้อง  4  แนว ตามโน้ตสากล การฟังเสยีง
จังหวะทํานองดนตร ี
  
2062506 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก  3(3-0-6) 
 Thai Music and Western Music Relations 
 ประวัตดินตรตีะวันตกท่ีเข้ามามีบทบาทในสังคมและวัฒนธรรมไทยการนําดนตรีไทยไปสัมพันธ์
กับดนตรตีะวันตก การนําดนตรีตะวันตกเข้ามาสัมพันธ์กับดนตรไีทยทั้งในด้านเครื่องดนตรี  วงบรรเลง  บทเพลง
และระบบเสียง 
 
2062507 การเขียนวิจารณ์ดนตรี  3(3-0-6) 
 Writing Music Criticism 
 การเขียนเชิงศิลปะดนตรีโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจในหลักการดนตรีตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเขียน  การรวบรวมความคิด เชิงวิชาการที่ถือเอาเหตุผลสนับสนุนการเขียน 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2062709 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 1   3(2-2-5) 
 Studio Recording 1 
 การออกแบบห้องบันทึกเสียง ขนาดรูปร่าง โครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง 
ไมโครโฟน  เทปบันทึกเสียงแบบอนาล็อก  และดิจิตอล  โมนิเตอร์ เครื่องตกแต่งเสียง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ประกอบการบันทึกเสียง เครื่องผสมเสียง สายสัญญาณและหัวต่อสายสัญญาณ  การติดตั้งและเช่ือม
ระบบ การวางลําดับก่อนหลังของอุปกรณ์  ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การบํารุงรักษา 
  
2062710 คอมพิวเตอร์ดนตรี 1  3(2-2-5) 
 Music Computer 1  
 ประวัติความเป็นมาของ Music Computer ส่วนประกอบหลัก (Hardware) ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System)  เรียนรู้การบันทึกโน้ตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรีโดยใช้โปรแกรมดนตรีพื้นฐานเบื้องต้น 
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2062711 คอมพิวเตอร์ดนตรี 2   3(2-2-5) 
 Music Computer 2 
 โปรแกรมการบันทึกเพลงแบบสมัยใหม่ของ Music Computer ระบบปฏิบัติการ (Operating 
System)   เรียนรู้การบันทึกโน้ตและจัดระบบเสียงเครื่องดนตรีเพื่อการสร้างเพลงโดยใช้ โปรแกรมดนตรีแบบ 
ต่าง ๆตามเทคโนโลยีโปรแกรมดนตรีสมัยใหม่ที่ใช้ในการบันทึกเสียง   
  
2063301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3  3(3-0-6) 
 Music Theory 3 
 การพลิกกลับ  การใช้โน้ตนอกคอร์ดประสานแบบ 4 แนว  การเขียนและวิเคราะห์ทํานอง การ  
เกลาคอรด์  การใช้คอร์ดยมื (Borrow  Chord ) คอร์ดที่แปลงเสียง (Alter  Chord)  คอร์ด V7  V9  V11  V13  
การย้ายบันไดเสียง และการฝึกโสตประสาทให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาเรียน 
 
2063331 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงดนตรีป็อปปูลาร์และแจ๊ส   3(2-2-5) 
 Arranging for Popular Band and Jazz Band 
 เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานโดยการอาศัยทํานองเพลงที่นิยมเก่า -ปัจจุบัน เรียนรู้การ         
ใช้คอร์ด  การสร้างแบ็คกราวน์ รูปแบบการประสาน เสียงสําหรับเครื่องดนตรีวงขนาดเล็กและ วงขนาดใหญ่  
ศึกษาลีลาทํานองแบบ แจ๊สคอร์ด - เทนช่ัน ต่าง ๆ   ในการสร้างทํานอง  ทางเดินคอร์ด  คอร์ดแทน           
รูปแบบจังหวะเครื่องมือ ฝึกการฟังและการเขียนสกอร์เพลงของวงดนตรีขนาดต่าง ๆ 
  
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2063332 การบริหารจัดการดนตรีสนามวงโยธวาทิต   3(2-2-5) 
 Marching Display Band Management  
 การบริหารบุคคลในวงดนตรี การจัดตําแหน่งโครงสร้าง ความรับผิดชอบ  การวางแผนการ
ฝึกซ้อม  ระบบการเก็บอุปกรณ์  เทคนิคการเดินแถวแบบต่างๆ การคัดเลือกเพลง ศึกษาการบรรเลงดนตรีสนาม
และการจัดรูปแบบการแปรขบวนในสนามแบบกระดานและแบบคอมพิวเตอร์ 
  
2063435 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 3   2(0-4-2)  
 Jazz or Popular Ensemble 3 
 ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากลในรูปแบบแจ๊สหรือปฺอปปูล่าร์ มุ่งพัฒนา ความสามารถ ใน
การบรรเลงรวมวงจังหวะช้า   จังหวะเร็ว   และการบรรเลงในลีลารูปแบบจังหวะต่างๆ การบรรเลงร่วมกับการขับ
ร้อง  คัดเลือกเพลงรวมวงท่ีมีการแสดงเดี่ยวรวมกับวงดนตรี   
  
2063436 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 4    2(0-4-2) 
 Jazz or Popular Ensemble 4 
 ทักษะการปฏิบัติรวมวงดนตรีสากลในรูปแบบแจ๊สหรือปฺอปปูล่าร์ มุ่งพัฒนา ความสามารถใน
การบรรเลงรวมวงแบบ บลูส์ และ แจ๊ส เน้นการแสดงความสามารถด้านการแสดงการเสนอแนวคิดอิมโพรไวเซช่ัน 
แต่ละบุคคลในวงดนตรี 
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2063437 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้สากล 5    2(0-4-2) 
 Woodwind Performance  5  
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลมไม้สากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงบลูส์สเกล การเปุาคอร์ด V7  V13  เทคนิคการบรรเลง การถ่ายทอด
อารมณ์  เน้นการปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน (Sight  Reading ) บทเพลง Air เน้นแบบคลาสสิก  ปฺอปปูล่าร์
และบูลส์แจ๊ส 
 
2063438 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้สากล 6    2(0-4-2) 
 Woodwind Performance  6 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลมไม้สากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงบลูส์สเกล  การเปุาแบบเพนทาโทนิคคอร์ด การเปุา Chord Major  และ
การใช้เลือกรูปแบบ โน้ต Tension บทเพลง Le Tambourin เน้นแบบคลาสสิก ปฺอปปูล่าร์และบลูส์แจ๊ส 
  
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2063439 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองสากล 5   2(0-4-2) 
 Brass Performance 5 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน   โดย
คํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงบลูส์สเกล การเปุาคอร์ด  V7  V13 เทคนิคการบรรเลงการ
ถ่ายทอดอารมณ์    ฝึกการปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน (Sight  Reading )  บทเพลง Merry Dance  เน้นแบบ
คลาสสิกหรือปฺอปปูล่าร์และบลูส์แจ๊ส 
  
2063440 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองสากล 6  2(0-4-2)  
 Brass Performance 6 
 ทักษะการปฏิบัติ เครื่องทองเหลืองสากลให้ เต็มขีดความสามารถของผู้ เรียนแต่ละคน             
โดยคํานึงถึงหัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงบลูส์สเกล การเปุาแบบเพนทาโทนิคคอร์ด  การเปุาคอร์ด
เมเจอร์ และการใช้เลือก โน้ต Tension  บทเพลง Theme  เน้นแบบคลาสสิก  ปฺอปปูล่าร์และบลูส์แจ๊ส 
  
2063441 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 5   2(0-4-2) 
 String Performance 5 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องสายสากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน โดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียง บลูส์สเกล  การเล่นรูปแบบคอร์ด V7  V13 เทคนิคการบรรเลงการถ่ายทอด
อารมณ์  บทเพลง Allegro การปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน (Sight  Reading ) 
  
2063442 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 6    2(0-4-2) 
 String Performance 6  
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องสายสากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน   โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงบลูส์สเกล การเล่นแบบเพนทาโทนิคคอร์ด รูปแบบ  คอร์ดเมเจอร์  และ 
การเลือกใช้รูปแบบโน้ต Tension เน้นแบบคลาสสิก ปฺอปปูล่าร์และบลูส์แจ๊ส 
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2063443 ปฏิบัติเคร่ืองกีตาร์สากล 5   2(0-4-2) 
 Guitar Performance 5  
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากลให้เต็มขีดความสามารถ ของผู้เรียนแต่ละคน โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงบลูส์สเกล การเล่นรูปแบบคอร์ด V7  V13 เทคนิคการบรรเลงการถ่ายทอด
ทางอารมณ์  การปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน (Signt  Reading)เน้นแบบคลาสสิก ปฺอปปูล่าร์และบลูส์แจ๊ส         
บทเพลง Ecossaise 
  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2063444 ปฏิบัติเคร่ืองกีตาร์สากล 6    2(0-4-2) 
 Guitar Performance 6 
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงบลูส์สเกล การเล่นแบบเพนทาโทนิคคอร์ด การเล่นรูปแบบคอร์ดเมเจอร์ 
และการเลือกใช้รูปแบบโน้ต Tension เน้นแบบคลาสสิก ปฺอปปูล่าร์และบลูส์แจ๊ส บทเพลง Romance 
  
2063445 ปฏิบัติเคร่ืองลิ่มนิ้วสากล 5    2(0-4-2) 
 Keyboard Performance 5  
 ทักษะการปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากลให้เต็มขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึง
หัวข้อต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงบลูส์สเกล การเล่นรูปแบบคอร์ด  V7  V13    เทคนิคการบรรเลงการ
ถ่ายทอดทางอารมณ์  การปฏิบัติโน้ตที่ไม่พบเห็นมาก่อน (Signt  Reading ) การฝึกเพลงแบบ Invention หรือ
เพลง Minuet ต่างๆ เน้นแบบคลาสสิก ปฺอปปูล่าร์และบลูส์ 
  
2063446 ปฏิบัติเคร่ืองลิ่มนิ้วสากล 6   2(0-4-2) 
 Keyboard Performance 6 
 ทักษะการปฏิบัตเิครื่องลิม่นิ้วสากลให้เตม็ขีดความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนโดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ : ฝึกปฏิบัติไล่บันไดเสียงบลูสส์เกล การเล่นแบบเพนทาโทนคิคอร์ด การเล่นรูปแบบคอรด์เมเจอร์ และการ
เลือกใช้รูปแบบโน้ต Tension   การบรรเลงเพลง Sonatina   หรือบทเพลงของMozart   เน้นแบบคลาสสิก               
ปฺอปปูล่าร์และบลูส์แจส๊   
  
2063447 ปฏิบัติขับร้องสากล 5    2(0-4-2) 
 Vocal Performance 5  
 ทักษะการปฏิบัติขับร้องสากลให้เต็ม ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้ :  ท่าทาง    การหายใจ  การออกเสียง  ภาษา  การถ่ายทอดอารมณ์ศิลปะการร้องเพลง  เทคนิค ฝึกการ
ขับร้องแบบ บลูส์แจ๊ส  หรือเพลงสากลนิยม  การขับร้องร่วมกับวงดนตรีสากล  
 
2063448 ปฏิบัติขับร้องสากล 6    2(0-4-2) 
 Vocal Performance 6   
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 ทักษะการปฏิบัติขับร้องสากลให้เต็ม ความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  โดยคํานึงถึงหัวข้อ
ต่อไปนี้   ท่าทาง    การหายใจ  การออกเสียง  ภาษา   การถ่ายทอดอารมณ์ศิลปะการร้องเพลง  เทคนิคหรือ         
การขับร้องแบบโอเปร่า  พร้อมลีลาการเคลื่อนไหวประกอบการแสดง 
  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2063505 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี  3(3-0-6) 
 Music Aesthetics 
 แนวคิดที่เกี่ยวกับความหมายของความงามและความสําคัญต่อชีวิต สังคม   การเมือง          
และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  รวมทั้งวรรณกรรมทางดนตรี         
ที่ได้รับการยกย่อง 
  
2063506 จิตวิทยาดนตรี   3(3-0-6) 
 Music Psychology ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาการจิตวิทยากับพื้นฐานความถนัดทางดนตรี 
ประสาทการรับรู้ดนตรี  ความแตกต่างของบุคคลกับจิตวิทยาการฟังดนตรี   อารมณ์และการตีความหมายของ
ดนตรี 
  
2063703 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 2  3(2-2-5) 
 Studio Recording 2 
 การจัดวางตําแหน่งและการเลือกใช้ไมโครโฟน ระบบซิงโครไนซ์  (Synchronization) เทคนิค
การบันทึกเสียงจากแหล่งต่างๆ เทคนิคการผสมเสียงการทํามาสเตอร์สําหรับสื่อต่างๆ 
  
2063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรี   1(0-2-1) 
 Preparation for Music Practicum 
 เรียนรู้ความสําคัญการฝึกประสบการณ์ จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ การปรับตัว ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและการศึกษาสังเกตมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติงานจริง 
 
2063802 การเตรียมความพร้อมทางสหกิจศกึษาทางดนตรี  1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in Music 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสหกิตศึกษา จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออก
ฝึกทางสหกิจศึกษาทางดนตรี ในด้านการรับรู้ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มี
ความรู้  ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้ มีความรู้  
ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพและการศึกษาสังเกตมีส่วนร่วมในการฝึก
ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสถานการณ์จริง 
  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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2063902 การวิจัยดนตรี    3(3-0-6) 
 Music Research 
 หลักการความสําคัญของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยดนตรี ประเภทประโยชน์ การกําหนดเนื้อหา
สาระแนวข้อมูลดนตรีสากล  ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน และการลงพื้นที่  การวิเคราะห์ข้อมูล การเปรียบเทียบ 
การอ้างอิงและการสรุปผล การจัดทํารูปเล่ม การนําเสนอ  
  
2064324 หลักการประพันธ์ดนตรี   3(2-2-5) 
 Music Composition 
 การประพันธ์ดนตรี  รูปแบบและเทคนิคการประพันธ์  การวิเคราะห์ คุณลักษณะคุณภาพเสียง 
ความคิดสร้างสรรค์  การใช้เสียงสร้างมโนภาพเพื่อการ เปรียบเทียบ  การสร้างบทนํา  บทเชื่อม และบทจบ 
  
2064701 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Productions of Computerized Music  
 ขบวนการผลิตผลงานเพื่อเผยแพร่ในรูปของ Visual Media การจัดพิมพ์โน้ตเพลง การสร้าง
ฐานข้อมูลโน้ตดนตรี ขบวนการผลิตผลงาน เพื่อเผยแพร่ในรูปของ Audio Visual Media การบันทึก                   
ในสตูดิโอ 
 
2064801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรี   6(0-36-0) 
 Music practicum 
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่
สัมพันธ์กับสาขาวิชาดนตรีสากล ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล และคณะกรรมการวิชาการของคณะ ให้นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 1 โครงการ 
ดังนี้  1. การฝึกงานหรือปฏิบัติงานร่วมกับวงดนตรีอื่นๆ  2. โครงการเกี่ยวกับการแสดง เริ่มตั้งแต่การวางแผน
จนถึงการแสดงจริง  3. โครงการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  4. การฝึกงานในสถานประกอบการ  5. 
โครงการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ไม่มีการสอนในกระบวนวิชาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  6. โครงการศึกษาค้นคว้าให้
ละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเรื่องที่เปิดสอนอยู่แล้ว  7. โครงการศึกษาค้นคว้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันเป็นวิวัฒนาการ
ล่าสุดในสาขาดนตรี  8.  กิจกรรมอื่นๆ เช่น เป็นผู้ฝึกสอน เป็นผู้สาธิต เป็นผู้ร่วมงานหรือเป็นผู้ช่วยทางด้านดนตรี
หรือนักธุรกิจบันเทิงอื่นที่เกี่ยวกับดนตรี 
  
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2064802 สหกิจศกึษาทางดนตรี   6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Music 
 ฝึกทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ทางวิชาชีพดนตรีร่วมกับสถานประกอบการ สถาบันดนตรี 
งานธุรกิจดนตรี ขององค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน ในลักษณะรูปแบบการปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา  เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารบุคคลของสถานประกอบการสถาบัน
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กลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (200 - 249) 

ดนตรี งานธุรกิจดนตรี ขององค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชนในระหว่างปฏิบัติงาน  โดยมีหน้าที่รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการสถาบันดนตรี งานธุรกิจดนตรี ขององค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน มีผู้
นิเทศงาน  มีการติดตามและ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา 
  
2064903 การเสนอผลงานทางดนตรี  3(2-2-5) 
 Music Presentation  
 การนําเสนอผลงานในรูปแบบต่าง ๆ จัดแสดงแผนงานและการประเมินผลโครงการที่ชัดเจน โดย
เลือกกิจกรรมต่อไปนี้ 1   กิจกรรมเท่าน้ัน   โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้  1.  ดนตรีนิทัศน์ 
ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการทางดนตรี  2.  การแสดงเดี่ยวให้นักศึกษาสรุปผลงานทางด้านปฏิบัติตลอดระยะเวลาที่
ได้ ศึกษาในหลักสูตรโดยให้นักศึกษาเลือกบทเพลงที่ตนเองถนัด บรรเลงต่อสาธารณะชน    3.  เสนอผลงานด้าน
การประพันธ์  โดยไม่จํากัดรูปแบบของเครื่องดนตรีและสื่อที่นําเสนอ  4.  การเสนอผลงานทางดนตรีอื่นๆ ที่
หลักสูตรพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

208   แทนสาขา  ดนตรไีทย 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. ทฤษฎีดนตรีไทย (208-1--) 
 2 .ปฏิบัติเครื่องมือเอกดนตรีไทย (208-2--) 
 3. ปฏิบัติดนตรีไทยท่ัวไป  (208-3--) 
 4. ปฏิบัติรวมวงดนตรไีทย (208-4--) 
 5. ปฏิบัติเครื่องเดี่ยวดนตรไีทย (208-5--) 
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 6. เทคโนโลยีทางดนตร ี (208-6--) 
 7. สนับสนุนวิชาชีพ (208-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (208-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา (208-9--) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2081101 พ้ืนฐานดนตรีไทย  3(3-0-6) 
 Fundamentals of Thai Music 
 คุณค่า ความสําคัญและประโยชน์ของดนตรีไทย  ความสัมพันธ์ของดนตรีไทยต่อสังคมและ
วัฒนธรรมของไทยและอาเซียน วิวัฒนาการของดนตรีไทยในยุคสมัยต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี 
รัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรี วงดนตรีและบทเพลง บุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาดนตรีไทย 
  
2081102 ปรัชญาดนตรี  3(3-0-6) 
 Music Philosophy 
 ความหมายและขอบเขตของปรัชญา ปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับดนตรี  ความคิดเช่ือในวัฒนธรรม
ดนตรีไทย ระเบียบ แบบแผนคุณธรรมและจริยธรรมที่แสดงออกในรูปพิธีกรรม ปรัชญาที่ส่งผ่านระบบการ
ถ่ายทอดดนตรีในรูปกุศโลบาย 
  
2081103 การบันทึกโน้ตเพลงไทย  1(1-0-2) 
 Thai Notations 
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 ความสําคัญและประโยชน์การบันทึกโน้ตเพลงไทย  ลักษณะของโน้ตที่ใช้บันทึกเพลงไทย 
ประกอบด้วย โน้ต 9 ตัว โน้ตนิ้ว โน้ตอักษรไทย โน้ตสากล โน้ตเชอเวร์ เป็นต้น ฝึกโสตประสาท  ฝึกอ่านและ
บันทึกโน้ตแต่ละประเภท รวมทั้งบันทึกโน้ตเพลงทางการบรรเลงของเครื่องดนตรีไทย 
  
2081201 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 1  2(0-4-2) 
 Thai Plucked Performance I  
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ สามช้ัน เพลงโหมโรงจอมสุรางค์  สามช้ันออกเพลง
สะบัดสะบิ้ง เพลงแปฺะ สามช้ัน เพลงลาวดําเนินทราย สองช้ัน เพลงลาวดวงเดือน สองช้ัน   เพลงแขกต่อยหม้อ 
เถา เพลงเขมรละออองค์ เถา เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงลาวพุงขาว  เพลงลาวพุงดํา สองช้ัน เพลงเขมรโพธิสัตว์ 
สองช้ัน เพลงจีนขิมเล็ก สองช้ัน เพลงโยสลัม สองช้ัน เพลงมอญดูดาว สองช้ัน  
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2081202  ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 2  2(0-4-2) 
 Thai Plucked Performance II 
 วิชาบังคับก่อน : 2081201  ปฏิบัติเครื่องดดีไทย 1  
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงมหาฤกษ์ สามช้ันเพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน สามช้ัน เพลงโหมโรง
ไอยเรศ สามช้ัน เพลงลีลากระทุ่ม สองช้ัน เพลงลมพัดชายเขา สองช้ัน เพลงครอบจักรวาล สองช้ัน  เพลงพัดชา 
สองช้ัน เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองช้ัน เพลงเต่าเห่ สองช้ัน เพลงเขมรไทรโยค สามช้ัน เพลงอาหนู เถา เพลงแขกมอญ
บางช้าง เถา เพลงการเวกเล็ก เถา เพลงสุดสงวน เถา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงตับลาวเจริญศรี เพลงตับต้นเพลง
ฉิ่ง สามช้ัน  เพลงตับวิวาห์พระสมุทร สองช้ัน  
  
2081203 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 1  2(0-4-2) 
 Thai String Performance I 
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ สามช้ัน เพลงโหมโรงจอมสุรางค์  สามช้ันออก
สะบัดสะบิ้ง เพลงแปฺะ สามช้ัน เพลงลาวดําเนินทราย สองช้ัน เพลงลาวดวงเดือน สองช้ัน   เพลงแขกต่อยหม้อ 
เถา เพลงเขมรละออองค์ เถา เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงลาวพุงขาว สองช้ัน เพลงลาวพุงดํา สองช้ัน เพลงเขมร
โพธิสัตว ์สองช้ัน เพลงจีนขิมเล็ก สองช้ัน เพลงโยสลัม สองช้ัน เพลงมอญดูดาว สองช้ัน  
  
2081204 ปฏิบัตเิคร่ืองสีไทย 2  2(0-4-2) 
 Thai String Performance II 
 วิชาบังคับก่อน : 2081203 ปฏิบัติเครื่องสไีทย 1 
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  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงมหาฤกษ์ สามช้ัน เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน สามช้ัน เพลงโหมโรง
ไอยเรศ สามช้ัน เพลงลีลากระทุ่ม สองช้ัน  เพลงลมพัดชายเขา สองช้ัน เพลงครอบจักรวาล สองช้ัน เพลงพัดชา 
สองช้ัน  เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองช้ัน เพลงเต่าเห่ สองช้ัน เพลงเขมรไทรโยค สามช้ัน  เพลงอาหนู เถา  เพลงแขก
มอญบางช้าง เถา เพลงการเวกเล็ก เถา เพลงสุดสงวน เถา เพลงกล่อมนารี เถา  เพลงตับลาวเจริญศรี เพลงตับต้น
เพลงฉิ่ง สามชั้น  เพลงตับวิวาห์พระสมุทร สองช้ัน  
  
2081205 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 1  2(0-4-2) 
 Thai Melodic Percussion Performance I 
  ฝึกปฏิบัตเิครื่องดนตรไีทยประเภทเครื่องตี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษาโดยต่อเพลงชุดโหมโรงเช้า  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2081206  ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 2  2(0-4-2) 
 Thai Melodic Percussion Performance II 
 วิชาบังคับก่อน  : 2081205 ปฏิบัติเครื่องตไีทย 1  
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงชุดโหมโรงเย็น ประกอบด้วย  เพลงสาธุการ เพลงตระหญ้าปากคอก เพลง
รัวสามลา เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเข้าม่าน เพลงปฐม เพลงท้ายปฐม เพลงลา เพลงเสมอ เพลงรัวลาเดียว และเพลง
โหมโรงเยี่ยมวิมาน สามช้ัน  เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ สามช้ัน เพลงแขกมอญบางช้าง เถา เพลงการเวกเล็ก  เถา  
เพลงอาหนู เถา  เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามช้ัน เพลงตับวิวาห์พระสมุทร สองช้ัน 
  
2081207  ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 1  2(0-4-2) 
 Thai Wind Performance I 
 ฝึกปฏิบัตเิครื่องดนตรไีทยประเภทเครื่องเปุา ตามมาตรฐานดนตรไีทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษาโดยต่อเพลงชุดโหมโรงเช้า 
  
2081208 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 2  2(0-4-2) 
  Thai Wind Performance II 
 วิชาบังคับก่อน : 2081207 ปฏิบัติเครื่องเปุาไทย 1 
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปุา ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงชุดโหมโรงเย็น ประกอบด้วย  เพลงสาธุการ  เพลงตระหญ้าปากคอก เพลง
รัวสามลา เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเข้าม่าน เพลงปฐม เพลงท้ายปฐม เพลงลา เพลงเสมอ เพลงรัวลาเดียว และเพลง
โหมโรงเยี่ยมวิมาน สามช้ัน เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ สามช้ัน เพลงแขกมอญบางช้าง เถา เพลงการเวกเล็ก เถา  
เพลงอาหนู เถา    เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามช้ัน เพลงตับวิวาห์พระสมุทร สองช้ัน 
  
2081209 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1  2(0-4-2) 
 Thai Singing Performance I 
 ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทย ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน  สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา โดยต่อเพลงลาวดําเนินทราย สองช้ัน เพลงลาวดวงเดือน สองช้ัน เพลงแขกต่อยหม้อ เถา เพลงเขมร
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ละออองค์ เถา เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงลาวพุงขาว  สองช้ัน   เพลงลาวพุงดํา สองช้ัน เพลงเขมรโพธิสัตว์ สอง
ช้ัน เพลงจีนขิมเล็ก สองช้ัน เพลงโยสลัม สองช้ัน เพลงมอญดูดาว สองช้ัน 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
 2081210   ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2  2(0-4-2) 
 Thai Singing Performance II  
 ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทย ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน  สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา โดยต่อเพลงลีลากระทุ่ม สองช้ัน เพลงลมพัดชายเขา สองช้ัน  เพลงครอบจักรวาล สองช้ัน เพลงพัดชา 
สองช้ัน เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองช้ัน เพลงเต่าเห่ สองช้ัน เพลงเขมรไทรโยค สามช้ัน เพลงอาหนู เถา เพลงแขกมอญ
บางช้าง เถา เพลงการเวกเล็ก เถา  เพลงสุดสงวน เถา เพลงกล่อมนารี เถา เพลงตับลาวเจริญศรี เพลงตับต้นเพลง
ฉิ่ง สามช้ัน  เพลงตับวิวาห์พระสมุทร สองช้ัน 
  
2081301 ปฏิบัติพ้ืนฐานฆ้องวงใหญ่  2(0-4-2) 
 Kongwongyai Thai Music Fundamentals Performance  
 ฝึกปฏิบัติพื้นฐานเครื่องดนตรีฆ้องวงใหญ่ เริ่มตั้งแต่วิธีปฏิบัติฆ้องวงใหญ่อย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานดนตรีไทย โดยครอบคลุมหลักการใช้มือฆ้องพื้นฐานอย่างครบถ้วน แล้วจึงฝึกบรรเลงเพลงสาธุการ หรือ
เพลงสองช้ัน  เพลงเถา หรือชุดเพลงต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  
2081302 ปฏิบัติพ้ืนฐานขับร้องเพลงไทย  2(0-4-2) 
 Thai Singing Fundamentals Performance 
 ฝึกปฏิบัติวิธีการขับร้องเพลงไทยอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ระบบการหายใจ การเปล่งเสียง 
ระดับเสียง การเอื้อน การสอดแทรกอารมณ์ในการขับร้อง จังหวะ ลีลา การแบ่งวรรคตอน อักขระ ท่าทาง 
มารยาทในการขับร้อง เป็นต้น ต่อเพลง อัตราจังหวะสองช้ันและช้ันเดียว  
  
2081401 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองสายไทย 1  1(0-2-1) 
 Thai String Ensemble Performance I 
  ฝึกปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย   และปรับวงตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์ การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงกระแตไต่ไม้ สามช้ัน  เพลงโหมโรงจอมสุรางค์  สามช้ันออก
สะบัดสะบิ้ง เพลงแปฺะ สามช้ัน  เพลงลาวดําเนินทราย สองช้ัน เพลงลาวดวงเดือน สองช้ัน   เพลงแขกต่อยหม้อ 
เถา  เพลงเขมรละออองค์ เถา เพลงแขกบรเทศ เถา เพลงลาวพุงขาว  เพลงลาวพุงดํา สองช้ัน  เพลงเขมรโพธิสัตว์ 
สองช้ัน เพลงจีนขิมเล็ก สองช้ัน เพลงโยสลัม สองช้ัน เพลงมอญดูดาว สองช้ัน  
  
2081402 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 1  1(0-2-1) 
 Thai Pi-Pat Ensemble Performance I 
 ฝึกปฏิบัตริวมวงปี่พาทย์ไทย   และปรับวงตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน สาํนัก
มาตรฐานอดุมศึกษา โดยต่อเพลงชุดโหมโรงเช้า 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2081403  ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองสายไทย 2  1(0-2-1) 
 Thai String Ensemble Performance II 
 วิชาบังคับก่อน : 2081401  ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 1 
 ฝึกปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย   และปรับวงตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์ การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงมหาฤกษ์ สามช้ัน เพลงโหมโรงเยี่ยมวิมาน สามช้ัน เพลงโหมโรง
ไอยเรศ สามช้ัน เพลงลีลากระทุ่ม สองช้ัน  เพลงลมพัดชายเขา สองช้ัน เพลงครอบจักรวาล สองช้ัน เพลงพัดชา 
สองช้ัน  เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองช้ัน เพลงเต่าเห่ สองช้ัน เพลงเขมรไทรโยค สามช้ัน  เพลงอาหนู เถา  เพลงแขก
มอญบางช้าง เถา เพลงการเวกเล็ก เถา เพลงสุดสงวน เถา เพลงกล่อมนารี เถา  เพลงตับลาวเจริญศรี เพลงตับต้น
เพลงฉิ่ง สามชั้น  เพลงตับวิวาห์พระสมุทร สองช้ัน  
  
2081404 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 2  1(0-2-1) 
 Thai Pi-Pat Ensemble Performance II 
 วิชาบังคับก่อน : 2081402  ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 1 
 ฝึกปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย   และปรับวงตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การ ประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงชุดโหมโรงเย็น ประกอบด้วย  เพลงสาธุการ  เพลงตระหญ้าปากคอก เพลง
รัวสามลา เพลงต้นเข้าม่าน เพลงเข้าม่าน เพลงปฐม เพลงท้ายปฐม เพลงลา เพลงเสมอ เพลงรัวลาเดียว และเพลง
โหมโรงเยี่ยมวิมาน สามช้ัน  เพลงโหมโรงมหาฤกษ์ สามช้ัน เพลงแขกมอญบางช้าง เถา เพลงการเวกเล็ก เถา  
เพลงอาหน ูเถา    เพลงตับต้นเพลงฉิ่ง สามช้ัน เพลงตับวิวาห์พระสมุทร สองช้ัน 
  
2082101 ทฤษฎีดนตรีไทย  3(3-0-6) 
 Theory of Thai Music 
 องค์ประกอบของดนตรไีทยเกี่ยวกบัเสียง จังหวะ ทํานอง และสังคีตลักษณ ์      กลุ่มเสยีงท่ีใช้ใน
บทเพลง สําเนียงภาษาต่าง ๆ รูปแบบและโครงสร้างของบทเพลง   การแบ่งสัดส่วน     บทเพลง   บทบาทหน้าท่ี
ของเครื่องดนตรไีทย ศัพท์สังคีตทีส่ําคัญ 
  
2082102 ดนตรีพ้ืนบ้านไทย  3(3-0-6) 
 Thai Folk Music 
 ดนตรีพื้นบ้าน และเพลงพื้นบ้านประจําภาคต่าง ๆ ของไทย เกี่ยวกับ  ประวัติความเป็นมา             
วงดนตรีและบทเพลง  ขนบประเพณีในการแสดง ความเช่ือ พิธีกรรม  บทบาทหน้าที่และโอกาสที่ใช้ คุณค่าและ
ความสําคัญของดนตรีพื้นบ้านที่มีต่อสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีพื้นบ้านกับดนตรีไทยแบบแผน ความ
คลี่คลายของดนตรีพื้นบ้านในปัจจุบัน 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2082103 ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา  3(3-0-6) 
 Introduction to Ethnomusicology 



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  143     หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

 ความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา  แนวทางการศึกษาและวิธีการทางดนตรีชาติพันธุ์
วิทยา เพื่อใช้ในการศึกษาดนตรี  สภาพและบทบาทของดนตรีที่มีความสัมพันธ์ต่อชีวิตมนุษย์ในสังคมและ
วัฒนธรรม 
  
2082104 ดนตรีพิธีกรรม  3(3-0-6) 
 Ritual Music 
 ดนตรีพิธีกรรมสําหรับงานพระราชพิธี  งานพิธี  งานพิธีกรรม ที่เกี่ยวกับความเช่ือ  ลัทธิ ศาสนา 
ทั้งงานมงคลและงานอวมงคล โดยศึกษาวงดนตรี บทเพลง  บทร้อง  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สัมพันธ์ระหว่าง
ดนตรีกับพิธีกรรม 
  
2082201 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 3  2(0-4-2) 
 Thai Plucked Performance III 
 วิชาบังคับก่อน : 2081202 ปฏิบัติเครื่องดดีไทย 2 
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงแขกมอญ สามช้ัน  เพลงโหมโรงมหาราช สามช้ัน เพลงโหมโรง
ปฐมดุสิต สามช้ัน เพลงเพลงเรื่องพระรามเดินดง  เพลงเรื่องสร้อยสน เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองช้ัน เพลงตับ
ขอมดําดิน สองช้ัน  เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงราตรีประดับดาว เถา เพลงนางครวญ เถา เพลงพม่าเห่ 
เถา เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงแขกโอด สามช้ัน 
  
2082202 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 4  2(0-4-2) 
 Thai Plucked Performance IV  
 วิชาบังคับก่อน : 2082201  ปฏิบัติเครื่องดดีไทย 3 
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด  ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย สามชั้น  เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง สามช้ัน เพลงโหม
โรงแปดบท สามชั้น เพลงโหมโรงเทิด สธ. สามช้ัน เพลงสุรินทราหู เถา เพลงมอญรําดาบ เถา เพลงลาวเสี่ยงเทียน 
เถา เพลงเขมรพวง เถา  เพลงแขกมอญ เถา เพลงสารถี เถา เพลงจีนขิมเล็ก เถา  เพลงบังใบ เถา เพลงแขกลพบุรี 
สามชั้น เพลงชุดระบําสวัสดิรักษา เพลงตับนิทราชาคริต  เพลงหน้าพาทย์พ้ืนฐานประกอบพิธีและการแสดง 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2082203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3  2(0-4-2) 
 Thai String Performance III  
 วิชาบังคับก่อน : 2081204 ปฏิบัติเครื่องสไีทย 2  
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงแขกมอญ สามช้ัน  เพลงโหมโรงมหาราช สามช้ัน เพลงโหมโรง
ปฐมดุสิต สามช้ัน เพลงเพลงเรื่องพระรามเดินดง เพลงเรื่องสร้อยสน เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองช้ัน  เพลงตับ
ขอมดําดิน สองช้ัน  เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงราตรีประดับดาว เถา เพลงนางครวญ เถา เพลงพม่าเห่ 
เถา เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงแขกโอด สามชั้น  
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2082204 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 4  2(0-4-2) 
 Thai  Sting  Performance IV 
 วิชาบังคับก่อน : 2082203 ปฏิบัติเครื่องสไีทย 3 
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี  ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย สามชั้น  เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง สามช้ัน เพลงโหม
โรงแปดบท สามชั้น เพลงโหมโรงเทิด สธ. สามช้ัน เพลงสุรินทราหู เถา เพลงมอญรําดาบ เถา เพลงลาวเสี่ยงเทียน 
เถา เพลงเขมรพวง เถา  เพลงแขกมอญ เถา เพลงสารถี เถา เพลงจีนขิมเล็ก เถา  เพลงบังใบ เถา เพลงแขกลพบุรี 
สามชั้น เพลงชุดระบําสวัสดิรักษา เพลงตับนิทราชาคริต  เพลงหน้าพาทย์พ้ืนฐานประกอบพิธีและการแสดง 
  
2082205 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 3  2(0-4-2) 
 Thai Melodic Percussion Performance III  
 วิชาบังคับก่อน : 2081206 ปฏิบัติเครื่องตไีทย 2 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา  โดยต่อเพลงชุดโหมโรงเย็น ประกอบด้วย เพลงเชิด สองช้ัน เพลงเชิด ช้ันเดียว เพลง
กลม เพลงชํานาญ เพลงกราวใน เพลงปลายเข้าม่าน เพลงลา  และเพลงโหมโรงแขกมอญ สามช้ัน เพลงโหมโรง
มหาราช สามช้ัน เพลงโหมโรงปฐมดุสิต สามช้ัน เพลงเรื่องพระรามเดินดง เพลงเรื่องสร้อยสน เพลงพระอาทิตย์
ชิงดวง สองช้ัน  เพลงตับขอมดําดิน สองช้ัน เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงราตรีประดับดาว เถา เพลง
นางครวญ เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงแขก
โอด สามชั้น 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2082206 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 4  2(0-4-2) 
 Thai Melodic Percussion Performance IV  
 วิชาบังคับก่อน : 2082205 ปฏิบัติเครื่องตไีทย 3 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงชุดโหมโรงกลางวัน ประกอบด้วย เพลงกราวในสามท่า เพลงเสมอข้าม
สมุทร เพลงรัวสามลา เพลงเรื่องกระบองกัน และเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย สามชั้น เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง สาม
ช้ัน เพลงโหมโรงเทิด ส.ธ. สามชั้น เพลงมอญรําดาบ เถา  เพลงเขมรพวง เถา เพลงแขกมอญ เถา เพลงสารถี เถา 
เพลงจีนขิมเล็ก เถา  เพลงบังใบ เถา  เพลงแขกลพบุรี สามชั้น เพลงชุดระบําสวัสดิรักษา เพลงตับนิทราชาคริต   
  
2082207 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 3  2(0-4-2) 
 Thai Wind Performance III 
 วิชาบังคับก่อน :  2081208 ปฏิบัติเครื่องเปุาไทย 2 
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปุา ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา  โดยต่อเพลงชุดโหมโรงเย็น ประกอบด้วย เพลงเชิด สองช้ัน เพลงเชิด ช้ันเดียว เพลง
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กลม เพลงชํานาญ เพลงกราวใน เพลงปลายเข้าม่าน เพลงลา  และเพลงโหมโรงแขกมอญ สามช้ัน เพลงโหมโรง
มหาราช สามช้ัน เพลงโหมโรงปฐมดุสิต สามช้ัน เพลงเรื่องพระรามเดินดง เพลงเรื่องสร้อยสน เพลงพระอาทิตย์
ชิงดวง สองช้ัน เพลงตับขอมดําดิน สองช้ัน เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงราตรีประดับดาว เถาเพลงนาง
ครวญ เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงแขกโอด  
สามชั้น 
  
2082208 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 4  2(0-4-2) 
 Thai Wind Performance IV 
 วิชาบังคับก่อน  :  2082207  ปฏิบัติเครื่องเปุาไทย 3 
 ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปุา ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงชุดโหมโรงกลางวัน ประกอบด้วย เพลงกราวในสามท่า เพลงเสมอข้าม
สมุทร เพลงรัวสามลา เพลงเรื่องกระบองกัน และเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย สามชั้น เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง สาม
ช้ัน เพลงโหมโรงเทิด ส.ธ. สามชั้น เพลงมอญรําดาบ เถา  เพลงเขมรพวง เถา เพลงแขกมอญ เถา เพลงสารถี เถา 
เพลงจีนขิมเล็ก เถา  เพลงบังใบ เถา เพลงแขกลพบุรี สามชั้น เพลงชุดระบําสวัสดิรักษา เพลงตับนิทราชาคริต   
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2082209 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3  2(0-4-2) 
 Thai Singing Performance III 
 วิชาบังคับก่อน : 2081210  ปฏบิัติขับร้องเพลงไทย 2 
  ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทย ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา โดยต่อเพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองช้ัน เพลงตับขอมดําดิน สองช้ัน  เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา 
เพลงราตรีประดับดาว เถา เพลงนางครวญ เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา  เพลงไส้พระจันทร์ เถา 
เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงแขกโอด สามชั้น 
  
2082210 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4  2(0-4-2) 
 Thai Singing Performance IV 
 วิชาบังคับก่อน :  2082209 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3 
 ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทย ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน  สํานักมาตรฐาน
อุดมศึกษา โดยต่อเพลงสุรินทราหู เถา เพลงมอญรําดาบ เถา เพลงลาวเสี่ยงเทียน เถา  เพลงเขมรพวง เถา เพลง
แขกมอญ เถา เพลงสารถี เถา เพลงจีนขิมเล็ก เถา  เพลงบังใบ เถา  เพลงแขกลพบุรี สามช้ัน เพลงชุดระบําสวัสดิ
รักษา เพลงตับนิทราชาคริต เพลงหน้าพาทย์พ้ืนฐานประกอบพิธีและการแสดง 
  
2082301 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบ้าน 1    1(0-2-1) 
 Thai Folk Music Performance I 



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  146     หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

 เลือกฝึกปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ดนตรีมังคละ ดนตรีตับเต่า ดนตรี
ล้านนาตะวันตก ดนตรีล้านนาตะวันออก และดนตรีล้านช้าง โดยการเลือกบทเพลง   ลีลา  ทํานอง  เทคนิคการ
บรรเลงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  
2082302 ปฏิบัติดนตรีพ้ืนบ้าน 2  1(0-2-1) 
 The Folk Music Performance II 
 วิชาบังคับก่อน :  2082301  ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 1   
 ฝึกปฏิบัติรวมวงดนตรีพื้นบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วย วงมังคละ 
วงดนตรีตับเต่า วงดนตรีล้านนาตะวันตก วงดนตรีล้านนาตะวันออก และวงโปงลาง วงกลองยาว โดยการเลือกบท
เพลง   ลีลา  ทํานอง  เทคนิคการบรรเลง และการประสมวงอย่างถูกต้องตามแบบแผนของการบรรเลงดนตรี
พื้นบ้านในวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2082303 ปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทย  2(0-4-2) 
 Natab Thai Music Performance 
 บทบาท ความสําคัญ และวิธีการปฏิบัติหน้าทับในดนตรีไทย เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงหน้าทับ 
ประกอบด้วย  กลองแขก โทน รํามะนา  ตะโพน กลองทัด เป็นต้น รูปแบบโครงสร้าง และลักษณะของจังหวะหน้า
ทับประเภทต่าง ๆ  หลักการและวิธีการปฏิบัติหน้าทับให้สอดคล้องกับทํานองเพลง 
  
2082401 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองสาย 3  1(0-2-1) 
 Thai String Ensemble Performance III 
 วิชาบังคับก่อน : 2081403 ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 2  
  ฝึกปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย   และปรับวงตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงแขกมอญ สามช้ัน  เพลงโหมโรงมหาราช สามช้ัน เพลงโหมโรง
ปฐมดุสิต สามช้ัน เพลงเพลงเรื่องพระรามเดินดง  เพลงเรื่องสร้อยสน เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง สองช้ัน เพลงตับ
ขอมดําดิน สองช้ัน  เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงราตรีประดับดาว เถา เพลงนางครวญ เถา เพลงพม่าเห่ 
เถา เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงแขกโอด สามช้ัน 
  
2082402 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 3  1(0-2-1) 
 Thai Pi-Pat Ensemble Performance III  
 วิชาบังคับก่อน : 2081404  ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 2 
  ฝึกปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย   และปรับวงตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน สํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงชุดโหมโรงเย็น ประกอบด้วย เพลงเชิด สองช้ัน เพลงเชิด ช้ันเดียว  เพลงกลม 
เพลงชํานาญ เพลงกราวใน เพลงปลายเข้าม่าน เพลงลา   และเพลงโหมโรงแขกมอญ สามช้ัน เพลงโหมโรง
มหาราช สามช้ัน เพลงโหมโรงปฐมดุสิต สามช้ัน เพลงเรื่องพระรามเดินดง เพลงเรื่องสร้อยสน เพลงพระอาทิตย์
ชิงดวง สองช้ัน เพลงตับขอมดําดิน สองช้ัน เพลงแขกมอญบางขุนพรหม เถา เพลงราตรีประดับดาว เถา เพลงนาง
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ครวญ เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลงมอญอ้อยอิ่ง เถา เพลงไส้พระจันทร์ เถา  เพลงชมแสงจันทร์ เถา เพลงแขกโอด 
สามชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
   
2082403 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 1  1(0-2-1) 
 Thai Mahoree Ensemble Performance I 
 วิชาบังคับก่อน  : 2082401 ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 3 
               หรือ   2082402 ปฏบิัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 3 
 ฝึกปฏิบัติรวมวงมโหรี   และปรับวงตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน สํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงมะลิเลื้อย สามช้ัน  เพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง สามช้ัน เพลงโหมโรง
แปดบท สามช้ัน เพลงโหมโรงเทิด สธ. สามช้ัน เพลงสุรินทราหู เถา เพลงมอญรําดาบ เถา  เพลงลาวเสี่ยงเทียน 
เถา เพลงเขมรพวง เถา  เพลงแขกมอญ เถา เพลงสารถี เถา เพลงจีนขิมเล็ก เถา  เพลงบังใบ เถา เพลงแขกลพบุรี 
สามชั้น เพลงชุดระบําสวัสดิรักษา เพลงตับนิทราชาคริต  เพลงหน้าพาทย์พ้ืนฐานประกอบพิธีและการแสดง 
  
2082701 การประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีไทยเพ่ือการพาณิชย์    3(2-2-5) 
 Invention of Thai Music Instruments for Business  
 รูปทรงสัดส่วนและโครงสร้างด้านกายภาพ วัสดุที่ใช้ในการสร้างเครื่องดนตรีไทย คุณภาพเสียง
ของเครื่องดนตรีไทย การปรับแต่งและเทียบเสียงเครื่องดนตรีตามมาตรฐานดนตรีไทย  แหล่งวัสดุและแหล่ง
จําหน่ายเครื่องดนตรี ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย โดยออกแบบและผลิตเครื่องดนตรีให้มีคุณภาพตาม 
ความต้องการของตลาด 
  
2083101 วิเคราะห์เพลงไทย 1   3(3-0-6) 
 Analysis of Thai Music I 
 โครงสร้างของเพลงไทยประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์บท เพลงตามโครงสร้าง   วลี วรรค ประโยค 
และท่อนเพลง โดยศึกษาลักษณะเฉพาะทางดนตรีในรูปลักษณ์องค์ประกอบของดนตรีไทย เช่น เสียง จังหวะ  
ทํานอง และสังคีตลักษณ์ เป็นต้น  
   
2083102 การประพันธ์เพลงไทย 1  3(3-0-6) 
 Thai Music Composition I 
 การประพันธ์ทํานองเพลงโดยใช้หลักการทางทฤษฎีดนตรีไทย   ฝึกการตัดทอน และยืดขยาย 
บทเพลงเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการประพันธ์เพลง และประพันธ์เพลงประเภทต่าง ๆ 
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2083103 ดนตรีประกอบการแสดง  3(2-2-5) 
 Music fot Stage 
 เพลงที่ใช้ประกอบแสดงประเภทตา่ง ๆ  บทขับร้อง  บทละคร  และบทเพื่อการแสดง   การ 
เลือกใช้เพลงให้เหมาะสมกับการแสดงในด้านลีลา  อารมณ์ สําเนียง  ภาษา และความหมาย ฝึกการแต่งบทร้อง
ประกอบการแสดงในโอกาสต่าง ๆ    พร้อมบรรจุทํานองเพลงอย่างเหมาะสม 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2083104 การปรับวงดนตรีไทย  3(3-0-6) 
 Thai Music Conducting 
 ทํานองเพลง บทเพลง จังหวะ อารมณ์ของเพลง เจตนารมณ์ของนักประพันธ์เพลงบทบาทหน้าที่
ในการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในวงดนตรีแต่ละประเภท  วิธีการปรับวงฝึกการปรับวงโดยคํานึงถึงหลัก
วิชาการดนตรี 
  
2083105 การวิเคราะห์เพลงไทย 2  3(3-0-6) 
 Analysis of Thai Music II  
 วิชาบังคับก่อน  :  2083101 การวิเคราะหเ์พลงไทย 1 
 วิเคราะห์โครงสร้างของเพลงไทย  โดยศึกษาลักษณะเฉพาะทางดนตรีในรูปลักษณ์องค์ประกอบ
ของดนตรีไทย เช่น เสียง จังหวะ ทํานอง และสังคีตลักษณ์ เป็นต้นเปรียบเทียบทํานองการบรรเลงกับบทและ
ทํานองร้อง เพื่อให้ทราบถึงความหมายของบทเพลง  
  
2083106 การประพันธ์เพลงไทย 2  3(3-0-6) 
 Thai Music Composition II 
 วิชาบังคับก่อน : 2083102  การประพันธ์เพลงไทย 1 
  ฝึกการประพันธ์เพลงโหมโรง  เพลงเถา เพลงประกอบการแสดง  ประพันธ์บทร้อง  ให้สอดคล้อง
กับทํานองการบรรเลง  นําเพลงท่ีประพันธ์เผยแพร่ตามความเหมาะสม  จดลิขสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
  
2083201  ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 5  2(0-4-2) 
 Thai Plucked Performance V  
 วิชาบังคับก่อน : 2082202  ปฏิบัติเครื่องดดีไทย 4 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดีด  ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงกราวนอก สามช้ัน   เพลงโหมโรงขวัญเมือง สามช้ัน เพลงโหมโรง
ราชภัฏอุตรดิตถ์นุสรณ์ สามช้ัน  เพลงตับนางซิลเดอริลล่า เพลงตับจูล่ง เพลงแขกขาว เถา เพลงอาถรรพ์ เถา 
เพลงขอมเงิน เถา  เพลงแสนคํานึง เถา เพลงอกทะเล สามช้ัน เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงเขมรราชบุรี   สามช้ัน  
เพลงทยอยใน เถา  
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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2083202  ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 6  2(0-4-2) 
 Thai Plucked Performance VI 
 วิชาบังคับก่อน : 2083201 ปฏิบัติเครื่องดดีไทย 5 
  ฝึกปฏิบัตเิครื่องดนตรไีทยประเภทเครื่องดีด ตามมาตรฐานดนตรไีทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงครอบจักรวาล สามชัน้ ออกม้าย่อง เพลงโหมโรงพม่าวัด สามชั้น 
เพลงโหมโรงมหาพิชัยรฤก สองช้ัน เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงเชิดจีน สองช้ัน เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงทยอย
นอก เถา เพลงบุหลัน เถา เพลงพม่าห้าท่อน เถา 
  
2083203 ปฏิบัตเิคร่ืองสีไทย 5  2(0-4-2) 
 Thai String Performance   
 วิชาบังคับก่อน : 2082204  ปฏิบตัิเครื่องสไีทย 4 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี  ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงกราวนอก สามช้ัน   เพลงโหมโรงขวัญเมือง สามช้ัน เพลงโหมโรง
ราชภัฏอุตรดิตถ์นุสรณ์ สามช้ัน  เพลงตับนางซิลเดอริลล่า เพลงตับจูล่ง เพลงแขกขาว เถา เพลงอาถรรพ์ เถา 
เพลงขอมเงิน เถา  เพลงแสนคํานึง เถา เพลงอกทะเล สามช้ัน เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงเขมรราชบุรี   สามช้ัน  
เพลงทยอยใน เถา  
  
2083204 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 6  2(0-4-2) 
 Thai String Performance VI 
 วิชาบังคับก่อน : 2083203 ปฏิบัติเครื่องสไีทย 5 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
สํานักมาตรฐานอุดมศึกษาโดยต่อเพลงโหมโรงครอบจักรวาล สามช้ัน ออกม้าย่อง  เพลงโหมโรงพม่าวัด สามช้ัน 
เพลงโหมโรงมหาพิชัยรฤก สองช้ัน เพลงทยอยเขมร สามช้ัน เพลงเชิดจีน สองช้ัน เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงทยอย
นอก เถา เพลงบุหลัน เถา เพลงพม่าห้าท่อน เถา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2083205 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 5 2(0-4-2) 
 Thai Melodic Percussion Performance V 
 วิชาบังคับก่อน : 2082206 ปฏิบัติเครื่องตไีทย 4 
  ฝึกปฏิบัตเิครื่องดนตรไีทยประเภทเครื่องตี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน โดย
ต่อเพลงชุดโหมโรงกลางวัน ประกอบด้วย เพลงรุกร้น เพลงโล้ เพลงแผละ เพลงปลูกต้นไม้ เพลงใช้เรือ เพลงเชิด
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สองช้ัน เพลงเชิดช้ันเดียว เพลงชุบ เพลงลา เพลงรัวลาเดียว เพลงเชิดฉาน เพลงโคมเวียน เพลงวาเตม็ และเพลง
โหมโรงกราวนอก  สามชั้น  เพลงโหมโรงขวัญเมือง สามชั้น เพลงโหมโรงราชภฏัอุตรดิตถ์นสุรณ์ สามชั้น เพลงตับ
จลู่ง  เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงแสนคํานึง เถา เพลงอกทะเล สามชั้น เพลงโสมส่องแสง เถา  เพลงเขมรราชบุรี สาม
ช้ัน เพลงทยอยใน เถา  
   
2083206  ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 6 2(0-4-2) 
 Thai Melodic Percussion Performance VI 
 วิชาบังคับก่อน : 2083205 ปฏิบัติเครื่องตไีทย 5 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องตี ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน โดย
ต่อเพลงโหมโรงครอบจักรวาล สามช้ัน ออกเพลงม้าย่อง เพลงโหมโรงพม่าวัด สามช้ัน เพลงโหมโรงมหาพิชัยรฤก 
สองช้ัน เพลงทยอยเขมร สามช้ัน เพลงเชิดจีน สองช้ัน  เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงทยอยนอก เถา เพลงบุหลัน เถา 
เพลงพม่าห้าท่อน เถา  
   
2083207 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 5 2(0-4-2) 
 Thai Wind Performance V 
 วิชาบังคับก่อน : 2082208 ปฏิบัติเครื่องเปุาไทย 4 
  ฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องเปุา ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน 
โดยต่อเพลงชุดโหมโรงกลางวัน ประกอบด้วย เพลงรุกร้น เพลงโล้ เพลงแผละ เพลงปลูกต้นไม้ เพลงใช้เรือ เพลง
เชิดสองช้ัน เพลงเชิดช้ันเดียว เพลงชุบ เพลงลา เพลงรัวลาเดียว เพลงเชิดฉาน เพลงโคมเวียน  เพลงวาเต็ม และ
เพลงโหมโรงกราวนอก  สามช้ัน  เพลงโหมโรงขวัญเมือง สามช้ัน เพลงโหมโรงราชภัฏอุตรดิตถ์นุสรณ์ สามช้ัน 
เพลงตับจูล่ง  เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงแสนคํานึง เถา เพลงอกทะเล สามช้ัน เพลงโสมส่องแสง เถา  เพลงเขมร
ราชบุรี สามชั้น เพลงทยอยใน เถา 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2083208 ปฏิบัติเคร่ืองเป่าไทย 6 2(0-4-2) 
 Thai Wind Performance VI  
 วิชาบังคับก่อน : 2083207 ปฏิบัติเครื่องเปุาไทย 5 
  ฝึกปฏิบัตเิครื่องดนตรไีทยประเภทเครื่องเปุา ตามมาตรฐานดนตรไีทยและเกณฑ์การประเมิน 
โดยต่อเพลงโหมโรงครอบจักรวาล สามช้ัน ออกเพลงม้าย่อง เพลงโหมโรงพม่าวดั สามชั้น เพลงโหมโรงมหาพิชัย
รฤก สองช้ัน เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงเชิดจีน สองช้ัน  เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงทยอยนอก เถา เพลงบุหลัน 
เถา เพลงพม่าห้าท่อน เถา 
  
2083209 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5 2(0-4-2) 
 Thai Singing Performance V 
 วิชาบังคับก่อน :  2082210  ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4 
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  ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทยโดยต่อเพลง   ตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน โดยต่อ
เพลงตับนางซิลเดอริลล่า เพลงตับจูล่ง เพลงแขกขาว เถา เพลงอาถรรพ์ เถา  เพลงขอมเงิน เถา เพลงแสนคํานึง 
เถา เพลงอกทะเล สามช้ัน เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงเขมรราชบุรี   สามชั้น เพลงทยอยใน เถา   
  
2083210  ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 6 2(0-4-2) 
 Thai Singing Performance VI  
 วิชาบังคับก่อน : 2083209  ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5 
  ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  ตามมาตรฐานดนตรไีทยและเกณฑ์การประเมินโดยต่อเพลงทยอย
เขมร สามชั้นเพลงเชิดจีน สองช้ัน เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงทยอยนอก เถา เพลงบุหลัน เถา เพลงพม่าหา้ท่อน เถา  
  
2083301  ปฏิบัติหน้าพาทย์พิธีกรรม 2(0-4-2) 
 Ritual Performance 
 ฝึกปฏิบัตเิพลงหน้าพาทย์ท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่ง ๆ  ทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวง 
  
2083401 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2 1(0-2-1) 
 Thai Mahoree Ensemble Performance II  
 วิชาบังคับก่อน :  2082403  ปฏิบัติรวมวงมโหรี 1 
  ฝึกปฏิบัติรวมวงมโหรี และปรับวงตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน สํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงกราวนอก สามชั้น   เพลงโหมโรงขวัญเมือง สามช้ัน เพลงโหมโรงราชภัฏ
อุตรดิตถ์นุสรณ์ สามช้ัน  เพลงตับนางซิลเดอริลล่า เพลงตับจูล่ง เพลงแขกขาว เถา เพลงอาถรรพ์ เถา เพลงขอม
เงิน เถา  เพลงแสนคํานึง เถา เพลงอกทะเล สามช้ัน เพลงโสมส่องแสง เถา เพลงเขมรราชบุรี   สามช้ัน  เพลง
ทยอยใน เถา  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2083402  ปฏิบัติรวมวงมโหรี 3 1(0-2-1) 
 Thai Mahoree Ensemble Performance III  
 วิชาบังคับก่อน : 2083401  ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2 
  ฝึกปฏิบัติรวมวงมโหรี และปรับวงตามมาตรฐานดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิน สํานัก
มาตรฐานอุดมศึกษา โดยต่อเพลงโหมโรงครอบจักรวาล สามช้ัน ออกม้าย่อง  เพลงโหมโรงพม่าวัด สามช้ัน เพลง
โหมโรงมหาพิชัยรฤก สองช้ัน เพลงทยอยเขมร สามชั้น เพลงเชิดจีน สองช้ัน เพลงใบ้คลั่ง เถา เพลงทยอยนอก เถา 
เพลงบุหลัน เถา เพลงพม่าห้าท่อน เถา  
   
2083501 ปฏิบัติเด่ียวเคร่ืองดีดไทย  2(0-4-2) 
 Solo Thai Plucked Performance  
 ฝึกปฏิบัตเิครื่องดดีไทย ต่อเพลงเดี่ยวไม่น้อยกวา่ 2 เพลง       
  
2083502 ปฏิบัติเด่ียวเคร่ืองสีไทย 2(0-4-2) 
 Solo Thai String Performance  
 ฝึกปฏิบัตเิครื่องสไีทย ต่อเพลงเดี่ยวไม่น้อยกว่า 2 เพลง     
  
2083503 ปฏิบัติเด่ียวเคร่ืองตีไทย 2(0-4-2) 
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 Solo Thai Melodic Percussion Performance  
 ฝึกปฏิบัตเิครื่องตไีทย ต่อเพลงเดี่ยวไม่น้อยกว่า 2 เพลง       
   
2083504 ปฏิบัติเด่ียวเคร่ืองเป่าไทย 2(0-4-2) 
 Solo Thai Wind Performance  
 ฝึกปฏิบัตเิครื่องเปุาไทย  ต่อเพลงเดี่ยวไม่น้อยกวา่ 2 เพลง     
   
2083505 ปฏิบัติเด่ียวขับร้องเพลงไทย   2(0-4-2) 
 Solo Thai Singing Performance  
 ฝึกปฏิบัติขับร้องเพลงไทย  ต่อเพลงเดี่ยวไม่น้อยกว่า 2 เพลง      
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2083601 ปฏิบัติการบันทึกเสียงส าหรับดนตรีไทย  3(2-2-5) 
 Studio Recording for Thai Music 
 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบการบันทึกเสียง เครื่องผสมเสียง (Mixer)  สายสัญญาณ
และหัวต่อสายสัญญาณ  การติดตั้งและเช่ือมระบบ (Installation  and  wiring) การวางลําดับก่อนหลังของ
อุปกรณ์  ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
  
2083701 การประกอบธุรกิจดนตรี  3(2-2-5) 
 Music Business Operation 
 ลักษณะโครงสร้างองค์การธุรกิจ  ลักษณะและประเภทการประกอบธุรกิจดนตรี การ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการพัฒนาองค์การธุรกิจดนตรี แนวคิดการจัดตั้งองค์การธุรกิจดนตรีไทย วางแผนด้าน
ผลผลิตและกลยุทธ์ทางการตลาด และฝึกจัดทําธุรกิจดนตรีไทยจําลอง 
  
2083801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางดนตรีไทย 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education  in  Thai music 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา  หลักการเขียนจดหมาย สมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิก  จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การ
เขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการ
ตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล  สําหรับงานทางด้าน
ดนตรีไทย 
  
2083802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีไทย  1(0-2-1) 
 Preparation for  Experience Professional  in   Thai music  
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 ความสําคัญของกระบวนการฝึกงาน  หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิก จรรยาบรรณวิชาชีพ  คุณธรรม
จริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน 
การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีไทย ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล สําหรับงานทางด้านดนตรีไทย 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2083901 โครงการภาคนิพนธ์ดนตรีไทย 1  1(1-0-2) 
 Thai Music Special Project I 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางดนตรี สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล และกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ดนตรีไทย   
การเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์และวิจัยสร้างสรรค์ดนตรี เสนอหัวข้อโครงร่างภาคนิพนธ์หรือโครงร่างวิจัย
สร้างสรรค์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสาขาวิชา  
  
2084701 วิธีสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบดนตรีไทย   3(2-2-5) 
 Creative Methods and Development of Thai Music  
 กระบวนการสร้างสรรค์โดยการนําองค์ความรู้จากทฤษฎีดนตรีไทย และศาสตร์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง มาพัฒนาออกแบบเป็นดนตรีไทยรูปแบบใหม่ ที่เป็นนวัตกรรม เทคโนโลยีทางวิชาการดนตรี 
  
2084801  สหกิจศกึษาทางดนตรีไทย 6(0-36-0) 
 Cooperative Education to Thai music  
 วิชาบังคับก่อน : 2083801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางดนตรไีทย 
 ฝึกทักษะวิชาชีพกับสถานประกอบการด้านดนตรีไทยในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้
บัณฑิต โดยบูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดย
การจัดทําโครงการ และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพี่เลี้ยง  อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ 
เพื่อให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน  เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
  
2084802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีไทย  6(0-36-0) 
 Field Experience for Thai Music   
 วิชาบังคับก่อน :  2083802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรไีทย 
  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน           
ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาดนตรีไทย ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย และคณะกรรมการวิชาการของคณะ 
   
2084901 โครงการภาคนิพนธ์ดนตรีไทย 2 4(2-4-6) 
 Thai Music Special Project II   
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (250 - 299) 

 วิชาบังคับก่อน  :  2083901 โครงการภาคนิพนธ์ดนตรีไทย 1 
  ดําเนินการจัดทําโครงการภาคนิพนธ์โดยเลือกจัดทําดนตรีนิพนธ์หรือวิจัยสร้างสรรค์ดนตรีอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลกัสูตรสาขาวิชา วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล สรุป
และอภิปรายผลการดําเนินงาน นําเสนอและส่งผลงานภาคนิพนธ์ 
 

 
 
 

     250   แทนสาขาวิชา  การศึกษาทั่วไปกลุ่มสงัคมและวิชาที่จัดกลุ่มไม่ได้ 
  

 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. หลักและทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ (250-1--) 
 2. ความรู้ทางสังคมศึกษา (250-2--) 

3. (250-3--) 
4. (250-4--) 
5. (250-5--) 
6. (250-6--) 
7. (250-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (250-8--) 
9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หวัข้อพิเศษและสมัมนา (250-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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2500105 ท้องถิ่นของเรา  3(2-2-5) 
 Our Community 
 ศึกษาสภาพภมูิศาสตร ์ประวัตศิาสตร์ ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์แพร่ 
และ น่าน ตลอดจนศึกษาถึงบุคคลสําคญัของท้องถิ่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้ศึกษาความสัมพนัธ์และผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชน ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อันนําไปสู่ความภาคภูมิใจและความสมานฉันท์ 
ปรองดองในท้องถิ่น  ปฏิบัต ิเรียนรู้สถานท่ีสาํคัญและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เก็บข้อมูลภาคสนามด้านวัฒนธรรม  
ประเพณี ภูมิปญัญา ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาของท้องถิ่น ผลกระทบและแนวทางแก้ไข  เรียนรูส้ถานท่ีสําคัญ
และแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เก็บข้อมูลภาคสนามด้านวัฒนธรรม  ประเพณ ีภูมิปญัญา ตลอดจนศึกษาสภาพ
ปัญหาของท้องถิ่น ผลกระทบและแนวทางแก้ไข 
  
2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน ์ 3(3-0-6) 
 Thai Society and Globalization 
 ศึกษาอารยธรรมของมนุษยชาติ สภาพทั่วไปของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
อันนําไปสู่ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ปรองดองในสังคมผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงเวลาต่าง ๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัย
ปัจจุบัน 
  
2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(2-2-5) 
 Life Skills Development 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความจริงของชีวิตตามโลกทัศน์ทางปรัชญาและศาสนาหลักคุณธรรม  
จริยธรรมในการดําเนินชีวิต ปัจจัยและองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะการ
วางแผนชีวิต การเรียนรู้และเข้าใจตนเองในด้านการคิดและการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ การคบเพื่อน  ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้าน  การฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ชีวิตและการทํางาน การนําหลักการและทฤษฎีไปใช้ในการดํารงชีวิตเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายอย่างมี
ความสุข 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2500108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Law for Daily Life 
 ความหมาย ประเภท ที่มา หลักทั่วไปของกฎหมาย ความสําคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
กฎหมายอาญา การนําหลักกฎหมายไปใช้ในชีวิตประจําวัน สิทธิพื้นฐาน หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ข้อ
ควรปฏิบัติ ฝึกใช้กฎหมายแก้ปัญหาในสถานการณ์กรณีศึกษาต่าง ๆศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจตลอดจนประเด็น
ร่วมสมัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญกับการดําเนิน ชีวิตประจําวันที่ดีมีสุขของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน 
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (250 - 299) 

ชุมชน และสังคม  รวมทั้งสามารถนําหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเป็นผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล  หรือผู้ประกอบการได้โดยคํานึงถึง              
ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเพื่อให้ ครัวเรือน ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุข 
  
2500109 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Man and Environment 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดํารงชีวิตของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมบนแนวคิดพื้นฐานด้าน
ระบบนิเวศ ประชากร การตั้งถิ่นฐาน คุณภาพชีวิต ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ปูองกันและการรักษาสิ่งแวดล้อม แนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
  
2503101 ท้องถิ่นศึกษา  3(2-2-5) 
 Local Studies 
 สภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ความคิด ความเช่ือ  มรดกทางวัฒนธรรม           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ปัญหาของท้องถิ่นและแนวทางแก้ไข ฝึกปฏิบัติ
ภาคสนามในท้องถิ่น 
  
2504902 สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Statistics for Social Science Research 
 วิธีการทางสถิต ิ   สถิติภาคพรรณนา  สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น แนวคดิ กระบวนการและเทคนิค
การใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร ์
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

252 แทนสาขา  มานุษยวิทยา 
 

  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
  1. หลักและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา (252-1--) 
 2. มานุษยวิทยาประยุกต ์ (252-2--) 
 3. วัฒนธรรม ประเพณ ี (252-3--) 
 4.  (252-4--) 
 5. (252-5--) 
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 6. (252-6--) 
 7.  (252-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (252-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา (282-9--) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2522302 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Local History 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสมัยตา่ง ๆ หลักฐานทางประวัตศิาสตร์ในท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ีความคดิความเช่ือของท้องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมต่าง ๆ ท่ีมีต่อท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับท้องถิ่นของสถาบันการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของสถาบันการศึกษา 
 
2523204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
 Local Wisdom and Development 
 ศึกษาภูมิปัญญา ความรู้ท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นแกนหลักความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม มองย้อน
มิติประวัติศาสตร์ ทําความเข้าใจเงื่อนไขและบริบทของการผลิต การสร้าง   การตีความหมาย และใช้องค์ความรู้ที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคมสัมพันธ์ และเป็นความรู้ที่มนุษย์เลือกมาใช้ในการ
เผชิญหน้ากับปัญหาและการเปลี่ยนแปลง ในบริบทของการพัฒนา ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม 
  
 
 
 
 
 



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  158     หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (250 - 299) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

253  แทนสาขา  สังคมวทิยา 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1.  หลักและทฤษฎีทางมานุษยวิทยา (253-1--) 
 2.  มานุษยวิทยาประยุกต ์ (253-2--) 
 3 . วัฒนธรรม ประเพณ ี (253-3--) 
 4.  (253-4--) 

5. (253-5--) 
6. (253-6--) 
7.             (253-7--) 

       8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (253-8--) 
                     9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา  (253-9--) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2531102 หลักสังคมวิทยา  3(3-0-6) 
 Principles of Sociology 
 นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมา และแนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา 
ความสําคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทฤษฏีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
ทางสังคม การจัดช่วงช้ันทางสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม 
พฤติกรรมรวบหมู่ พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเน้นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฏี
และการวิเคราะห์ 
  
2531103 ทฤษฎีและกระบวนการวิเคราะห์ความขัดแย้ง 3(2-2-5) 
 Theory and Conflict Analysis Process 
 ศึกษาวิเคราะห์ สาเหตุ ปัจจัยแวดล้อม กระบวนการและผลกระทบที่เกิดความ    ขัดแย้ง 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับอํานาจ ความไว้วางใจ ความยุติธรรม ความเสี่ยงและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง และการ
ประยุกต์ รูปแบบ เทคนิคของการจัดการความขัดแย้งในสถานการณป์ัจจุบัน และประเด็นร่วมสมัย แนวคิดพื้นฐาน 
ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง การประนีประนอมและปัจจัยที่
นําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการความขัดแย้ง 
  
2531105 สังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมไทย  3(3-0-6) 
 Society and Social Change and Thai Culture 
 ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ โครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม การจัดระเบยีบของสังคม 
ลักษณะโดยทั่วไปของสังคมในเปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทฤษฎีและกระบวนการการเปลีย่นแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในบริบทของสังคมไทย ปัญหา
ต่างๆ ในสังคมไทย รวมทั้งวิเคราะห์ หาแนวทางการพัฒนา เพื่อการแกไ้ขเชิงรูปธรรม 
 
2531203 สังคมวิทยาและมานษุยวิทยาในงานพัฒนาชุมชน  3(3-0-6) 
 Sociology and Anthropology in Community Development 
 ศึกษาขอบเขตและสาระเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคม แนวความคิดทั่วไปของสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาต่อการศึกษาเรื่องสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม วัฒนธรรมและแบบแผนความ
ประพฤติของคนในสังคม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งความสัมพันธ์ของคนในสังคม   ในแง่ต่าง ๆ การขัดเกลาทาง
สังคม การจัดช่วงช้ัน พฤติกรรมเบี่ยงเบน การควบคุมทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําเอาความรู้
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาชุมชน 



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  160     หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

  
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2531204 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Thai Economic, Social and Political Analysis and Development  
 ศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบท่ีเชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงทาง   เศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของไทย ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของสังคมโลกท่ีส่งผลกระทบต่อสังคมไทยตลอดจน สภาพปัญหา
และแนวโนม้ของการเปลีย่นแปลงในอนาคต ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมระดบัต่าง ๆ ในประเทศไทย 
  
2531301 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 Theories and Principles of Community Development 
 ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของชุมชนความหมาย ปรัชญา หลักการและเปูาหมายของการ
พัฒนาชุมชน กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การนําทฤษฎี
ทางสังคมศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยมุ่งพิจารณาความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก กรณีศึกษา: พื้นที่เด่นที่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีมาใช้
ในการพัฒนาชุมชน 
  
2531302  ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 Strategies and Process of Community Development    
 ศึกษายุทธศาสตร์ในการพัฒนา ความหมาย ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาชุมชน และเทคนิค
ในการทํางานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคประชาชน ในการศึกษาและ
วิเคราะห์ชุมชน การวางแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผล เพื่อหารูปแบบกระบวนการพัฒนาชุมชนที่
เหมาะสม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพึ่งตนเองของชุมชนตลอดจนการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบระหว่างยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชนทั้งในระดับชุมชน  สังคม และระหว่างประเทศ           
ในหลากหลายระดับโดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทุกข้ันตอนของการพัฒนาชุมชน 
 
2531303 การพัฒนาชนบทและเมือง 3(2-2-5) 
 Rural and Urban Development 
 ศึกษาความหมาย ความเป็นมาของการพัฒนาชนบทและเมือง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
ชนบทและเมือง ลักษณะผลจากการพัฒนาชนบทและเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและ
สิ่งแวดล้อมท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์การใช้หลักการ วิธีการ และกระบวนการทํางาน การพัฒนาชุมชน 
และเพื่อหาแนวทางหรือรูปแบบการพัฒนาชนบทและเมือง ตลอดจนบทบาทและจริยธรรมของนักพัฒนาต่อการ
พัฒนาชนบทและเมืองโดยให้นักศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการการทํางานพัฒนาชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
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2532102 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6)  
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 Thai Society and Culture 
 ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย วัฒนธรรมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย         
ภูมิปัญญาไทย สถาบันที่สําคัญในสังคมไทย ตลอดจนปัญหาสังคมไทยและแนวทางการแก้ไข 
  
2532104 ชุมชนศึกษา  3(2-2-5) 
 Community Study 
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย วัตถุประสงค์ ประเภทในการศึกษาชุมชน มิติประเด็น ข้อพิจารณา 
เทคนิคการศึกษาชุมชน รวมทั้งวิธีการและกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ชุมชน การใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลชุมชน เช่น เครื่องมือการศึกษาชุมชน 7 อย่าง แผนที่ความคิด (Mind Manager) เง่ือนไขและการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ โดยเน้นนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในลักษณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การศึกษาชุมชนทุกขั้นตอน 
  
2532201 เทคนิคการจัดการความขัดแย้ง  3(2-2-5) 
 Conflict Management Techniques 
 ศึกษาการประยุกต์ รูปแบบ เทคนิคของการจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และ
ประเด็นร่วมสมัย แนวคิดพื้นฐาน ขั้นตอนของกระบวนการจัดการความขัดแย้ง การไกล่เกลี่ย การเจรจาต่อรอง 
การประนีประนอมและปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จในการจัดการความขัดแย้ง 
  
2532205 ประชากรศึกษาเพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Population Studies for Development 
 ศึกษาองค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงของประชากร อันเนื่องมาจากการเกิด การ
ตาย การย้ายถิ่นและสาเหตุอื่น ๆ ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและสิ่งแวดล้อม ปัญหาและนโยบายประชากร  การใช้ข้อมูลเทคนิควิธีทางประชากรศึกษา เพื่อการ
วางแผนแกไ้ขปญัหา พัฒนาบุคคล ครอบครัว ชุมชนและประเทศ 
 
2532206 สวัสดิการชุมชน 3(2-2-5)  
 Community Welfare 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบของการดําเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการ การบริหารจัดการระบบ
สวัสดิการ โดยอาศัยทุนของชุมชนซึ่งรวมถึงการจัดการทุนทรัพยากร ทุนทางสังคม  ทุนทางปัญญาเพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตของชุมชนซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงระบบการออม การผลิตและการบริโภค ตลอดจนเน้น
กระบวนการในการกระตุ้นหนุนเสริมกระบวนการ/กลไกสนับสนุนการดําเนินงานภาคประชาชนที่สามารถสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2532304 การพัฒนาศักยภาพของบุคคลและกลุ่ม  3(2-2-5) 
 Development of Individual Potential and Group  
 ศึกษาหลักการและสาเหตุปัจจัยแห่งพฤติกรรมการพัฒนาตนเองและการเสริมสร้างการพัฒนา
ผู้อื่นให้มีจิตสาธารณะ ตลอดจนแนวทางการพัฒนาศักยภาพตนเองและผู้อื่น เพื่อการ    ทํางานร่วมกัน และการ
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข การสร้างศรัทธาในตนเองและผู้อื่น การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน และการเรียนรู้
คุณลักษณะของนักพัฒนาที่พึงประสงค์ อุดมการณ์การทํางานด้วยจิตสาธารณะ ในฐานะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
และเทคนิคการทํางานเป็นทีม  เพื่อพัฒนาภาวะผู้นํากับการทํางานพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง 
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2532307 การวิเคราะห์และจัดล าดับปัญหาชุมชน  3(2-2-5) 
 Community Problems Analysis and Social Capitals 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ วิธีการวิเคราะห์และจัดลําดับปัญหาชุมชน กระบวนการค้นหาทุนทาง
สังคมและวิเคราะห์ปัญหาชุมชนจากเอกสาร บทความ ชุมชนต้นแบบการพัฒนา การวิเคราะห์และจัดลําดับ
ภาคสนาม  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และจัดลําดับสภาพปัญหาชุมชน และทุนทางสังคม  วิธีการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาศักยภาพในชุมชน โดยเน้นนักศึกษาฝึกปฏิบัติการในลักษณะที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนทุก
ขั้นตอน 
  
2532308 การจัดการระบบสารสนเทศชุมชน  3(2-2-5) 
 Community Information System Management 
 ศึกษาความหมาย รูปแบบ ประเภทและวิธีการระบบสารสนเทศสําหรับการพัฒนาชุมชน การ
เรียนรู้ระบบสารสนเทศชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การจัดการชุมชนเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนนําไปสู่เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
2532310 การวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 Planning and Administration of Community Development   
 ศึกษา แนวคิดและหลักการวางแผนและการบริหารงานพัฒนาชุมชน ปัจจัยเกี่ยวโยงกับการ
วางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลว กระบวนการวางแผน ความสัมพันธ์ระหว่าง
อุดมการณ์ จุดมุ่งหมายนโยบายแผนและโครงการในระดับการประเมินผล ตลอดจนศึกษาถึงจุดมุ่งหมายและ
นโยบายการวางแผนในระดับต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ เทคนิคการจัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเองและ
บริหารงานพัฒนาชุมชน บทบาทขององค์กรชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนและบริหารงานพัฒนาชุมชน และเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงกระบวนการวางแผนและ
บริหารงานพัฒนาชุมชนจากพ้ืนท่ีศึกษาจริง 
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2532403 ประชาคมกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Civil Society and Development 
 ศึกษาแนวความคิด ความหมายของประชาคม ฐานคิดเชิงทฤษฎีและตัวอย่างประชาคมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ขอบข่ายและความสําคัญของประชาคม แนวทางการสร้างประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้าน 
ตําบล และจังหวัดเพื่อการพัฒนาชุมชน วิเคราะห์ปัจจัยหรือมูลเหตุที่ทําให้เกิดประชาคม ตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ในการสร้างและการดําเนินงานของประชาคม โดยกรณีศึกษาประชาคมในระดับต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาให้เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน 
  
2532404 การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา 3(2-2-5)  
 Communication for Development  
 ศึกษาความหมาย แนวความคิดและความสําคญัของการสื่อสาร องค์ประกอบของกระบวนการ
สื่อสาร บทบาทและความสมัพันธ์ระหวา่งการสื่อสารกับการพัฒนา ปัจจัยที่มีอิทธิพล ตอ่บทบาทการสื่อสารในการ
พัฒนา รูปแบบการสื่อสารเพื่อการพัฒนาในลักษณะตา่ง ๆ ของชุมชน ตลอดจนการหาแนวทางและการพัฒนาการ
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สื่อสาร เพื่อใหเ้กิดความเหมาะสมในงานพัฒนาชุมชนและหนุนเสริมกระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนโดยฝึกให้นักศึกษาได้ปฏิบัติเกีย่วกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 
  
2532406 สันติศึกษากบัการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Peace Studies and Development 
 ศึกษาแนวความคิด วิธีการและรูปแบบในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ กรณีศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรและสถาบันต่าง ๆ  ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 3(3-0-6)   
 Social and Cultural Change 
 ความหมายของการเปลีย่นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิด 
ทฤษฏี และรูปแบบของการเปลีย่นแปลง วิวัฒนาการของการเปลีย่นแปลงของสังคมไทย ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลง และแนวโนม้ของการเปลีย่นแปลงในสังคมไทย 
  
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2533201 ประชากรศึกษา   3(3-0-6) 
 Population Education 
 ความหมายและประวัติความเป็นมาของประชากรศึกษา ข้อมูลทางประชากร  ภาวะประชากร 
องค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากรด้านการเกิด การตายและการย้ายถิ่น  ผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากร ปัญหาประชากรและประชากรพัฒนาคุณภาพชีวิตการควบคุมการแสดงผลของ
ภาพเคลื่อนไหวโดยฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านกราฟิก 
  
2533203 ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Cultural Society 
 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการประชาคมอาเซียน และที่มาของ AFTA เขตการค้าเสรี และ
สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานประชาคมอาเซียน เหตุผล องค์ประกอบของประเทศร่วมเจรจาที่มีผลกระทบต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทยโดยการบูรณาการ กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการสืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี รู้แนวโน้ม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตนใน
การเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้กฎบัตรของอาเซียน สามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างเหมาะสม 
  
2533310 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 Evaluation of Community Development Project 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ความสําคัญหลักการ เทคนิค  และขั้นตอนของการประเมินผล
โครงการในฐานะที่เป็นเครื่องมือนักบริหาร ศึกษาการกําหนดมาตรฐานและเกณฑ์ในการประเมินผล เทคนิคการ
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ประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติตามแผน ศึกษาบทบาทของสถาบันต่าง ๆ 
ในการประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์การในท้องถิ่น  โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ
ประเมินผลโครงการพัฒนา 
  
2533401 ประชาคมอาเซียนและชายแดนศึกษา  3(2-2-5) 
 ASEAN Community and Border Studies 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด แนวทาง และเปูาหมายของประชาคมอาเซียน และการ ดําเนินงานเพื่อ
นําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอาเซียน   ตลอดจนศึกษาแนวคิดการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบ
ของกลุ่มประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน  ศึกษากรอบมโนทัศน์เกี่ยวกับชายแดน การเกิดขึ้นของพรมแดน 
พรมแดนลักษณะต่าง ๆ ความเป็นรัฐชาติ และชาตินิยม ความสัมพันธ์ของคนท้ังภายในภายใต้กรอบพรมแดนและ
ข้ามพรมแดน รวมทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์และปัญหาชายแดนแบบมีส่วน
ร่วมอันจะนําไปสู่แนวทางการพัฒนา 
  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2533402 กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน  3(2-2-5) 
 Community Empowerment Process 
 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติการของชุมชน ซึ่งครอบคลุม    ถึง
การศึกษาและวิเคราะห์ตนเองของชุมชน การกําหนดแผน การปฏิบัติการ และการประเมินผลเพื่อวิเคราะห์พลัง
ความสามารถของชุมชน ตลอดจนศึกษาบทบาท กลวิธีการทํางานและจริยธรรมของนักพัฒนาในการปฏิบัติงานกับ
กลุ่มเปูาหมายและภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับปัจเจก กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ กรณีศึกษา: พื้นที่
เด่นเพื่อร่วมกับชุมชนในการประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือ ในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังชุมชน 
  
2533403 การจัดการตนเองของชุมชน 3(2-2-5) 
 Community Self Governance 
 ศึกษาวาทกรรมว่าด้วยอํานาจในการจัดการตนเองของชุมชน ทั้งในมิติของการเมือง การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการศึกษากระบวนการจัดการตนเองของชุมชน เพื่อนําไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้และจัดการตนเองของชุมชน สามารถแสวงหาความเป็นธรรมและข้อยุติเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน 
ทั้งรูปแบบการใช้กลไกการควบคุมทางสังคมของชุมชน ภูมิปัญญาและทุนทางสังคมต่างๆ ตลอดจนสามารถ
วิเคราะห์ปัจจัยและเง่ือนไข ทั้งในส่วนสนับสนุนและข้อจํากัดในการสร้างกลไกเชิงระบบให้เกิดการจัดการตนเอง
ของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ศักยภาพของชุมชนและเข้าไปมีส่วนร่วมทํางานกับชุมชน
อย่างมีจิตสาธารณะ กรณีศึกษา : พื้นที่เด่น โดยการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นถอดบทเรียนด้านการจัดการตนเองของ
ชุมชนเพื่อการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
2533404 เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนา  3(2-2-5) 
 Community Economics for Development 
 ศึกษาความหมาย ฐานคิด ปรัชญา และฐานะของเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ความ สําคัญ
ของเศรษฐกิจ ชุมชนเพื่อการพัฒนาหลักการ แนวทางปฏิบัติและยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจชุมชน  ปัจจัยที่สนับสนุน
เศรษฐกิจชุมชน ทั้งในส่วนของชุมชน องค์กรภายนอก นโยบายรัฐบาล เพื่อการ   ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมชนบท 
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ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาสู่รูปแบบของการประกอบธุรกิจชุมชน โดยเน้นให้นักศึกษาลง
พื้นที่เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่างของเศรษฐกิจชุมชนที่ประสบความสําเร็จ 
  
2533405 บทบาทหญิง-ชายกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Gender Roles and Development 
 ศึกษาแนวความคิด พัฒนาการบทบาทหญิง-ชาย อันเนื่องด้วยลักษณะทางชีววิทยา ลักษณะทาง
วัฒนธรรมกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ความเชื่อทางศาสนา ค่านิยมและกฎหมายที่มีผลต่อการกําหนดบทบาท
ของหญิง-ชาย แนวทางการวิเคราะห์บทบาทหญิง-ชาย    เพื่อการกําหนดนโยบาย แผนงานและโครงการพัฒนา
ชุมชน กรณีศึกษาบทบาทหญิง-ชาย ในงานพัฒนาชุมชน 
 รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2533406 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาชมุชน 3(2-2-5) 
 Environment and Community Development 
 ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบของการพัฒนาที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างบูรณาการ และปัญหาที่สําคัญเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะเข้าร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
กรณีศึกษาเด่น : การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน 
  
2533801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการพัฒนาชุมชน 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in Community Development 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การ
เลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5  ส การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
และการตัดสินใจ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
 
2533803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการพัฒนาชุมชน 1(0-2-1) 
 Preparation for Professional Experience in Community Development  
 ศึกษาความสําคัญของกระบวนการฝึกงาน หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน  การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน 
การนําเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการตัดสินใจ โดย
เน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานและระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนา
ชุมชน  
  
2533901 สถิติและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Statistics and Using Program Computer for Social Research 
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 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด วิธีการทางสถิติ สถิตเิชิงพรรณนา สถิตเิชิงอ้างอิง การใช้สถิติ    ทดสอบ
สมมติฐาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมลูสําหรับการ
วิจัยทางการพัฒนาชุมชน 
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2534401 การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 3(2-2-5)  
 Disaster Management by Community 
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย ของภัยพิบัติ ประเภท สถานการณ์และแนวโน้มของภัย  พิบัติ สาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ หลักการสําคัญของการจัดการภัยพิบัติระดับบุคคล    ระดับพื้นที่ ระดับชาติ 
และการจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน วงจรการจัดการภัยพิบัติ การปูองกัน  การบรรเทาผลกระทบ การเตรียมพร้อม 
การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฟื้นฟูบูรณะ การพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตสาธารณะเข้าช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในภาวะฉุกเฉิน กรณีศึกษา : การจัดการภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
  
2534407 สิทธิเสรีภาพกับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 Rights, Freedom and Community Development 
 ศึกษาความหมายเกี่ยวกับสิทธิ ประเภทของสิทธิ พัฒนาการและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิใน
สังคมไทย สิทธิทางสังคมในประเทศไทย บทบาทของประเทศไทยกับสิทธิในระดับสากล สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนไทยในปัจจุบัน แนวทางและบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาสิทธิเสรีภาพในงานพัฒนาชุมชนโดยเน้น
ลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 
2534801 สหกิจศกึษาทางการพัฒนาชุมชน 6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Community Development 
 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ฝึกฝนทักษะกับองค์การหรือหน่วยงาน ในสายการพัฒนา
ชุมชนและสังคมที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ  เจตคติ และ
ประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน ในลักษณะการปฏิบัติงานในรูปแบบสหกิจศึกษา 
  
2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการพัฒนาชุมชน  6(0-36-0) 
 Field Experience in Community Development  
 ให้นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาชุมชนในองค์การหรือหน่วยงานที่
สัมพันธ์กับสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพพัฒนาชุมชน 
โดยให้นักศึกษาเข้าไปในชีวิตในชุมชน เพื่อทําการศึกษาชุมชน นําผลการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา จัดทําโครงการ 
และปฏิบัติงานการวางโครงการ ศึกษารูปแบบ การจัดระบบงาน การบริหาร วิธีการดําเนินงาน การแก้ปัญหาของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนนั้น ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
  
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (250 - 299) 

 
2534901 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน  3(2-2-5) 
 Seminars in Community Development Problems  
 ศึกษาประมวล สังเคราะห์ และบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางการพัฒนาชุมชนเพื่อนําไปใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมในปัจจุบัน  และปฏิบัติการสัมมนาตาม
ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ อันจะนําไปสู่การสร้างมโนทัศน์ใหม่ในงานพัฒนา 
  
2534903 ระเบียบวิธีวิจัยในงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 
 Research Methodology in Community Development  
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจัย และการวางแผนวิจัยแบบ            
ต่าง ๆ การสร้างกรอบความคิดในการวิจัย โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน  การเก็บรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลการอภิปรายผล และใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินการวิจัย 
  
2534904 เทคนิคการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนา  3(2-2-5) 
 Training Techniques for Development   
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และวิธีการในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีและ
กระบวนการในการจัดการศึกษาสําหรับชุมชน  เน้นฝึกเทคนิคในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ตลอดจนเทคนิคใน
การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดทําแผนงาน โครงการ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการจัดฝึกอบรมและการ
จัดทํากระบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

254  แทนสาขา  ภูมิศาสตร์ 
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 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. หลักและทฤษฎีทางภมูิศาสตร ์ (254-1--) 
 2. ภูมิศาสตร์ที่นําไปประยุกต์กับสาขาวิชาการอื่น (254-2--) 
 3. ภูมิศาสตร์ภมูิภาคต่าง ๆ (254-3--) 
 4. วิธีการศึกษาและเทคนคิทางภมูิศาสตร ์ (254-4--) 
 5.  (254-5--) 

6. (254-6--) 
7. (254-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (254-8--) 
9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หวัข้อพิเศษและสมัมนา (254-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ   3(2-2-5) 
 Physical Geography 
 รูปทรงสัณฐานของโลก ปัจจัยทางกายภาพ ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค  อิทธิพลของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก ความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์  และการปฏิบัติ
ภาคสนาม 
  
2541301 ภูมิศาสตร์ภูมภิาคโลก   2(1-2-3) 
 Regional Geography of the World 
 สภาพภมูิศาสตรเ์กี่ยวกับเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งภูมภิาคตา่ง ๆ ของโลก ลักษณะทางกายภาพ 
ลักษณะทางสังคม และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและสังคม แต่ละทวีป 
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (250 - 299) 

2541401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่  3(2-2-5) 
 Maps and Map Interpretation 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนท่ี องค์ประกอบของแผนที ่การแปลความหมายจากแผนที่ การใช้
แผนที่ และการทําแผนท่ีเบื้องต้น โดยมีการปฏิบตัิการภาคสนาม 
  
2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย  3(3-0-6) 
 Natural Resources and Environmental Management of Thailand 
 ความหมาย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การสร้างจิตสํานึก  การมีส่วนร่วม 
แนวทางการอนุรักษ ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 255 แทนสาขา  รัฐศาสตร์ 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1.  การเมืองการปกครอง (255-1--) 
 2.  การเมืองระหว่างประเทศ (255-2--) 
 3.  การบริหารรัฐกิจ (255-3--) 
 4.  (255-4--) 
 5.   (255-5--) 
 6.   (255-6--) 
 7. (255-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (255-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา (255-9--) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2551102 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Political Science 
 ขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชารัฐศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างอํานาจกับกฎหมาย กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา 
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ ลัทธิและอุดมการณ์ทางการเมือง ที่สําคัญตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศโดยสังเขป 
  
2551103 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Introduction to Public Administration 
 ความหมาย พัฒนาการ ขอบข่าย แนวความคิดทฤษฎี และความสัมพันธ์ของวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ  องค์การและกระบวนการบริหารงานภาครัฐ ครอบคลุมถึงนโยบายสาธารณะการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลัง และงบประมาณ รวมถึงแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยสังเขป  
  
2551105 การเมืองและการปกครองของไทย   3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 
 ความรู้พื้นฐานทางการเมืองการปกครอง ความเป็นมา หน้าที่ของรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
สังคม บทบาททางการเมืองของประชาชน ระบบการเมือง วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองของไทยรัฐ
ธรรมนูญกับการเมืองไทย สถาบันทางการเมืองของไทย วิเคราะห์การเมืองการปกครองไทยในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต 
  
2551301 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 
 Thai Public Administration System  
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 ปรัชญา แนวคิด  ทฤษฎี  กระบวนการ  ค่านิยม  ระบบ  และ พัฒนาการบริหารราชการไทย  
การจัดโครงสร้างระบบบริหารราชการไทย  ปัจจัยแวดล้อมทางดา้นสังคม  เศรษฐกิจและ การเมืองที่มีอิทธิพลต่อ
การบริหารราชการไทยในทุกระดบั  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการบรหิารราชการไทย  การปฏิรูประบบ
ราชการ และแนวโน้มของการบรหิารราชการไทยในอนาคต   
  
2551303 องค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Organization and Public Management 
 ทฤษฎีและแนวคิดองค์การสํานักตา่ง ๆ  ตั้งแต่ยุคดั้งเดมิถึงยุคปัจจุบนั โครงสรา้งองค์การ 
กระบวนการบริหารงานในองค์การ วัฒนธรรมองค์การ และสภาพ  แวดล้อมขององค์การรวมถึงการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีองค์การในการบริหารจัดการภาครัฐ 
  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2552101 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 
 Thai Local Government 
 ทฤษฎี แนวคิด หลักการ  รูปแบบ  และพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นไทย  ความสัมพันธ์
ระหว่างการปกครองท้องถิ่นกับการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมภิาคทั้งในแง่อํานาจและรูปแบบการบริหารงาน  
การปกครองท้องถิ่น เปรียบเทียบ   ปัญหาของการปกครองท้องถิ่นไทย  ตลอดจนแนวทางแก้ไขปญัหา 
 
2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 
 Public Policy and Planning  
 ทฤษฎี แนวคิด และกระบวนการนโยบายสาธารณะ  วิธีการกําหนดนโยบายสาธารณะ   การนํา
นโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิการประเมินผลนโยบายสาธารณะ  หลกัการวางแผน  ขั้นตอนการวางแผน  การนํา
แผนไปปฏิบัต ิ ปัญหาและอุปสรรคในการกําหนดนโยบายและการวางแผน กรณีศึกษานโยบายสาธารณะและการ
วางแผนของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น 
  
2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 
 Fiscal and Budgeting Administration 
 ทฤษฎี แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ  นโยบาย การเงิน นโยบายงบประมาณ 
ภาษีอากร รายรับ รายจ่ายของรัฐบาล หน้ีสาธารณะ การคลังท้องถิ่น  กระบวนการงบประมาณ  ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการงบประมาณของประเทศไทย   ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  
2552303 การประเมินบุคคล 3(3-0-6) 
 Personnel  Evaluation 
 หลักการ แนวคิด ในการประเมินบุคคลในองค์การ  การประเมินกระบวนการเลือกสรร  บรรจ ุ 
แต่งตั้งบุคคลเข้าทํางาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานการพิจารณาความดีความชอบโดยใช้เทคนิค และเครื่องมือ
ในการประเมินบุคคลที่มีความแมน่ตรงและความเชื่อถือได ้
  
2552304 การบริการสาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Service Delivery 
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 ทฤษฎี แนวคิด  ความสําคญั และหลักการบริการสาธารณะ  ลักษณะของงานบริการสาธารณะ 
เทคนิคการบริการสาธารณะแนวใหม ่ ปัญหาและอุปสรรคในการใหบ้ริการสาธารณะ และแนวทางแก้ไขปัญหา 
กรณีศึกษาการบริการสาธารณะแนวใหม่ของหน่วยราชการไทย 
  
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2552306 การพัฒนาภาวะผู้น า 3(3-0-6) 
 Leadership Development  
 ทฤษฎี แนวคิด บทบาทหน้าที่  และคณุสมบัติของภาวะผู้นํา  ประเภทของภาวะผู้นํา  การ
เสรมิสร้างภาวะผู้นํา  ผู้นํากับการตัดสินใจ  ภาวะผู้นํากับการบรหิารจัดการองค์การสมัยใหม ่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาวะผู้นําในอนาคต 
 
2552307 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Development Administration  
 ทฤษฎี แนวคิด  เกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารการพัฒนา วิวัฒนาการการพัฒนาประเทศ
ของไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิการบริหารการพัฒนาแบบยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการพัฒนา 
  
2553103 ทฤษฎีการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย 3(3-0-6) 
 Politic Theories and Thai Politic Development 
 ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับการเมือง  วิวัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยบทบาทของสถาบัน
ทางการเมืองที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง  ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง  
และแนวทางการพัฒนาทางการเมอืงของประเทศไทย 
  
2553104 การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)  
 Local  Development Planning 
 ทฤษฎี  แนวคิด  เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยทุธศาสตร์ และการวางแผน
ปฏิบัติการขององค์กรปกครองท้องถิ่น  การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปัญหาเกี่ยวกับ
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางแก้ไข 
  
2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 
 Human Resource Management in Public Sector 
 ปรัชญา  แนวคิด  หลักการ  และนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ กระบวนการสรร
หาและคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน  การธํารงรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ตลอดจนการออกจากงาน  
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ  และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2553308 การประเมินผลโครงการ 3(3-0-6) 
 หลักการ แนวคิด  และเทคนิคของการประเมินผลโครงการ  รูปแบบการประเมินผลโครงการ  
เกณฑ์ในการประเมินผลโครงการ  ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ ทั้งการประเมินผลก่อน ระหว่างและหลัง  
กรณีศึกษาการประเมินผลโครงการสาธารณะขององค์การในท้องถิ่นและของรัฐ 
 
2553309 การวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0-6) 
 Policy Analysis 
หลักการ แนวคิด   และกระบวนการในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ค่านิยมในการวิเคราะห์นโยบาย รูปแบบ
และกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย  เทคนิคการวิเคราะห์นโยบาย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์นโยบายโดยเน้นนโยบายสาธารณะทีส่ําคัญของประเทศไทย 
  
2553310 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร 3(3-0-6) 
 Management Information System 
 ทฤษฎี แนวคิด เกี่ยวกับการจดัการระบบสารสนเทศ  ลักษณะของระบบสารสนเทศ  เพื่อการ
จัดการระบบสารสนเทศสาํนักงาน  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการองค์การภาครัฐ   
รัฐวิสาหกิจ   และการปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลกระทบของการใช้ระบบสารสนเทศ  ในการบริหารจัดการ  
ตลอดจนแนวโน้มของระบบสารสนเทศในอนาคต 
  
2553312 เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 New Management Techniques-3(3-0-6)-หลักการและเทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่
ขององค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนของไทยและต่างประเทศที่ครอบคลุมการบริหารโดยมุ่ง
วัตถุประสงค์ การบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์รวม  การบริหารแบบบูรณาการ การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  การ
บริหารจัดการความรู้  การปรับปรุงกระบวนการทํางานในองค์การ  การบริหารความเสี่ยง  การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่   
  
2553313 การบริหารส านักงานภาครัฐ 3(2-2-5) 
 Public Office Management 
 หลักการ  แนวคิด  และองค์ประกอบในการบริหารจัดการสํานักงาน ภารกิจหน้าท่ีของสํานักงาน 
การจัดองค์การในสํานักงาน   การจัดระบบเอกสาร  ระเบียบงานสารบรรณ  การบริหารพัสดุ   การบริหาร
การเงิน   การประชาสัมพันธ์   การบริหารอาคารสถานท่ีและเครื่องมือ เครื่องใช้ในสํานักงาน   สํานักงานอัตโนมัติ  
ปัญหาการบริหารสํานักงานภาครัฐและแนวทางแก้ไข 
  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2553314 การบริหารจัดการโครงการ 3(3-0-6) 
 Project Management 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบาย  แผนงานและโครงการ  วงจรการวางแผนโครงการการศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การจัดทําโครงการ กระบวนการบริหารจัดการโครงการ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการโครงการ โดยเน้นศึกษาโครงการสาธารณะภายใต้บริบทของสังคมไทย 
 
2553316 การวางแผนและการบริหารวิสาหกิจชมุชน 3(3-0-6) 
 Community Enterprise Planning and Management 
 หลักการ  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนวิสาหกิจชุมชน  รูปแบบและพัฒนาการของวิสาหกิจ
ชุมชนการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  การจัดการผลิต  การจัดการตลาด  การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาความ
เข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาการบริหารวิสาหกิจชุมชนของไทย 
  
2553801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์  1(0-2-1) 
 Preparation for Professional Experience in Public Administration  
 ความสําคัญของการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้  ลักษณะ  และโอกาสของการประกอบอาชีพ ทักษะการ
วางแผน ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ  ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร การพัฒนาตัวผู้เรียน ให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ 
ศึกษาสังเกต  และมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานการณ์จริง 
  
2553802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in public Administration 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการของสหกิจศึกษาการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ  ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัฒนธรรมองค์การ  การพัฒนาบุคลิกภาพ หลักการเขียน
จดหมายสมัครงาน หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ 
  
2554301 จริยธรรมส าหรับนักบริหาร 3(3-0-6) 
 Ethics for Administrator 
 ปรัชญา แนวคิด  ขอบข่าย  ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรม  บทบาทของนักบริหารจัดการ
ในยุคโลกาภิวัตน์  การเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมสําหรับนักบริหารจัดการหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี การประยุกต์หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชน 
  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2554304 เทคนิคการเขียนโครงการ 3(2-2-5) 
 Project Writing Technique 
 หลักการ รปูแบบ และวิธีการเขียนโครงการ  เทคนิคการเขียนโครงการที่ด ีปัญหาการเขียน
โครงการของหน่วยงานภาครัฐและแนวทางแก้ไข  การฝึกปฏบิัติการเขียนโครงการทุกขั้นตอน โดยเนน้โครงการ
สาธารณะของภาครัฐ 
 
2554305 การบริหารความขัดแย้งในองค์การภาครัฐและเอกชน  3(3-0-6) 
 Conflict Management in Public and Private Organization  
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 ทฤษฎี แนวคิด และลักษณะความขัดแย้ง บริบททางสังคม  วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  การเมือง 
และพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความขัดแย้ง  หลักการบริหารความขัดแย้งในองค์การ ทักษะการเจรจาต่อรองและการ
ไกล่เกลี่ย  ทักษะและกลไกในการบริหารความขัดแย้ง การประยุกต์กรณีความขัดแย้งในองค์การเป็นแบบใน
การศึกษาวิเคราะห์ 
  
2554306 มนุษยสมัพันธ์ในองคก์ารภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 
 Human Relationships in Public and Private Organizations 
 ทฤษฎี  แนวคิด เกี่ยวกับมนุษยสมัพันธ ์ หลักการสร้างมนุษยสมัพันธ์  มนุษยสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และกลุ่มการตดิต่อสื่อสาร และการประสานงาน  ทักษะและกิจกรรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
ภาครัฐ การพัฒนาบคุลิกภาพ 
  
2554307 การบริหารงานภายใต้ภาวะวิกฤติ 3(3-0-6) 
 Crisis Management 
 ทฤษฎี แนวคิด และหลักการบริหารภายใต้ภาวะวิกฤติ  การเตรียมความพร้อม  เพื่อรองรับภาวะ
วิกฤติ การสื่อสารในภาวะวิกฤติ  การปฏิบัติการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนในการ
บริหารจัดการภายใต้ภาวะวิกฤติ  ทั้งวิกฤติจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ วิกฤติทางเศรษฐกิจ วิกฤติทางการเมือง และ
วิกฤติทางสังคม 
  
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-36-0) 
 Field Experience in Public Administration  
 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  และเอกชนโดย
เน้นการรวบรวมข้อมูล  การศึกษาวิเคราะห์องค์การ ตลอดจนการวางโครงการในการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ในองค์การและการร่วมกิจกรรมทางการบริหารในองค์การ อาทิ การประชุม การฝึกอบรม  การสร้างทีมงาน การ
ประเมินผล ฯลฯ การปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงานในระหว่างปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงานการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานในหนว่ยงานก่อนสําเร็จการศึกษา 
 
2554802 สหกิจศกึษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Public Administration 
 การปฏิบัติงานด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในสถานประกอบการหรือองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  โดยบูรณา
การความรู้ที่ได้จากการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยการจัดทําโครงการ 
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (250 - 299) 

และการนําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพี่เลี้ยง  อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพื่อให้เกิดทักษะ องค์
ความรู้ในวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้เป็นบณัฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
  
2554901 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Seminar in Public Administration  
 ศึกษารายกรณีทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเน้นสภาพปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการ
บริหารงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น โดยนําข้อค้นพบมาดําเนินการสัมมนา  และการเขียนรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้อยู่ใน
ความควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอนประจํากลุ่ม 
  
2554902 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Public Administration Research Methodology 
 ความหมาย  และประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัย  การออกแบบ
การวิจัย  การใช้โปรแกรมสําเรจ็รปูเพื่อการวิจัย และ การเขียนเค้าโครงการวิจัย  การอ่านรายงานการวิจัย การนํา
ผลการวิจัยไปใช้ และฝึกปฏิบัติการดําเนินงานวิจัยทุกข้ันตอน โดยเน้นประเด็นด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
  
 
 

 
 
 
 

256 แทนสาขา นิติศาสตร ์ 
  

 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. การเมืองการปกครอง  (256-1--) 
 2. การเมืองระหว่างประเทศ (256-2--) 
 3. การบริหารรัฐกิจ (256-3--) 
 4. กฎหมายพิเศษ กฎหมายเฉพาะด้าน และกฎหมายที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัต ิ
     ต่าง ๆ (256-4--) 
 5.   (256-5--) 
 6.   (256-6--) 
 7.  (256-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (256-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษ และสมัมนา (256-9--)  
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2561101 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4) 
 Thai Legal History 
 ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมและสังคมไทยดั้งเดิม ซึ่งเป็นรากฐานของสถาบันทางกฎหมายที่
สําคัญของไทย อิทธิพลของแนวความคิด หลักกฎหมายและระบบกฎหมายของอินเดีย และประเทศตะวันตกที่มี
ต่อวิวัฒนาการของกฎหมายไทย วิวัฒนาการของกฎหมายไทย ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน การจัดทําประมวล
กฎหมาย 
  
2561102 หลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) 
 Principle  of  Public Law 
 ประวัติและวิวัฒนาการ ปรัชญารากฐานของกฎหมายมหาชนแนวความคิดในการแบ่งแยก
กฎหมายมหาชน ออกจากกฎหมายเอกชน ลักษณะพื้นฐานของกฎหมายมหาชน  นิติวิธีทางกฎหมายมหาชน  
 
2561103 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Principles introduction to Law 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ความหมาย ประเภท  ความสําคญั การจัดทําการใช้ การยกเลิก 
การตีความและกระบวนการ ยุติธรรม กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ กฎหมายอาญาและกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง  และอาญา  เฉพาะในส่วนท่ีเป็นความรู้เบื้องต้น 
  
2561104 กฎหมายส าหรับนักพัฒนา  3(3-0-6) 
 Law for Development Workers-3(3-0-6) 
 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความสําคญัและกฎหมายต่างๆ ที่นักพัฒนา
ควรรู้เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ให้ชุมชนเกิดความเจริญและอยูร่่วมกันอย่างสงบสุข 
  
2561202 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Laws for Daily Life 
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 หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธรุกิจ  กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมธรุกิจประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญาหนี้ และเอกเทศสญัญากฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเช่ือ  กฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองผู้บริโภค และการปูองกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม  กฎหมายที่เกี่ยวกบัการฟื้นฟู
กิจการและระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
  
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2561205 กฎหมายลกัษณะนิติกรรมและสญัญา  3(3-0-6) 
 Law of Juristic Acts and Contracts 
 ลักษณะของนิติกรรม การก่อให้เกิดนิติกรรม การแสดงเจตนาเหตุอันทําให้เจตนาเสื่อมเสีย 
เจตนาลวงและนิติกรรมอําพรางการตีความแสดงเจตนาโมฆะกรรมและโมฆียกรรม เง่ือนไขและเง่ือนเวลา อายุ
ความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลักษณะ 4 ถึง ลักษณะ 6 และลักษณะของสัญญาการ
ก่อให้เกิดสัญญา ผลแห่งสัญญา สัญญาซึ่งมีมัดจําและเบี้ยปรับ การเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่ง และ
พาณิชย์บรรพ 2  ลักษณะ 2 
 
2561301 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป  3(3-0-6) 
 Civil Law : General Principles 
 ความเป็นมา แนวความคิดและบ่อเกิดของหลักกฎหมายเอกชนและหลกักฎหมายมหาชน รวมทั้ง
การศึกษารายละเอียดในแง่ของความหมาย ขอบเขตการจัดประเภทและหมวดหมู่  ประเภทและหมวดหมู่ของ
กฎหมาย การบัญญัติการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับปรากฏการณ์
ทางสังคมอื่น ๆ ระบบกฎหมายที่สําคัญของโลก การใช้การตีความ  ผลบังคับและการบังคับตามกฎหมายสิทธิ
หน้าท่ีและการใช้สิทธิรวมทั้งการใช้สิทธิเกินส่วนนิรโทษกรรม และหลักสุจริต หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งตามที่ได้
บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 
  
2561302 กฎหมายอาญา 1  3(3-0-6) 
 Criminal Law I 
 หลักท่ัวไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตั้งแต่มาตรา 1 – 106 และ
ภาค 3 ลหุโทษ มาตรา 367 – 398 
  
2562108 กฎหมายเพ่ือการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Law of  Social Development 
 กฎหมายที่สําคัญและจําเป็นต่องานพัฒนา เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง 
กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินและที่ดิน  กฎหมายเกี่ยวกับ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ศึกษากระบวนการฟูองร้อง พิจารณาคดีความ กระบวนการเสนอร่างกฎหมายในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการออกกฎหมาย 
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2562201 กฎหมายลกัษณะทรัพย์สินและทีดิ่น 3(3-0-6) 
 Property Law and Land Law 
 ลักษณะของทรัพย์สิน ประเภทของทรัพย์สิน ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพย์เครื่องอุปกรณ์และ
ดอกผล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 ลักษณะ 3 และหลักทั่วไปของทรัพย์สิน ชนิดของ
ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 4 และหลักสําคัญของกฎหมายที่ดิน 
กฎหมายต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิรูปท่ีดิน 
  
2562203 กฎหมายลกัษณะหนี ้ 3(3-0-6) 
 Law of Obligations 
 ความหมายของลูกหนี้ บ่อเกิดแห่ง หน้ี วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี ้การโอนสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้
และเจา้หนี้หลายคน ความระงับแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 1 
 
2562204 กฎหมายลกัษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้  3(3-0-6) 
 Law of  Delicts  
 ลักษณะหนี้ซึ่งเกิด โดยมไิด้มสีัญญา ได้แก่ ละเมดิ จัดการงานนอกสัง่ และลาภมิควรไดต้าม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 3 ลักษณะ 4 และลักษณะ 5 
  
2562205 เอกเทศสัญญา 1  3(3-0-6) 
 Specific Contracts I  
 ลักษณะของเอกเทศสัญญา อันไดแ้ก่ สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 1-5 
  
2562206 เอกเทศสัญญา 2  3(3-0-6) 
 Specific Contracts II  
 ลักษณะของเอกเทศสัญญา ได้แก่ สัญญายืม ฝากทรัพย์ จ้างแรงงาน จ้างทําของ รับขน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3ลักษณะ 6 ลักษณะ 7 ลักษณะ 8 ลักษณะ 9  ลักษณะ 10 
  
2562207 เอกเทศสัญญา 3  3(3-0-6) 
 Specific Contracts III 
 ลักษณะของเอกเทศสัญญา ได้แก่ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทนนายหน้า ประนีประนอมยอม
ความ การพนันขันต่อ และบัญชีเดินสะพดัตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 14 ลักษณะ 
15 ลักษณะ 16 ลักษณะ 17 ลักษณะ 18 และลักษณะ 19 
  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2562302 กฎหมายธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Business Laws 
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 หลักกฎหมายทั่วไป องค์กรธรุกิจ กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการควบคมุธุรกิจ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา หนี้ และเอกเทศสญัญา กฎหมายว่าด้วยหลักประกันสินเช่ือ กฎหมาย
เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน การคุ้มครองของผู้บริโภคและปูองกนัการค้าที่ไมเ่ป็นธรรม กฎหมายเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูกิจการ และการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ 
  
2562308 กฎหมายอาญา 2 3(3-0-6)  
 Criminal Law II 
 วิชาบังคับก่อน :  2561302 กฎหมายอาญา 1  
  หลักท่ัวไปไปของกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตั้งแต่มาตรา 107-366 
 
2562410 กฎหมายลกัษณะประกนัภัย  2(2-0-4) 
 Insurance Law 
 ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 ลักษณะ 20 
  
2562411 กฎหมายลกัษณะตั๋วเงิน  3(3-0-6) 
 Law of Negotiable Instruments and Current Account 
 ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับตั๋วเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 
ลักษณะ 20 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยความรับผดิอันเกิดจากการใช้เช็ค 
  
2562412 กฎหมายลกัษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 
 Law of Partnership and Companies 
 ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนบริษัทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 3 ลักษณะ 22 ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 23 และ ศึกษาลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการประกันภัย ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ พระราชบัญญัติบริษัทจํากัด (มหาชน) 
  
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2562503 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย  3(3-0-6) 
 Laws and Regulations in Thai Public Administration 
 ทฤษฏี แนวคิด และหลักการในการกําหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการไทย 
สถาบันที่รับผิดชอบในการออกกฎหมาย และระเบียบต่างๆของหน่วยราชการ ตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การคลังและงบประมาณ การบริหารงานยุติธรรมระเบียบ
พัสดุ ทรัพย์สิน ตลอดจนปัญหาในการใช้กฎหมายและระเบียบนั้นๆและแนวโน้มของกฎหมายการบริหารราชการ
ไทย 
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2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0)  
 Administrative Laws and Procedures 
 ประวัติ แนวความคิด  หลักของกฎหมายปกครองลักษณะทั่วไปของฝุายปกครองและกฎหมาย
ปกครอง  หลักเกณฑ์การใช้อํานาจปกครองและการตีความกฎหมายปกครอง หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีฝุายปกครอง  ความรับผิดชอบของฝุายปกครอง ศาลปกครอง คดีปกครอง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครองฉบับปัจจุบัน และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
 
2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  2(2-0-4) 
 Constitutional Court of Justice 
 กฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม อํานาจศาล และอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีรวมถึง
ระบบตลุาการ และกฎหมายการจดัตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
  
2562510 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
 Constitutional Law 
 ความหมาย  ประวัต ิ วิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ  ประเภทของรัฐธรรมนญูการแบ่งแยกอํานาจ
อธิปไตย และความเกี่ยวพันระหวา่งอํานาจนั้นตาม กฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 
  
2563201 กฎหมายครอบครัว  3(3-0-6) 
 Family Law 
 ลักษณะของกฎหมายครอบครัว เกี่ยวกับการสมรส ความสมัพันธ์ ระหว่างสามภีรรยา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากบับุตร และค่าอุปการะเลี้ยงด ูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
  
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563202 กฎหมายมรดก  3(3-0-6) 
 Law of Succession 
 ลักษณะกฎหมายมรดกเกี่ยวกับบทบัญญัติทั่วไป สิทธิโดยธรรมในการรับมรดกพินัยกรรม วิธี
จัดการ และการปันทรัพย์มรดก มรดกที่ไมม่ีผูร้ับ อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 
  
2563204 กฎหมายลกัษณะประกนัด้วยบุคคลและทรัพย์  3(3-0-6) 
 Secured Transaction 
 ลักษณะของเอกเทศสัญญาเกี่ยวกับการค้ําประกัน จํานอง จํานําตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 11 ลักษณะ 12 และลักษณะ 13 
  
2563205 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1  3(3-0-6) 
 Law of Civil Procedure I 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ว่าด้วยบททั่วไป วิธีพิจารณาในศาลช้ันต้นจนถึงศาลช้ันต้นมี
คําพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาค 1-2 
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2563206 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 
 Law of Civil Procedure II 
 วิชาบังคับก่อน : 2563205  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 
 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาในศาลช้ันอุทธรณ์และฎีกา หลักกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาช่ัวคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคําพิพากษา หรือคําสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง ภาค 3-4 
  
2563301 แรงงานสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
 Labor Relations 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับฝุายบริหาร  ประวตัิและวิวัฒนาการของสหภาพแรงงานท้ัง
ในและต่างประเทศ  ปัญหาแรงงานสัมพันธ์  สภาพข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง  กระบวนการเจรจา
ต่อรอง  การนัดหยุดงาน  นโยบายแรงงาน   และภาวะการทํางาน   กฎหมายแรงงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  
2563307 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1  3(3-0-6) 
 Criminal Procedure I 
 เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักท่ัวไป ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 1 – 2 
   
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2563308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2  3(3-0-6) 
 Criminal Procedure II 
 เกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีอาญาเกี่ยวกับหลักท่ัวไป ตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา 
ภาค 3 – 4 และ 6 
  
2563408 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Principles of Legal Profession 
 ในเรื่องวิวัฒนาการของวิชาชีพกฎหมาย หน้าที่และงานของนักกฎหมายในสาขาต่าง ๆ มารยาท
และวินัย อุดมคติและจริยธรรมของนักกฎหมายองค์การก่อตั้งและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการว่าความ เช่น การเตรียมคดี การร่างคําฟูอง ฯ 
 
2563501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 
 Constitutional Laws and Public Laws 
 หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไป ประวัติรัฐธรรมนูญ รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของประชาชนชาวไทย และกฎหมายปกครอง อํานาจหน้าที่ 
องค์กรฝุายปกครอง รูปแบบการกระทําทางปกครอง การใช้อํานาจทางปกครองและศาลปกครอง 
  
2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0-6) 
 Law of Evidence  
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 ลักษณะและกฎเกณฑ์การสืบพยานหลักฐานของศาล ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา หลักในการรับฟัง 
และไม่รับฟังพยานหลักฐาน หลักเกี่ยวกับพยานความเห็นข้อที่ศาลรู้เอง ข้อสันนิษฐาน หน้าที่นําสืบตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 ลักษณะ 5 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 
  
2563508 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Taxation Law 
 หลักการของภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิตบิุคคล ภาษีการค้าและ
ภาษีมูลคา่เพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
  
2563707 กฎหมายลม้ละลาย  3(3-0-6) 
 Bankruptcy Law 
 ประวัติและหลักสําคัญของกฎหมายล้มละลาย การฟูองร้องคดลี้มละลาย การพิทักษ์ทรัพย์ การ
ยึดทรัพย์ การพิพากษาใหล้้มละลาย การปลดจากการล้มละลายตามพระราชบัญญตัิล้มละลาย 
  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2564101 กฎหมายรัฐธรรมนูญ  3(3-0-6) 
 Constitutional Law 
 ความหมาย ประวัติ และวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ประเภทของรฐัธรรมนญูการแบ่งแยก
อํานาจอธิปไตย และความเกี่ยวพันระหว่างอํานาจนั้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทย 
  
2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 International Trade Law 
 เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 
ได้แก่ สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การชําระหนี้ตามสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนทางทะเล การ
ประกันภัยทางทะเล การระงับข้อพิพาทการค้าโดยอนุญาโตตุลาการ 
 
 
2564405 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 
 Administrative Law and Procedure- 
 ในเรื่องการปกครองของรัฐ สาระสําคัญและที่มาของกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 
การจัดระเบียบการบริหารราชการของไทย และวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
  
2564406 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน  3(3-0-6) 
 Labour Law and Procedure 
 ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 
  
2564407 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาชน 2(2-0-4) 
 Law of Juvenile Delinquency  
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 ความหมายของเด็กและเยาชน  สาเหตุแห่งการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน การควบคุมและ
แก้ไขเด็กและเยาวชนกระทําผิด ด้วยวิธีการของของศาลเยาวชนและครอบครัว  หลักสําคัญของกฎหมาย ศาล
เยาวชนและครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน 
  
2564408 นิติปรัชญา  2(2-0-4) 
 Philosophy of Law 
 เรื่องวิวัฒนาการของแนวความคิดปรัชญาทางกฎหมายตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบันรวมทั้งปัญหาการ
ใช้กฎหมาย 
  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2564409 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปญัญา 3(3-0-6) 
 Intellectual Property Law 
 ลักษณะประเภทต่างๆ ของทรัพยส์ินทางปัญญา โดยเน้นกฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิส์ิทธิบัตร 
และสิทธิในเครื่องหมายการค้า  
  
2564602 การว่าความและศาลจ าลอง  3(3-0-6) 
 Advocacy and Moot Court 
 เกี่ยวกับทฤษฎีการว่าความ การเตรียมคดี การร่างคําฟูอง การร่างคําให้การ การถามค้าน           
วิธีแถลงคัดค้านหรือข้อต่อสู้วิธีซักถามพยาน การถามติงการร่างคําแถลงสํานวน หลักสําคัญของกฎหมาย
ทนายความและข้อบังคับเกี่ยวกับทนายความ และการจัดศาลจําลอง โดยจัดให้มีการฝึกภาคปฏิบัติตามรูปแบบ
ของศาลยุติธรรม 
 
2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3(3-0-6) 
 Law of Consumer Protection 
 แนวคิดและหลักการคุ้มครองผู้บริโภค มาตรฐานของเครื่องอุปโภคบริโภคสิทธิของผู้บริโภค 
ระเบียบปฏิบัติสําหรับคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค มาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองของผู้บริโภคในด้าน
คุณภาพของสินค้า และบริการราคา การปิดฉลากและการบรรจุหีบห่อ การโฆษณา ตลอดจนหน่วยงานในการ
คุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคและตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  
2564704 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Law 
 แนวความคิด วิธกีารต่างๆ กฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆเกี่ยวกับการส่งเสริม และรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  
2564801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางนิติศาสตร์  1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in Law 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร  การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันภัยสังคมกิจกรรม 5ส. ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพ และ
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (250 - 299) 

ความปลอดภัยในการทํางาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะ
การวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติศาสตร์ 
  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2564802 สหกิจศกึษาทางนิติศาสตร์ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Law 
 วิชาบังคับก่อน : 2564801  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางนิติศาสตร ์
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านนิติศาสตร์เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ  
ในตําแหน่งผู้ช่วยมีภาระงานตรงกับสาขาวิชานิติศาสตร์และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการ บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงานมี
หน้าที่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มีผู้นิเทศงาน การติดตาม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนา
ตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ก่อนสําเร็จการศึกษา 
 
2564803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Preparation  for Professional Experience in Law 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ   
วัฒนธรรมองค์กร  การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน   ระบบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    ทักษะ
การวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติศาสตร์ 
  
2564804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์ 6(0-36-0) 
 Field  Experience in Law 
 วิชาบังคับก่อน : 2564803  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร ์
 จัดให้นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไม่น้อยกว่า  16 
สัปดาห์  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ  โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนการฝึกประสบการณ์ และมีการ
อภิปราย  วิเคราะห์และสรุปผล  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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      257   แทนสาขา  เศรษฐศาสตร์ 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร ์ (257-1--) 
 2. การประยุกต ์ (257-2--) 
 3. การวิเคราะห ์ (257-3--) 
 4.  (257-4--) 
 5.  (257-5--) 
 6. (257-6--) 
 7. (257-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (257-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หวัข้อพิเศษและสมัมนา (257-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2573301 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  3(3-0-6) 
 Economic and Social Development 
 ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนา
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาสังคม นโยบายและแผนงาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของไทย
กระบวนการพัฒนาชุมชนในประเทศไทยปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (250 - 299) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

          259 แทนสาขา  สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. ทฤษฎีการพัฒนาสังคม (259-1--) 
 2. ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา (259-2--) 
 3. สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนา (259-3--) 
 4. สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (259-4--) 
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 5. ทักษะการพัฒนาสังคม (259-5--) 
 6. (259-6--) 
 7.  (259-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (259-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย หัวข้อพิเศษ และสมัมนา (259-9--)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2591101 ทฤษฏีการพัฒนาสังคม  3(3-0-6) 
 Social Development Theories 
 ศึกษาแนวความคิดทฤษฏีต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหวิทยาการในการพัฒนาสังคม     กรอบแนวคิด
รูปแบบต่างๆ  ของการพัฒนาสังคม แนวคิดและวิวัฒนาการเกี่ยวกับนโยบายสังคม องค์ประกอบนโยบายสังคม 
และกระบวนวิธีการพัฒนาสังคม ศึกษาแนวคิดทฤษฏี  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เน้นวิวัฒนาการและความสัมพันธ์ ระหว่างทฤษฏีและแนวคิดทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การนําเอาทฤษฏี
ไปใช้ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคมทั้งระดับมหภาคและจุลภาค 
  
2591109 ชุมชนกับประชาสังคม 3(3-0-6) 
 Community and Civil Society 
 ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  หลักการและความสําคัญของประชาคม กระบวนการ  วิธีการสร้าง
และพัฒนาประชาสังคมให้เข้มแข็ง ประชาคมชุมชน ประชาคมตําบล ประชาคมอําเภอ  ประชาคมจังหวัด  
ประชาคมวิชาชีพ  การพัฒนาประชาสังคม  เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
2591114 จริยธรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Ethics for Social Development 



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  189     หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของแต่ละศาสนา  ด้านการพัฒนาสังคมและ
ความก้าวหน้าในการพัฒนา การพิพากษาทางสังคมกับความยากจน การจัดการ กับจริยธรรม ด้านการพัฒนากับ
การประดิษฐ์คิดค้น การพึ่งพาตนเอง ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ 
  
2591203 ภูมิปัญญาไทยเพ่ือการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Thai Wisdom for Development 
 ศึกษาความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาระดับชาติ  ระดับท้องถิ่น ความสําคัญของ          
ภูมิปัญญาไทย  สาขาของภูมิปัญญาไทย  การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล ตลอดจนประยุกต์
ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  
2591307 ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 
 Good Governance for Development 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด องค์ประกอบของธรรมภิบาล แนวทางการประยุกต์  แนวคิด             
ธรรมาภิบาลสําหรับการพัฒนาในองค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนศึกษาองค์กรที่พัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาลดีเด่น 
  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2592102 นโยบายสังคมกับการพัฒนา   3(3-0-6) 
 Social Policies and Development 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ กระบวนการ และเทคนิคในการพัฒนานโยบายทางสังคมโดย
เน้นการตรวจสอบกระบวนการด้านนโยบาย ตั้งแต่ขั้นตอนของการริเริ่ม  การสร้าง การนํานโยบายไปปฏิบัติ และ
การประเมินผล วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง   และเปลี่ยนแปลงนโยบายทางสังคม จากทัศนะของผู้ซึ่งมี
ส่วนได้ส่วนเสียซึ่งสนใจในผลที่จะได้รับจากการพัฒนา ศึกษาตัวอย่างของนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่น 
  
2592106 ประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Social Development History 
 ศึกษาความเป็นมาด้านนโยบายการพัฒนาสังคมในช่วงเวลาตา่ง  ๆ ตั้งแต่อดีต     ถึงปัจจุบันท้ัง
ในระดับโลกและระดับประเทศในมิติของการเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนผลกระทบจาก
การพัฒนา 
 
2592107 ชุมชนเมือง   3(3-0-6) 
 Urban Community 
 ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการก่อเกิดและการพัฒนาชุมชนเมืองในสังคมไทย  ประวัติศาสตร์การเกดิ
ชุมชนเมืองการขยายตัวของเมือง การวางแผนเมืองชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของชุมชน
เมือง การรวมกลุ่มของชุมชนเมืองตลอดจนปญัหาสังคมของเมือง 
  
2592115 การเมืองกับการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Politics and Development 
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 ศึกษาระบบการเมือง แนวคิดของผู้นําทางการเมืองในประเทศในภูมภิาคต่าง ๆ โดยมุ่งวิเคราะห์
อิทธิพลของระบบการเมืองและความเป็นผู้นาํ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองการปกครองและการ
พัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
  
2592116 การกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Decentralization and Local Government 
 ศึกษาถึงแนวคิด  ทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอํานาจ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดกระแส
การกระจายอํานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังคมไทย แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นการ
กระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกํากับดูแลท้องถิ่น การปกครองท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ 
สภาพปัญหาในการปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวโน้มการปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2592201 ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา   3(2-2-5) 
 Geography Planning and Development  
 ศึกษาขอบข่ายและหลักการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์แต่ละสาขา เพื่อเช่ือมโยงความรู้มาประยุกต์
ให้เข้ากับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์(Geographic Information System) ในการจัดการ วางแผน แก้ไขหรือพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสม 
  
2592202 สังคมวิทยาเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 
 Sociology for Development 
 ศึกษาเกี่ยวกับยุคต่าง ๆ ของการพัฒนา แนวคิดทฤษฎีสังคมวิทยา หลักสังคมวิทยาที่ประยุกต์กับ
การพัฒนา วาทกรรมการพัฒนา ปฏิบัติการของการพัฒนา แนวคิดและทฤษฎี การพัฒนาแบบทางเลือก การ
พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและประชาชน และบทบาทภาครัฐ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
2592301 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มและบุคคล 3(2-2-5) 
 Potentiality Development for Groups and Individuals  
 ศึกษาหลักการ วิธีการพัฒนาบุคคล และกลุ่มการเสริมสร้างอุดมการณ์  คุณธรรม สําหรับ
นักพัฒนา วิธีการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชน กระบวนการและเทคนิคของ  การ
รวมกลุ่ม การพัฒนากลุ่ม การปฏิบัติงานของกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน 
  
2592305 ความร่วมมือขององค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 Cooperation with National and International Organization 
 ศึกษาความสําคัญของการร่วมมือระหว่างองค์กรภายในประเทศ  ระหว่างประเทศ และองค์กร
เอกชน องค์กรอิสระ เพื่อการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในประเทศไทย  
ความร่วมมือกับองค์กรในต่างประเทศ  องค์กรเอกชน องค์กรอิสระองค์กรระหว่างประเทศท่ีสําคัญและบทบาทที่มี
ต่อสังคมไทยปัญหาและการพัฒนาความร่วมมือขององค์กรทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
  
2592306 นโยบายและแผนการพัฒนาองค์กรทางสังคม 3(3-0-6) 
 Policies and Plan for Social Organization Development 
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 ศึกษานโยบาย แผนพัฒนา การวิเคราะห์ระบบในองค์กร การพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการ
องค์กรทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรและสนับสนุนการพัฒนาสังคม เทคนิคการบริหารจัดการ การใช้
ทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาหมาย 
  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2593103 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม   3(3-0-6) 
 Social Development Strategies 
 ศึกษาแนวคิด หลักการ รูปแบบ และกลยุทธ์ในการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์สังคมเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความก้าวหน้าด้านทางเทคโนโลยี และการก้าวไปสู่ประเทศที่มี
ศักยภาพโดยมีนโยบายการพัฒนาสังคมและแผนปฏิบัติการพัฒนาสังคม ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
  
2593104 ชุมชนปฏบิัติเพ่ือการพัฒนา  3(2-2-5) 
 Community Practice for Development  
 ศึกษาแนวคิดด้านชุมชน ปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายทางสังคม  และ
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นในทิศทางใหม่ ๆ  
 
2593110 การจัดการความขัดแย้งทางสังคม 3(3-0-6) 
 Social Conflict Management  
 ศึกษาแนวคิดว่าด้วยความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งโดยวิเคราะห์     ความขัดแย้งใน
สงัคมสมัยใหม่ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะการกําหนดรูปแบบและวิธีการจัดการ
ความขัดแย้ง ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทําประชาพิจารณ์ การทําประชามติ  การเจรจาต่อรอง  และการ
ปรึกษาหารือร่วม แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย ระดับและรูปแบบของการมี
ส่วนร่วม และการจัดการ ความขัดแย้งแบบมีส่วนร่วม  
  
2593111 การวางแผนและการจัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนาสังคม   3(2-2-5) 
 Planning and Construction of Social Development Projects 
 ศึกษาแนวคิด ขอบเขต การสร้างกรอบแนวคิดในการวางแผน ศึกษานโยบายและแผนการพัฒนา
สังคม กระบวนการนํานโยบายและแผนมาจัดทําโครงการพัฒนาสังคม รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณป์ัจจุบัน ปัญหา
ในการวางแผนของการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 
  
2593112 การประเมินผลโครงการพัฒนา 3(2-2-5) 
 Development Project Evaluation  
 วิชาบังคับก่อน : 2593111 วางแผนและการจดัทําโครงการเพื่อการพัฒนาสังคม 
 ศึกษากรอบแนวคิด รูปแบบ เกณฑ์ในการประเมินผล แผน โครงการ กระบวนการ    ระยะเวลา
ประเมินผลโครงการ และปัญหาในการประเมินผลโครงการพัฒนาของสังคมไทย 
  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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2593117 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research Methodology for Social Science  
 ศึกษากระบวนการทางการวิจัย  ระเบียบวิธีวิจัยประเภทต่าง ๆ เครือ่งมือการวิจัย สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย การสุ่มตัวอยา่ง การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปและสรุปผลการวิจัย
โดยเน้นการฝึกปฏิบัต ิ
 
2593118 ประเด็นส าคัญร่วมสมัยเพ่ือการพัฒนา   3(3-0-6) 
 The Important Contemporary Issues for Development 
 ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นพื้นฐานด้านปัญหาสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดเรื่อง พฤติกรรมเบี่ยงเบน
ของมนุษย์ สถาบันทางสังคมและความสัมพันธ์ของคนในสังคม การสืบค้นผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม
และวัฒนธรรม ปัญหาการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประเด็นร่วมสมัย รวมถึงการวิเคราะห์ 
และการวิพากษ์ผลงานวิจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ เพื่อนําไปสู่การพฒันาท้องถิ่น 
 
2593302 การบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Administration and Development of Social Development Organizations  
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีองค์กร การวิเคราะหร์ะบบในองค์กร การพัฒนานโยบาย  แผนการพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการองค์กรทางสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรและสนับสนุนการพัฒนาสังคม เทคนิคการ
บริหารจดัการองค์กร การใช้ทรัพยากรบุคคลในองค์กร     การพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์กรเพื่อ
การพัฒนาสังคม 
 
2593304 การเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรทางสังคม 3(2-2-5) 

 Social Organization and Network Reinforcement 
 ศึกษาความหมาย ความสาํคัญ ประเภท รูปแบบของเครือข่าย องค์ประกอบของเครือข่ายทาง 

สังคม เครือข่ายองค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ปัจจัยสนับสนุนการสรา้งความเข็มแข็งให้เครือข่ายทางสงัคมในองค์กร
และระหว่างองค์กรตัวแบบเครือขา่ยทางสังคมในองค์กร การสร้างเครือข่ายองค์กร การร่วมมือระหวา่งองค์กร การ
พัฒนาเครือข่ายและบทบาทหน้าที่เครือข่ายองค์กรทางสังคม 
 
2593401 สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสงัคม 3(3-0-6) 
 Social Work and Welfare 
 ศึกษาปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิค และกระบวนการ  ในการทํางาน ด้าน
สังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคม ระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน รวมทั้งการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อ
ประโยชน์ต่อแต่ละกลุ่มรวมถึงชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2593402 สวัสดิการครอบครัวและเด็ก 3(3-0-6) 
 Family and Child Welfare 
 ศึกษาวิเคราะห์ความสําคัญ หลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการ จัดสวัสดิการครอบครัว 
และเด็กในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศไทย ปัญหาครอบครัวและเด็กที่ต้องจัดบริการสวัสดิการ นโยบาย 
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และแผนงานในการจัดสวัสดิการชุมชน สวัสดิการครอบครัวและเด็กภายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญา และการแก้ปัญหาการบริการของภาครัฐและเอกชนไทย 
 
2593403 สวัสดิการผู้สูงอายุ 3(3-0-6) 

Welfare for the Aged People 
  ศึกษาแนวคิด ความหมาย หลักการและความสาํคัญของสวสัดิการผูสู้งอายุ การให้ความสําคญั 
กับสวัสดิการผู้สูงอาย ุทั้งกระบวนการในการจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ      สวัสดิการผู้ยากไร้ในสังคมไทย 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ตลอดจนการศึกษาปัญหาผูสู้งอายุ การเตรียมการผูสู้งอายุในอนาคต 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 
2593404 สวัสดิการชุมชน 3(3-0-6) 
 Community Welfare 
 ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสําคัญ วิวัฒนาการของงานสวัสดิการชุมชน การจัดสวัสดิการ
ให้แก่ชุมชน อาทิ สวัสดิการเด็กและเยาวชน สวัสดิการครอบครัว การสงเคราะห์คนชรา การจัดสวัสดิการเพื่อคน 
พิการและคนทุพพลภาพ เป็นต้น รวมทั้งปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี หลักการ วิธีการ เทคนิคและกระบวนการในการ
จัดสวัสดิการชุมชน  
  
2594105 โลกาภิวัตน์กับการพัฒนา  3(3-0-6) 
 Globalization and Development  
 ศึกษาความหมายของโลกาภิวัตน์ การก่อเกิดและพัฒนา บทบาทของโลกาภิวัตน์  ที่มีต่อนานา
ประเทศ และผลกระทบสู่สังคมไทย อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาสังคม และแนวทางการปรับตัวของ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  การพัฒนาท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ         
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงสู่การปรับตัวของท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน 
  
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2594113 ภาวะผู้น าเพ่ือการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Leadership for Development 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ องค์ประกอบและประเภทของภาวะผู้นํา  วิเคราะห์
บทบาทของผู้นําในการพัฒนา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม  ปัญหาอุปสรรคของผู้นําและแนวทางการ
พัฒนาผู้นําในองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  
2594119 สัมมนาปัญหาในการพัฒนาสังคม 3(2-2-5) 
 Seminar on Problems in Social Development 
 ศึกษาเกี่ยวกับโครงการวิจัยในการพัฒนาสังคมโดยจัดทําโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
สังคม เพื่อหารูปแบบการพัฒนา วิธีการ และจัดประชุมสัมมนา จัดกิจกรรมจุดเทียนปัญญาเพื่อจุดประกาย
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (250 - 299) 

ความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนาสังคมร่วมกับ
นักวิชาการ นักพัฒนาและประชาคมท้องถิ่นหรือชุมชน 
  
2594120 การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนา  3(2-2-5) 
 Knowledge Management for Development 
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย  การพัฒนาบุคคล  องค์กร 
ผู้ดําเนินการจัดการเรียนรู้  พัฒนากลไก กระบวนการถ่ายทอดความรู้  การสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีการบูรณาการใช้ความรู้เป็นฐานในการแก้ปัญหาและการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมและท้องถิ่น 
 
2594303 สิทธิมนษุยชนกับการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 
 Human Rights and Social Development 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด และความสําคัญของสิทธิมนุษยชน  ประวัติขบวนการต่อสู้ เพื่อสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นผลจากการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน กระบวนการเปลี่ยน
ผ่านโครงสร้างอํานาจ กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน แนวทางการศึกษาและบทบาทขององค์กรที่ส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
  
2594501 การฝึกประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคม 6(0-30-0) 
 Social Development Practicum 
 จัดให้นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้นําความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเข้าไปฝึกทํางานจัดโครงการพัฒนาสังคมแบบมี
ส่วนร่วม ตลอดจนได้เรียนรู้ปัญหาการทํางานและแนวทางการแก้ปัญหาการพัฒนาสังคมของหน่วยงานที่เข้าไปฝึก
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 450 ช่ัวโมง 
  

 
 
 

 269 แทนสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (โครงการ รป.บ.) 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. การเมืองการปกครอง (269-1--) 
 2. การบริหารรัฐกิจ (269-2--) 
 3. เนื้อหาสนับสนุนรายวิชาพื้นฐาน (269-3--) 
 4. เศรษฐศาสตร์ การตลาด  (269-4--) 
 5. บัญชี กฎหมายและภาษี การเงินและการคลัง  (269-5--) 
 6. การจัดการ  (269-6--) 
 7.   (269-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (269-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา  (269-9--) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
2693205 การจัดการวิสาหกิจชมุชน 3(3-0-6) 
 Management of Community Enterprise 
 ศึกษาความหมาย แนวคิด ลักษณะ ประเภท วิธีการ กระบวนการ รูปแบบและพัฒนาการของ
วิสาหกิจชุมชน การจัดการตลาด การจัดการการผลิต การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ การพัฒนา ความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (300-349) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

           300 แทนสาขา  วิชาที่จัดกลุ่มไมไ่ด้ 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. หลักการและทฤษฎีทั่วไป (300-1--) 

1. (300-2--) 
2. (300-3--) 
3. (300-4--) 
4. (300-5--) 
5. (300-6--) 
6. (300-7--) 
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (300-8--) 
9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษ และสมัมนา (300-9--) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คําอธิบายรายวิชา                               หน้า  197     หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี 2553-2555 

 

 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3001102 กลยุทธ์การน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
 Effective Presentation Strategy  
 ความหมายและความสาํคัญของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เทคนิค วิธีการ กลยุทธ์การนําเสนอ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพในการนําเสนอเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้
ในงานต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
3001103 บุคลิกภาพและจริยธรรมของนกันิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Personality and Ethics of Communicator 
 ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ ทฤษฎีจิตวิทยาที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
การพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลและในสังคม ตลอดจนจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร์ 
 
3003101 สาธารณมติและการวางแผนรณรงค์ 3(2-2-5) 
 Public Opinion and Campaign Planning  
 ความหมาย  ความสําคญั  วัตถุประสงค ์ กระบวนการของสร้างสาธารณมติและการวางแผน
รณรงค์เพื่อผลการดาํเนินงานขององค์การ  ตลอดจนฝึกปฏิบตัิวิจัยสาธารณมติและวางแผนรณรงค์โดยบูรณาการ
สื่อได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Preparation for Professional Experience in Communication Arts 
 ความสําคัญของกระบวนการฝึกงาน หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน  การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการ
วางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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3003802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 
 Cooperative Education Preparation in Communication Arts 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา  หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการ
วางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
3003901 โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Special Project in Communication Arts 
 วิเคราะหป์ัญหาด้านการสื่อสารในท้องถิ่น หาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการศึกษาความสําคญั 
รูปแบบ วิธีการ เทคนิคการจัดโครงการพิเศษ และจดัโครงการจากสถานการณ์จริงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการการ
สื่อสาร 
 
3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 6(0-36-0) 
 Field Experience in Communication Arts 
 วิชาบังคับก่อน : 3003801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์  
 ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรอืรัฐบาลทางด้านที่เกีย่วข้อง
กับสาขาวิชานิเทศศาสตร์อยา่งเปน็ระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ทําใหเ้กิดประสบการณ์จริงจาก
การทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา 
 
3004802 สหกิจศกึษาทางนิเทศศาสตร์ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Communication Arts 
 วิชาบังคับก่อน : 3003802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร ์
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านนิเทศศาสตร์เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการ มีภาระงานตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  16 
สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน  มีหน้าที่
รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศ
งานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา  ทําให้เกิด
การพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสําเร็จการศึกษา 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3004901 สัมมนานิเทศศาสตร์  3(2-2-5) 
 Seminar in Communication Arts 
 ความหมาย จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบ กระบวนการ รูปแบบและเทคนิคการจัดสัมมนาทางด้าน
นิเทศศาสตร์ เพื่อให้เข้าใจอุปสรรคข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหา  ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จําลอง
และ/หรือสถานการณ์จริง ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และบูรณาการด้วยจิตอาสา 
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กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (300-349) 

 
3004902 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Research in Communication Arts 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ความหมาย บทบาท ขั้นตอน กระบวนการ ชนิด และประเภท
ของการวิจัย ภาษาที่ใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการเขียนเค้าโครงการวิจัย สถิติการวิจัย การปฏิบัติการ
งานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย รวมถึงการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีคุณค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 301  แทนสาขา การสื่อสาร 

 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. หลักการและทฤษฎีทั่วไป (301-1--) 
 2. การสื่อสารประยุกต ์ (301-2--) 
  3. การผลิต  (301-3--) 
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  4. การบริหาร  (301-4--) 
  5.   (301-5--) 
  6.  (301-6--) 
  7.  (301-7--) 
  8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (301-8--) 
  9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หัวข้อพิเศษและสัมมนา  (301-9--) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3011101 หลักและทฤษฎกีารสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Principles and Theory of Communication 
 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ ประเภท องค์ประกอบและความสําคัญของการสื่อสาร  โดยเน้นการ
สื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารภายในกลุ่มและการสื่อสารมวลชน ตลอดจนบทบาท
และอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาสังคม 
  
3011102 การสื่อข่าว 3(2-2-5) 
 News Reporting 
 ความหมาย ความสําคัญ คุณลักษณะ  ประเภทและการเขียนข่าวในสื่อประเภทต่างๆ 
คุณสมบัติเฉพาะของนักข่าว ทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานการสื่อข่าว ฝึกปฏิบัติการสื่อข่าวโดยเน้นกระบวนการสัมภาษณ์ การ
เขียนข่าวและการรายงานข่าวในรูปแบบต่างๆ 
  
3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 The Arts of Language for Communication Arts 
 ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง  การพูด  การอ่าน และการเขียน รวมถึงการ
วิเคราะห์วิพากษ์สารเพื่อให้เกิดการสื่อความหมาย  การจูงใจ และการโน้มน้าวใจอย่างมีประสิทธิภาพ  
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3011201 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Development of Creative Thinking for Communication 
 ความหมาย ความสําคัญ เทคนิค วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสารรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
3012101 ระบบสื่อสารมวลชน กฎหมายและจริยธรรม 3(2-2-5) 
 Communication Systems Law and Ethics 
 สิทธิและเสรภีาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ระบบสื่อสารมวลชน กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารมวลชน รวมทั้งจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนเพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้
อย่างรู้เท่าทัน 
  
3012102 หลักการสื่อสารการแสดง 3(3-0-6) 
 Principle of Performance Communication 
 นิยาม  หลักการ  ทฤษฎี   แนวความคิด  ประเภท การแสดงในฐานะเป็นพฤติกรรมทางการ
สื่อสารของมนุษย์ ส่วนประกอบและรูปแบบการแสดงต่างๆ  วิธีสื่อสารของการแสดงรูปแบบนั้นๆ  และ
องค์ประกอบของศิลปะการแสดง 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3012103 วาทวิทยาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Speech for Communication 
 ความหมาย ความสําคัญ  หลักการและวัตถุประสงค์ของการพูดเพื่อการสื่อสาร     การใช้ภาษา 
เสียง ลีลาการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสม การพัฒนาบุคลิกภาพ  เทคนิคการพูดเพื่อจุดมุ่งหมายต่างๆ ของการ
สื่อสารและฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
3012201 การถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Photography for Communication 
 หลักการเบื้องต้นในการใช้อุปกรณถ์่ายภาพ  พื้นฐานของการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ  
ตลอดจนการสร้างและการนําเสนอแนวคิดในการถ่ายภาพ 
  
3013201 การรู้เท่าทันสื่อและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 3(2-2-5) 
 Media Literacy and Analyze of Current Affairs  
 นิยาม  ความสาํคัญ หลักการ  แนวคิดและ แนวทางการรู้เท่าทันสื่อและการวเิคราะห์สื่อประเภท
ต่างๆ  การประยุกต์ใช้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและรณรงค์ส่งเสรมิให้เกิดความ
รู้เท่าทันสื่อในสังคมโลก 
  
3013202 การสื่อสารสร้างสุข 3(2-2-5) 
 Communication for Happiness 
 การประยุกต์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ของสหวิทยาการศาสตรม์าใช้ในการสื่อสารเพื่อให้ใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข บนฐานของความเข้าใจ 
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3013203 การสื่อสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Creative Economics Communication for Rural Development 
 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการ
ขยายตัว โดยเช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่  อันนํามาซึ่งประโยชน์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
  
3013204 การสื่อสารอัตลักษณ์ชมุชน 3(2-2-5) 
 Communication for Community Identity 
 การบูรณาการการสื่อสารรูปแบบต่างๆ การสํารวจ  รวบรวม บันทกึ การจัดการความรู้แบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อเผยแพร่ พฒันา  และยกระดับคณุภาพชีวิตของอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น  
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง)  
 
3013205 การสื่อสารเพ่ือรณรงค์สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Communication for Environment Campaign 
 บทบาท  หน้าท่ี รูปแบบ วิธีการและความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีต่อการสร้างจิตสํานึก ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์ใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับ
สาธารณชน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม  
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กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (300-349) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

         303 แทนสาขา การประชาสัมพันธ์ 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. หลักการและทฤษฎีทั่วไป (303-1--) 
 2. ภาษา (303-2--) 
 3. การประยุกต์ใช้ (303-3--) 
 4. การผลติ (303-4--) 
 5. การบริหาร (303-5--) 
 6. จิตวิทยาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (303-6--) 
 7. เทคโนโลยีกราฟิก (303-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (303-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา (303-9--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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3031101 หลักการประชาสมัพันธ ์ 3(3-0-6) 
 Principles of Public Relations 
 ความหมาย ความสําคัญ  ลักษณะ และพัฒนาการของการประชาสัมพันธ์  หลักการและบทบาท
ที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง  กระบวนการดําเนินงานของ การประชาสัมพันธ์  กลุ่มเปูาหมาย เครื่องมือ
และเทคนิคที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  ประชามติ    การวางแผนประชาสัมพันธ์  การสร้างความสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชน จรรยาบรรณวิชาชีพของนักประชาสัมพันธ์ 
  
3032201 การเขียนเพ่ืองานประชาสัมพนัธ ์ 3(2-2-5) 
 Writing for Public Relations 
 ความหมาย  ประเภท และองค์ประกอบของงานเขียนท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์  การใช้ภาษาใน
การเขียน  กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในงานเขียน  หลักการและเทคนิคการเขียนในงานประชาสัมพันธ์ให้
เหมาะสมกับสื่อประเภทต่างๆ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติและนําเสนองานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
  
3032202 เทคนิคการถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 
 Photography Techniques for Public Relations 
 วิชาบังคับก่อน : 3012201 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 
 ความหมาย คณุลักษณะและประเภทของภาพถ่ายเพื่อการประชาสมัพันธ์ ขั้นตอน กระบวนการ
และปฏิบตัิการถ่ายภาพ รวมถึงการนําเสนอภาพถ่ายตามลักษณะของงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 
  
3032401 การผลิตสื่อประชาสัมพนัธ ์ 3(2-2-5) 
 Media Production of Advertising and Public Relations 
 ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญและประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์  หลักการ กระบวนการ 
การฝึกวิเคราะห์และผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ  โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพื่อนําไปใช้กับ
งานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3032501   การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลงานด้านการประชาสมัพันธ์ 3(2-2-5) 
 Comparative Study and Analysis in Public Relations 
 วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์และวิจารณ์ แนวคิด  กระบวนการและกลยุทธ์การผลิตงาน
ประชาสัมพันธ์ที่ประสบผลสําเร็จเพื่อเปรียบเทียบและนําไปประยุกต์ใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 
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กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (300-349) 

3032701 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพ่ืองานประชาสัมพันธ ์ 3(2-2-5) 
 Computer Graphic for Public Relations 
 ความหมาย ขอบข่าย ความสําคัญและประเภทของงานกราฟิกที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ 
หลักการออกแบบ การใช้และฝึกปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการนําไปใช้ให้
เหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ์ 
  
3033401 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ืองานประชาสมัพันธ ์ 3(2-2-5) 
 Multimedia Production for Public Relations 
 ความหมาย ประเภท รูปแบบ ลักษณะ องค์ประกอบของการใช้สื่อมัลติมีเดียในการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นให้สามารถผลิตช้ินงานได้ตั้งแต่การสร้างสรรค์ไปจนถึงช้ินงานสําเร็จรูป  ตลอดจน
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 
  
3033503 การบรรยายสรุปและเทคนิคการประชุม 3(2-2-5) 
 Briefing and Conference Techniques 
 วิธีการ เทคนิค การบรรยายสรุปกิจการและการดําเนินงานของหน่วยงาน การบรรยายโดยการใช้
สื่อต่างๆ ประกอบ เทคนิคการประชุมแบบต่างๆ การเตรียมงาน ขั้นตอน  การดําเนินงาน  การประเมินผลการ
ประชุม  ฝึกเป็นผู้ดําเนินการประชุม ร่วมประชุมและบรรยายสรุป 
  
3034104 สื่อวัฒนธรรมเพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Culture Media for Communication Arts 
 ความหมาย ความสําคัญ บทบาท ประเภท และแบบแผนของสื่อพื้นบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่น  
รูปแบบและวิธีการนําเสนอของสื่อพื้นบ้านในลักษณะต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจ  รวบรวมและ
วิเคราะห์พัฒนาการของสื่อพ้ืนบ้านปัจจุบันท่ีมีผลกระทบต่อสังคม การนําสื่อพื้นบ้านไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนอนุรักษ์สื่อพ้ืนบ้านให้คงอยู่ต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 
 

         304 แทนสาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1.  หลักการทฤษฎีทั่วไป (304-1--) 
 2. ภาษา (304-2--) 
 3. การใช้ห้องปฏิบัติการ (304-3--) 
 4. การผลติ (304-4--) 
 5. การบริหาร (304-5--) 
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 6.   (304-6--) 
 7.  (304-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (304-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา (304-9--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3041101 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-0-6) 
 Principles of Broadcasting 
 พัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คุณลักษณะ บทบาท อิทธิพล  เครื่องมือ 
อุปกรณ์  เทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์เบื้องต้น 
  
3042202 การเขียนส าหรับวิทยุกระจายเสยีง 3(2-2-5) 
 Writing for Radio  
 การถ่ายทอดแนวความคิดออกมาในรูปแบบของการเขียนบทวิทยุกระจายเสียง  การรวบรวม
ข้อมูล การวางแผน และสร้างสรรค์การเขียนบทในงานวิทยุกระจายเสียง 
  
3042204 การเขียนส าหรับวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Writing for Television 
 การถ่ายทอดแนวความคดิออกมาในรูปแบบของการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์การรวบรวมข้อมลู 
การวางแผน และสร้างสรรค์การเขียนบทในงานวิทยุโทรทัศน์ 
  
3042206 การแปลและการรายงานข่าวต่างประเทศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   3(2-2-5) 
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 International News Translation and Reporting for Broadcasting 
 การแปลและการรายงานข่าวในสื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากสํานักข่าวและ
แหล่งข่าวต่างประเทศ หลักการแปลข่าวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ได้ใจความที่เหมาะสมตามลักษณะของ
ข่าวฝึกการอ่านข่าวและการรายงานข่าวต่างประเทศท้ังในและนอกสถานท่ี 
  
3042302 สื่อดิจิตอลในงานวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 
 Digital Media in Broadcasting 
 ความหมาย ขอบข่ายความสําคัญ หลักการออกแบบ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการผลิตและ
ฝึกปฏิบัติการออกแบบสื่อดิจิตอลในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อความหมาย 
รูปแบบ เนื้อหาและการนําไปใช้ให้เหมาะสมกับงานด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3(2-2-5) 
 Production of Radio Program  
 รูปแบบรายการ  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบของฝุายต่างๆ กระบวนการ
ผลิตและการฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในรูปแบบต่างๆ   
  
3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Production of Television Program  
 รูปแบบรายการ  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน้าที่และความรับผิดชอบของฝุายต่างๆ กระบวนการ
ผลิตและการฝึกปฏิบัติผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ   
  
3043408 การแสดงและการก ากับรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Acting and Directing Broadcasting 
 หลักและวิธีปฏิบัติในการใช้เสียงตลอดจนการเป็นผูด้ําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ฝึกการประกาศ  การพูด การใช้เสียง  การใช้สําเนียงที่ถูกต้องตามอักขรวิธี การวางท่าทางบุคลิกภาพ 
การแสดงออกต่อหน้ากล้องโทรทัศน์  เทคนิคการกํากับและการดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ประเภทต่างๆ ทั้งในและนอกห้องแสดง              
  
3043411 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือชุมชน 3(2-2-5) 
 Production of Radio Community Program 
 ปรัชญา หลักการ การบริหารจัดการ กฎหมายวิทยุกระจายเสียงชุมชน เทคนิคและวิธีการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  ตลอดจนฝึกปฏิบัติการจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงชุมชน 
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กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (300-349) 

3043412 การผลิตรายการสารคดีวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) 
 Production of Television Documentary Program 
 เทคนิค วิธีการ และกระบวนการผลติรายการสารคดีประเภทต่างๆ ทางวิทยุโทรทัศน์   การเขียน
บทสารคดี การสร้างรูปแบบงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

         305  แทนสาขา การโฆษณา 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1. หลักการและทฤษฎีทั่วไป (305-1--) 
 2. ภาษา (305-2--) 
 3. กราฟิก (305-3--) 
 4. การผลติ (305-4--) 
 5. การบริหาร (305-5--) 
 6.  (305-6--) 
 7. (305-7--) 
 8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (305-8--) 
 9. การศึกษาเอกเทศ การวิจัย  หวัข้อพิเศษและสมัมนา (305-9--) 
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 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3052102 หลักการสื่อสารการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing Communication 
 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการ และวิธีการสื่อสารการตลาดสมัยใหม ่      บทบาท
ของส่วนผสมการตลาด การถ่ายทอดความคิดจากผู้ประกอบการไปยังผู้บริโภคกลุม่เปูาหมาย แนวทางในการ
วางแผน และกิจกรรมการส่งเสรมิการตลาดเพื่อสื่อสารกบัผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ  
  
3053505 การโฆษณาและการประชาสัมพนัธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  3(2-2-5) 
 Advertising and Public Relations in Broadcasting 
 หลักการ แนวปฏิบัติ และปัญหาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ การวิจัยสื่อ โครงสร้างของอัตราค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อ การจัดวางรายการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การขายรายการและเวลา 
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350 แทนสาขา  วิชาที่จัดหมู่ไม่ได ้
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1.  ทั่วไป (350-1--) 
 2.  การประยุกตด์้านธุรกิจ  (350-2--) 

1. (350-3--) 
2. (350-4--) 
3. (350-5--) 
4. (350-6--) 
5.   (350-7--) 
8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   (350-8--) 

 9. การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา  (350-9--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3500101 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวติอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 
 Economics for Happy Living 
 ศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจตลอดจนประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจที่สําคัญกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวันที่ดีมีสุขของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมรวมทั้งสามารถนําหลักการ
เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเป็น
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ผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล หรือผู้ประกอบการได้โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเพื่อให้ ครัวเรือน  ชุมชน 
และสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุข 
  
3503202 การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computerized Secretarial and General Management  
 ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือในการจัดการงาน สารบรรณ  งานประชาสัมพันธ์ 
งานประชุม งานการประสานงาน และติดต่อนัดหมาย งานรวบรวมและประมวล ข้อมูลทางธุรกิจและงานควบคุม
พัสดุ 
 
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Business Research 
 ความหมาย บทบาท ความสําคัญและประโยชน์ของการวิจัยธุรกิจ  จรรยาบรรณของนักวิจัย 
ประเภทของการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนการวิจัย การเลือกปัญหาการวิจัย การกําหนดจุดมุ่งหมาย การตั้งคําถามในการ
วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตัวแปร และเทคนิคการตั้งสมมติฐาน การเลือกรูปแบบการวิจัย  เครื่องมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่สอดคล้องกับการวิจัยแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลการนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ในการเตรียมข้อมูลและประมวลผลข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมิน
ผลการวิจัย 
  
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Ethics 
 แนวคิด ที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม ความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างจรยิธรรมในองค์การธุรกิจ เน้นจริยธรรมของผู้บรหิารและจริยธรรมของ
พนักงาน 
  
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3504202 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Computerized Accounting System Design  
 วิเคราะห์และออกแบบประยุกต์การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ฐาน ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการจัดวาง
โครงสร้างของระบบบัญชี การบันทึกและแก ้ไขการลงบัญชีการประมวลผล การผ่านบัญชี การรายงานงบการเงิน
ต่าง ๆ การ จัดระบบความปลอดภัยของข้อมูล และการตรวจสอบควบคุมระบบบญัชี 
  
3504801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in Business Administration  
 ความสําคัญของกระบวนการฝึกงาน หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน  การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย
แรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
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การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
3504802 สหกิจศกึษาทางบริหารธุรกิจ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education in Business Administration  
 วิชาบังคับเรียน : 3504801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านบริหารธุรกิจ เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ มีภาระงานตรง
กับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบ
การบริหารบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงานการติดตามและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้เกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสําเร็จการศึกษา 
  
3504803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ  1(0-2-1) 
 Preparation for Professional Experience in Business Administration 
 ความสําคัญของกระบวนการฝึกงาน หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน   การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมาย
แรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
   
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3504804   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ  6(0-36-0) 
 Field Experience in Business Administration 
 วิชาบังคับก่อน : 3504803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทากงารบริหารธุรกิจ 
ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ  หรือรัฐบาลทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ อย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทําให้เกิดประสบการณ์จริงจากการทํางาน
ก่อนสําเร็จการศึกษา 
  
3504901 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันทางทรัพยากรมนุษย ์ 3(2-2-5) 
 Seminar in Human Resource Current Issues  
 อภิปรายถึงแนวโน้มและปัญหาในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรต่างๆ การนําทฤษฏีและ
เครื่องมือสมัยใหม่ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เข้ามาประยุกต์ใช้ วิเคราะห์กรณีศึกษาความสําเร็จและลม้เหลวใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์จากหนังสือ วารสารทางวิชาการ และจากประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

351 แทนสาขา เลขานุการ 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้
 1.  พิมพ์ดีด (351-1--) 
 2.  เชาวเลข (351-2--) 
 3.  เอกสารทางธุรกิจ (351-3--) 
 4.  เทคนิคงานเลขานุการ (351-4--) 
 5.  (351-5--) 
 6.   (351-6--) 
 7. (351-7--) 
 8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (351-8--) 
 9.  การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา (351-9--) 
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รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3511301 การบริหารงานส านักงาน 3(3-0-6) 
 Office Management 
 หลักการ ความสําคัญของการบริหารงานสํานักงาน  การวางแผนและการจัดโครงสร้างของ
สํานักงาน การจัดการสภาพแวดล้อม  การวางผังสํานักงาน  และการปรับปรุงงาน  ตลอดจนการจัดการเอกสาร  
การสื่อสารภายในสํานักงาน  งานสารบรรณและเอกสารทางธุรกิจ งานพัสดุ การวางแผนผัง และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ของงานสํานักงาน การอํานวยการพนักงาน การควบคุมงานสํานักงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  
3511303 เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บ 3(3-0-6) 
 Business Documents and Filing 
 เอกสารทางธุรกิจ  เอกสารทางการเงิน  การขนส่ง  การประกันภัย  การซื้อขาย   การนําเข้า
และการส่งออก  ความสัมพันธ์ของเอกสารแต่ละชนิด  สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ  กระบวนการ
จัดเก็บเอกสารในระบบต่างๆ ของทั้งไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการจัดการเอกสาร เพื่อการ
จัดเก็บและค้นหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
3511304 เคร่ืองมือปฏิบัติการส านักงาน 3(3-0-6) 
 Office Machines 
 วิวัฒนาการ ประโยชน์  ข้อดี  ข้อเสียของเครื่องปฏิบัติการในสํานักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคํานวณ เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเงินสด 
เครื่องโทรสาร เครื่องติดต่อภายใน จนสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
  
3511305 ส านักงานอัตโนมัติ 3(3-0-6) 
 Automation Office  
 การวิเคราะห์องค์กรเพื่อเลือกอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสํานักงานธุรกิจในด้านการ
จัดการสํานักงาน การสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร วิธีการใช้งานเครื่องใช้สํานักงาน  การพัฒนา
ระบบสํานักงานแบบเดิมให้เป็นสํานักงานอัตโนมัติ และแนวโน้มและผลกระทบต่อการบริหารงานในองค์กรธุรกิจ 
  
3512302 จดหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Letter 
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 กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 

 รูปแบบ  แบบฟอร์ม สํานวนการเขียนจดหมายธุรกิจและนํามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ ทั้งจดหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3512401 เทคนิคงานเลขานกุาร 3(3-0-6) 
 Secretarial Techniques 
 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ การจัดองค์การในสํานักงาน งานบริการด้านสื่อสาร โทรศัพท์ การ
เขียนรายงานต่าง ๆ เทคนิคการจัดสํานักงาน  การใช้เอกสารอ้างอิง และแหล่งข้อมูล  ที่จําเป็นในหน้าท่ีเลขานุการ 
การต้อนรับ การประสานงาน  มนุษย์สัมพันธ์ในการทํางาน การจําแนกความสําคัญ  การแจกงานและการพัฒนา
งานเลขานุการ 
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 352  แทนสาขา การบัญชี 
 
 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี ้

1. ทั่วไป (352-1--) 
2. การประยุกต์ด้านการบญัชี (352-2--) 
3. การสอบบัญชี  (352-3--) 
4. ระบบสารสนเทศทางบัญช ี (352-4--) 
5. (352-5--) 
6. (352-6--) 

  7.    (352-7--) 
   8.  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (352-8--) 
  9.  การศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษและสัมมนา  (352-9--) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
 
3521103 หลักการบัญช ี 3(2-2-5) 
 Principles of Accounting 
 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชีและผู้ทําบัญชี หลัก
บัญชีคู ่เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป 
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สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการ
บริการและกิจการซื้อขายสินค้า  
  
3521106 หลักการบัญชขีั้นตน้ 3(2-2-5) 
 Accounting  Principles 
 ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  แม่บทการบัญชี 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษ
ทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บริการ ระบบใบสําคัญ และระบบเงินสดย่อย 
  
3522102 การบัญชีต้นทุน 1 3(2-2-5) 
 Cost Accounting 1 
  วิชาบังคับก่อน : 3521106 หลักการบัญชีขั้นต้น 
  ความสําคัญและบทบาทการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ   ระบบ
บัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมวัตถุดิบ แรงงาน ค่าใช้จ่าย การผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงาน               
สั่งทํา ระบบต้นทุนช่วงการผลิต ระบบต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้           
ของเสีย ของสิ้นเปลือง งานท่ีบกพร่อง  เศษซากและต้นทุนฐานกิจกรรม 
 
3522105 การบัญชีต้นทุน 2 3(2-2-5) 
 Cost Accounting 2 
 วิชาบังคับก่อน : 3522102  การบัญชีต้นทุน 1  
 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจวางแผน  และควบคุมการดําเนินงานกิจการภายใต้
สภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนปริมาณและกําไร ระบบต้นทุนรวม ระบบต้นทุน
ผันแปร งบประมาณ  การวิเคราะห์ต้นทุน การกําหนดราคาสินค้า ราคาโอน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3522106 การบัญชีชัน้กลาง 1 3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 1 
 วิชาบังคับก่อน : 3521106 หลักการบัญชีขั้นต้น 
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย ์ การจําแนกประเภทสินทรัพย์การรับรู้และการวดั
มูลค่าสินทรัพย ์การตีราคา  การจดัแบ่งส่วนสินทรัพย์เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชี  การด้อยค่าของ
สินทรัพย์การแสดงรายการสินทรพัย์ในงบดุล และการเปดิเผยข้อมลู 
 
3522107 การบัญชีชัน้กลาง 2  3(2-2-5) 
 Intermediate Accounting 2 
 วิชาบังคับก่อน :   3521106   หลักการบญัชีข้ันต้น 
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                                    และ   3522106   การบญัชีช้ันกลาง 1 
  หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของและหนี้สินประกอบด้วยการจําแนกประเภท
หนี้สิน การรับรู้และการวัดมูลค่าหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการหนี้สิน ในงบดุลและการเปิดเผยข้อมูล การ
บัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบ่งผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิก
กิจการ และการชําระบัญชีของห้างหุ้นส่วนบริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด  ตลอดจนการแสดงรายการส่วน
ของเจ้าของในงบดุล การเปิดเผยข้อมูล และงบกระแสเงินสด 
  
3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 Principles of Information System 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ บทบาทและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศใน
องค์กร  รูปแบบและโครงสร้างระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศย่อยทางธุรกิจ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน  การสื่อสารข้อมูลในระบบสารสนเทศ  และระบบเครือข่าย 
 
3523207 การบัญชีเฉพาะกิจการ 3(2-2-5) 
 Accounting for Specific Enterprises  
 วิชาบังคับก่อน : 3521106 หลักการบัญชีขั้นต้น 
                                   และ  3522106 การบัญชีช้ันกลาง 1 
               และ  3522107 การบัญชีช้ันกลาง 2 
 ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน 
ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย  รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ 
เช่น ธนาคารสถาบันการเงิน โรงพยาบาล โรงแรม  การเกษตรกรรม  ธุรกิจการ ท่องเที่ยวสหกรณ์  มรดกและ 
ทรัสตี  การประกันภัย ธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม เป็นต้น 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3523208 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ 3(2-2-5) 
 Public Sector Accounting 
 วิชาบังคับก่อน  : 3521106   หลกัการบัญชีข้ันต้น 
                                    และ  3522106  การบัญชีช้ันกลาง 1 
                และ  3522107  การบัญชีช้ันกลาง 2 
 ความหมายวัตถุประสงค์ แนวคิดและพัฒนาการด้านการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ นโยบายการ
บัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การจัดทํารายงาน
ทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐและงบการเงินของแผ่นดิน 
  
3523304 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 
 Cost Management 
 วิชาบังคับก่อน : 3522105 การบัญชีต้นทุน 2 
 แนวคิดต้นทุนภายใต้สภาพแวดล้อมธุรกิจสมัยใหม่ การศึกษาต้นทุนเชิงประยุกต์การบริหาร
ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ ต้นทุนคุณภาพ ตน้ทุนตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  การพิจารณาต้นทุนภายใต้ทฤษฎีข้อจํากัด การ
วัดผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
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3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Financial Reporting and Analysis 
 วิชาบังคับก่อน : 3522106 การบญัชีช้ันกลาง 1 
              และ   3522107 การบัญชีช้ันกลาง 2 
 รายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี  วิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะห์งบ
การเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจการวิเคราะห์อุตสาหกรรม  ผลกระทบต่องบการเงิน
จากการเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกัน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริง 
 
3523801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 1(0-2-1) 
 Preparation for Professional Experience in Accounting 
 การฝึกการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพบัญชี รวมทั้ง
การศึกษาถึงกรณีศึกษาทางด้านบัญชีอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                   หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3523802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 1(0-2-1) 
 Preparation for Cooperative Education in Accounting  
 เตรียมความพร้อมเพื่อให้เห็นถึงกระบวนการในการทํางานและการเสริมสร้างจรรยาบรรณใน
วิชาชีพนี้ รวมทั้งการศึกษาถึงกรณีศึกษาทางด้านบัญชีอื่นๆ ของสถานที่ประกอบการให้กับนักศึกษาที่จะออกไป
ปฏิบัติงาน ณ องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 
  
3523803 กรณีศึกษาทางวิชาชีพการบัญช ี 3(0-6-3) 
 Case Study on Professional Areas in Accounting 
 นําโจทย์ที่เป็นหรืออาจเป็นปัญหาที่ได้จากประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ อาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
ผู้สอน นํามาเป็นกรณีศึกษาให้นักศึกษาวิเคราะห ์โดยใช้ความรูจ้ากวิชาชีพมาแก้ปัญหา และจัดทําตามรูปแบบของ
โครงการโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยแนะนําและเป็นท่ีปรึกษา 
   
3523901 สถิติเพ่ือการวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 
 Statistics for Accounting Research 
 วิชาบังคับก่อน :  4111101  หลักสถิต ิ
  ศึกษาแนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางบัญชีด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยทางบัญช ีวิธีการสุ่มตัวอย่าง การกําหนดขนาดของตัวอย่างเพื่อการวิจัยทางบัญชี มาตรวัดข้อมูล สถิติ
เชิงบรรยายที่สําคัญ สถิติเชิงอนุมาณเพื่อใช้ในการทอสอบสมมติฐานวิจัยทางการบัญชี การวิเคราะห์ทางสถิติข้นสูง 
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลลัพธ์ และการจัดทํารายงานทางสถิติเพื่อการวิจัย
ทางการบัญชี 
  
3523902 การวิจัยทางการบัญชี  3(2-2-5) 
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 Accounting Research  
 วิชาบังคับก่อน : 3523901 สถิติเพื่อการวิจัย 
 หลักการและระเบยีบวิธีวิจัย การทําวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ และการสื่อสารความรูเ้กี่ยวกับการวจิัย   
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้องทางด้านการบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3524103 ทฤษฎีบัญช ี 3(3-0-6) 
 Accounting Theory 
 วิชาบังคับก่อน : 3522106 การบัญชีช้ันกลาง 1 
             และ   3522107 การบัญชีช้ันกลาง 2 
 ต้นกําเนิดของการบัญชี แนวความคิดและแม่บทการบัญชี วิวัฒนาการของวิชาบัญชี   สถาบันซึ่ง
กําหนดมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย และต่างประเทศ แนวความคิดในการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน 
ทุน รายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อวัดผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน บทบาทของข้อกําหนดมาตรฐานการ
บัญช ี
  
3524104 การบัญชีชัน้สูง 1 3(2-2-5) 
 Advanced Accounting 1 
 วิชาบังคับก่อน :  3522106 การบัญชีช้ันกลาง 1 
                และ  3522107 การบัญชีช้ันกลาง 2 
 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และข้อผิดพลาดงบการเงินระหว่างกาล การ
บัญชีสําหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและการแปลงค่างบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญ่และสาขาทั้งใน
และต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผ่อนชําระ ธุรกิจให้เช่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการ
บัญชีสําหรับการปรับโครงสร้างหนี้ 
  
3524105 การบัญชีชัน้สูง 2 3(2-2-5) 
 Advanced Accounting 2 
 วิชาบังคับก่อน : 3522106  การบัญชีช้ันกลาง 1 
              และ   3522107 การบัญชีช้ันกลาง 2 
 การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมการบัญชีสําหรับกิจการ
ร่วมค้า การจัดทํางบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การจัดทํา งบการเงินจากรายการที่บันทึกไว้ไม่สมบูรณ์ 
กองทุนและกิจการไม่หวังผลกําไร 
  
3524203 การวางแผนภาษีอากร 3(3-0-6) 
 Tax Planning 
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 วิชาบังคับก่อน : 3523304 การภาษีอากร 2 
 การวางแผนภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมลูค่าเพิม่ 
และภาษีอื่น เพื่อให้การเสยีภาษีเป็นไปอย่างประหยัดภายใต้กรอบของกฎหมาย และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3524301  การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting 
 วิชาบังคับก่อน :   3521103  หลกัการบัญช ี
                                   หรือ   3521106  หลักการบัญชีช้ันต้น 
  การพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี  เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนการควบคุมและการ
ตัดสินใจ โดยศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนรวมและการบัญชีต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณต้นทุน ปริมาณกําไร การวิเคราะห์ต้นทุนภาษีและข้อจํากัดของข้อมูลต่าง ๆ การจัดทํางบประมาณ            
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงินสด 
  
3524302 การสอบบัญช ี 3(3-0-6) 
 Auditing 
 วิชาบังคับก่อน : 3522106  การบัญชีช้ันกลาง 1 
               และ  3522107  การบัญชีช้ันกลาง 2 
  แนวคิดทั่วไป และแม่บทของมาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
สอบบัญช ีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีการทุจริตและข้อผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี 
ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและความมีสาระสําคัญ การประเมินความเสี่ยง หลักฐานการสอบบัญชี วิธีการรวบรวม
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจ้งข้อความของกรรมการหรือ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้จัดการ กระดาษทําการของผู้สอบบัญชี การตรวจสอบสินทรัพย์  หนี้สินส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้ 
และค่าใช้จ่าย รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบ และรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ และการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี   
   
3524304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
 Internal Auditing and Internal Control 
 วิชาบังคับก่อน :  3521106 หลักการบัญชีข้ันต้น 
                                   และ   3522106 การบัญชีช้ันกลาง 1 
               และ   3522107 การบัญชีช้ันกลาง 2 
  การกํากับดูแลกิจการ  วัตถุประสงค์และองค์ประกอบของการควบคุมภายในการควบคุมภายใน
ตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ตามแนวคิด
ของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ  ตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงาน
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สําคัญขององค์กร รวมทั้งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร    
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
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3524306 การบัญชีเพ่ือการจัดการท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 Accounting for Local Management 
 วิชาบังคับก่อน : 3521106 หลักการบัญชีขั้นต้น 
  บทบาทของการบัญชีเพื่อการจัดการในท้องถิ่น  การบัญชีต้นทุน การวางแผนและการจัดทํา
งบประมาณ  การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนกําไร และการบัญชีที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
เช่น การบัญชีครัวเรือน การบัญชีเพื่อเกษตรกร การบัญชีเพื่อการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น 
  
3524308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการวางระบบบัญช ี 3(2-2-5) 
 Accounting Information Systems 
 วิชาบังคับก่อน : 3522401  หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
             และ    3521106  หลักการบัญชีขั้นต้น 
             และ    3522106  การบัญชีช้ันกลาง 1 
             และ    3522107  การบัญชีช้ันกลาง 2      
 ลักษณะส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทําเอกสารของ
ธุรกิจ หลักการวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี   วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อย
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้  วงจรค่าใช้จ่าย  วงจรการผลิต  วงจรการบริหารเงิน  และ
รายงานทางการเงิน   ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจรการควบคุมภายใน  ทางเดิน
เอกสารและสารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
  
3524309 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ   3(3-0-6) 
 Information System Auditing and Control 
 วิชาบังคับก่อน :  3524302 การสอบบัญช ี
               และ   3524308 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการวางระบบบญัชี 
                                   และ   3524304  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลทางด้านการ
บัญชี  การควบคุมภายในของระบบงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ การทุจริตทางคอมพิวเตอร์และมาตรการปูองกัน การ
ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูล เทคนิคและการ
ตรวจสอบระบบบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3524401 การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 Computerized Auditing 
 วิชาบังคับก่อน :  3524304  การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
               และ  3524308  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการวางระบบบญัชี 
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 การตรวจสอบและควบคุมบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อปูองกันการทุจริตและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น ได้แก่ผลกระทบอันเนื่องมาจากการนําระบบ
คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี หลักการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ใช้มาตรการ
ปูองกัน โดยการประเมินผลการ ควบคุมภายในของหน่วยงานที่ ใช้มาตรการปูองกัน และการวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือของการประมวลผลข้อมูลการวางแผนแนวทางการตรวจสอบบัญชี เทคนิคการตรวจสอบระบบบัญชีโดย
ใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งกระดาษทําการที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการ
สอบบัญช ี
  
3524403 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(3-0-6) 
 Accounting Information System Analysis and Design  
 วิชาบังคับก่อน :  3524308  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการวางระบบบญัชี 
 แนวคิด  หลักการวเิคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางการบญัชี การศึกษาความเป็น ไปได้ของ
โครงการ การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ การบริหารโครงการ เครือ่งมือและเทคนิคในการวเิคราะหแ์ละออกแบบ 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 
  
3524801 สหกิจศกึษาทางการบัญช ี 6(0-36-0) 
 Co-operative Education in Accounting 
 วิชาบังคับก่อน : 3524804  การเตรียมสหกิจศึกษาทางการบัญชี 
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านการบัญชี เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานของสถานประกอบการ
ในตําแหน่งงานพนักงานบัญชี ให้ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงานมีหน้าที่
รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ  มีผู้นิเทศ
งาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา ทําให้
เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการก่อนสําเร็จการศึกษา 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3524803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 1 6(0-36-0) 
 Field Experience in Accounting 1 
 ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอลการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาลทางด้านที่เกีย่วข้อง
กับสาขาวิชาการบัญชี อย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห ์ทําให้เกิดประสบการณจ์ริงจากการ
ทํางานก่อนสําเร็จการศึกษา 
  
3524804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 2 3(0-18-0) 
 Field Experience in Accounting 2 
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 การฝึกงานท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบัญชีโดยดําเนินการฝึกงานในสถานประกอบการ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นระยะเวลา 350 ช่ัวโมง เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในช่วงของการศึกษา พร้อม
เขียนรายงาน 
  
3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 
 Seminar in Financial Accounting 
 วิชาบังคับก่อน  : 3522106 การบัญชีช้ันกลาง 1 
            และ      3522107 การบัญชีช้ันกลาง 2   
 อภิปรายและวิเคราะห์แนวทางการนําแม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินสําหรบัองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความ เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเด็นท่ีน่าสนใจ   ตลอดจนปัญหาด้านการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  
3524904 สัมมนาการสอบบัญช ี 3(2-2-5) 
 Seminar in Auditing 
 วิชาบังคับก่อน :  3524302 การสอบบัญช ี
  อภิปรายวิเคราะห์และค้นคว้าเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในมาตรฐานการสอบ
บัญชีและปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแนวทางการแก้ไขโดยใช้กรณศีึกษา บทความและเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษด้านการสอบบัญชีและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
รหัส  ค าอธิบายรายวิชา                                    หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
  
3524905  สัมมนาการภาษีอากร 3(2-2-5) 
 Seminar in Taxation 
 วิชาบังคับก่อน :  3523304 การภาษีอากร 2 
 อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นท่ีนา่สนใจทางภาษีอากร โดยใช้กรณศีึกษา บทความ และเอกสาร
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนคําวินิจฉัยด้านภาษีอากร และคําพิพากษาของศาลภาษี
อากรกลาง 
  
3524906 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 3(2-2-5) 
 Seminar in Accounting Information System and Technology 
 วิชาบังคับก่อน :  3524308 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและการวางระบบบญัชี 
 อภิปรายวิเคราะห์ปัญหาและประเดน็ปัจจุบันเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีมาใช้กับระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี โดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัญหา
พิเศษด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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3524907 สัมมนาการบัญชีบริหาร  3(2-2-5) 
 Seminar in Managerial Accounting 
 วิชาบังคับก่อน :  3522105 การบัญชีต้นทุน 2  
 อภิปรายและวิเคราะห์บทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้
ข้อมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์การบัญชีต้นทุนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการ
บริหารตลอดจนประเด็นที่น่าสนใจ ปัญหาพิเศษทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ   
 


