
รหสัวชิา ชอวชิาื� มหาวทิยาลยัลาํดบัที�

รายชอวชิาเรยีนตามอธัยาศย จําแนกตามสาขาวชิา ื� ั ISCED

 สาขาวชิา : ศกษาศาสตรแ์ละการฝึกหดัครูึ

 สาขาวชิายอ่ย : ศกษาศาสตร์ึ

1032101 เทคโนโลยกีารศกษาึ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ1

1042104 หลักการวัดและการประเมนิผลการศกษาึ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ2

464460 วธิวีจัิยทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงคมศาสตร์ั มหาวทิยาลัยศลปากริ3

STOU-Emotion01 รายวชิาที& 1 : แนวคดิเกี&ยวกับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช4

STOU-Emotion02 รายวชิาที& 2 : ผูป้กครองเด็กกับการพัฒนาตนใหม้คีวามฉลาดทาง
อารมณ์

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช5

STOU-Emotion03 รายวชิาที& 3 : ผูป้กครองกับการเสรมิสรา้งความฉลาดทางอารมณ์
ใหเ้ด็ก

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช6

TCU-2549003 สอการเรยีนการสอนื& สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

7

รวมสาขาวชิายอ่ย : 7

 สาขาวชิายอ่ย : การฝึกหดัครูท ั�วไป

1021205 หลักสตูรและการจัดการศกษาขัน้พืน้ฐาน เรื&องหลักสตูรึ
สถานศกษาึ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ8

1022301 หลักการสอน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ9

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

รวมสาขาวชิา : 9 คดิเป็น : 1.64%

 สาขาวชิา : มนุษยศ์าสตร ์ศาสนา และเทววทิยา

 สาขาวชิายอ่ย : ภาษาและวรรณคดี

PSU-English ภาษาอังกฤษ (English) มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์10

PSU-Thai ภาษาไทย (Thai) มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์11

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

 สาขาวชิายอ่ย : ภาษาศาสตร์

1500101 ภาษาไทยเพื&อการสอสารและการสบคน้ื& ื มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ12

1500102 ภาษาอังกฤษเพื&อการสอสารและการสบคน้  เรื&อง ื& ื Shopping มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ13

1500103 ภาษาอังกฤษเพื&อการสอสารและทักษะการเรยีนื& มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ14

1541203 ภาษาไทยธรุกจิ เรื&องภาษาไทยเพื&อการสอสารทางธรุกจิื& มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ15

1542210 วชิาการพดูในที&ชมุชน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ16

2543006 ภาษาฝรั&งเศส 1 กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

17

2545001 ภาษาฝรั&งเศสเพื&อการทอ่งเที&ยว กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

18

CU-5500204-1 ภาษาอังกฤษสาหรับสาขาวชิา ํ 1 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย19

หนา้ที&  1   ในจํานวน   24  หนา้Official TCU        ขอ้มลู ณ วันที& : 09-ก.พ.-54 เวลา : 15:43 น.



รหสัวชิา ชอวชิาื� มหาวทิยาลยัลาํดบัที�

รายชอวชิาเรยีนตามอธัยาศย จําแนกตามสาขาวชิา ื� ั ISCED

CU-5500281-1 ภาษาอังกฤษเทคนคิสาหรับสาขาวชิา ํ 1 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย20

MFU-1007221-1 ภาษาและวัฒนธรรมจนี (Chinese Folk Customs) มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง21

MFU-French01 Le fran?ais par les f?tes มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง22

NU-001103-1 ทักษะภาษาไทย มหาวทิยาลัยนเรศวร23

NU-001111-1 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 1 (Foundations of English I) มหาวทิยาลัยนเรศวร24

NU-001112-1 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2 (Foundations of English II) มหาวทิยาลัยนเรศวร25

NU-001113-1 English for Academic Purposes มหาวทิยาลัยนเรศวร26

NU-205121-1 Basic Writing มหาวทิยาลัยนเรศวร27

NU-205131-1 ทักษะการพดูขัน้พืน้ฐาน มหาวทิยาลัยนเรศวร28

NU-205211-1 หลักการอา่น (Reading Techniques) มหาวทิยาลัยนเรศวร29

NU-205321-1 การเขยีน (Writing) มหาวทิยาลัยนเรศวร30

NU-205331-1 Conversation มหาวทิยาลัยนเรศวร31

NU-205341-1 Business English 1 มหาวทิยาลัยนเรศวร32

TCU-2549052 e-Learning Thai Language มหาวทิยาลัยเชยงใหม่ี33

TCU-2549112 ภาษาอังกฤษ Listening Module มหาวทิยาลัยเชยงใหม่ี34

TCU-ENG001 เรยีนรูภ้าษาอังกฤษดว้ยตนเอง สาหรับ นักทอ่งเที&ยว ํ (English for
 Tourism)

มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย35

TCU-TMM101 ชดุการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ Tell Me More มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย36

UTCC-HG004 ภาษาอังกฤษเพื&อการสอสาร ื& 3 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย37

UTCC-HG005 ภาษาอังกฤษเพื&อการสอสาร ื& 4 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย38

รวมสาขาวชิายอ่ย : 27

 สาขาวชิายอ่ย : ประวตัศิาสตร์

1643104 วชิาประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมไทย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ39

NU-226301-1 ประวัตศิาสตรแ์ละสงคมไทยั มหาวทิยาลัยนเรศวร40

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

 สาขาวชิายอ่ย : ศาสนาและเทววทิยา

1500104 ความจรงิของชวติี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ41

CU-2221433-1 พทุธธรรมในพระไตรปิฎก จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย42

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

รวมสาขาวชิา : 33 คดิเป็น : 6.01%

 สาขาวชิา : วจิติรศลป์ และประยุกตศ์ลป์ิ ิ

 สาขาวชิายอ่ย : ศลปศกษาิ ึ
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SU-DigitalArt01 พืน้ฐานศลปะสาหรับการออกแบบสอดจิติอลิ ํ ื& มหาวทิยาลัยศลปากริ43

รวมสาขาวชิายอ่ย : 1

 สาขาวชิายอ่ย : การละคร, นาฏศาสตร์

2000102 วชิาสนุทรภีาพของชวติี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ44

รวมสาขาวชิายอ่ย : 1

รวมสาขาวชิา : 2 คดิเป็น : 0.36%

 สาขาวชิา : นติศิาสตร์

 สาขาวชิายอ่ย : ความรูเ้ก ี�ยวกบักฎหมายท ั�วไป, ธรรมศาสตร ์

2561102 ความรูเ้บือ้งตน้เกี&ยวกับกฎหมาย  เรื&องระบบกฎหมาย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ45

2561203 กฎหมายแพง่ : หลักทั&วไป  เรื&องการอดุชองวา่งแหง่กฎหมาย่ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ46

2563301 วชิาแรงงานสมพันธ์ั มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ47

TU-LA202 ประมวลกฎหมายแพง่และพาณชิย ์วา่ดว้ยเรื&องทรัพยส์นิ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์48

รวมสาขาวชิายอ่ย : 4

 สาขาวชิายอ่ย : นติศิาสตร์

2561204 วชิากฎหมายลักษณะบคุคล เรื&องการสนสภาพบคุคลิ้ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ49

2562201 วขิากฎหมายลักษณะทรัพยส์นและที&ดนิ เรื&องผูรั้บโอนไมม่สีทธิ์ิ ิ
ดกีวา่ผูโ้อน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ50

2562306 วชิากฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ เรื&องความผดิเกี&ยวกับทรัพย์
 ความผดิฐานลักทรัพย์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ51

2562501 วชิา กฎหมายปกครอง 1  เรื&องกฎหมายปกครอง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ52

2562504 วชิากฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ53

2563401 วชิากฎหมายเกี&ยวกับการทอ่งเที&ยว มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ54

2563503 วชิากฎหมายลักษณะพยาน เรื&องพยานบคุคลหักลา้งพยานเอกสาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ55

รวมสาขาวชิายอ่ย : 7

รวมสาขาวชิา : 11 คดิเป็น : 2.00%

 สาขาวชิา : สงคม และพฤตกิรรมศาสตร์ั

 สาขาวชิายอ่ย : เศรษฐศาสตร์

3591105 วชิาเศรษฐศาสตรท์ั&วไป  เรื&องเศรษฐศาสตรใ์นชวติประจําวันี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ56

3592101 วชิาเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 1 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ57

3592102 วชิาเศรษฐศาสตรม์หภาค1 มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ58

NU-214110-1 เศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (Introduction to Economics) มหาวทิยาลัยนเรศวร59

TCU-2549040 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการธนาคาร (Economic of Money 
and Banking)

มหาวทิยาลัยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื

60
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TCU-2549041 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 2 มหาวทิยาลัยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื

61

TCU-2549042 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ มหาวทิยาลัยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื

62

TCU-2549046 สงแวดลอ้มกับการพัฒนาเศรษฐกจิและสงคมิ& ั มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์63

TCU-2549056 การรายงานขา่วของสอมวลชนกับสทธใินความเป็นอยู่สวนตัวื& ิ ่ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์64

TCU-2549063 ขัน้ตอนเบือ้งตน้สาหรับการผลติรายการวทิยกุระจายเสยงและํ ี
วทิยโุทรทัศน์

มหาวทิยาลัยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื

65

TSI-Investor01 เตรยีมความพรอ้มกอ่นการลงทนุ : เงนิทองตอ้งใสใจ่ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

66

TSI-Investor02 เตรยีมความพรอ้มกอ่นการลงทนุ : การลงทนุในหุน้ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

67

TSI-Investor03 เตรยีมความพรอ้มกอ่นการลงทนุ : การลงทนุในตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

68

TSI-Investor04 เตรยีมความพรอ้มกอ่นการลงทนุ : ความรูเ้บือ้งตน้เกี&ยวกับอนุพันธ์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

69

TSI-Investor05 เตรยีมความพรอ้มกอ่นการลงทนุ : การลงทนุในกองทนุรวม ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

70

TSI-InvestorTip เคล็ด(ไม)่ลับ ฉบบัครอบครัว (Investment Tips) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

71

TSI-Trading01 Internet Trading เทคนคิการลงทนุในหุน้ดว้ยตนเอง (Internet 
Trading for Beginner)

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

72

TSI-Trading02 กลยทุธก์ารลงทนุอยา่งมอือาชพี... สไตล ์Online Investors 
(Internet Trading for Intermediate)

ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

73

TSI-Youth01 เงนิทองของมคีา่ ระดับประถมศกษาตอนตน้ ึ ( ป.1 - 3 ) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

74

TSI-Youth02 เงนิทองของมคีา่ ระดับประถมศกษาตอนปลาย ึ ( ป.4 - 6 ) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

75

TSI-Youth03 เงนิทองของมคีา่ ระดับมัธยมศกษาตอนตน้ ึ ( ม.1 - 3 ) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

76

TSI-Youth04 เงนิทองของมคีา่ ระดับมัธยมศกษาตอนปลาย ึ ( ม.4 - 6 ) ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย

77

UTCC-EC921 หลักเศรษฐศาสตร ์1 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย78

UTCC-EC922 หลักเศรษฐศาสตร ์2 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย79

UTCC-EX004 เศรษฐกจิประเทศไทย มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย80

รวมสาขาวชิายอ่ย : 25

 สาขาวชิายอ่ย : รฐัศาสตร์

2500101 วชิาพฤตกิรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ81

2551102 วชิาความรูเ้บือ้งตน้เกี&ยวกับรัฐศาสตร ์เรื&องรัฐ อํานาจอธปิไตย 
และรูปแบบการปกครอง

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ82

2551301 วชิาระบบบรหิารราชการไทยเรื&องระบบบรหิารราชการไทยภายใต ้
การปฏริูประบบราชการ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ83
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2552301 วชิานโยบายสาธารณะและการวางแผน เรื&องแนวคดิเกี&ยวกับ
นโยบายสาธารณะ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ84

NU-211200-1 รัฐศาสตรเ์บือ้งตน้ มหาวทิยาลัยนเรศวร85

รวมสาขาวชิายอ่ย : 5

 สาขาวชิายอ่ย : จติวทิยา

2512704 วชิาความรูเ้บือ้งตน้เกี&ยวกับจติวทิยาอตุสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ86

2513302 วชิาจติวทิยาองคก์าร เรื&องความคดิสรา้งสรรคใ์นการทํางาน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ87

2515706 วชิาจติวทิยาการเพิ&มประสทธภิาพองคก์าริ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ88

NU-217102-1 จติวทิยาทั&วไป มหาวทิยาลัยนเรศวร89

NU-217103-1 การพัฒนาบคุลกิภาพ (Personality Development) มหาวทิยาลัยนเรศวร90

UTCC-HG020 จติวทิยารว่มสมัย มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย91

รวมสาขาวชิายอ่ย : 6

 สาขาวชิายอ่ย : สงคมและพฤตกิรรมศาสตร์ั

2500102 วชิาวถิไีทย  เรื&องภมูปัิญญาชาวบา้นเพื&อการพัฒนาชมุชนและ
สงคมไทยั

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ92

2500103 วชิาวถิโีลก เรื&องวนิาศกรรมการกอ่การรา้ย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ93

CU-0201102-1 ภมูปัิญญาไทย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย94

NU-001151-1 การเสรมิสรา้งคณุภาพชวติี มหาวทิยาลัยนเรศวร95

NU-001152-1 การบรหิารกาย (Body Conditioning) มหาวทิยาลัยนเรศวร96

NU-001160-1 พฤตกิรรมมนุษย์ มหาวทิยาลัยนเรศวร97

TCU-3D โครงการประกวด Digital Content “3 ด ี: สงเสรมิประชาธปิไตย่ ,
 คณุธรรม จรยิธรรม ความเป็นไทย, หา่งไกลยาเสพตดิ (3 D : 
Democracy, Decency, Drug-Free)”

มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย98

รวมสาขาวชิายอ่ย : 7

 สาขาวชิายอ่ย : การศกษาและวฒันธรรมภูมภิาคึ

2012105 วชิาศลปะและวัฒนธรรมทอ้งถิ&น เรื&องแหลง่ทอ่งเที&ยวทางิ
ประวัตศิาสตรท์างอสีานใต ้

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ99

NU-001134-1 ภมูปิรทิัศนภ์าคเหนอืตอนลา่ง มหาวทิยาลัยนเรศวร100

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

รวมสาขาวชิา : 45 คดิเป็น : 8.20%

 สาขาวชิา : การบรหิารพาณิชยการ และธุกจิ

 สาขาวชิายอ่ย : การบญัชี

2543003 การบัญชบรหิารี กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

101
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2543004 หลักการบัญชเบือ้งตน้ี กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

102

3524301 วชิาการบัญชเพื&อการจัดการี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ103

3543101 วชิาการบรหิารการตลาด เรื&องการจัดการการตลาดสมัยใหม่ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ104

ACC-01 Accounting Cycle กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

105

ACC-02 AdjustingEntry กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

106

ACC-03 BondsPayable กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

107

ACC-04 Cost กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

108

ACC-05 CVP กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

109

ACC-06 DebtRestructuring กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

110

ACC-07 FinancialStatement กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

111

ACC-08 InternalControl กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

112

ACC-09 Inventory กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

113

ACC-10 InvestmentsInSubsidiary กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

114

ACC-11 ITAudit กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

115

ACC-12 Land กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

116

ACC-13 ProductCosting กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

117

ACC-14 RecognitionofRevenue กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

118

ACC-15 Risk กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

119

ACC-16 Sale กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

120

ACC-17 CashFlow กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

121

ACC-18 Tax กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

122

ACC-19 TaxPerson กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

123

ACC-20 Value Added Tax and Special Business Tax กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

124

หนา้ที&  6   ในจํานวน   24  หนา้Official TCU        ขอ้มลู ณ วันที& : 09-ก.พ.-54 เวลา : 15:43 น.



รหสัวชิา ชอวชิาื� มหาวทิยาลยัลาํดบัที�

รายชอวชิาเรยีนตามอธัยาศย จําแนกตามสาขาวชิา ื� ั ISCED

MUT-ACCT0305-1 การบัญชบรหิาร ี (Management Accounting) *** สาหรับบคุคลํ
ทั&วไปลงทะเบยีนโดยไมต่อ้งขออนุมัต ิ***

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยมีหานคร125

UTCC-AC101 หลักการบัญชเบือ้งตน้ี มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย126

UTCC-AC120 การบัญชชนกลาง ี ั ้ 1 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย127

UTCC-AC206 การวเิคราะหเ์ชงปรมิาณทางธรุกจิิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย128

UTCC-AC214 หลักเบือ้งตน้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย129

UTCC-AC327 การบัญชภาษีอากรี มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย130

UTCC-AC329 การภาษีอากร2 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย131

UTCC-AC432 รายงานทางการเงนิและการวเิคราะห์ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย132

UTCC-AC443 การวางแผนและควบคมุโดยงบประมาณ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย133

รวมสาขาวชิายอ่ย : 33

 สาขาวชิายอ่ย : (วชิา, หลกัสตูร) การบรหิารธรุกจิ และการพาณชิย์

2563402 วชิาการบรหิารคา่จา้งและเงนิเดอืน เรื&องเครื&องมอืในการบรหิาร
ของผูบ้รหิารสมัยใหม่

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ134

3052101 วชิาหลักการสอสารทางการตลาด เรื&องแนวคดิพืน้ฐานในการื&
วางแผนกลยทุธ์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ135

3532202 วชิาการภาษีอากรธรุกจิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ136

3542304 วชิาศลปการขายิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ137

3542305 วชิาบรหิารการขาย เรื&องหนา้ที&และความรับผดิชอบของผู ้
บรหิารงานขาย

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ138

3543103 วชิากลยทุธก์ารตลาด เรื&องการตลาดเชงปฏบิัติิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ139

3543303 วชิาการจัดการไหลเวยีนสนคา้ เรื&องวถิแีหง่ลอจสิตกิสและการิ ์
จัดการหว่งโซอปุทาน่

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ140

3544103 วชิาการตลาดระหวา่งประเทศ เรื&องแนวความคดิเกี&ยวกับการตลาด
ระหวา่งประเทศ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ141

3544901 สมมนาทางการตลาด เรื&องแนวความคดิการตลาดในยคุสงคมั ั
ฐานความรู ้

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ142

3561101 วชิาองคก์ารและการจัดการ  เรื&องแนวคดิการบรหิารภาครัฐและ
ภาคเอกชนยคุใหม่

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ143

3561204 วชิาความรูเ้บือ้งตน้เกี&ยวกับการประกอบธรุกจิ เรื&องจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบการ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ144

3562207 วชิาจติวทิยาธรุกจิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ145

3562302 วชิาการพัฒนาองคก์าร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ146

3562305 หลักการวางแผน เรื&องกระบวนการวางแผนและการจัดทําแผนใน
เชงปฏบิัติิ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ147

3562306 วชิาพฤตกิรรมองคก์าร  เรื&องอทิธพิลของสภาวะแวดลอ้มที&มตีอ่
การบรหิารงาน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ148

3562307 วชิาการบรหิารการผลติ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ149
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3562401 วชิาเทคนคิการฝึกอบรมและการประชมุ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ150

3562402 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ151

3562403 การสรา้งทมีงาน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ152

3562404 วชิาการพัฒนาประสทธภิาพในการทํางาน เรื&องเทคนคิการิ
แกปั้ญหาเชงรกุิ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ153

3563101 วชิาการจัดการธรุกจิโฆษณา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ154

3563110 วชิาการเป็นผูป้ระกอบการ เรื&องทางสายใหมใ่นการประกอบธรุกจิ
 SMEs

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ155

3563204 วชิาระบบสารสนเทศเพื&อการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ156

3563405 วชิาการวางแผนและนโยบายดา้นทรัพยากรมนุษย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ157

3563406 วชิาการวเิคราะหง์าน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ158

3564201 วชิาการจัดการเชงกลยทุธ์ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ159

3593301 วชิาการวเิคราะหเ์ชงปรมิาณิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ160

4000106 วชิาการคดิและการตัดสนใจิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ161

CU-2603482-1 การใชคอมพวิเตอรใ์นธรุกจิ้ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย162

NU-213100-1 ธรุกจิเบือ้งตน้ มหาวทิยาลัยนเรศวร163

UTCC-AC472 การจัดทําแผนธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย164

UTCC-BA922 หลักการตลาด มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย165

UTCC-BX003 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย166

รวมสาขาวชิายอ่ย : 33

 สาขาวชิายอ่ย : การจดัการการเงนิ

TCU-2549001 การใชเครื&องมอื ้ PART  ในกระบวนการจัดการงบประมาณ สานักงบประมาณํ167

UTCC-BA923 การเงนิธรุกจิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย168

UTCC-BX007 การบรหิารการเงนิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย169

รวมสาขาวชิายอ่ย : 3

 สาขาวชิายอ่ย : การบรหิารสถาบนั

2553306 การวเิคราะหอ์งคก์ารและการวเิคราะหร์ะบบงาน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ170

CU-2602313-1 การจัดการและองคก์ร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย171

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

 สาขาวชิายอ่ย : รฐัประศาสนศาสตร,์ การบรหิารรฐักจิ

2553301 การวเิคราะหโ์ครงการและการบรหิารโครงการ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ172

รวมสาขาวชิายอ่ย : 1
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รวมสาขาวชิา : 72 คดิเป็น : 13.11%

 สาขาวชิา : การสอสารมวลชน และการเอกสารื�

 สาขาวชิายอ่ย : ศลปการสอสาริ ื� , นเิทศศาสตร์

3001103 การพัฒนาบคุลกิภาพเพื&องานนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ173

3011101 วชิาหลักนเิทศศาสตร ์ เรื&องการใชการสอสารเพื&อการพัฒนาใน้ ื&
ดา้นตา่งๆ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ174

3011102 วชิาหลักการสอสารมวลชนื& มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ175

3011103 วชิาศลปะการใชภาษาเพื&องานนเิทศศาสตร ์ เรื&องภาษาภาพยนตร์ิ ้ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ176

3012101 วชิากฎหมายและจรยิธรรมสอสารมวลชนื& มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ177

3013202 การสอสารเพื&อการพัฒนาทอ้งถิ&นื& มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ178

TCU-2549018 การแสดง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

179

TCU-2549069 ทฤษฎเีกี&ยวกับผลของการสอสารมวลชนื& มหาวทิยาลัยสยาม180

TCU-2549070 เทคนคิการสมุตวัอยา่งในงานวจัิยนเิทศศาสตร์่ มหาวทิยาลัยสยาม181

TCU-2549077 ทฤษฎกีารสอสารระหวา่งบคุคลเกี&ยวกับ ื& self-disclosure มหาวทิยาลัยอสีเทรน์เอเชยี182

TCU-2549078 การเขยีนขา่วหนังสอพมิพ์ื มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย183

TCU-2549086 อตุสาหกรรมการโฆษณา มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย184

TCU-2549094 แสงเพื&อการถา่ยภาพ มหาวทิยาลัยภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื

185

รวมสาขาวชิายอ่ย : 13

 สาขาวชิายอ่ย : วารสารศาสตร์

3023204 วชิาการเขยีนสารคด ีเรื&องเทคนคิการเขยีนบทสารคดโีทรทัศน์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ186

3023402 วชิาการบรรณาธกิารหนังสอพมิพแ์ละนติยสารื มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ187

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

 สาขาวชิายอ่ย : บรรณารกัษศาสตร์

TCU-2549022 การใชงานหอ้งสมดุ้ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

188

รวมสาขาวชิายอ่ย : 1

 สาขาวชิายอ่ย : (วชิา) การจดัทํารายการโทรทศัน ์และวทิยุกระจายเสยงี

3034401 วชิาการผลติและจัดรายการวทิยกุระจายเสยงเพื&อการี
ประชาสมพันธ์ั

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ189

3041101 หลักการวทิยกุระจายเสยงและวทิยโุทรทัศน์ี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ190

TCU-2549039 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยงี มหาวทิยาลัยเซนตจ์อหน์191

รวมสาขาวชิายอ่ย : 3
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 สาขาวชิายอ่ย : การประชาสมพนัธ์ั

3033201 วชิาการพดูเพื&อการประชาสมพันธ์ั มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ192

3033601 วชิาการโนม้นา้วใจเพื&อการประชาสมพันธ ์เรื&องทฤษฎกีารโนม้นา้วั
ใจกับการนําไปใช ้

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ193

TCU-2549038 การปฏบิัตงิานโครงการประชาสมพันธ์ั มหาวทิยาลัยเซนตจ์อหน์194

รวมสาขาวชิายอ่ย : 3

รวมสาขาวชิา : 22 คดิเป็น : 4.01%

 สาขาวชิา : คหกรรมศาสตร์

 สาขาวชิายอ่ย : การวจิยัผูบ้รโิภคอาหารและโภชนาการ

SDU-4512216 วชิาการจัดการครัวมาตรฐาน มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ195

SDU-4512217 ความรูเ้กี&ยวกับผัก พชืหัว ธญัพชื และการปรุง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ196

SDU-4512301 การจัดการธรุกจิบรกิารอาหารและเครื&องดื&ม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ197

SDU-4513206 แกง มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ198

SDU-4513207 วชิายํา ลาบ พลา่ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ199

SDU-4513209 อาหารไทยประเภทผัดและทอด มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ200

SDU-4513210 อาหารวา่งและอาหารหวานไทย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ201

SDU-4513230 หลักการผลติเบเกอรี& มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ202

SDU-4514212 การผลติไอศกรมี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ203

รวมสาขาวชิายอ่ย : 9

รวมสาขาวชิา : 9 คดิเป็น : 1.64%

 สาขาวชิา : ธุรกจิบรกิาร

 สาขาวชิายอ่ย : การประกอบอาหาร (ภตัตาคารและโรงแรม)

3562115 วชิาการจัดการดา้นอาหารและภัตตาคาร  เรื&องการจัดการธรุกจิ
รา้นอาหาร

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ204

3573102 การจัดเลีย้ง  เรื&องความรูเ้กี&ยวกับไวนแ์ละการบรกิาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ205

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

 สาขาวชิายอ่ย : ธุรกจิการทอ่งเที�ยว

3542106 วชิาการตลาดเพื&ออตุสาหกรรมการทอ่งเที&ยว มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ206

3562114 วชิาการจัดการอตุสาหกรรมบรกิาร มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ207

3562117 วชิาการจัดการธรุกจิการทอ่งเที&ยว มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ208

3562118 วชิาการจัดการสวนหนา้  เรื&องการสารองหอ้งพัก่ ํ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ209

3571201 วชิาหลักมัคคเุทศก ์ เรื&องบทบาทหนา้ที&จรรยาบรรณของมัคคเุทศก์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ210

3571301 หลักการโรงแรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ211
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3572201 วชิาการวางแผนและการจัดรายการนําเที&ยว มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ212

3572207 วชิาจติวทิยาการบรกิาร เรื&องเจตคตแิละความพงึพอใจในงาน
บรกิาร

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ213

3572501 วชิาการทอ่งเที&ยวเชงนเิวศิ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ214

3573202 การสงเสรมิการทอ่งเที&ยว่ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ215

NU-224211-1 อตุสาหกรรมการทอ่งเที&ยว (Tourist Industry) มหาวทิยาลัยนเรศวร216

NU-224221-1 มรดกไทยและอารยธรรมไทย (Thai Heritage and Civilization) มหาวทิยาลัยนเรศวร217

NU-224222-1 แหลง่ทรัพยากรทางการทอ่งเที&ยว มหาวทิยาลัยนเรศวร218

TCU-2549105 การจัดการทรัพยากรมนุษยส์าหรับการบรกิารและการทอ่งเที&ยว ํ
(Human Resources for Hospitality and Tourism)

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช219

รวมสาขาวชิายอ่ย : 14

รวมสาขาวชิา : 16 คดิเป็น : 2.91%

 สาขาวชิา : วทิยาศาสตรธ์รรมชาติ

 สาขาวชิายอ่ย : วทิยาศาสตรช์วภาพี

2543001 ชวเคมพีืน้ฐานี กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

220

2544001 ชววทิยาพชืี กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

221

PSU-Biology ชววทิยา ี (Biology) มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์222

TCU-2549007 กฏีวทิยาเบือ้งตน้ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

223

TCU-2549087 ความหลากหลายทางชวภาพี มหาวทิยาลัยนเรศวร224

TCU-2549093 การสบพันธุข์องเซลล ์ื (Cell Reproduction) มหาวทิยาลัยนเรศวร225

TCU-Biotech17 Bioremediation กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

226

TCU-Biotech18 Bioinformatics กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

227

TCU-Biotech19 Nanotechnology และ วทิยาศาสตรช์วภาพี กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

228

UTCC-SG001 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสงแวดลอ้มิ& มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย229

รวมสาขาวชิายอ่ย : 10

 สาขาวชิายอ่ย : เคมี

CU-2302111-1 เคมทีั&วไป 1 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย230

MFU-1704101 วทิยาศาสตรเ์ครื&องสาอางสาหรับผวิหนังํ ํ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง231

MFU-1704102 วทิยาศาสตรเ์ครื&องสาอางสาหรับผมและเล็บํ ํ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง232

MFU-1704103 วทิยาศาสตรเ์ครื&องสาอางสาหรับสคุนธบําบัดและสปาํ ํ มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง233
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MFU-1704104 วทิยาศาสตรเ์ครื&องสาอางสาหรับสและการตกแตง่ํ ํ ี มหาวทิยาลัยแมฟ้่าหลวง234

PSU-Chemistry เคม ี(Chemistry) มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์235

TCU-2549021 เคมอีนิทรยี1์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

236

TCU-2549031 เคมฟิีสกสิ 1์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

237

TCU-2549043 เคมพีอลเิมอร์ มหาวทิยาลัยบรูพา238

TCU-2549067 เรื&องของแข็ง มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์239

TCU-2549082 สมดลุเคมี มหาวทิยาลัยนเรศวร240

TCU-2549095 คณุภาพวเิคราะห์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์241

รวมสาขาวชิายอ่ย : 12

 สาขาวชิายอ่ย : ฟิสกสิ ์

CU-2304103-1 ฟิสกสทั&วไป ิ ์ 1 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย242

PSU-Physics ฟิสกส ิ ์ (Physics) มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์243

TCU-2549024 เทอรโ์มไดนามกิส์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

244

TCU-2549037 ฟิสกสิ 1์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

245

TCU-2549044 การเลีย้วเบนของเสยงและโพลาไรเซชนี ั มหาวทิยาลัยศลปากริ246

TCU-2549050 ฟิสกสของคลื&นและคลื&นแมเ่หล็กไฟฟ้าิ ์ มหาวทิยาลัยทักษิณ247

TCU-2549079 สมบัตทิั&วไปของคลื&นกล มหาวทิยาลัยนเรศวร248

รวมสาขาวชิายอ่ย : 7

รวมสาขาวชิา : 29 คดิเป็น : 5.28%

 สาขาวชิา : คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตรค์อมพวิเตอร์

 สาขาวชิายอ่ย : วทิยาการคํานวณการประกนั คณิตศาสตรป์ระกนัภยั

CU-2301272-1 โครงสรา้งขอ้มลู และ ขัน้ตอนวธิหีลักมลู จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย249

CU-2301361-1 การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย250

TCU-Flash เทคนคิการผลติบทเรยีนแบบ Animation ดว้ย Macromedia 
Flash

มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย251

รวมสาขาวชิายอ่ย : 3

 สาขาวชิายอ่ย : วทิยาการคอมพวิเตอร์

2543008 ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์บือ้งตน้ กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

252

2543010 โครงสรา้งขอ้มลูสาหรับการโปรแกรมํ กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

253
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2543011 ระบบงานฐานขอ้มลู กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

254

2543012 เทคโนโลยสีารสนเทศ กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

255

4000107 วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อชวติี มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ256

4000108 วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อการเรยีนรู ้เรื&องอาชญากรรมทาง
คอมพวิเตอร์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ257

CU-2110172-1 เทคโนโลยสีารสนเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย258

CU-2110200-1 โครงสรา้งดสิครตี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย259

CU-2110210-1 ระเบยีบวธิกีารทําโปรเเกรม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย260

CU-2110271-1 เครื&องมอืการทําโปรเเกรม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย261

CU-2110333-1 Event-Driven Programming จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย262

CU-2110334-1 การทําโปรแกรมขา่ยงาน จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย263

CU-2110401-1 จรยิธรรมวชิาชพวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย264

CU-2110422-1 การออกแบบระบบการจัดการฐานขอ้มลู จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย265

CU-2110423-1 วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย266

CU-2110442-1 การวเิคราะหแ์ละโปรแกรมเชงวตัถุิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย267

CU-2110443-1 ปฏสิมพันธม์นุษยก์ับคอมพวิเตอร์ั จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย268

CU-2110496-1 หัวขอ้ชนสงูทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ั ้ 2 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย269

CU-2110497-1 ปัญหาพเิศษทางวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์1 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย270

CU-2140101-1 Computer Programming for International Engineers, Open 
Courseware Edition

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย271

CU-2301261-1 ความรูเ้บือ้งตน้เกี&ยวกับขอ้สนเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย272

CU-2301271-1 เทคนคิการทําโปรแกรม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย273

CU-2301369-1 การสอสารขอ้มลูื& จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย274

CU-2301372-1 การออกแบบ และ วเิคราะหข์ัน้ตอนวธิี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย275

CU-2301478-1 การจัดการโครงการซอฟตแ์วร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย276

CU-Algorithms การออกแบบอัลกอรทิมึ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย277

CU-ComOrg Computer Organization จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย278

CU-ComPro การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย279

CU-GameProg การเขยีนโปรแกรมเกม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย280

CU-Java101 การเขยีนโปรแกรมภาษาจาวา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย281

CU-SoftwareReq วศิวกรรมความตอ้งการซอฟตแ์วร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย282

CU-SPQA กระบวนการซอฟตแ์วรแ์ละการประกันคณุภาพ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย283
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CU-SWEngineer01 Communication Computer Network จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย284

CU-SWEngineer02 Software Engineering จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย285

CU-SWEngineer03 วศิวกรรมขอ้กําหนดและความตอ้งการซอฟตแ์วร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย286

CU-SWEngineer04 การทําเหมอืงขอ้มลู จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย287

CU-SWEngineer05 User Interface Design จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย288

CU-SWEngineer06 Service Oriented Architecture จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย289

CU-SWEngineer07 SOFTWARE METRICS จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย290

CU-SWEngineer08 Software Project Management จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย291

CU-SWEngineer09 Software Testing จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย292

CU-SWEngineer10 โครงสรา้งขอ้มลู จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย293

CU-SWPM การจัดการโครงงานซอฟตแ์วร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย294

KU-Auto11 ไมโครโปรเซสเซอร ์(Microprocessor) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์295

MSN-2695En Computer Basics Microsoft (Thailand) Limited296

MSN-2695Th ความรูเ้บือ้งตน้เกี&ยวกับคอมพวิเตอร์ Microsoft (Thailand) Limited297

MSN-2696En The Internet and World Wide Web Microsoft (Thailand) Limited298

MSN-2696Th อนิเทอรเ์น็ตและเวลิดไ์วดเ์ว็บ Microsoft (Thailand) Limited299

MSN-2697En Productivity Programs Microsoft (Thailand) Limited300

MSN-2697Th โปรแกรมชวยเพิ&มประสทธภิาพของงาน่ ิ Microsoft (Thailand) Limited301

MSN-2698En Computer Security and Privacy Microsoft (Thailand) Limited302

MSN-2698Th ความปลอดภัยและความเป็นสวนตวัของคอมพวิเตอร์่ Microsoft (Thailand) Limited303

MSN-2699En Digital Lifestyles Microsoft (Thailand) Limited304

MSN-2699Th ชวติดจิทิัลี Microsoft (Thailand) Limited305

MSN-FiveStarsTh นักพัฒนาซอฟทแ์วร์ Microsoft (Thailand) Limited306

NU-001121-1 สารสนเทศศาสตรเ์พื&อการคน้ควา้ มหาวทิยาลัยนเรศวร307

NU-001141-1 คอมพวิเตอรส์ารสนเทศขัน้พืน้ฐาน มหาวทิยาลัยนเรศวร308

TCU-2549002 คอมพวิเตอรเ์พื&อการออกแบบทางศลปอตุสาหกรรมิ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

309

TCU-2549004 ออกแบบเบือ้งตน้1-2549004 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

310

TCU-2549005 ออกแบบกราฟฟิก สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

311

TCU-2549006 ออกแบบอตุสาหกรรม 7 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

312

TCU-2549011 ระบบดจิติอลเบือ้งตน้ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

313
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TCU-2549012 การเขยีนโปรแกรมภาษาซี สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

314

TCU-2549013 การประยกุตข์องสมการเชงอนุพันธ ์ิ (Applications of Differntial
 Equations)

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

315

TCU-2549014 หลักการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

316

TCU-2549028 ระบบฐานขอ้มลู สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

317

TCU-2549030 พชืคณติเชงเสนิ ้ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

318

TCU-2549033 การสอสารขอ้มลูื& สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

319

TCU-2549034 การเขยีนโปรแกรมบนระบบยนูกิส์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

320

TCU-2549055 ความรูเ้บือ้งตน้เกี&ยวกับ SCORM มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย321

TCU-ACC01 Accessible Courseware Development มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย322

TCU-ACC02 การสรา้งคอรส์แวรท์ี&ทกุคนสามารถเขา้ถงึได ้ มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย323

TCU-Camtasia การจัดทําบทเรยีน e-Learning แบบ Record Screen ดว้ย
โปรแกรม Camtasia Studio

มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย324

TCU-Captivate การสรา้งสอบทเรยีนแบบ ื& Interactive ดว้ยโปรแกรม Captivate มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย325

TCU-Photoshop เทคนคิการถา่ยภาพ และการตกแตง่ภาพในการทําบทเรยีน ดว้ย 
PhotoShop

มหาวทิยาลัยไซเบอรไ์ทย326

WASEDA-001 Open Sourse Software Waseda University, Japan327

รวมสาขาวชิายอ่ย : 76

 สาขาวชิายอ่ย : วชิาท ั�วไปดา้นคณิตศาสตร์

CU-2301107-1 Calculus 1 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย328

OBEC-MA001 ฟังกช์นตรโีกณมติ ิของผลบวกและผลตา่ง ของจํานวนจรงิหรอืมมุั
 วชิาเสรมิทักษะคณติศาสตร ์ชนมัธยมศกษาปีที& ั ้ ึ 5

สานักงานคณะกรรมการํ
การศกษาขัน้พืน้ฐานึ

329

PSU-Mathematics คณติศาสตร ์(Mathematics) มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์330

TCU-2549023 แคลคลัูส 1 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

331

TCU-2549032 เวกเตอร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

332

TCU-2549045 อนุพันธข์องฟังกช์น ั 4 มหาวทิยาลัยศลปากริ333

TCU-2549051 สมการเชงอนุพันธ ์ิ (Differential Equation) มหาวทิยาลัยศลปากริ334

TCU-2549073 การประยกุตอ์นุพันธ ์1 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์335

TCU-2549074 การประยกุตอ์นุพันธ ์2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์336

TCU-2549075 การประยกุตอ์นุพันธ ์3 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์337

TCU-2549076 อนุภาคมลูฐาน มหาวทิยาลัยนเรศวร338
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TCU-2549080 ฟังกช์นคา่เวกเตอร ์และ การประยกุตฟั์งกช์นคา่เวกเตอร์ั ั มหาวทิยาลัยนเรศวร339

UTCC-SC921 คณติศาสตรธ์รุกจิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย340

รวมสาขาวชิายอ่ย : 13

 สาขาวชิายอ่ย : สถติ,ิ สถติศิาสตร์

CU-2603284-1 สถติสิาหรับวทิยาศาสตรก์ายภาพํ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย341

TCU-2549036 สถติเิบือ้งตน้ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

342

TCU-2549090 ระเบยีบวธิสีถติเิพื&อการวจัิย 2 มหาวทิยาลัยขอนแกน่343

UTCC-SC922 สถติธิรุกจิ มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย344

UTCC-SG002 คณติศาสตรแ์ละสถติใินชวติประจําวันี มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย345

รวมสาขาวชิายอ่ย : 5

รวมสาขาวชิา : 97 คดิเป็น : 17.67%

 สาขาวชิา : แพทยศาสตร ์และวชิาเกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ

 สาขาวชิายอ่ย : ทนัตแพทยศาสตร์

TCU-2549071 การผา่ตัดในชองปาก่ มหาวทิยาลัยเชยงใหม่ี346

TCU-2549072 การรักษาผูป่้วยที&เกดิอบุตัเิหตกุับฟันและกระดกูเบา้ฟัน มหาวทิยาลัยเชยงใหม่ี347

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

 สาขาวชิายอ่ย : อนามยัและสาธารณสขุศาสตร์

TCU-2549054 อนามัยสงแวดลอ้ม ิ& (Environment Health) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม348

TCU-2549057 เภสชสาธารณสขุ ั (Public Health Pharmacy) มหาวทิยาลัยมหาสารคาม349

TCU-2549058 ทันตสาธารณสขุ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม350

TCU-2549059 พฤตกิรรมสขุภาพ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม351

TCU-2549060 ระบบสาธารณสขุเปรยีบเทยีบเชงนโยบายและการเมอืงิ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม352

TCU-2549061 สงคมศาสตรแ์ละพฤตกิรรมศาสตรพ์ืน้ฐานดา้นสาธารณสขุั มหาวทิยาลัยมหาสารคาม353

TCU-2549062 วทิยาการระบาดประยกุต์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม354

TCU-2549064 สขุภาพและการจัดการ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม355

TCU-2549065 การเฝ้าระวังคณุภาพสงแวดลอ้มิ& มหาวทิยาลัยมหาสารคาม356

TCU-2549068 อาชวอนามัยและความปลอดภัยี มหาวทิยาลัยมหาสารคาม357

รวมสาขาวชิายอ่ย : 10

 สาขาวชิายอ่ย : เภสชศาสตร์ั

9990001 สรรีวทิยาของระบบทางเดนิอาหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย358

CU-3343701-1 Drug System Analysis จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย359
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รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

รวมสาขาวชิา : 14 คดิเป็น : 2.55%

 สาขาวชิา : วศิวกรรมศาสตร์

 สาขาวชิายอ่ย : วศิวกรรมโยธา

CU-2101495-1 Advanced Topics in Civil Engineering I : Optimization 
Models in Transportation

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย360

CU-2104506-1 Project Resource and Cost Management จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย361

CU-2104517-1 Project Communication Management จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย362

CU-2104525-1 Project Risk Management จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย363

CU-2104650-1 Project Management Concept and Time จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย364

CU-2104673-1 Project Monitoring and Control จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย365

CU-2108297-1 การสารวจ ํ 1 (Surveying I) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย366

CU-2108397-1 การสารวจ ํ 2 (Surveying II) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย367

CU-CM-01 Construction Cost Estimation จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย368

CU-CM-02 Construction Methods จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย369

CU-CM-03 Construction Project Management จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย370

CU-CM-04 Information Technology for Construction จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย371

CU-CM-05 Computer Applications for Project Planning จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย372

TCU-2549035 เขยีนแบบวศิวกรรม สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

373

TCU-2549053 MIT OpenCourseWare ดา้นวศิวกรรมศาสตร ์จัดแปลโดย
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

Massachusetts Institute of 
Technology, USA

374

รวมสาขาวชิายอ่ย : 15

 สาขาวชิายอ่ย : วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสและไฟฟ้า์

CU-2110432-1 การรูจํ้าเสยงพดู ี (Automatic Speech Recognition) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย375

Digital Digital Technology มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์376

Digital_Th Digital Technology (Thai Versions) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์377

een-E0140-En Semiconductors มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์378

een-E0240-En Diodes มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์379

een-E0340-En Zener Diodes มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์380

een-E0420-En Bipolar Transistors Amplifiers มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์381

een-E0540-En Bipolar Transistors มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์382

een-E0620-En Operational Amplifiers มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์383
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een-E0720-En Integrated Circuits มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์384

een-E0840-En MOSFET Transistors มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์385

een-E1120-En Principles in Electronical Engineering I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์386

een-E1220-En Principles in Electronical Engineering II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์387

een-E1510-En Principles in Electronical Engineering V Building 
Installation

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์388

een-E1610-En Principles in Electronical Engineering VI มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์389

een-G0110-En Digital Technology I_Logic Gates มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์390

een-G0210-En Digital Technology II_Flip Flops มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์391

een-G0310-En Digital Technology III_Combinational Circuits มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์392

een-G0410-En Digital Technology IV_Sequential Circuits มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์393

een-G0710-En Digital Technology VII_Application of Digital Circuits มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์394

een-I0610-En IT NET 6  PC Architecture and Configuration มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์395

een-I0710 IT NET 7 Network Architecture and Configuration มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์396

een-I0810-En IT NET 8 Network Security มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์397

een-I9120-En IT NET I_Basics of Communication มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์398

een-I9220-En IT NET II_Seitching Technologies มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์399

een-I9320-En IT NET III_Transmission Technology มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์400

een-I9420-En IT NET IV_Signaling Technologies มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์401

een-I9520-En IT NET V_Network Intelligence มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์402

een-N0120-En Electrical machines I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์403

een-N0210-En Electrical machines II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์404

een-P0120-En Thyristors and Power Diodes มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์405

een-P0220-En Diode Rectifiers มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์406

een-P0320-En Power Transistors มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์407

een-P0420-En Line-commutated Converters มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์408

een-P0520-En Inverters and Frequency Converters มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์409

Electronics Electronics Modules มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์410

Electronics_Th Electronics (Thai Versions) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์411

eth-E0140-Th Semiconductors มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์412

eth-E0240-Th Diodes มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์413

eth-E0340-Th Zener Diodes มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์414

eth-E0420-Th Bipolar Transistor Amplifiers มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์415
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eth-E0540-Th Bipolar Transistors มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์416

eth-E0620-Th Operational Amplifiers มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์417

eth-E0720-Th Integrated Circuits มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์418

eth-E0840-Th MOSFET Transistors มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์419

eth-E1120-Th Principles in Electronical Engineering II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์420

eth-E1220-Th Principles in Electronical Engineering I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์421

eth-E1510-Th Principles in Electronical Engineering V มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์422

eth-E1610-Th Principles in Electronical Engineering VI มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์423

eth-G0110-Th Digital Technology I_Logic Gates มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์424

eth-G0210-Th Digital Technology II_Flip Flops มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์425

eth-G0310-Th Digital Technology III_Combinational Circuits มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์426

eth-G0410-Th Digital Technology IV_Sequential Circuits มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์427

eth-G0710-Th Digital Technology VII_Application of Digital Circuits มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์428

eth-I0610-Th IT NET 6_PC Architecture and Configuration มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์429

eth-I0710-Th IT NET 7_Network Architecture and Configuration มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์430

eth-I0810-Th IT NET 8_Network Security มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์431

eth-I9120-Th IT NET I_Basics of Communication มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์432

eth-I9220-Th IT NET II_Seitching Technologies มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์433

eth-I9320-Th IT NET III_Transmission Technology มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์434

eth-I9420--Th IT NET IV_Signaling Technologies มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์435

eth-I9520-Th IT NET V_Network Intelligence มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์436

eth-N0120-Th Electrical machines I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์437

eth-N0210-Th Electrical machines II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์438

eth-P0120-Th Thyristors and Power Diodes มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์439

eth-P0220-Th Diode Rectifiers มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์440

eth-P0320-Th Power Transistors มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์441

eth-P0420-Th Line-commutated Converters มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์442

eth-P0520-Th Inverters and Frequency Converters มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์443

Industrial_Th Industrial Skill (Thai Versions) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์444

ITnet InformationTechnology & Networking Modules มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์445

ITnet_Th InformationTechnology & Networking Modules(Thai 
Versions)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์446

Power_Th Power Electronics Modules(Thai Versions) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์447
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PowerElectronic Power Electronics Modules มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์448

Syllabus Electronic Circuits and System I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์449

TCU-2549015 วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

450

TCU-2549016 วศิวกรรมระบบและระบบควบคมุ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

451

TCU-2549026 การออกแบบวงจรอเิล็กทรอนกิส์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

452

TCU-2549027 ไมโครโปรเซสเซอรแ์ละการออกแบบเบือ้งตน้ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

453

TCU-2549029 วศิวกรรมโทรศพท์ั สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

454

TCU-2549047 Electro Technology Laboratory (Power and 
Elertronics)EEE 104

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุี

455

TCU-2549048 Electro Technology (Power and Eledtronics)EEE103 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุี

456

TCU-2549049 Lighting Design ARC 636 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุี

457

wen-M0720-En Bus Systems มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์458

wth-H013A-Th Basic Hydraulics I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์459

wth-M0720-Th Bus Systems มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์460

รวมสาขาวชิายอ่ย : 86

 สาขาวชิายอ่ย : วศิวกรรมเครื�องกล

een-C0110-En Introduction to CNC Machines มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์461

een-M0130-En Principles in Mechatronics มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์462

een-M0230-En Drive Technology มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์463

een-M043A-En PLC Fundamentals I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์464

een-M043B-En PLC Fundamentals II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์465

een-M0660-En Closed Loop Control มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์466

eth-C0110-Th Introduction to CNC Machines มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์467

eth-M0130-Th Principles of Mechatronics มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์468

eth-M0230-Th Drive Technology มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์469

eth-M0320-Th Sensors มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์470

eth-M043A-Th PLC Technology I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์471

eth-M043B PLC Technology II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์472

eth-M0660-Th Closed Loop Control มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์473
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IndustrialSkill Industrial Skills Modules มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์474

KU-Auto01 ไฟฟ้า และอเิล็กทรอนกิส สาหรับชางเทคนคิยานยนต์์ ํ ่ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์475

KU-Auto02 หลักการแมคคาทรอนคิ เซนเซอร ์และ การควบคมุ็ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์476

KU-Auto03 การเขยีนแบบวศิวกรรม และ แคด/แคม เบือ้งตน้ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์477

KU-Auto04 ไฮดรอลคิ และ นวิแมตคิ สาหรับ ชางเทคนคิยานยนต์ํ ่ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์478

KU-Auto05 โครงสรา้ง และ การทํางานของรถยนต์ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์479

KU-Auto06 ระบบการทํางานของยานยนต ์1 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์480

KU-Auto08 กระบวนการผลติในอตุสาหกรรมยานยนต ์(Manufacturing 
Process in Automotive Industry)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์481

KU-Auto09 เทคโนโลยเีครื&องจักรกลซเอ็นซี ี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์482

KU-Auto10 การควบคมุเครื&องจักรกลและกระบวนการดว้ยคอมพวิเตอร ์
(Computer Control of Machines & Processes)

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์483

wen-H013A-En Basic Hydraulics I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์484

wen-H013B-En Basic Hydraulics II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์485

wen-H043A-En Basic Pneumatics I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์486

wen-H043B-En Basic Pneumatics II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์487

wen-H053A-En Continuous Control Hydraulics I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์488

wen-H053B-En Continuous Control Hydraulics II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์489

wen-H063A-En Electro Hydraulics I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์490

wen-H063B-En Electro Hydraulics II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์491

wen-H073A-En Pneumatic Systems I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์492

wen-H073B-En Pneumatic Systems II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์493

wth-H013B-Th Basic Hydraulics II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์494

wth-H043A-Th Basic Pneumatics I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์495

wth-H043B-Th Basic Pneumatics II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์496

wth-H053A-Th Continuous Control Hydraulics I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์497

wth-H053B-Th Continuous Control Hydraulics II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์498

wth-H063A-Th Electro Hydraulics I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์499

wth-H063B-Th Electro Hydraulics II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์500

wth-H073A-Th Pneumatic Systems I มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์501

wth-H073B-Th Pneumatic Systems II มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์502

รวมสาขาวชิายอ่ย : 42

รวมสาขาวชิา : 143 คดิเป็น : 26.05%
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 สาขาวชิา : สถาปตัยกรรมศาสตร ์และการผงัเมอืง

 สาขาวชิายอ่ย : สถาปตัยกรรม

KMITL-Architec1 An Introduction to Thai Culture on Architecture and 
Environment

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

503

KMITL-Architec2 Housing Project in Bangkok and Suburbs สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

504

KMITL-Architec3 Earthen Architecture สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

505

TCU-2549017 การประกอบวชิาชพี สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

506

TCU-2549066 HUMAN FACTOR มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกลา้ธนบรุี

507

TCU-2549096 ศลปะปนูปั้นในงานสถาปัตยกรรมไทยิ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคล ธญับรุี

508

รวมสาขาวชิายอ่ย : 6

รวมสาขาวชิา : 6 คดิเป็น : 1.09%

 สาขาวชิา : เกษตรศาสตร ์วนศาสตร ์และการประมง

 สาขาวชิายอ่ย : เศรษฐศาสตรเ์กษตร

TCU-2549009 หลักและวธิสีงเสรมิการเกษตร่ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

509

TCU-2549083 หลักการสงเสรมิการเกษตร่ มหาวทิยาลัยขอนแกน่510

TCU-2549085 การจัดการธรุกจิฟารม์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่511

รวมสาขาวชิายอ่ย : 3

 สาขาวชิายอ่ย : สตวบาลั

TCU-2549020 การฟักไขแ่ละการจัดการโรงฟัก\การฟักไขแ่ละการจัดการโรงฟัก สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

512

TCU-2549084 หลักการผลติสตว์ั มหาวทิยาลัยขอนแกน่513

รวมสาขาวชิายอ่ย : 2

 สาขาวชิายอ่ย : พชืบาล

TCU-2549010 หลักการผลติพชื สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

514

TCU-2549081 หลักการจัดการศตรูพชืั มหาวทิยาลัยขอนแกน่515

TCU-2549091 การปรับปรงุพันธุพ์ชื มหาวทิยาลัยขอนแกน่516

รวมสาขาวชิายอ่ย : 3

 สาขาวชิายอ่ย : วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารประมง

TCU-2549088 หลักการประมงทั&วไป มหาวทิยาลัยขอนแกน่517

รวมสาขาวชิายอ่ย : 1
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รหสัวชิา ชอวชิาื� มหาวทิยาลยัลาํดบัที�

รายชอวชิาเรยีนตามอธัยาศย จําแนกตามสาขาวชิา ื� ั ISCED

 สาขาวชิายอ่ย : วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

5073102 ความปลอดภัยของอาหารและกฎหมายที&เกี&ยวขอ้ง เรื&อง Food 
Code 2001

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ518

5073403 สขุาภบิาลโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร เรื&องอาหารฮาลาล และ
มาตรฐานในเชงสากลิ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ519

5074303 สขุาภบิาลโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร (Food Plant Sanitation) มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ520

TCU-2549025 การแปรรูปอาหารดว้ยความรอ้น สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

521

TCU-Biotech01 Introduction to Biotechnology กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

522

TCU-Biotech02 Molecular Genetics กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

523

TCU-Biotech03 Protein Purification กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

524

TCU-Biotech04 Recombinant DNA technology กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

525

TCU-Biotech05 Bioprocess Simulation กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

526

TCU-Biotech06 Mushroom Technology กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

527

TCU-Biotech07 Food Fermentation กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

528

TCU-Biotech08 Downstream Processing กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

529

TCU-Biotech09 Food & Industrial Biotechnology กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

530

TCU-Biotech10 Plant Biotechnology กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

531

TCU-Biotech11 Plant Hormone กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

532

TCU-Biotech12 Immune System กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

533

TCU-Biotech13 Gene Therapy & Xenotransplantation กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

534

TCU-Biotech14 DNA Application in Animal Improvement กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

535

TCU-Biotech15 Human and Animal Biotechnology กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

536

TCU-Biotech16 GMOs Detection and Identification กลุม่มหาวทิยาลัย ที&ไดรั้บทนุ
สนับสนุนจาก สกอ.

537

รวมสาขาวชิายอ่ย : 20

 สาขาวชิายอ่ย : เทคโนโลยวีนผลติภณัฑ์
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รหสัวชิา ชอวชิาื� มหาวทิยาลยัลาํดบัที�

รายชอวชิาเรยีนตามอธัยาศย จําแนกตามสาขาวชิา ื� ั ISCED

TCU-2549008 ทฤษฎกีารสอสารและการผลติสอเพื&อการพัฒนาการเกษตรื& ื& สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

538

รวมสาขาวชิายอ่ย : 1

 สาขาวชิายอ่ย : พชืสวน

TCU-2549089 หลักการผลติพชื มหาวทิยาลัยขอนแกน่539

รวมสาขาวชิายอ่ย : 1

 สาขาวชิายอ่ย : วทิยาการนํ ;า และด ิน

TCU-2549092 ความสมบรูณ์ของดนิ มหาวทิยาลัยขอนแกน่540

รวมสาขาวชิายอ่ย : 1

 สาขาวชิายอ่ย : สตวแพทยศาสตร์ั

TCU-2549019 สรรีวทิยาและกายวภิาคสตวเ์ลีย้งั สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจา้คณุทหารลาดกระบัง

541

รวมสาขาวชิายอ่ย : 1

รวมสาขาวชิา : 33 คดิเป็น : 6.01%

 สาขาวชิา : วชิาอื�นๆ

 สาขาวชิายอ่ย : การศกษาสงแวดลอ้มึ ิ�

2500104 วชิาชวติกับสงแวดลอ้มี ิ& มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ542

4000105 วชิาวทิยาศาสตรเ์พื&อคณุภาพชวติ เรื&องคณุภาพของคนที&อยูใ่นี
โลกวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ543

4062402 วชิาการจัดการสงแวดลอ้ม เรื&องการจัดการสงแวดลอ้มแบบิ& ิ&
ผสมผสาน

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ544

4063404 กฎหมายเกี&ยวกับสงแวดลอ้มิ& มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ545

4064901 วชิาการอนุรักษ์พลังงาน เรื&องพลังงานกับสงแวดลอ้มิ& มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุต ิ546

รวมสาขาวชิายอ่ย : 5

 สาขาวชิายอ่ย : วชิาอื�น ๆ

inter001 Presentation with Media Chiba University, Japan547

inter002 New Emerging Technologies in Japan Chiba University, Japan548

inter003 Japanese Language Assistance&#
12288;&#12395;&#12411;&#12435;&#12372; ใหค้วาม
ชวยเหลอืดา้นการเรยีนภาษาญี&ปุ่ น่

Chiba University, Japan549

รวมสาขาวชิายอ่ย : 3

รวมสาขาวชิา : 8 คดิเป็น : 1.46%

รวมทุกสาขาวชิา : 549

ISCED : International Standard Classification of Education
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