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สีประจําคณะ  

 สีเทาเงิน 

วิสัยทัศน 

 บูรณาการวิชาการ และสรางงานวิจัยในระดับสากล 

ปรัชญา 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีความมุงม่ันในการผลิตบัณฑิต ท่ีตระหนักในความสําคัญ

ของความรูพ้ืนฐาน มีทักษะและรูจักใชหลักวิชาในการทํางานและการแกไขปญหา มีคุณธรรมในการดํารงชีพ

และมีจิตสํานึกในการจรรโลงสังคม 

ปณิธาน 

 สรางบัณฑิตใหมีปญญา คุณธรรม และความสุข 

พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรูท่ีบูรณาการระหวางสาขาวิชา 

2. สรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

4. พัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

5. สรางและพัฒนาเครือขายทางวิชาการและการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

สถานที่ตั้ง 

 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

เลขท่ี 1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140                           

โทรศัพท 0-2942-8010-9 ตอ 3600-4, 0-3428-1105-7    

โทรสาร 0-34351402 

โทรศัพทภายใน  3600-4 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร . 

 
 

ผมและคณาจารยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอตอนรับ

นิสิตใหมทุกคนดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง นิสิตไดกาวสูมหาวิทยาลัยสมดังท่ีมุงหวังแลว ผมขอใหนิสิต 

ตระหนักวา นิสิตมีหนาท่ีท่ีจะตองใชชีวิตในมหาวิทยาลัย ขอใหฝกใฝหาความรู อุทิศตน อุทิศเวลาในการศึกษา

เลาเรียนอยางเต็มกําลังความสามารถ นิสิตตองดูแลตนเองจนกระท่ังสําเร็จการศึกษาดังท่ีมุงหวังไว เปนบัณฑิต

ท่ีมีคุณภาพ และสามารถตอยอดการเรียนรูเพ่ือใหสามารถนําไปใชประโยชน เปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ

ตอไป 

ผมขออวยพรใหนิสิตทุกคนมีความสุขในการใชชีวิตอยูในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

แหงนี้ ดังปณิธานของคณะท่ีวา “สรางบัณฑิตใหมีปญญา คุณธรรม และความสุข” พรอมท้ังประสบความสําเร็จ

ในการศึกษาดังท่ีมุงหวัง นําเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูวงศตระกูล สมดังปรารถนาทุกประการ 

 

 

 

                                                                                             

(อาจารย ดร.อนามัย ดําเนตร) 

    คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  คํานํา . 
 

 

คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เล่มน้ี จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น

คู่มือสําหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรที่เก่ียวข้องพึงทราบเพ่ือถือปฏิบัติ โดยเฉพาะนิสิตช้ันปีที่ 1 คู่มือเล่มน้ี
มีความสําคัญและเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ในการดูแลตนเองตลอดระยะเวลาแห่ง

การศึกษา ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ันนิสิตจึงควรศึกษาคู่มือเล่มน้ี

อย่างละเอียดและเก็บรักษาไว้ เพ่ือสิทธ์ิและประโยชน์สูงสุดของนิสิต และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพ่ือมิให้เกิดความ

ผิดพลาดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้นิสิตไม่สามารถสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาล่าช้า โดยเน้ือหา

ประกอบด้วยความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ สําหรับ

นิสิต รวมท้ังโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา นอกจากน้ันยังมีคําอธิบายรายวิชา ซึ่งจะทําให้ทราบ

ขอบเขตรายวิชาต่าง ๆ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือนิสิต

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เล่มน้ี จะอํานวยประโยชน์ให้กับนิสิตได้สําเร็จการศึกษาตามกําหนด

ระยะเวลาของหลักสูตร อันจะทําให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจแห่งการเป็นบัณฑิตต่อไป 
 
 

                                                                                         
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม) 
             รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
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 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

523 

 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดเก็บและการบริหารเงินคาธรรมเนียมบํารุงสโมสรนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

525 

 หลักเกณฑการจัดสรรทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 527 

คณะผูจัดทํา 536 

   
 

 

 



  แนะนําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร . 
 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรจัดเปนคณะลําดับท่ี 14 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติ

จัดตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536  วัตถุประสงคของการจัดตั้งในระยะ

เริ่ มตน  เ พ่ือใหบริ การการเรียนการสอนวิชา พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี  แกนิ สิตของคณะเกษตร                         

คณะศึกษาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีเปดสอน ณ วิทยาเขตกําแพงแสน และปจจุบันใหบริการการ

เรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมใหกับคณะวิทยาศาสตรการกีฬา และคณะประมงท่ีมาเปดสอน ณ วิทยาเขต

กําแพงแสน ตอมาจึงมีการเปดรับนิสิตของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ 

ระดับปริญญาตรี  ดังนี้ 

ปการศึกษา 2539 เริ่มรับนิสิตใหมระดับปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป)                 

และ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและคณะมนุษยศาสตร บางเขน ตามลําดับ     

ปการศึกษา 2544 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ซ่ึงเปนหลักสูตรของ     

คณะวิทยาศาสตร บางเขน 

ปการศึกษา 2547 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  

ปการศึกษา 2548 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  

ปการศึกษา 2549 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เคมี) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร  

บางเขน 

ปการศึกษา 2550 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร 

บางเขน หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ บางเขนและหลักสูตรภาคพิเศษ 

จํานวน 2 หลักสูตร คือ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) และ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

ปการศึกษา 2552 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะ

วิทยาศาสตร บางเขน และปดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

ปการศึกษา 2553 เปดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ ซ่ึงเปนหลักสูตรของ 

คณะบริหารธุรกิจ บางเขน 

ปการศึกษา 2554 เปดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ 

บางเขน 

ปการศึกษา 2555 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตร วท.บ.

(คณิตศาสตรประยุกต) หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งสายวิชา

ศิลปศาสตร สุพรรณบุรี และหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้ง

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

ปการศึกษา 2556 เปดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) และ                      

บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา  

ปการศึกษา 2557 เปดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ.(รัฐศาสตร) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะสังคมศาสตร 

บางเขน และหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ภาคพิเศษ ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต

ศรีราชา 



2 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2558 เปดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (การทองเท่ียว) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะมนุษย

ศาสตร บางเขน หลักสูตร ศศ .บ. (ภาษาตะวันออก) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร บางเขน และ

หลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) ภาคพิเศษ ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ บางเขน 

ปการศึกษา 2559 เปดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) โครงการ

จัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

               ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด จํานวน 16 หลักสูตร  

การศึกษาระดับปริญญาโท  มีการเปดสอนหลักสูตรตางๆ  ดังนี้ 

ปการศึกษา 2541 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ) ปจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน 

วท.ม.(วิทยาการพืช) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยเปดรับนิสิตในภาคปลายปการศึกษา 2555         

ปการศึกษา 2548 เปดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะ

สังคมศาสตร บางเขน 

ปการศึกษา 2550 เปดรับนิสิตในหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)                

ในภาคตน และหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) เปดรับนิสิตในภาคปลาย 

ปการศึกษา 2554 เปดรับนิสิตในหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) และหลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ

เปนภาษาสากล) หลักสูตรนานาชาติ       

ปการศึกษา 2555 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) และ วท.ม.(เคมี)  

                ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด จํานวน 8 หลักสูตร    

          การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีการเปดสอนหลักสูตรตางๆ  ดังนี้ 

       ปการศึกษา 2551 เปดรับนิสิตในหลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) 

               ปการศึกษา 2554 เปดรับนิสิตในหลักสูตร ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) หลักสูตร 

นานาชาติ 

               ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด จํานวน 2 หลักสูตร  
 

รายนามคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรจากในอดีตจนถึงปจจุบัน มีดังนี้ 

1. รศ.ปริทรรศน นฤทุม   พ.ศ. 2537 – 2538 

2. ผศ.แสงสุรีย สินธุวณิก  พ.ศ. 2538 – 2545 

3. รศ.สมถวิล ธนะโสภณ  พ.ศ. 2545 – 2545 

4. รศ.ดร.คณพล จุฑามณี  พ.ศ. 2545 – 2549 

5. ผศ.ดร.ชานันก สุดสุข   พ.ศ. 2549 – 2557 

6. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร  พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  รายช่ือผูบริหารคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร . 
 

ท่ี ตําแหนง ช่ือ - สกุล 
หอง

ทํางาน 

หมายเลข

ภายใน 

1. คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร อ.ดร.อนามัย ดําเนตร SC9-104 7122 

2. รองคณบดฝีายบริหาร ผศ.นพพร รัตนชวง SC9-101 7107 

3. รองคณบดฝีายวิชาการ รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ SC9-115 7126 

4. รองคณบดฝีายเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร SC9-302 7309 

5. รองคณบดฝีายวิจัย ผศ.ดร.แตงออน พรหมม ิ SC4-110 7685 

6. รองคณบดฝีายประกันคณุภาพ   รศ.ดร.จงรักษ แกวประสิทธ์ิ SC9-104 7123 

7. รองคณบดฝีายกิจการนิสติ อ.ดร.พจมาน พูลม ี SC2 ช้ัน 3 7626 

8. รองคณบดฝีายบริการวิชาการ อ.ดร.กิตติพจน เพ่ิมพูล SC2 ช้ัน 3 7659 
9. รองคณบดฝีายการศึกษา ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม SC9-115 7117 

10. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานิสิต อ.ดร.วรางคณา จิตตชุม SC2 ช้ัน 3 7641 

11. ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสมัพันธและอํานวยการ อ.ดร.เอกฉัตร ตันศิร ิ SIL-101 3099 

12. ผูชวยคณบดีฝายบริหาร นางสาววิไล แจงบุญ SC9-104 7109 

13. หัวหนาภาควิชาศลิปศาสตร ผศ.กาญจนา โรจนพานิช SC9-220 7224 

14. หัวหนาภาควิชาคณิตศาสตร สถิต ิและคอมพิวเตอร   รศ.ชุติมณฑน บุญมาก SC9-320 7326 

15. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตร ผศ.ดร.เครือมาศ สมัครการ SC4-109 7601 

16. หัวหนาศูนยสงเสรมิการวิจยัและถายทอดเทคโนโลย ี อ.ดร.อารม อันอาตมงาม SC4 ช้ัน 1 7627,7641 

17. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ อ.ดร.ณิชา กลิ่นขจร LLB-107 7734-5 

18. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาการจัดการและบัญชี อ.อังคณา ธนานุภาพพันธุ SC9-502 7702 

19. 
ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาการตลาด 

และโลจสิติกส 

อ.ศุภชัย เหมือนโพธ์ิ SC9-320 7326 

20. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาสังคมศาสตร อ.ดร.ทิฆัมพร พันลึกเดช SC9-510 7515 

21. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

และนวัตกรรมภาษา 

อ.ดร.อนามัย ดําเนตร SIL-101 3099 

22. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร รศ.ชุติมณฑน บุญมาก SC9-320 7326 

23. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาเคมี ผศ.ดร.ฐิติยา แซปง SC2-324 7631 

24. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาฟสิกส อ.ดร.สุนทร ี แสงจันทร SC2-104 7620 

25. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาจลุชีววิทยา อ.ดร.อานนท ธรรมสิทธิรงค SC3-305 7673 

26. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร อ.ดร.พรไพรินทร รุงเจรญิทอง SC3-205 7657 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  รายช่ือประธานกรรมการบริหารหลักสูตร . 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 
หอง

ทํางาน 
หมายเลข

ภายใน 
1. อ.ดร.สุพัตรา สุจรติรักษ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) LLB-208 7736 

2. อ.ดร.ณัฐภัทร รักวงศวาน ศศ.บ.(รัฐศาสตร) SC9-510 7511 

3. อ.ศุศราภรณ  แตงตั้งลํา ศศ.บ.(นวัตกรรมการทองเท่ียว) SIL-206 3099 

4. อ.ณัฐวรรษฐ ตั้งฤทัยวานิชย ศศ.บ.(ภาษาตะวันออก) SC9-233 7217 

5. อ.ดร.จุรีวรรณ จันพลา บธ.บ.(การจัดการ) SC9-202 7232 

6. อ.ศุภชัย เหมือนโพธ์ิ บธ.บ.(การตลาด) SC9-502 7703 

7. อ.บริสุทธ์ิ แสนคํา บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) SIL-101 3099 

8. อ.ทาริกา แยมขะมัง บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) SC9-202 7233 

9. อ.ดร.ประเสริฐศักดิ ์ อูอรณุ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) SC9-302 7308 

10. อ.ดร.ศลยา สุขสอาด วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) SC1-204 7605 

11. อ.กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) SC9-308 7316 

12. ผศ.ดร.ฐิติยา แซปง วท.บ.(เคมี) SC2-318 7650 

13. อ.ดร.อัฐสิษฐ ทับทิมแท วท.บ.(ฟสิกส) SC2-311 7647 

14. อ.ดร.ศรณัย พรหมสาย วท.บ.(จุลชีววิทยา) SC3-313 7665 

15. ผศ.สิทธิพงศ  รักตะเมธากูล วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต) SC9-313 7312 

16. อ.ดร.สุพัตรา สุจรติรักษ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ SC9-220 7223 

17. อ.ดร.พงศพันธ ศรีเมือง บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ SC9-502 7702 

18. อ.ศุภชัย เหมือนโพธ์ิ บธ.บ.(การตลาด) ภาคพิเศษ SC9-502 7703 

19. อ.บริสุทธ์ิ แสนคํา บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว)  

ภาคพิเศษ 

SIL-101 3099 

20. อ.อมรรัตน รัตนวงค ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) SIL-206 3099 

21. อ.สมนึก จงไพบูลยกิจ บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ภาคพิเศษ SC9-202 7233 

22. รศ.ชุติมณฑน บุญมาก วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาคพิเศษ SC9-320 7326 

23. รศ.สกาวรัตน จงพัฒนากร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ SC9-302 7309 

24. อ.ดร.มลธิรา              ศรีถาวร วท.ม.(จุลชีววิทยา) SC3-304 77652 

25. รศ.จิตราภรณ ธวัชพันธุ วท.ม.(วิทยาการพืช) SC9-115 7126 

26. อ.ดร.ประภา โซะสลาม วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม) SC1 7682 

27. รศ.ดร.ศิรลิักษณ เอ่ียมธรรม วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) SC1-207 7604 

28. ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟา วท.ม.(เคมี) SC2-319 7635 

29. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) SC4 7685 

30. อ.ดร.จิรายุ  ทัพพุม ศศ.ม. และ ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) 

หลักสตูรนานาชาต ิ

SIL-101 3099 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  รายช่ือเจาหนาท่ีงานธุรการและงานสนับสนุนวิชาการ . 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง หองทํางาน หมายเลข  

1. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักด์ิ หัวหนาสํานักงานเลขานุการ สํานักงานเลขาฯ 7112 

2. นางภัณฑิรา  มงคลจุฑา หัวหนางานบริหารและธุรการ สํานักงานเลขาฯ 7127 

3. นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ หัวหนางานคลังและพัสดุ SC9-101 7102 

4. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหนางานนโยบายและแผน สํานักงานเลขาฯ 7111 

5. นางสาววิไล แจงบุญ หัวหนาหนวยการเจาหนาท่ี สํานักงานเลขาฯ 7109 

6. นางสุวารี มณีเนตร หัวหนาหนวยอาคารสถานท่ีและสวัสดิการ สํานักงานเลขาฯ 7108 

7. นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ หัวหนาหนวยการเงินและบัญชี SC9-101 7105 

8. นางสาววาสนา หัตถกิจ หัวหนาหนวยพัสดุ SC9-101 7103 

9. นายสถาพร ไชยสมภาร หัวหนางานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ SC9-117 7133 

10. นางสาวอรสา สระทองแกว หัวหนางานบริการการศึกษา SC9-114 7117 

11. นางสาววิชุดา ปูนอย หัวหนางานกิจการนิสิต อาคารกิจการ

นิสิต ศวท 
7104 

12. นางสาววิลาวัลย เปล่ียนขํา ธุรการภาควิชาศิลปศาสตร SC9-201 7211 

13. นางสาวจิราภรณ วงษจู ธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร SC4 ชั้น 1 7602 

14. นางอารีย คนใหญ ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร SC9 ชั้น 3 7302 

15. นางสาวศศิมา แจมกระจาง ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการฯ อาคาร อบน. 3099 

16. นางสาวศตกมล  ตันธนกิจ ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

อุตสาหกรรมบริการ 

อาคาร อบน. 3099 

17. 

 

นางสาวศิริวรรณ ดาวทอง ธุรการโครงการบริหารธุรกิจฯการจัดการโรงแรมและ

ทองเท่ียว (ภาคพิเศษ) 

อาคาร อบน. 7135 

18. นางสาวธิดารัตน ทองดอนเหมือน ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาการจัดการและบัญชี SC9-506 7701 

19. นายมาธูร อุปนิสากร ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาสังคมศาสตร SC9-507 7504 

20. นางสาวเกศินี บุญรัตนประพันธ ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี SC2 ชั้น 2 7694 

21. นางสาวธนิดา แยมสุวรรณ ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาฟสิกส SC2-104 7620 

22. นายประสาร ชิวปรีชา ผูปฏิบัติงานวิทยาศาสตร ชาํนาญการ ภาควิชาจุลชวีวิทยา SC3-310 7670 

23. นางสาววิภาวรรณ เรืองศรี ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร SC9-329 7301 

24 นางสาวพจนีย ทองคงหาญ ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส SC9-412 7712 

24. นางสาววาสนา สามอาย ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ  LLB-107 7734,7735 

25. นางสาวรุงทิพย กาวิตา ธุรการโครงการปริญญาตรี  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 

LLB-101 7501  

ตอ 101 

26. นางสาวดวงทิพย ไชยทิพยอาสน ธุรการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 

SC9-506 7505 

27. นางสาวศิริพร   จิวสุวรรณ ธุรการโครงการหลกัสตูรบริหารธุรกิจบณัฑติ 

สาขาวิชาการบญัชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 

SC9-506 7505 

28. นางสาวพรพรรณ เลาสมบูรณ ธุรการโครงการปริญญาตรี   

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 

SC11 ชั้น 1 7327 

29. นางสาววรรณภา คําดี ธุรการโครงการปริญญาตรี  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ) 

SC9-329 7328 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

30. นางสาวศิริจันทร เชียรชัยแสน ธุรการโครงการปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) SC9-507 7504 

31. นางสาวพิชญากร พิมพา ธุรการศูนยสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี SC4 ชั้น 1 7612 

32. นางชนาพร สิงโตทอง เจาหนาท่ีประสานงานดานกิจกรรมนิสิต อาคารกิจการ

นิสิต ศวท 
7104 

33. 

34. 

35. 

นางสาวจิติมา 

นางสาวอทิตยา 

นางสาวนันทวัน 

เสืองามเอี่ยม 

ศรีพรรณทอง  

ใจเย็น 

เจาหนาท่ีประสานงานบริการการศึกษา SC9-114 7138 

 

  รหัสสาขาวิชา (แบงตามหลักสูตร) . 
 

รหัส หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี 

Q02 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q03 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q04 วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

Q05 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q06 วท.บ.(เคมี) 

Q07 วท.บ.(ฟสิกส) 

Q08 บธ.บ.(การจัดการ)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q09 วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

Q10 บธ.บ.(การตลาด) ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q11 วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต) 

Q13 บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ  

โครงการจดัตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

Q14 บธ.บ.(การบัญชีบริหาร)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q16 ศศ.บ.(นวัตกรรมการทองเท่ียว) 

Q17 ศศ.บ.(ภาษาตะวันออก) 

Q18 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) 

 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

XQ01 วท.ม.(วิทยาการพืช) 

XQ02 วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม) 

XQ03 วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภณัฑ) 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลติภณัฑ) 

XQ04 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) นานาชาต ิ

ปร.ด.(ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล) นานาชาต ิ

XQ05 วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) 

XD06 วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

XD19 วท.ม.(เคมี) 

XH61 ศศ.ม.(รัฐศาสตร) ภาคพิเศษ 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายสําหรับนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2559 

 

           คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร           ภาคตนและภาคปลาย ภาคฤดูรอน 

ภาคปกติ (กลุมสังคมศาสตร) ประกอบดวย 

    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    - สาขาวิชารัฐศาสตร (การปกครอง) 

    - สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว 

    - สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ) 

    - สาขาวิชาการจัดการ 

    - สาขาวิชาการตลาด 

    - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

    - สาขาวิชาการบัญชีบรหิาร 

    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 

  

12,900 2,500 

ภาคปกติ (กลุมวิทยาศาสตร) ประกอบดวย 

    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

    - สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

    - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    - สาขาวิชาเคม ี

    - สาขาวิชาฟสิกส 

    - สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

    - สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

16,300 2,500 

โครงการภาคพิเศษ* 

    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    - สาขาวิชาการจัดการ 

    - สาขาการตลาด 

    - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

    - สาขาวิชาการบัญชีบรหิาร 

    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

    - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

27,700 

26,700 

26,700 

25,000 

28,200 

34,700 

34,700 

 

10,000 

8,000 

8,000 

7,000 

8,000 

10,500 

10,500 

*อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนสิิตปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ เชน คาสมัคร คาประกันของเสียหาย

สําหรับนิสิตแรกเขา คาบัตรประจาํตัวนสิิตแรกเขา คาเอกสารมอบตัวแรกเขา เปนตน โดยเปนไปตามประกาศของโครงการภาคพิเศษ 

 

หมายเหตุ  1. คาธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได 

 2. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากนี้ใหดูจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       3. รายละเอียดนอกจากนี้ ศึกษาเพ่ิมเติมท่ี เว็ปไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      

                 http://www.ku.ac.th 

 

http://www.ku.ac.th/
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

  รายช่ือเว็บไซตท่ีนิสิตตองอานขอมูลเพ่ิมเติมอยูเสมอ . 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th/ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน http://www.kps.ku.ac.th/ 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร http://www.flas.kps.ku.ac.th/ 

งานกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร http://sa.flas.kps.ku.ac.th/ 

กองบริหารวิชาการและนิสิต http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th 

ระบบการลงทะเบียนเรียน https://webregis.ku.ac.th/ 

ระบบสารสนเทศนิสิต https://std.regis.ku.ac.th/ 

ระบบทรานสคริปตกิจกรรม http://nisit.kasetsart.org/ 

ระบบประเมินการเรียนการสอน https://eassess.ku.ac.th/ 

งานแนะแนวและทุนการศึกษา http://www.guidance.psd.kps.ku.ac.th/ 

สํานักบริการคอมพิวเตอร http://www.cpc.ku.ac.th/ 

องคการบริหารองคการนิสิต กําแพงแสน http://kusab.nisit.kps.ku.ac.th/ 

ชมรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน http://sbo.ku.ac.th/index.html 

งานวิเทศสัมพันธ http://www.intaff.ku.ac.th/intro.html 

สํานักงานหอสมุดกําแพงแสน http://lib.kps.ku.ac.th/ 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

พ.ศ. 2559 
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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 . 
 

1.  ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 
 

2.  ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อยอ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (English) 

ชื่อยอ B.A. (English) 
 

3.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ภาษาศาสตร 

 ภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ 

2. มีความรอบรูทางภาษาอังกฤษอยางดี สามารถนําความรูมาปรับใชในการประกอบอาชีพและ 

 ศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถคิดวิเคราะห และแกไขปญหาไดดี 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และวิชาชีพในอนาคต 

 

4.แนวทางการประกอบอาชีพ 

           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะการใชภาษา 

ซ่ึงผูสําเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได คือ 

 1. อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ 

      2. นักแปลภาษาอังกฤษเชนแปลบทความขาวเรื่องสั้นเปนตน 

 3. บุคลากรในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ เชน มัคคุเทศก พนักงานโรงแรม พนักงานตอนรับบ 

        เครื่องบิน 

4 บุคลากรในองคกรธุรกิจระหวางประเทศ หรือหนวยงานท่ีตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  

        เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธในหนวยงานของรัฐ 

5. บรรณาธิการ 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร 

 5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต  

          5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 

  1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

     -  กลุมสาระอยูดีมีสุข        ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

  -  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

             -  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร   ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

                        -  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

   -  กลุมสาระสุนทรียศาสตร     ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

2)   หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 

  - วิชาเฉพาะบังคับ        72 หนวยกิต 

• กลุมวิชาภาษาศาสตร วรรณคดีและการแปล  18 หนวยกิต 

• กลุมวิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ     9 หนวยกิต 

• กลุมวิชาทักษะภาษา      45 หนวยกิต 

      - วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

 

5.3  รายวิชา 

           1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

           1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา        1(0-2-1) 

   (Physical Education Activities)  และใหเลือกเรียนจากรายวิชาใน

หมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

                    1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ        ไมนอยกวา          3 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไม

นอยกวา  3 หนวยกิต 

                    1.3 กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร      ไมนอยกวา    13 หนวยกิต 

- วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา (ยกเวนภาษาอังกฤษ)  9( - - ) 

  - วิชาภาษาไทย     3( - - ) 

  - วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร   1( - - ) 

                    1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ไมนอยกวา        5 หนวยกิต 

        01999111  ศาสตรแหงแผนดิน             2(2-0-4) 

     (Knowledge of the Land) 

และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมือง

โลก       ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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   1.5  กลุมสาระสุนทรียศาสตร         ไมนอยกวา     3

 หนวยกิต 

       ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ

สุนทรียศาสตร 

2)   หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา   102          หนวยกิต 

     2.1) วิชาเฉพาะบังคับ                        7    หนวยกิต 

       - กลุมวิชาภาษาศาสตร วรรณคดี และการแปล  18    หนวยกิต 

01372212 ภาษาศาสตรเบื้องตน              3(3-0-6) 

  (Introduction to Linguistics) 

01372313 ภาษาศาสตรกับการประยุกต     3(3-0-6) 

 (Linguistics and Its Application) 

01373202 การตีความวรรณคดี       3(3-0-6) 

 (Interpreting Literature) 

01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล     3(3-0-6) 

 (Classical Mythology and The Bible) 

01355261** การแปลจากอังกฤษเปนไทย      3(3-0-6) 

 (Translation from English into Thai) 

01355362** การแปลจากไทยเปนอังกฤษ    3(3-0-6) 

 (Translation from Thai into English) 

   -  กลุมวิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ   9       หนวยกิต 

01355281** ระบบภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

 (English Language Systems) 

01355382** ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

 (English Sound Systems)  

01355383** ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  3(3-0-6) 

 (English Varieties and Cultures of English Native Speakers) 

-  กลุมวิชาทักษะภาษา     45      หนวยกิต 

01355116** ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to English Grammar and Structure)                                 

01355117 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 
 

01355118** ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to English Reading and Writing Skills) 
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01355211** โครงสรางภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

 (English Structure) 

01355212 โครงสรางภาษาอังกฤษข้ันสูง    3(3-0-6) 

 (Advanced English Structure) 

01355221 การอานภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

 (English Reading) 

01355231** การเขียนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

 (English Writing) 

01355232** ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 (Integrated English Reading and Writing Skills)   

01355241** การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

  (English Listening-Speaking) 

01355331** ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(3-0-6) 

                  (Advanced Integrated English Reading and Writing Skills) 

01355341 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมนุมชน    3(3-0-6) 

 (Public Speaking in English) 

01355431** ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง   3(3-0-6) 

 (Advanced Integrated English Language Skills)  

01355432** ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ  3(3-0-6) 

 (English for Job Application and Further Studies)  

01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตน   3(3-0-6) 

 (Introduction to Research Writing in English) 

01355443 ทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 (Project Presentation Skills in English) 

    2.2)  วิชาเฉพาะเลือก      ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

        ใหเลือกเรียน 1 หรือ 2 กลุมวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

หรือใหเลือกเรียน 1 หรือ 2 กลุมวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 15  

หนวยกิต จากรายวิชานอกกลุมวิชา หรือนอกสาขาวิชา หรือนอกภาควิชา หรือนอกคณะท่ีเก่ียวของ โดย

ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา ท้ังนี้วิชาท่ีเลือกท้ัง 15 หนวยกิต    

หรือมากกวาตองอยูในกลุมวิชาเดียวกันเทานั้น ดังตัวอยางตอไปนี้ กลุมวิชา

ภาษาตางประเทศอ่ืนๆ กลุมวิชาการเดินทางทองเท่ียว กลุมวิชาการโรงแรม กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา 

กลุมวิชาสื่อสารมวลชน เปนตน 
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-  กลุมวิชาการแปล  

01355363** การแปลข้ันสูงจากอังกฤษเปนไทย   3(3-0-6) 

 (Advanced Translation from English into Thai) 

01355364** การแปลข้ันสูงจากไทยเปนอังกฤษ   3(3-0-6) 

 (Advanced Translation from Thai into English) 

01355365** การแปลดานสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 

 (Translation in Mass Communication) 

01355366** การแปลดานพาณิชยศาสตร     3(3-0-6)  

 (Translation in Commerce) 

01355367** การแปลดานวิทยาศาสตร     3(3-0-6) 

 (Translation in Science) 

01355368** การแปลดานนิติศาสตร     3(3-0-6) 

 (Translation in Law)   

01355369** การแปลดานวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

 (Translation in Culture) 

01355390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01355490 สหกิจศึกษา       6 

 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                   1 - 3 

                                   (Selected Topics in English) 

                           01355498     ปญหาพิเศษ                                                        1 - 3 

                                             (Special Problems) 

-  กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจและส่ือสารมวลชน 

01355251** ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

 (Communicative Business English) 

01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ    3(3-0-6) 

 (Business English Writing) 

01355253** ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการโลจิสติกส    3(3-0-6) 

 (English for Logistics Management) 

01355254* ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (English for International Trade Communication) 

01355255* ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (English for International Trade Negotiation) 
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01355256 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวารสารศาสตร   3(3-0-6) 

 (English for Journalism) 

01355257 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณา  3(3-0-6) 

 (English for Public Relations and Advertising) 

01355258 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางโทรทัศนและวิทยุ  3(3-0-6) 

   (English for Television and Radio Communication)  

01355259* ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการสํานักงาน   3(3-0-6) 

 (English for Office Management) 

01355353*    ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารขามวัฒนธรรมใน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                 3(3-0-6) 

(English for Intercultural Communication in ASEAN Economic Community) 

01355354* ทักษะการเขียนบทภาพยนตร โทรทัศน                       3(3-0-6)    

และสารคดีเปนภาษาอังกฤษ                    

                  (English Script Writing Skills for Film, Television 

and  Documentary) 

01355390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01355490 สหกิจศึกษา       6 

 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                   1 - 3 

                                   (Selected Topics in English) 

                           01355498     ปญหาพิเศษ                                                      1 - 3 

                                             (Special Problems) 

          -  กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 

01355271** ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานตอนรับ 3(3-0-6) 

 บนเครื่องบิน  

 (English for Ground and Flight Attendants) 

01355273** ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก     3(3-0-6) 

           (English for Tourist Guides) 

01355274** ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม    3(3-0-6) 

           (English for Hotel Business) 

01355276** ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

 (English for Tourism) 

 



16 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01355278* ภาษาอังกฤษเพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

 (English for International Relations) 

01355390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01355490 สหกิจศึกษา       6 

 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                    1 - 3 

                                   (Selected Topics in English) 

                           01355498     ปญหาพิเศษ                                                       1 - 3 

                                             (Special Problems) 

           -  กลุมวิชาภาษาศาสตรและวรรณคดีอังกฤษ  

01372201 โครงสรางของคําในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 (Word Structure in English) 

01372202  คําและความหมายในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 (Word and Meaning in English) 

01372203 ภาษากับสื่อ      3(3-0-6) 

 (Language and Media) 

01372205  เทคนิคการเรียนรูภาษาตางประเทศ   3(3-0-6) 

 (Foreign Language Learning Techniques) 

01372211 มนุษยกับภาษา     3(3-0-6) 

 (Man and Language) 

01372222 หลักการแปล        3(3-0-6) 

 (Principles of Translation)   

01372311 การวิเคราะหหนวยคําและโครงสรางประโยค   3(3-0-6) 

  (Morphological and Syntactical Analysis) 

01372411 ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

 (Language in Socio-cultural Context) 

01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ   3(3-0-6) 

 (Periods and Movements in Literature and Art) 

01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ     3(3-0-6) 

 (Evolution of English Literature) 

01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน    3(3-0-6) 

 (Evolution of American Literature) 

 



17 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01373332 กวีนิพนธ       3(3-0-6) 

 (Poetry) 

01373333 การละคร      3(3-0-6) 

 (Drama) 

01373334 วรรณกรรมสําหรับเด็กนานาชาติ   3(3-0-6) 

 (International Children’s Literature) 

01373441 งานของเชกสเปยร     3(3-0-6) 

 (Shakespeare’s Works) 

01373455 บันเทิงคดีกับภาพยนตร    3(3-0-6) 

 (Fiction and Film) 

01355390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01355490 สหกิจศึกษา       6 

 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                     1 - 3 

                                   (Selected Topics in English) 

                           01355498     ปญหาพิเศษ                                                        1 - 3 

                                             (Special Problems) 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ความหมายของเลขประจําวิชา 

ความหมายของเลขประจําวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  

เลขลําดับท่ี 1-2 (01) หมายถึง    วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับท่ี 3-5  (355) หมายถึง    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

เลขลําดับท่ี 6  หมายถึง    ระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

0   หมายถึง  กลุมวิชาสําหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 

1   หมายถึง  กลุมวิชาโครงสรางภาษา 

2   หมายถึง  กลุมวิชาทักษะการอาน 

3   หมายถึง  กลุมวิชาทักษะการเขียน 

4   หมายถึง  กลุมวิชาทักษะการฟง - การพูด 

5   หมายถึง  กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจและสื่อสารมวลชน  

6   หมายถึง  กลุมวิชาการแปล 

7  หมายถึง กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 

8   หมายถึง  กลุมวิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 

9   หมายถึง  กลุมวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง ปญหาพิเศษ  

เลขลําดับท่ี 8  หมายถึง   ลําดับวิชาในแตละกลุม 

 

          6.  แผนการศึกษา  

              6.1 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

                    ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                 จาํนวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355116 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

01355117 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา        1(0-2-1) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระดีมีสุข       3( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ     3( - - ) 

วิชาภาษาตางประเทศ        3( - - )

 วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร       1( - - ) 

          รวม              20( - - ) 

   



19 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                    ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2                                               จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)                                   

01355118 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

01355211 โครงสรางภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน        2(2-0-4) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข      2( - - ) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร      3( - - )

     วิชาภาษาตางประเทศ                 3( - - ) 

     วิชาภาษาไทย         3( - - ) 

         รวม              19( - - )

  

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                             จํานวนหนวยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   01355212 โครงสรางภาษาอังกฤษข้ันสูง       3(3-0-6) 

   01355221 การอานภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

   01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

   01355241 การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 

   01372212 ภาษาศาสตรเบื้องตน        3(3-0-6) 

     วิชาภาษาตางประเทศ        3( - - ) 

         รวม               18( - - ) 
 

 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  2                                             จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355232 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

   01355261 การแปลจากอังกฤษเปนไทย      3(3-0-6) 

   01355281 ระบบภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

          วิชาเฉพาะเลือก                  9( - - ) 

         รวม              18( - - ) 

 

 

 

 

                   



20 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                    ปท่ี 3  ภาคการศึกษา 1                                               จํานวนหนวยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

   01355331 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(3-0-6) 

   01355362 การแปลจากไทยเปนอังกฤษ           3(3-0-6) 

   01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

   01372313 ภาษาศาสตรกับการประยุกต       3(3-0-6) 

   01373202 การตีความวรรณคดี        3(3-0-6) 

          วิชาเฉพาะเลือก         6( - - ) 

         รวม                21( - - )  

 

                   ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                               จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

  01355341 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมนุมชน       3(3-0-6) 

01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา     3(3-0-6)

 01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล       3(3-0-6)

   วิชาเฉพาะเลือก                  9( - - ) 

        รวม               18( - - ) 
 

                   ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                              จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง       3(3-0-6)

 01355432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ     3(3-0-6)

   วิชาเฉพาะเลือก                  6( - - )

   วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 

         รวม              15( - - ) 

 

                   ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                              จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

  01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตน      3(3-0-6)

  01355443 ทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 

         รวม               9( - - ) 

 

 



21 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

             6.2  แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

                     ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1                                              จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355116 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน               3(3-0-6) 

01355117 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน               3(3-0-6) 

01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา                  1(0-2-1) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระดีมีสุข        3( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     3( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ      3( - - ) 

วิชาภาษาตางประเทศ          3( - - )

 วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร                   1( - - ) 

          รวม              20( - - ) 

 

                   ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2                                               จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355118 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

01355211 โครงสรางภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน        2(2-0-4) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข      2( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร      3( - - )

    วิชาภาษาตางประเทศ        3( - - ) 

    วิชาภาษาไทย         3( - - ) 

         รวม              19( - - )

  

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                              จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355212  โครงสรางภาษาอังกฤษข้ันสูง       3(3-0-6) 

01355221  การอานภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

01355231  การเขียนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

01355241  การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 

01372212  ภาษาศาสตรเบื้องตน        3(3-0-6) 

  วิชาภาษาตางประเทศ        3( - - ) 

         รวม              18( - - ) 
 

 

 



22 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                                     จํานวนหนวยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355232 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 

01355261  การแปลจากอังกฤษเปนไทย       3(3-0-6) 

01355281  ระบบภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

       วิชาเฉพาะเลือก                  12( - - ) 

         รวม               21( - - ) 

 

                    ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                   จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355331  ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง    3(3-0-6) 

01355362  การแปลจากไทยเปนอังกฤษ           3(3-0-6) 

01355382  ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

01372313  ภาษาศาสตรกับการประยุกต       3(3-0-6) 

01373202  การตีความวรรณคดี        3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก         3( - - ) 

  วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 

       รวม              21( - - )  

 

                   ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                              จํานวนหนวยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355341  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมนุมชน       3(3-0-6) 

01355383  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา     3(3-0-6) 

01355390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 

01373212  ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล       3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก                  9( - - ) 

       รวม              19( - - ) 

 

                     ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                            จํานวนหนวยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)                         

  01355490  สหกิจศึกษา                                        6   

       รวม                              6 
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                     ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                             จํานวนหนวยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง       3(3-0-6) 

01355432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ     3(3-0-6) 

01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตน      3(3-0-6) 

01355443 ทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

    วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 

         รวม              15( - - ) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว 

พ.ศ. 2559 
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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว พ.ศ. 2559 . 
 

1. 1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว  

      ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  

2. ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม   ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการทองเท่ียว) 

 ชื่อยอ   ศศ.บ. (นวัตกรรมการทองเท่ียว)  

      ชื่อเต็ม   Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  

 ชื่อยอ   B.A. (Tourism Innovation) 

 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 (ใชขอมูลเดิม) 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

 (ใชขอมูลเดิม) 

5 เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร            ไมนอยกวา 138        หนวยกิต  

5.2 โครงสรางหลักสูตร    

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร         ไมนอยกวา 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                    ไมนอยกวา    

    138 

      30 

หนวยกิต 

หนวยกิต 

         -  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  4 หนวยกิต 

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต 

         - กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  5 หนวยกิต 

         - กลุมสาระสุนทรียศาสตร   5 หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข   3 หนวยกิต 

   

        (2) หมวดวิชาเฉพาะ                         ไมนอยกวา    96 หนวยกิต 

         - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                         ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

         - วิชาเฉพาะ 72 หนวยกิต 

                    - วิชาเฉพาะเลือก                48 หนวยกิต 

-  วิชาเฉพาะบังคับ 24 หนวยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

(4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ      ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 
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5.3 รายวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                 ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ        4      หนวยกิต 

  01321101 ผูประกอบการรุนใหม     3 (3-0-6)  

          (Modern Entrepreneur) 

  01200101       การคิดเชิงนวัตกรรม     1 (1-0-2) 

    (Innovative Thinking) 

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร       13      หนวยกิต 

  01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 

    (Thai Language for Communication) 

  01371111  สื่อสารสนเทศ      1 (1-0-2) 

    (Information Media) 

และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระภาษากับการ

สื่อสาร” ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

- กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก        5        หนวยกิต 

  01999111  ศาสตรแหงแผนดิน     2 (3-2-1) 

    (Knowledge of the Land) 

 และเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระพลเมืองไทย พลเมืองโลก”  

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร                   5     หนวยกิต 

 01240011      การออกแบบในชีวิตประจําวัน                         3 (3-0-6) 

           (Design in Everyday Life) 

และเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระสุนทรียศาสตร” ไมนอยกวา 3 

หนวยกิต 

        -    กลุมสาระอยูดีมีสุข          3       หนวยกิต 

  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1 (0-2-1) 

    (Physical Education Activities) 

และเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป “กลุมสาระอยูดีมีสุข” ไมนอยกวา 2 หนวย

กิต 
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  (2) หมวดวิชาเฉพาะ                  ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 

  - กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 24 หนวยกิต 
 

01390111 การทองเท่ียวในพลวัตโลก  3 (3-0-6) 

 (Tourism in Global Dynamics)  

01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ืองานบริการ 3 (3-0-6) 

 (Psychology and Cross-culture Communication for Services)  

01390113 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร 3 (3-0-6) 

 (Introduction to Lodging and Food Service Business)  

01390114 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม  

นิทรรศการและงานกิจกรรมพิเศษ 

3 (3-0-6) 

 (Introduction to MICE and Event Business) 

01390215 การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 (Transportation for Tourism) 

01390216 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 (Tourist Behavior) 

01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 (2-2-5) 

 (Information Technology for Tourism Industry)  

01390319 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 (Human Resource Management in Tourism Industry) 
 

- กลุมวิชาเฉพาะบังคับ  72 หนวยกิต 
 

01390221 การจัดนําเท่ียวและงานมัคคุเทศก 3 (2-2-5) 

 (Organization of Tours and Tour Guiding)  

01390231 ทรัพยากรการทองเท่ียว 3 (3-0-6) 

 (Global and Thai Cultural Tourism Resources)  

 01390341 การจัดการธุรกิจนําทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  3 (3-0-6) 

 (Creative Tour Business Management) 

 01390342 การตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียว  3 (3-0-6) 

 (Creative Marketing for Tourism)  

 01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว  2 (2-0-4) 

 (Quantitative Methods in Tourism) 

 01390451 โครงงานนวัตกรรมการทองเท่ียว  3 (1-4-6) 
  (Tourism Innovation Project) 

 



29 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 01390452 การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน   3 (3-0-6) 

 (Sustainable Tourism Resource Development) 

 01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือนวัตกรรมการทองเท่ียว     3 (2-2-5) 

 (Basic Research Methodology for Tourism Innovation) 

 01390497 สัมมนา     1 (1-0-2) 

 (Seminar) 
 

- กลุมวิชาเฉพาะเลือก      48 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรมพิเศษ ไมนอยกวา 

12 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

01390361 การจัดการการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 3 (2-2-5) 

 (Meeting and Incentive Tour Management)  

01390362 การจัดการการประชุมนานาชาติ 3 (2-2-5) 

 (International Convention Management)  

01390363 การจัดการนิทรรศการ 3 (2-2-5) 

 (Exhibition Management)  

01390364 การจัดการเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ 3 (2-2-5) 

 (Festival and Special Event Management) 

01390365 การจัดการสถานท่ีจัดงาน 3 (3-0-6) 

 (Venue Management)  

01390366 งานกิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6) 

 (Event as Marketing Communication Tool)  

 

2) กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

01390344 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา  3 (2-2-5) 

 (Front Office Operations and Management) 

01390372 การดําเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-5) 

 (Food & Beverage Service Operations)  

01390373 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน 3 (2-2-5) 

 (Housekeeping Operations and Management)  

01390374 การดําเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง 3 (2-2-5) 

 (Catering Operations and Management)  

01390375 หลักศิลปะการประกอบอาหาร 3 (2-3-6) 

 (Principles of Culinary Arts) 
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01390376 หลักศิลปะการทําขนมอบ 3 (2-3-6) 

 (Principles of Baking and Pastry Arts)  

01390377 การจัดการรานอาหาร 3 (2-2-5) 

 (Restaurant Management)  

01390471 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 

 (Hospitality Facilities Planning and Management)  

01390472 การจัดการรายไดในอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 

 (Revenue Management in the Hospitality Industry)  

01390473 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 

 (Quality Management in the Hospitality Industry)  

01390474 การจัดซ้ือสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 

 (Purchasing for Hospitality Industry)  

 

3) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 

จํานวน 5 รายวิชา (15 หนวยกิต) ซ่ึงจะตองศึกษามาจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศ 9 หนวยกิต ในหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไปมากอนแลว และศึกษาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสองภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว 

จํานวน 3 รายวิชา (9 หนวยกิต) 

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

   

(4) หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ        ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

 การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในชวงภาคฤดูรอนตั้งแตชั้นปท่ี 2ข้ึนไปไมนอยกวา 400 ชั่วโมงตอ

ครั้ง รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 800 ชั่วโมงในหมวดฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

01390490   สหกิจศึกษา  6 

                 (Co-operative Education)   
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6. แผนการศึกษา 

    6.1แนวการจัดชั้นเรียนแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขานวัตกรรมการทองเท่ียว 

ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตร   

         ความหมายของเลขรหัสประจํา วิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการทองเท่ียว 

ประกอบดวยตัวเลข 8 หลักมีความหมายดังนี้ 

เลขลําดับท่ี 1 – 2 (01)                                หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับท่ี 3 – 5 (390)                                                 หมายถึง สาขาวิชาการทองเท่ียว 

เลขลําดับท่ี 6                                                                      หมายถึง ระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี 7 มีความหมายดังตอไปนี้  

                 1 หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

                 2 หมายถึง กลุมวิชาการปฏิบัติงานดานการทองเท่ียว  

                 3 หมายถึง กลุมวิชาทรัพยากรการทองเท่ียว  

                 4 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการและการตลาดการทองเท่ียว  

                 5 หมายถึง กลุมวิชาการวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียว  

                 6 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัลการประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรมพิเศษ 

 

                 7 หมายถึง กลุมวิชาการจัดการธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร  

                 9 หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา วิจัย และปญหาพิเศษ  

เลขลําดับท่ี 8                                                                        หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละกลุม 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2(3-2-1)  

01132101      ผูประกอบการรุนใหม 3(3-0-6)  

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

01371111 สื่อสารสนเทศ  1(1-0-2)  

01390111 การทองเท่ียวในพลวัตโลก  3(3-0-6) 

01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ืองานบริการ  3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - ) 

รวม 18( - - ) 

 

 

 

 

 

 



32 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01200101  การคิดเชิงนวัตกรรม  1(1-0-2)  

01240011 การออกแบบในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

01390113 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร  3(3-0-6) 

01390114 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 

การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรมไทยศึกษา 

3(3-0-6) 

01999021       ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษากับการสื่อสาร 

3(- -) 

 

2(- -) 

          3(- -) 

รวม 21( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01390215 การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว  3(3-0-6) 

01390216 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 3(3-0-6) 

01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว  3(2-2-5)  

01390231 ทรัพยากรการทองเท่ียว  3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษากับการสื่อสาร  3( - - ) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาอยูดีมีสุข  2(- -)  

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ  3( - - ) 

รวม 17( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01390221 การจัดนําเท่ียวและงานมัคคุเทศก  3(2-2-5)  

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 

การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 

การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 3(- - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ  3(- - ) 

รวม 21( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคฤดูรอน การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 400 ชั่วโมง 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01390452  การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน  

วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษงานอาชีพ  3(--) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง  3(--) 

รวม 18( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01390318 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว  3(3-0-6) 

01390342 การตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

01390343 วิธีเชิงปริมาณเพ่ือการทองเท่ียว  2(2-0-5)  

01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

01390497 สัมมนา 1(1-0-1)  

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 

วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง 

3(2-2-5) 

 

 

3(- -) 

 

3(- -) 

รวม 21(--) 

 

ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 400 ชั่วโมง 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01390341 การจัดการธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค  3(3-0-6)  

01390451 โครงงานนวัตกรรมการทองเท่ียว 

วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ  

วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง  

3(1-4-6) 

3(--) 

 

3(--) 

 วิชาเลือกเสรี 

วิชาเลือกเสรี 

3(--) 

3(--) 
 

รวม 18( - -)   
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01390490  สหกิจศึกษา 6 

รวม 6 

 

 

 



35 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ) 

พ.ศ. 2555 



36 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ) พ.ศ. 2555 . 
 

1.  ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 
 

2.  ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก) 

ชื่อยอ ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) 

ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Eastern Languages) 

ชื่อยอ B.A. (Eastern Languages) 
 

3.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบอาชีพไดเปนอยางดี  

 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม เปนผู ที ่มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ความคิดริเริ่มสรางสรรคและวิจารณญาณ สามารถดํารงตนอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข  
 

4.  แนวทางการประกอบอาชีพ 

 1. พนักงานบริษัทหรือหนวยงานท่ีติดตอกับประเทศจีน        

  2. พนักงานของสถานประกอบการดานการทองเท่ียวและการบริการ 

  3. ลาม นักแปลภาษาจีน  

  4. มัคคุเทศกภาษาจีน  

  5. เจาหนาท่ีในกระทรวงตางประเทศ สถานทูต 

 6. อาจารยผูสอนภาษาจีน ตามสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันสอนภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5.  เนื้อหาหลักสูตร 

 5.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  138  หนวยกิต 

 5.2  โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา   30   หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาภาษา 15  หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาสังคมศาสตร 4 หนวยกิต 

 -  กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา      102   หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะบังคับ 54 หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะเลือก 48  หนวยกิต 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา       6    หนวยกิต 

5.3  รายวิชา 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6  หนวยกิต 

 เลือกศึกษาวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

 ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตร  4  หนวยกิต 

 เลือกศึกษาวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตรในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 4 หนวยกิต   

 - กลุมวิชามนุษยศาสตร  3  หนวยกิต 

 เลือกศึกษาวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 3 หนวยกิต   

 - กลุมวิชาภาษา  15 หนวยกิต 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 9( - - ) 

 และเลือกศึกษาวิชาภาษาไทยในหมวดศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 6 หนวยกิต   

 - กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต    

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา(Physical Education Activities) 1,1 (0 -2 -1 )    

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา  102 หนวยกิต 

  - วิชาเฉพาะบังคับ           54 หนวยกิต 

  กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ                  

  01394211*   ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน            3(3-0-6) 

   (Language in Chinese Culture Circle) 

                              01396111*     ภาษาจีนธุรกิจ I     3(3-0-6) 

                                            (Business Chinese I) 



38 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                              01396112*     ภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 

                                             (Business Chinese II) 

                              01396141*       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I    3(3-0-6) 

                                             (Business Chinese Conversation I) 

                              01396142*       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II    3(3-0-6) 

                                           (Business Chinese Conversation II) 

                              01396211*       ภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 

                                               (Business Chinese III) 

                              01396212*       ภาษาจีนธุรกิจ IV     3(3-0-6) 

                                           (Business Chinese IV) 

                              01396221*    การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I   3(3-0-6) 

         (Chinese Reading for Career I) 

                              01396222*    การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II   3(3-0-6) 

         (Chinese Reading for Career II) 

                              01396231*   การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

     (Chinese Writing for Communication) 

 01396241*    สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III    3(3-0-6) 

         (Business Chinese Conversation III) 

                              01396242*   สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV    3(3-0-6) 

  (Business Chinese Conversation IV) 

                              01396281*    ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

         (Chinese for Sociocultural Studies) 

                              01396311*      ภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 

                                            (Business Chinese V) 

                              01396312*      ภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 

                                            (Business Chinese VI) 

                              01396341*    สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V    3(3-0-6) 

    (Business Chinese Conversation V) 

                              01396342*   สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI    3(3-0-6) 

        (Business Chinese Conversation VI) 

01452241     ประวัติศาสตรจีน ญี่ปุน และเกาหลีรวมสมัย   3(3-0-6) 

   (Contemporary History of China, Japan and Korea)  
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  - วิชาเฉพาะเลือก                   ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

      01396321*     งานประพันธจีน I     3(3-0-6) 

                       (Chinese Literary Works I) 

      01396322*     งานประพันธจีน II    3(3-0-6) 

    (Chinese Literary Works II) 

                           01396323* การอานภาษาจีนผานสื่อสิ่งพิมพ   3(3-0-6) 

                 (Chinese Reading through Published Materials) 

                              01396361*    ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

       (Chinese for Business Public Relation) 

      01396371*     ภาษาและวัฒนธรรมในองคกรจีน   3(3-0-6) 

         (Language and Culture in Chinese Corporate)  

  01396381*   ภาษาจีนเพ่ือการเมืองและเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 

         (Chinese for Politics and Economics) 

           01396390*   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

         (Cooperative Education Preparation) 

                              01396411* ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู    3(3-0-6) 

                (Chinese for Proficiency Test) 

 01396431*  การเขียนภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ   3(3-0-6) 

           (Chinese Writing for Career) 

                              01396441* ภาษาจีนเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

                 (Chinese for Business Presentation) 

                              01396451*     การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ   3(3-0-6) 

                (Chinese Business Translation) 

                              01396452*    ภาษาจีนเพ่ือการลามในธุรกิจ   3(3-0-6) 

                (Chinese for Business Interpretation) 

                              01396461*   ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม    3(3-0-6) 

                (Chinese for Hotel Business) 

                              01396462*   ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน    3(3-0-6) 

                (Chinese for Airline Business) 

                              01396463*    ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว   3(3-0-6) 

       (Chinese for Tourism Business) 

                             01396464*      ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ   3(3-0-6) 

       (Chinese for International Trade) 
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                             01396490*    สหกิจศึกษา     6 

                                               (Cooperative Education) 

    และเลือกศึกษารายวิชาในกลุมวิชาอ่ืนอีก    ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

               (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

  ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก 

  ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

  เลขลําดับท่ี 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

  เลขลําดับท่ี 3-5 (394) หมายถึง สาขาวิชาภาษาตะวันออก  

  เลขลําดับท่ี 3-5 (396) หมายถึง สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  

  เลขลําดับท่ี 3-5 (397) หมายถึง สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ  

  เลขลําดับท่ี 6  หมายถึง ระดับชั้นป 

  เลขลําดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

   0      หมายถึง กลุมวิชาสําหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 

   1      หมายถึง กลุมวิชาทักษะรวม และโครงสรางภาษา 

   2      หมายถึง กลุมวิชาทักษะการอาน 

   3      หมายถึง กลุมวิชาทักษะการเขียน 

   4      หมายถึง กลุมวิชาทักษะการฟง - การพูด 

   5      หมายถึง กลุมวิชาการแปล 

   6      หมายถึง กลุมวิชาชีพ 

   7      หมายถึง กลุมวิชาธุรกิจ 

   8      หมายถึง กลุมวิชาสหวิทยาการ 

   9      หมายถึง กลุมวิชาวิชาสหกิจศึกษา 

  เลขลําดับท่ี 8     หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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6  แผนการศึกษา  

 6.1 แผนไมเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

 ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  1             จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396111 ภาษาจีนธุรกิจ I       3(3-0-6) 

  01396141      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I                 3(3-0-6) 

                  01355xxx ภาษาอังกฤษ                            3( - - ) 

                      วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร   4( - - ) 

                วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( - - ) 

    วิชาภาษาไทยในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3( - - ) 

          รวม 19( - - ) 

 
 

 ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396112   ภาษาจีนธุรกิจ II                    3(3-0-6) 

                   01396142      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 

  01452241     ประวัติศาสตรจีน ญี่ปุน และเกาหลีรวมสมัย            3(3-0-6) 

  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                     2(0-4-2) 

  01355xxx ภาษาอังกฤษ                               3( - - ) 

           วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร            3( - - )  

    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( - - )  

                             รวม    20( - - ) 

 
 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                          จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

  01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III      3(3-0-6) 

  01396221  การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I    3(3-0-6) 

  01396241  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 

  01396281   ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม         3(3-0-6) 

  01355xxx ภาษาอังกฤษ                       3( - - ) 

                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                               3( - - )  

                             รวม    18( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2            จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง)                                                          

  01394211       ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน           3(3-0-6) 

  01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV      3(3-0-6) 

  01396222  การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II    3(3-0-6) 

  01396231   การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

  01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV              3(3-0-6) 

                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                               3( - - )  

                                     รวม   18( - - ) 

 
 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396311        ภาษาจีนธุรกิจ V      3(3-0-6) 

                 01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 

    วิชาภาษาไทยในหมวดศึกษาท่ัวไป       3( - - ) 

                 วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา                            6( - - )  

                             วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                          3( - - )    

                                       รวม    18( - - ) 

 
 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                          จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396312   ภาษาจีนธุรกิจ VI          3(3-0-6) 

  01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 

                  วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา                             6( - - )  

                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                          3( - - )  

                              วิชาเลือกเสรี                                                       3( - - ) 

          รวม    18( - - ) 

 
 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

                  วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา                         12( - - )  

                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                                3( - - )  

                       รวม   15( - - ) 
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 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

                  วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา                      9( - - )  

                              วิชาเลือกเสรี                                                       3( - - ) 

                 รวม    12( - - ) 

 

 6.2. แผนเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

 ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  1                         จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396111 ภาษาจีนธุรกิจ I          3(3-0-6) 

    01396141      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I      3(3-0-6) 

  01355xxx ภาษาอังกฤษ                            3( - - )                             

    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร   4( - - ) 

                วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( - - ) 

    วิชาภาษาไทยในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3( - - ) 

          รวม 19( - - ) 
 

 ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396112   ภาษาจีนธุรกิจ II                            3(3-0-6) 

  01396142      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 

  01452241     ประวัติศาสตรจีน ญี่ปุน และเกาหลีรวมสมัย            3(3-0-6) 

  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                     2(0-4-2) 

  01355xxx ภาษาอังกฤษ                               3( - - ) 

           วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร            3( - - )  

    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( - - )  

                             รวม    20( - - ) 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                          จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

  01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III      3(3-0-6) 

  01396221  การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I    3(3-0-6) 

  01396241  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 

  01396281   ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม         3(3-0-6)  

  01355xxx ภาษาอังกฤษ                       3( - - ) 

                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                               3( - - )  

                             รวม    18( - - ) 
 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2            จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง)                                                          

  01394211       ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน           3(3-0-6) 

  01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV      3(3-0-6) 

  01396222  การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II    3(3-0-6) 

  01396231   การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

  01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV              3(3-0-6) 

                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                               3( - - )  

                                     รวม   18( - - ) 
 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396311        ภาษาจีนธุรกิจ V      3(3-0-6) 

  01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 

    วิชาภาษาไทยในหมวดศึกษาท่ัวไป       3( - - ) 

                 วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา                            9( - - )  

                             วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                          3( - - )    

                                       รวม    21( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                          จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396312   ภาษาจีนธุรกิจ VI          3(3-0-6) 

  01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 

                  วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา                             6( - - )  

                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                          3( - - )  

                              วิชาเลือกเสรี                                                       3( - - ) 

          รวม    18( - - ) 
 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง)     

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา    12( - - )  

                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                     3( - - )  

    วิชาเลือกเสรี                                      3( - - ) 

                                                                                         รวม    18( - - ) 
 

   ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง)     

   01395490 สหกิจศึกษา                               6          

                   รวม   6 
 

 6.3 แผนเลือกเรียนท่ีตางประเทศ 2 ภาคการศึกษา (เรียนท่ีมหาวิทยาลัยในประเทศจีนท่ีมี 

ขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) 

 ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี  1                         จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

         01396111 ภาษาจีนธุรกิจ I         3(3-0-6) 

  01396141      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I     3(3-0-6) 

                  01355xxx ภาษาอังกฤษ                             3( - - ) 

                               วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร   4( - - ) 

                วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( - - ) 

    วิชาภาษาไทยในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3( - - ) 

          รวม 19( - - ) 

 

 

 

 



46 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396112   ภาษาจีนธุรกิจ II                   3(3-0-6) 

  01396142      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 

  01452241     ประวัติศาสตรจีน ญี่ปุน และเกาหลีรวมสมัย            3(3-0-6) 

  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                     2(0-4-2) 

  01355xxx ภาษาอังกฤษ                               3( - - ) 

           วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร            3( - - )  

    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3( - - )  

                             รวม    20( - - ) 
 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                          จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง)  

  01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III      3(3-0-6) 

  01396221  การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I    3(3-0-6) 

   01396241  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 

   01396281   ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม         3(3-0-6) 

   01355xxx ภาษาอังกฤษ                       3(3-0-6) 

                 วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                               3( - - )  

                             รวม    18( - - ) 
 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2            จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง)                                                         

  01394211       ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน           3(3-0-6)   

  01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV      3(3-0-6) 

  01396222  การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II    3(3-0-6) 

  01396231   การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6)   

  01396242 สนทนาภาษา จีนธุรกิจ IV               3(3-0-6) 

                 วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                               3( - - )  

                                    รวม   18( - - ) 

 

 

 

 

 



47 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 (เรียนท่ีประเทศจีน)    จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396311        ภาษาจีนธุรกิจ V      3(3-0-6) 

  01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 

              วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา                  6( - - ) 

                รวม    12( - - ) 
 

 

           ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 (เรียนท่ีประเทศจีน)        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  01396312   ภาษาจีนธุรกิจ VI           3(3-0-6) 

  01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา    6( - - )        

            รวม    12( - - ) 
 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                       จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

    วิชาภาษาไทยในหมวดศึกษาท่ัวไป       3( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา                  9( - - ) 

                วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา                            3( - - )  

                               วิชาเลือกเสรี                                                      6( - - )    

                                       รวม    21( - - ) 
 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                        จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

                      วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา             12( - - )  

                       วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    6( - - ) 

                 รวม     18( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 

พ.ศ. 2559 

 



50 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2559 . 

1. ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ  

 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in English for Service Industry 

 

2. ช่ือปริญญา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ)  

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Arts (English for Service Industry) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  B.A. (English for Service Industry) 

 

3. วัตถุประสงค 

 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้ 

3.1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

3.2 มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว การโรงแรมและการบิน 

3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

4.1 ผูใหบริการขอมูลดานการทองเท่ียวและมัคคุเทศก 

 4.2 ผูใหบริการดานท่ีพัก ท้ังรีสอรทและโรงแรม 

 4.3 ผูใหบริการดานการบิน ท้ังภาคพ้ืนดินและภาคอากาศ 

4.4 ผูประสานงานหนวยงานดานการทองเท่ียว ท่ีพัก และการบิน ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. เนื้อหาหลักสูตร 

 5.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร     ไมนอยกวา          138 หนวยกิต 

 5.2 โครงสรางหลักสูตร   

  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา           30 หนวยกิต 

 - กลุมสาระอยูดีมีสุข          3 หนวยกิต

 - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ       6  หนวยกิต 

 - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร              13 หนวยกิต 

 - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       3  หนวยกิต 

 - กลุมสาระสุนทรียศาสตร       5  หนวยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา         102 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะบังคับ                66 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา           36 หนวยกิต 

        3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

 

 5.3 รายวิชา   

  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา            30 หนวยกิต 

 1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข             ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

    01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 

    (Physical Education Activities) 

 -ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมี

สุข 

  1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา   6        หนวยกิต 

 -ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ

ศาสตรแหงผูประกอบการ 

  1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  ไมนอยกวา           13        หนวยกิต 

 - ภาษาไทย        3(- -) 

 - ภาษาตางประเทศ       9(- -) 

 - สารสนเทศ/คอมพิวเตอร       1(- -) 

  1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน     2(1-2-3) 

   (Knowledge of the Land) 

 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย   1(1-0-2) 

   (Life Skills for Undergraduate Student)  

 



52 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา   5 หนวยกิต 

   - ใหนสิิตเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาในหมวด

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา           96 หนวยกิต 

  - วิชาเฉพาะบังคับ                66 หนวยกิต 

    - กลุมวิชาทักษะภาษา               24  หนวยกิต 

  02746111  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 1    3(3-0-6) 

    (English Grammar Structure  I) 

  02746112  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 2    3(3-0-6) 

    (English Grammar Structure  II) 

  02746113  ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

    (English Listening-Speaking Skills I) 

  02746114  ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

    (English Listening-Speaking Skills II) 

  02746211  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

    (English Reading Skills I) 

  02746212  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

    (English Reading Skills II) 

  02746213  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

    (English Writing Skills I) 

  02746214  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

    (English Writing Skills II) 

 - กลุมวิชาภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ             18 หนวยกิต 

  02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3(3-0-6) 

    (Professional English for Tourism Industry) 

  02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม   3(3-0-6) 

    (Professional English for Hotel Industry) 

  02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับธุรกิจสายการบิน   3(3-0-6) 

    (Professional English for Airline Business) 

  02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

    (English for Cultural Intelligent in Service Industry) 

  02746322 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

    (English for Public Relations in Service Industry) 



53 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  02746498 ปญหาพิเศษ      3(3-0-6) 

   (Special Problems)    

 - กลุมวิชาอุตสาหกรรมบริการ              24 หนวยกิต 

  02746151 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ           3(3-0-6) 

    (Introduction to Hospitality Industry) 

  02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ             3(3-0-6) 

    (Psychology of Motivation in Service Industry) 

  02746251 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว            3(3-0-6) 

    (Introduction to Tourism Industry) 

  02746252 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงแรม            3(3-0-6) 

    (Introduction to Hotel Industry) 

  02746253 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน             3(3-0-6) 

    (Introduction to Aviation Industry) 

  02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในอุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6)

    (Ethics and Corporate Social Responsibility in Service Industry)

   02746255 การจัดการโลจิสติกสเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6) 

    (Logistics Management for Hospitality)  

  02746451 พฤติกรรมองคการและการจัดการประสิทธิภาพในการทํางาน  3(3-0-6) 

    (Organization Behaviors and Working Proficiency Management 

 - วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา         36       หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนกลุมรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว หรือภาษาอังกฤษเพ่ือการ

โรงแรม หรือภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน กลุมใดกลุมหนึ่งจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  - กลุมภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 

  02746323* ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศกและผูนํากลุมทองเท่ียว  3(3-0-6) 

    (English for Tour Guide and Tour Leader) 

  02746324* ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย  3(3-0-6)  

    (English for Geography and History of Thailand) 

  02746325* ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะในประเทศไทย     3(3-0-6) 

    (English for Arts in Thailand) 

  02746326* ภาษาอังกฤษสําหรับประเพณีและวัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 

    (English for Tradition and Culture of Thailand) 

  02746327* ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียวทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 

    (English for Natural Attraction) 
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  02746328* ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ   3(3-0-6) 

    (English for Recreational Tourism) 

  - กลุมภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 

  02746331* ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการสวนหนา    3(3-0-6) 

    (English for Front Office) 

  02746332* ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการฝายหองพัก    3(3-0-6) 

    (English for Rooms Division Service) 

  02746333* ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานครัว   3(3-0-6) 

    (Technical English for Kitchen Operation)  

  02746334* ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการจัดเลี้ยงภายในและภายนอก  3(3-0-6) 

    (English for Banquet and Catering Service) 

  02746335* ภาษาอังกฤษสําหรับบารและการบริการเครื่องดื่ม   3(3-0-6) 

    (English for Bar and Beverage Service) 

  02746336* ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการประชุม แสดงสินคา และนิทรรศการ 3(3-0-6) 

    (English for Conference, Trade Fair, and Exhibition Business) 

  - กลุมภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 

  02746341* ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบิน    3(3-0-6) 

    (English for Aviation Industry) 

  02746342* ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการภาคพ้ืน    3(3-0-6) 

    (English for Ground Service)  

  02746343* ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการบนเครื่องบิน   3(3-0-6) 

    (English for In-flight Service) 

  02746344* ภาษาอังกฤษสําหรับการสรรหาบุคลากรดานการบิน   3(3-0-6)

     (English for Airline Personal Recruitment) 

  02746345* ภาษาอังกฤษสําหรับการขนสงอากาศยาน    3(3-0-6) 

    (English for Cargo Airline) 

  02746346* ภาษาอังกฤษสําหรับการสํารองท่ีนั่ง จองตั๋ว และบริการลูกคา  3(3-0-6) 

    (English for Reservation, Ticketing and Customer Service) 

   และเลือกเรียนกลุมรายวิชาธุรกิจการทองเท่ียว หรือธุรกิจการโรงแรม หรือธุรกิจการ

บิน กลุมใดกลุมหนึ่งนอกหลักสูตรตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต และ

ฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 400 ชั่วโมง สําหรับแผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   หรือ เลือกเรียนกลุมรายวิชาธุรกิจการทองเท่ียว หรือธุรกิจการโรงแรม หรือธุรกิจการ

บิน กลุมใดกลุมหนึ่งนอกหลักสูตรตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

สําหรับแผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา และเรียนรายวิชาตอไปนี้ 

  02746390* การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 

    (Cooperative Education Preparation) 

  02746490* สหกิจศึกษา       6

     (Cooperative Education) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา     6     หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนในรายวิชาใด ๆ ท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

อุตสาหกรรมบริการ ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขลําดับท่ี 1-2 (02)  หมายถึง วิทยาเขตกําแพงแสน 

เลขลําดับท่ี 3-5 (746) หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 

เลขลําดับท่ี 6  หมายถึง  ระดับของวิชา ระดับความยากงาย หรือ ระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี 7  หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุม 

1 หมายถึง  กลุมวิชา ภาษาอังกฤษ 

2 หมายถึง  กลุมวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมทองเท่ียว 

3 หมายถึง  กลุมวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมโรงแรม 

4 หมายถึง  กลุมวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบิน 

5 หมายถึง  กลุมวิชา อุตสาหกรรมบริการ 

9 หมายถึง  กลุมวิชา วิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษและสหกิจศึกษา 

เลขลําดับท่ี 8  หมายถึง  ลําดับวิชาในแตละกลุม  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. แผนการศึกษา 

 แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 

 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746111 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

02746113 ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(1-2-3) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 4( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

  
รวม 20( - - ) 

       

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746151 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ 3(3-0-6) 

02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

02746112 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

02746114 ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 2( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมอยูดีมีสุข 2( - - ) 

  
รวม 19( - - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746211 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746213 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 

3(3-0-6) 

02746251 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว                               
 

3(3-0-6) 

02746252 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

3(3-0-6) 

02746253 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน 
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

       

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746212 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2 
 

3(3-0-6) 

02746214 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2  
 

3(3-0-6) 

02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746255 การจัดการโลจิสติกสเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

3(3-0-6) 

02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับธุรกิจสายการบิน 
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

       
 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 6( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - ) 

   
รวม 18( - - ) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746322 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 3( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
     เลือกเสรี 6( -  -) 

   
รวม 18( - - ) 

 

 

 

ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน 

ฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

ไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ตอเนื่องกัน 

 

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746451 พฤติกรรมองคการและการจัดการประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 

02746498 ปญหาพิเศษ 3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 3( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

   
รวม 

  

15( - - ) 

 

       

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

   
รวม 

  
6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 
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แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา  

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746111 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

02746113 ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(1-2-3) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 4( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

  
รวม 20( - - ) 

  

 

     

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746151 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ 3(3-0-6) 

02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

02746112 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

02746114 ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 2( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมอยูดีมีสุข 2( - - ) 

  
รวม 19( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746211 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746213 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 

3(3-0-6) 

02746251 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 

3(3-0-6) 

02746252 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
 

3(3-0-6) 

02746253 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน  
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

       

       
 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746212 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2 
 

3(3-0-6) 

02746214 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2  
 

3(3-0-6) 

02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746255 การจัดการโลจิสติกสเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

3(3-0-6) 

02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับธุรกิจสายการบิน 
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

       
       

 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 6( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - ) 

   
รวม 18( - - ) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746322 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 3( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
     เลือกเสรี 6( -  -) 

   
รวม 18( - - ) 

       

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746451 พฤติกรรมองคการและการจัดการประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 

02746498 ปญหาพิเศษ 3(3-0-6) 

02746390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 3( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

   
รวม 

  
16( - - ) 

       

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02746490 สหกิจศึกษา 
    

6 

   
รวม 

  
6 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ 

พ.ศ. 2555 
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  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2555 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร  

(ภาษาไทย)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

(ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Business Administration Program in Management 
 

2. ช่ือปริญญา  

ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 

ชื่อยอ  บธ.บ. (การจัดการ) 

ชื่อเต็ม  Bachelor of Business Administration (Management) 

ชื่อยอ  B.B.A. (Management) 
 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางดานบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ใหมีความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ 

2) เพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการ ดานการจัดการธุรกิจ เพ่ือเปนพ้ืนฐานการศึกษาคนควาวิจัยใน

สาขานี้ และสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถและ

ทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประยุกตใชหลักทฤษฎีทางการจัดการในการ

ประกอบอาชีพในตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ท่ีปรึกษาบริษัท 

วิทยากรฝกอบรม ผูประสานงานของหนวยงาน ผูจัดการสํานักงาน ผูจัดการท่ัวไป และเจาหนาท่ีธุรการ โดย

สามารถทํางานไดท้ังในภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจสวนตัวได 

  นอกจากนี้ผูสําเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ ไดท้ัง

ในสาขาวิชาทางดานบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. เนื้อหาหลักสูตร 

  5.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132 หนวยกิต   

  5.2 โครงสรางหลักสูตร 

   (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา     32  หนวยกิต  

    - กลุมวิชาสังคมศาสตร        3 หนวยกิต  

    - กลุมวิชามนุษยศาสตร        3 หนวยกิต  

    - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      6 หนวยกิต  

    - กลุมวิชาภาษา      18 หนวยกิต  

    - กลุมวิชาพลศึกษา         2 หนวยกิต  

   (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      94  หนวยกิต 

    - วิชาแกน        39 หนวยกิต  

    - วิชาเฉพาะบังคับ       31 หนวยกิต 

    - วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา     24 หนวยกิต  

   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     6  หนวยกิต  

 5.3 รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา     32  หนวยกิต 

(1.1) กลุมสังคมศาสตร       3  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

(1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร      3  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

(1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอย

กวา 6 หนวยกิต 

(1.4) กลุมวิชาภาษา       18  หนวยกิต 

01355xxx  ภาษาอังกฤษ     9 ( - - )  

(English) 

และใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษา 3 หนวยกิต จากรายวิชา 

ตอไปนี้ 

01361111  การใชภาษาไทยเบื้องตน    3 (3-0-6) 

(Introductory Thai Usage) 

01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 

(Thai Language for Communication)  

และใหเลือกเรียนภาษาตางประเทศ อีก 6 หนวยกิต 
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(1.5) กลุมวิชาพลศึกษา       2  หนวยกิต 

01175 xxx  กิจกรรมพลศึกษา    1, 1 (0-2-1) 

    (Physical Education Activities) 
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา      94  หนวยกิต 

(2.1) วิชาแกน        39  หนวยกิต 

01101181  เศรษฐศาสตรจุลภาค I     3 (3-0-6) 

(Microeconomics I) 

01101182  เศรษฐศาสตรมหภาค I     3 (3-0-6) 

  (Macroeconomics I) 

01130171  การบัญชีการเงิน     3 (3-0-6) 

  (Financial Accounting) 

01130172  การบัญชีเพ่ือการจัดการ     3 (3-0-6) 

  (Management Accounting) 

01131211  การเงินธุรกิจ      3 (3-0-6) 

  (Business Finance) 

01132111  หลักการจัดการ      3 (3-0-6) 

  (Principles of Management) 

01132142  ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย   3 (3-0-6) 

  (Business and Legal Environment) 

01132231  สถิติธุรกิจ      3 (3-0-6) 

  (Business Statistics) 

01132332  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 

  (Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ     3 (3-0-6) 

  (Business Tax System) 

01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ     3 (3-0-6) 

  (Strategic Management) 

01133211  การจัดการการผลิต     3 (3-0-6) 

  (Operations Management) 

01134111  หลักการตลาด      3 (3-0-6) 

  (Principles of Marketing) 
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(2.2) วิชาเฉพาะบังคับ       31  หนวยกิต 

01132221  พฤติกรรมองคการ     3 (3-0-6) 

  (Organization Behavior) 

01132222  การจัดการทรัพยากรมนุษย     3 (3-0-6) 

  (Human Resource Management) 

01132314  สภาพแวดลอมธุรกิจ     3 (3-0-6) 

  (Environment of Business) 

01132333  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ    3 (3-0-6) 

  (Management Information Systems) 

01132335  การประเมินโครงการทางธุรกิจ    3 (3-0-6) 

  (Project Evaluation in Business) 

01132336  การพยากรณธุรกิจ     3 (3-0-6) 

  (Business Forecasting) 

01132412  การจัดการธุรกิจขนาดยอม    3 (3-0-6) 

  (Small Business Management) 

01132451  ธุรกิจระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

  (International Business) 

01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ    3 (3-0-6) 

  (Basic Research Methods in Business) 

01132497  สัมมนา       1 

  (Seminar) 

01132498  ปญหาพิเศษ      3 

  (Special Problems)  
 

(2.3) วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา     24  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาสาขาวิชาการจัดการ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ/หรือเลือกเรียน

รายวิชานอกสาขา 15 หนวยกิต ดังตัวอยางรายวิชาดังนี้ 

- สาขาวิชาการจัดการ 

01132243  ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม   3 (3-0-6) 

(Business and Social Responsibility)  

01132311  การจัดการสํานักงาน     3 (3-0-6) 

  (Office Management) 

01132312  การเจรจาตอรองทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 

  (Business Negotiation) 

 



68 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01132313  การสื่อสารองคกร     3 (3-0-6) 

  (Organization Communication) 

01132315  การจัดการองคความรูในธุรกิจ    3 (3-0-6) 

(Knowledge Management in Business)  

01132321  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย    3 (3-0-6) 

  (Human Resource Development) 

01132322  การบริหารคาตอบแทน     3 (3-0-6) 

  (Compensation Management) 

01132323  ความสัมพันธในการจางงาน    3 (3-0-6) 

  (Employment Relations) 

01132324  ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ    3 (3-0-6) 

  (Leadership in Business Organization) 

01132334  การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ    3 (3-0-6) 

  (Business System Analysis) 

01132339  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ  3 (3-0-6) 

  (IT Application for Business Problem Solving) 

01132344  สภาพแวดลอมทางกฎหมายคุมครองผูบริโภค   3 (3-0-6) 

  (Legal Environment on Consumer Protection) 

01132414  การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง    3 (3-0-6) 

  (New Enterprise Management) 

01132415  การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู    3 (3-0-6) 

  (Management of Learning Organization) 

01132421  การวางแผนทรัพยากรมนุษย    3 (3-0-6) 

  (Human Resource Planning) 

01132422  การบริหารผลการปฏิบัติงาน    3 (3-0-6) 

  (Performance Management) 

01132431  การจัดการโดยเทคนิคจําลอง    3 (3-0-6) 

  (Management Simulation Techniques) 

01132441  สภาพแวดลอมทางกฎหมายระหวางประเทศ  3 (3-0-6) 

  (International Legal Environment) 

01132442  สภาพแวดลอมทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  3 (3-0-6) 

  (Legal Environment on Intellectual Properties) 

01132452  การบริหารเชิงเปรียบเทียบ    3 (3-0-6) 

  (Comparative Management) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01132490  สหกิจศึกษา      6 

  (Cooperative Education) 

- สาขาวิชาบัญชี 

01130112  การบัญชีข้ันกลาง I     3 (3-0-6) 

  (Intermediate Accounting I) 

01130211  การบัญชีข้ันกลาง II     3 (3-0-6) 

  (Intermediate Accounting II) 

- สาขาวิชาการเงิน 

01131312  การวิเคราะหทางการเงิน     3 (3-0-6) 

  (Financial Analysis) 

01131313  การเงินบุคคล      3 (3-0-6) 

  (Personal Finance) 

01131315  สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน    3 (3-0-6) 

  (Credit and Collection) 

01131316  การจัดการสินทรัพยธุรกิจ    3 (3-0-6) 

  (Business Asset Management) 

01131317  หลักและนโยบายการลงทุน    3 (3-0-6) 

  (Principles and Policy of Investment) 

01131321  การเงินระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

  (International Finance) 

 

01131411  การวิเคราะหหลักทรัพย     3 (3-0-6) 

  (Securities Analysis) 

- สาขาวิชาการจัดการผลิต 

01133242  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน    3 (3-0-6) 

  (Introduction to E-Commerce) 

01133317  การจัดการคุณภาพ     3 (3-0-6) 

  (Quality Management) 

- สาขาวิชาการตลาด 

01134212  พฤติกรรมผูบริโภค     3 (3-0-6) 

  (Consumer Behavior) 

01134411  การจัดการการตลาด     3 (3-0-6) 

  (Marketing Management) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01134422  การตลาดบริการ      3 (3-0-6) 

  (Service Marketing) 

01134442  หลักการจัดการโลจิสติกส     3 (3-0-6) 

  (Principles of Logistics Management) 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

 

6. แผนการศึกษา 

6.1 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171  การบัญชีการเงิน      3 (3-0-6) 

01132111  หลักการจัดการ       3 (3-0-6) 

01132142  ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย    3 (3-0-6) 

01355xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร    3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร    3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181  เศรษฐศาสตรจุลภาค I      3 (3-0-6) 

01130172  การบัญชีเพ่ือการจัดการ      3 (3-0-6) 

01134111  หลักการตลาด       3 (3-0-6) 

01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 

01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1 (0-2-1) 

01355xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

รวม      16 ( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182  เศรษฐศาสตรมหภาค I      3 (3-0-6) 

01131211  การเงินธุรกิจ       3 (3-0-6) 

01132221  พฤติกรรมองคการ      3 (3-0-6) 

01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1 (0-2-1) 

01355xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 ( - - ) 

รวม      16 ( - - ) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132222  การจัดการทรัพยากรมนุษย     3 (3-0-6) 

01132231  สถิติธุรกิจ       3 (3-0-6) 

01133211  การจัดการการผลิต      3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 ( - - ) 

ภาษาตางประเทศ      3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132314  สภาพแวดลอมธุรกิจ      3 (3-0-6) 

01132332  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 

01132333  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3 (3-0-6) 

01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ      3 (3-0-6) 

ภาษาตางประเทศ      3 ( - - ) 

วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132335  การประเมินโครงการทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

01132336  การพยากรณธุรกิจ      3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       6 ( - - ) 

วิชาเลือกเสรี       6 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132412  การจัดการธุรกิจขนาดยอม     3 (3-0-6) 

01132451  ธุรกิจระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 

01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       9 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ      3 (3-0-6) 

01132497  สัมมนา        1 

01132498  ปญหาพิเศษ       3 

วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 

รวม      10 ( - - ) 

 

6.2 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01130171  การบัญชีการเงิน      3 (3-0-6) 

01132111  หลักการจัดการ       3 (3-0-6) 

01132142  ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย    3 (3-0-6) 

01355xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร    3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181  เศรษฐศาสตรจุลภาค I      3 (3-0-6) 

01130172  การบัญชีเพ่ือการจัดการ      3 (3-0-6) 

01134111  หลักการตลาด       3 (3-0-6) 

 01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3 (3-0-6) 

01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1 (0-2-1) 

01355xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร    3 ( - - ) 

รวม      19 ( - - ) 

 

 

 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01101182  เศรษฐศาสตรมหภาค I      3 (3-0-6) 

01131211  การเงินธุรกิจ       3 (3-0-6) 

01132221  พฤติกรรมองคการ      3 (3-0-6) 

01355xxx  ภาษาอังกฤษ 3       ( - - ) 

01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1 (0-2-1) 

วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  3 ( - - ) 

รวม      19 ( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132222  การจัดการทรัพยากรมนุษย     3 (3-0-6) 

01132231  สถิติธุรกิจ       3 (3-0-6) 

01133211  การจัดการการผลิต      3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       6 ( - - ) 

วิชาเลือกเสรี       3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 

 

 



74 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132314  สภาพแวดลอมธุรกิจ      3 (3-0-6) 

01132332  การวิเคราะหเชิงปริมาณ เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 

01132333  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3 (3-0-6) 

01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ      3 (3-0-6) 

01132451  ธุรกิจระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 

ภาษาตางประเทศ      3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132335  การประเมินโครงการทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

01132336  การพยากรณธุรกิจ      3 (3-0-6) 

01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

ภาษาตางประเทศ      3 ( - - ) 

วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 

วิชาเลือกเสรี       3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 

 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132490  สหกิจศึกษา       6 

รวม      6 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132412  การจัดการธุรกิจขนาดยอม     3 (3-0-6) 

01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ      3 (3-0-6) 

01132497  สัมมนา        1 

01132498  ปญหาพิเศษ       3 

วิชาเฉพาะเลือก       6 ( - - ) 

รวม      16 ( - - ) 



75 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2555 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2555 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  

 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration in Marketing 
 

2. ช่ือปริญญา  

 ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  

 ชื่อยอ  บธ.บ. (การตลาด)  

 ชื่อเต็ม   Bachelor of Business Administration (Marketing)  

 ชื่อยอ  B.B.A. (Marketing)  
 

3. วัตถุประสงค 

 (1) เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  ซ่ึง

ตองการบุคลากรท่ีมีความรอบรูท้ังดานบริหารธุรกิจและดานการตลาด ท่ีสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ 

และความสามารถ ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 (2) เพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการดานการตลาด ตลอดจนการศึกษา คนควา วิจัยในสาขาการตลาด

และสามารถบูรณาการความรูกับสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะ

ทางการตลาด ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของ อาทิ เชน เจาของธุรกิจสวนตัว เจาหนาท่ี

การตลาด นักวิเคราะหตลาด เจา   หนาท่ีวางแผนการตลาด เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ พนักงานแนะนําสินคา

พนักงานขาย เจาหนาท่ีคาสง - คาปลีก นักโฆษณาและประชาสัมพันธ ท่ีปรึกษาทางการตลาด ครู อาจารยดาน

การตลาด นอกจากนี้ผูสําเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ ได 

ท้ังในสาขาวิชาทางดานบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. เนื้อหาหลักสูตร 

 5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132  หนวยกิต 

 5.2  โครงสรางของหลักสูตร 

      จํานวนหนวยกิจ รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132  หนวยกิต 

               (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา     32 หนวยกิต  

 -   กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    6  หนวยกิต  

 -   กลุมวิชาสังคมศาสตร    6  หนวยกิต  

 -   กลุมวิชามนุษยศาสตร   3  หนวยกิต  

 -   กลุมวิชาภาษา  15       หนวยกิต  

 -   กลุมวิชาพลศึกษา    2  หนวยกิต  

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา     94   หนวยกิต 

 -   วิชาแกน  39  หนวยกิต  

 -   วิชาเฉพาะบังคับ 31  หนวยกิต 

 -   วิชาเฉพาะเลือก  24  หนวยกิต  

  (3) หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา           6      หนวยกิต 

 

 5.3 รายวิชา 

 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา    32  หนวยกิต  

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                   6        หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร                                        6        หนวยกิต 

                      ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

                      กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร                                          3        หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา                                               15        หนวยกิต 

                     01355xxx ภาษาอังกฤษ                                           9 ( - - ) 

       (English) 

และใหเลือกเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

กลุมวิชาภาษา 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- กลุมวิชาพลศึกษา                                                      2         หนวยกิต 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                            1, 1 (0-2-1) 
 

         2. หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา                                        94         หนวยกิต 

                   - วิชาแกน                                                                39         หนวยกิต 

         01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I    3 (3-0-6) 

                        (Microeconomics I) 

  01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I  3 (3-0-6) 

                        (Macroeconomics I) 

         01130171 การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6) 

          (Financial of Accounting) 

 01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

          (Management Accounting) 

 01131211 การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 

          (Business Finance) 

 01132111 หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 

          (Principles of Management) 

 01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3 (3-0-6) 

                (Business and Legal Environment) 

 01132231 สถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) 

      (Business Statistics) 

 01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3 (3-0-6) 

         (Business Tax System) 

 01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

               (Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

 01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6) 

          (Strategic Management) 

 01133211 การจัดการการผลิต 3 (3-0-6) 

          (Operations Management) 

 01134111 หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

          (Principles of Marketing) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 - วิชาเฉพาะบังคับ  31  หนวยกิต 

 01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3-0-6) 

                (Consumer Behavior) 

 01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

                (International Marketing) 

 01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา 3 (3-0-6) 

           (Product and Price Policy) 

 01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3 (3-0-6) 

               (Customer Relationship Management) 

 01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3 (3-0-6) 

          (Marketing Channel Management) 

 01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 

  (Integrated Marketing Communication) 

                    01134411 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6) 

       (Marketing Management) 

                    01134412 การพยากรณการขาย 3 (3-0-6) 

       (Sales Forecasting) 

                    01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3 (3-0-6) 

              (Basic Research Methods in Marketing) 

                    01134497 สัมมนา 1 

              (Seminar) 

           01134498 ปญหาพิเศษ 3 

              (Special Problem) 
 

 - วิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา   24    หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากกลุมสาขาวิชาการตลาดไมนอยกวา 18 หนวยกิตและ/หรือเลือก 

จากนอกสาขาไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาในกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

- กลุมวิชาการตลาด 

 01134311 การจัดซ้ือ 3 (3-0-6) 

                (Purchasing) 

 01134312 การจัดการการขาย 3 (3-0-6) 

                (Sales Management) 

 01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด 3 (3-0-6) 

                (Marketing Ethics) 

 



80 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  01134315 การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 3 (3-0-6) 

                       (Marketing for Social and Environment Responsibility) 

  01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส  3 (3-0-6) 

                       (Electronic Marketing) 

 01134323 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 3 (2-2-5) 

               (Strategic Marketing Planning) 

 01134324 การตลาดกีฬา 3 (3-0-6) 

               (Sports Marketing) 

 01134342 การคาปลีก 3 (3-0-6) 

                (Retailing) 

 01134354 ศิลปะการขาย 3 (3-0-6) 

                (Salesmanship) 

 01134355 การสงเสริมการขาย 3 (3-0-6) 

                (Sales Promotion) 

 01134356 การโฆษณา 3 (3-0-6) 

                (Advertising) 

         01134413 การตลาดและการตัดสินใจ  3 (3-0-6) 

                       (Marketing and Decision Making) 

 01134421 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา  3 (3-0-6) 

                        (Export-Import Management) 

         01134422 การตลาดบริการ         3 (3-0-6) 

                        (Service Marketing) 

  01134423 การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ         3 (3-0-6) 

                        (Business to Business Marketing) 

 01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ 3 (3-0-6) 

                (Product Design and Development) 

 01134432 กลยุทธราคา 3 (3-0-6) 

               (Price Strategy) 

                    01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส 3 (3-0-6) 

                (Principles of Logistics Management) 

 01134490 สหกิจศึกษา 6 

               (Cooperation Education) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 - กลุมวิชาบัญชี 

 01130112 การบัญชีข้ันกลาง I 3 (3-0-6) 

                (Intermediate Accounting I) 

 01130211 การบัญชีข้ันกลาง II  3 (3-0-6) 

                (Intermediate Accounting II) 

 - กลุมวิชาการเงิน 

 01131312 การวิเคราะหทางการเงิน 3 (3-0-6) 

                (Financial Analysis) 

 01131313 การเงินบุคคล 3 (3-0-6) 

                (Personal Finance) 

 01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน 3 (3-0-6) 

                (Credit and Collection) 

 01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ 3 (3-0-6) 

                (Business Asset Management) 

 01131317 หลักและนโยบายการลงทุน 3 (3-0-6) 

                (Principles and Policy of Investment) 

 01131321 การเงินระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

                (International Finance) 

 01131411 การวิเคราะหหลักทรัพย 3 (3-0-6) 

                (Securities Analysis) 

 - กลุมวิชาการจัดการ 

 01132211 พฤติกรรมองคการ 3 (3-0-6) 

                (Organizational Behavior) 

 01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (3-0-6) 

        (Human Resource Management) 

                     01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม 3 (3-0-6) 

        (Business and Social Responsibilities) 

 01132313 การสื่อสารในองคการ 3 (3-0-6) 

       (Organization Communication) 

                     01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

        (Management Information Systems) 

 01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ 3 (3-0-6) 

                (Business System Analysis) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

                (Project Evaluation in Business) 

 01132412 การจัดการธุรกิจขนาดยอม 3 (3-0-6) 

                (Small Business Management) 

 01132415 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู 3 (3-0-6) 

                                   (Management of Learning Organization) 

 01132451 ธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

                (International Business) 
 

 - กลุมวิชาการจัดการการผลิต 

 01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 3 (3-0-6) 

                (Introduction to Electronic Commerce) 

 01133312 การออกแบบการผลิต 3 (3-0-6) 

                (Operations System Design) 

 01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต 3 (3-0-6) 

                (Operations Cost Control) 

 01133314 การจัดการวัสดุ 3 (3-0-6) 

                (Materials Management) 

                    01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3 (3-0-6) 

               (Operations Planning and Control) 

 01133316 การจัดการเทคโนโลยีเบื้องตน 3 (3-0-6) 

                (Introduction to Technology Management) 

 01133317 การจัดการคุณภาพ 3 (3-0-6) 

                (Quality Management) 

 01133318 การจัดการโซอุปทาน 3 (3-0-6) 

                (Supply Chain Management) 

 01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3 (3-0-6) 

                (Hotel Management) 

 01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ 3 (3-0-6) 

                (Operations Strategy) 

 01133418 การจัดการคลังสินคา  3 (3-0-6) 

                (Warehouse Management) 

 01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต  3 (3-0-6) 

                (Decision Making in Operation Management) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 01133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี  3 (3-0-6) 

                (Shipping Management) 

 01133427 การจัดการธุรกิจการบิน  3 (3-0-6) 

                 (Airline Managemnet) 

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

 

6. แผนการศึกษา 

 6.1 แผนการศึกษาแบบไมเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต  

          (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01130171  การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6) 

  01132111  หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 

  01132142  ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3 (3-0-6) 

  01355xxx  ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 

                 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 

                 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 ( - - ) 

  รวม 18 ( - - ) 
 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต  

           (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01101181  เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3 (3-0-6) 

 01130172  การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

 01134111  หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

  01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 

 01355xxx  ภาษาอังกฤษ 3 ( - - ) 

       วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาสังคมศาสตร 3 ( - - ) 

  รวม 16 ( - - ) 
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 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                          จํานวนหนวยกิต  

                                     (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01101182  เศรษฐศาสตรมหภาค I 3 (3-0-6) 

 01131211  การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 01134212  พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3-0-6) 

 01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 

 01355xxx  ภาษาอังกฤษ 3 ( - - ) 

                วิชาเฉพาะเลือก 3 ( - - ) 

                 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 ( - - ) 

รวม 19 (-  - ) 

 

  ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                              จํานวนหนวยกิต  

                                     (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01132231  สถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 01133211  การจัดการการผลิต 3 (3-0-6) 

     ภาษาตางประเทศ 3 ( - - ) 

                 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 ( - - ) 

                 วิชาเฉพาะเลือก 6 ( - - ) 

รวม 18( -  - ) 
 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                              จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 01132332  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 01134331  นโยบายผลิตภัณฑและราคา 3 (3-0-6) 

 01134351  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 

       วิชาเฉพาะเลือก 3 ( - - ) 

                         ภาษาตางประเทศ 3 ( - - ) 

รวม 18( -  - ) 

 

 

 

 

 
 



85 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                              จํานวนหนวยกิต  

                                     (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01134321  การตลาดระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

 01134341  การจัดการชองทางการตลาด 3 (3-0-6) 

 01134353  การบริหารลูกคาสัมพันธ 3 (3-0-6) 

       วิชาเฉพาะเลือก 9 ( - - ) 

   รวม 18( -  - ) 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1                                                จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6) 

 01134411 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6) 

 01134491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3 (3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3 ( - - ) 

       วิชาเลือกเสรี 3 ( - - ) 

รวม 15( -  - ) 

   

  ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                  จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01134412  การพยากรณการขาย 3 (3-0-6) 

 01134497 สัมมนา 1 

 01134498  ปญหาพิเศษ 3 

      วิชาเลือกเสรี 3 ( -  - ) 

 รวม 10 ( - - ) 
 

 

6.2 แผนการศึกษาแบบเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                          จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01130171  การบัญชีการเงิน 3 (3-0-6) 

 01132111  หลักการจัดการ 3 (3-0-6) 

 01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย 3 (3-0-6) 

 01355xxx  ภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 

      วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร 3 (3-0-6) 

      วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชามนุษยศาสตร 3 ( - - ) 

 รวม 18 ( - - ) 



86 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                             จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01101181  เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3 (3-0-6) 

 01130172  การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-6) 

 01134111  หลักการตลาด 3 (3-0-6) 

 01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 

 01355xxx  ภาษาอังกฤษ 3 ( - - ) 

   ภาษาตางประเทศ 3 ( - - ) 

     วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร 3 ( -  - ) 

   รวม 19( -  - ) 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                           จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3 (3-0-6) 

 01131211  การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 01134212  พฤติกรรมผูบริโภค 3 (3-0-6) 

 01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1) 

 01355xxx  ภาษาอังกฤษ 3 ( - - ) 

      ภาษาตางประเทศ 3 ( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 ( -  - ) 

 รวม 19( -  - ) 
 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                           จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01132231  สถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 01133211  การจัดการการผลิต 3 (3-0-6) 

      วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 ( - - ) 

      วิชาเฉพาะเลือก 6 ( -  - ) 

  วิชาเลือกเสรี 3 ( - - ) 

 รวม 18( -  - ) 

 

 

 

 
 



87 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                  จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 01132332  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 01134331  นโยบายผลิตภัณฑและราคา 3 (3-0-6) 

 01134351  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3 (3-0-6) 

 01134411 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6) 

       วิชาเฉพาะเลือก 3 ( - - ) 

                                                                         รวม 18( -  - ) 

 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                          จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01134321  การตลาดระหวางประเทศ 3 (3-0-6) 

 01134341  การจัดการชองทางการตลาด 3 (3-0-6) 

 01134353  การบริหารลูกคาสัมพันธ 3 (3-0-6) 

 01134491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3 (3-0-6) 

       วิชาเฉพาะเลือก 3 ( - - ) 

  วิชาเลือกเสรี 3 ( - - ) 

   รวม 18( -  - ) 
 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                              จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01134490  สหกิจศึกษา  6  

 รวม  6 
 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                            จํานวนหนวยกิต  

                                                       (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3-0-6) 

 01134412  การพยากรณการขาย 3 (3-0-6) 

 01134497  สัมมนา 1 

 01134498  ปญหาพิเศษ 3 

       วิชาเฉพาะเลือก 6 ( -  - ) 

   รวม 16( -  - ) 

 

 
 



88 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



89 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว 

พ.ศ. 2559 



90 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว พ.ศ. 2559 . 
 

1.ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hotel and 

Tourism Management 
 

2.ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) 

   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration  

    (Hotel and Tourism Management) 

  ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)  B.B.A. (Hotel and Tourism Management) 
 

3.วัตถุประสงค 

  วัตถุประสงคของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้ 

3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.2 มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการโรงแรมและทองเท่ียวมี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทามาตรฐาน

สมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

3.3 มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผล และวิจารณญาณอยาง

เหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

3.4 มีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองท้ังดาน

ความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอยางตอเนื่อง 

3.5 มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 

รวมท้ังสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

3.6 มีความรู และความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการและการพัฒนา 
 

4.แนวทางการประกอบอาชีพ 

4.1 ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดแกธุรกิจนําเท่ียวธุรกิจการบินการเปนมัคคุเทศก            

แหลงทองเท่ียว สวนสนุก 

4.2 ธุรกิจบริการท่ีพักอาศัยไดแกธุรกิจโรงแรมรีสอรทเซอรวิสอพารทเมนท 

4.3 ธุรกิจบริการอ่ืนๆไดแกธนาคารและสถาบันการเงินภัตตาคารโรงพยาบาล 

  4.4 หนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการเสนอนโยบายกํากับดูแลวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียว 

 



91 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  153   หนวยกิต 

5.2  โครงสรางหลักสูตร 

 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 32 หนวยกิต 

  - กลุมสาระอยูดีมีสุข  3       หนวยกิต 

  - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3       หนวยกิต 

  - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  4       หนวยกิต 

  - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  19       หนวยกิต 

  - กลุมสาระสุนทรียศาสตร  3       หนวยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 115 หนวยกิต 

  - วิชาแกน  24       หนวยกิต 

  - วิชาเฉพาะบังคับ  61       หนวยกิต 

  - วิชาเฉพาะเลือก 

     (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 

     (กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 

ไมนอยกวา 

ไมนอยกวา  

ไมนอยกวา               

30 

15 

15 

      หนวยกิต 

      หนวยกิต 

      หนวยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 (4) การฝกงาน ไมนอยกวา 400 ช่ัวโมง 
 03754xxx ภาษาอังกฤษ                          9 ( - - ) 

  (Fundamental English)  

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  (Thai Language for Communication)  

 และใหเลือกเรียน 6 หนวยกิตจากกลุมวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 - กลุมวิชาพลศึกษา  2       หนวยกิต 

  เลือกเรียนจากวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาพลศึกษา 
 

 (2)   หมวดวิชาเฉพาะ                ไมนอยกวา   124       หนวยกิต 

 2.1 วิชาแกน  33       หนวยกิต 

 03753113 เศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  (Business Economics for Service Industries)  

 03757112 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

  (Organization and Management)  

 03757223 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

  (Quantitative Analysis and Business Statistics)  

 03757231 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

  (Business Law)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

  (Principles of Marketing)  

 03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 

  (Financial Management I)  

 03760171 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

  (Principles of  Accounting)  

 03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6) 

  (Principles of Production and Operations  

 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ                              61       หนวยกิต 

 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  (Service Industry Psychology)  

 03760272 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(2-2-5) 

  (Accounting for Hotel and Tourism Business Management)  

 03763111           ธุรกิจการทองเท่ียว                                            3(3-0-6)              

  (Tourism Business)  

 03763212 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 3(3-0-6)              

  (Tourist Behavior)  

 03763213 ระบบการขนสงในการทองเท่ียว  3(3-0-6)              

  (Transportation Systems in Tourism)  

 03763214

  

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและ       

ทองเท่ียว   

3(3-0-6) 

 

 

(Personality Development for Service in Hotel and  

Tourism Business)  

 03763222 บุคลากรสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  (Human Relations in Hotel and Tourism Business)  
 03763252 การจัดการงานบริการสวนหนา         3(3-0-6) 

  (Front Office Management)  

 03763253 การจัดการงานแมบาน 3(3-0-6) 

  (Housekeeping Management)  

 03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

  (Food and Beverage Management)  

 03763315 จริยศาสตรในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6)              

  (Ethics in Hotel and Tourism Business)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 03763316 การเรียนรูขามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการการทองเท่ียวในอาเซียน                                                              3(3-0-6)              

  (Cross-Cultural Learning for Tourism Management in 

ASEAN) 

 

 03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 
  (Marketing Management for Hotel and Tourism 

Business) 

 

 03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  (Service Quality Management in Hotel and Tourism 

Business) 

 

 03763341 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเท่ียว  3(3-0-6) 

  (Management and Operations in Tourism Business)  

 03763342 มัคคุเทศก 3(3-0-6) 

  (Tour Guide)  

 03763351 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

  (Management and Operations in Hotel Business)  

 03763425 การจัดการกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  (Strategic Management in and Tourism Hotel Business)  

 03763491 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

(Research Methods in Hotel and Tourism Business) 3(3-0-6) 

 03763497 สัมมนา 1 

  (Seminar)  

 03763498 ปญหาพิเศษ 3 

 

 

(Special Problems)  

 

 2.3 วิชาเฉพาะเลือก                                ไมนอยกวา               30 หนวยกิต      

      2.3.1 กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ            ไมนอยกวา               15 หนวยกิต      

  ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้                                          

 03763243 การจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 

  (Airline Business Management)  

 03763271 การจัดการอาหารทองถ่ินและนานาชาติ        3(3-0-6) 

  (Local and International Cuisine Management)  

 

 03763332 การจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร   3(3-0-6) 

  (Agro Tourism Management)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 03763333 นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว   3(3-0-6) 

  (Recreation for Tourism)   

 03763334 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6) 

  (Health Tourism)  

 03763335 การจัดการทองเท่ียวเชิงกีฬา                                      3(3-0-6) 

  (Sport Tourism Management)  

 03763338 การทองเท่ียวเฉพาะกลุม   3(3-0-6) 

  (Niche Tourism)  

 03763344 การจัดการธุรกิจกอลฟ       3(3-0-6) 

  (Golf Business Management)  

 03763345 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ           3(3-0-6) 

  (Cruise Business Management)  

 03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินคาและนิทรรศการ       3(3-0-6) 

  (Trade Fair and Exposition Management)  

 03763347 การจัดการการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล   3(3-0-6) 

  (Incentive Travel Management)  

 03763355 การจัดการงานจัดเลี้ยง        3(3-0-6) 

  (Catering Management)  

 03763356 การจัดการดานบารและเครื่องดื่ม   3(3-0-6) 

  (Bar and Beverage Management)  

 03763357 การจัดการภัตตาคาร                                          3(3-0-6) 

  (Restaurant Management)  

 03763361 การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร        3(3-0-6) 

  (Design and Layout in Restaurant)  

 03763362 การวางแผนรายการอาหาร              3(3-0-6) 

  (Menu Planning)  

 03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร   3(3-0-6) 

  (Food Selection and Preparation)  

 03763372 การทองเท่ียวเชิงผจญภัย        3(3-0-6) 

  (Adventure Tourism)  

 03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม   3(3-0-6) 

  (Festivals and Special Events Management)  

 03763374 การจัดการพิพิธภัณฑ        3(3-0-6) 

  (Museum Management)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 03763426 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                   3(3-0-6) 

  (Project Development in Hotel and Tourism Business)  

 03763427 การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

  (Crisis Management in Tourism Industry)  

 03763428 การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  (Marketing Planning and Development in Service 

Industry) 

 

 03763431 การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 

  (Sustainable Tourism Management)  

 03763436 การจัดการทองเท่ียวชนบท         3(3-0-6) 

  (Rural Tourism Management)  

 03763437 การอนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอมการทองเท่ียว    3(3-0-6) 

  (Conservation and Tourism Environment 

Management) 

 

 03763448 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม                                   3(3-0-6) 

  (Meeting and Convention Management)  

 03763458 การจัดการโรงแรมระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

  (International Hotel Management)  

 03763459 การจัดการท่ีพักตากอากาศ   3(3-0-6) 

  (Resort Management)  

 03763464 การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม      3(3-0-6) 

  (Food and Beverage Cost Control)  

 03763475 การจัดการสปา         3(3-0-6) 

  (Spa Management)  

 03763476 การจัดการทองเท่ียวทางทะเล                                   3(3-0-6) 

  (Marine Tourism Management)  

 03763477 การจัดการสโมสร                                                          3(3-0-6) 

  (Club Management)  

      2.3.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ              ไมนอยกวา   15    หนวยกิต    

  

03754362 

ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี ้                                       

ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก 
 

3(3-0-6) 
  (English for Golbal Business Communication)  
 03754373 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

  (English for Food and Beverage Service)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 03754391 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Academic English for Business Management)  
 03754473 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

  (Technical English for Hotel Business)  

 03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 
 

(Technical English for Tourism Business) 
 

 (3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 (4)   การฝกงาน                               ไมนอยกวา  400 ช่ัวโมง 

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

           ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และทองเท่ียว ประกอบดวย 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 เลขลําดับท่ี 1-2 (03)     หมายถึง      วิทยาเขตศรีราชา 

 เลขลําดับท่ี 3-5 (763) หมายถึง      สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

 เลขลําดับท่ี 6  หมายถึง      ชั้นป 

 เลขลําดับท่ี 7  มีความหมายดังตอไปนี้ 

      0    หมายถึง กลุมวิชาท่ีเปดสอนใหเฉพาะนิสิตนอกคณะ 

      1    หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานการโรงแรมและทองเท่ียว 

      2    หมายถึง กลุมวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

      3    หมายถึง กลุมวิชาการพัฒนาการทองเท่ียว 

      4    หมายถึง กลุมวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียว 

      5    หมายถึง กลุมวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 

      6    หมายถึง กลุมวิชาการดําเนินงานธุรกิจโรงแรม 

      7    หมายถึง กลุมวิชาทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 

      9    หมายถึง กลุมวิชาสหกิจศึกษา วิจัย  สมัมนาและปญหาพิเศษ  

เลขลําดับท่ี 8  หมายถึง ลําดับของวิชาในแตละกลุม 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1. แผนการศึกษา  

     แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 

 ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1                                                           จํานวนหนวยกิต 

                                                     หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

  07999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

   (Knowkedge of the Land)  

          03757112 องคการและการจัดการ   3(3-0-6) 

   (Organization and Management) 

                     03758111 หลักการตลาด  3(3-0-6)  

   (Principles of Marketing) 

  03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว  3(3-0-6) 

   (Tourism Business) 

  02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย   1(1-0-2) 

   (Life skills for Undergraduate Student) 

  xxxxxxxx ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3( - - ) 

   (Environment, Technology and Life) 

  xxxxxxxx กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1) 

   (Man and Society) 

   xxxxxxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  2( - - ) 

  xxxxxxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 

    รวม 21 (- -) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2      จํานวนหนวยกิต 

                 หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

    03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6) 

   (Services Industry Psychology) 

    03753112 เศรษฐศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 

   (Business Economics for Service Industries) 

    03760171 หลักการบัญชี   3(2-2-5) 

    (Principles of Accounting) 

    03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ  3(3-0-6)  

    (Principles of Production and Operations) 

  xxxxxxxx ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3( - - ) 

   (Environment, Technology and Life) 

  xxxxxxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

  xxxxxxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 1( - - ) 

                                     (สารสนเทศ / คอมพิวเตอร) 

    รวม           19(- -)  

     

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                          จํานวนหนวยกิต 

                                           หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

  03757231 กฎหมายธุรกิจ  3(3-0-6) 

    (Business Law) 

     03759211 หลักการบัญชี I   3(3-0-6) 

    (Principles of Accounting I) 

    03760272 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

         (Accounting for Hotel and Tourism Business Management) 

    03763222 บุคลากรสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

     (Human Relations in Hotel and Tourism Business) 

    03763213 ระบบการขนสงในการทองเท่ียว  3(3-0-6) 

    (Transportation Systems in Tourism) 

  xxxxxxxx ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3( - - ) 

   (Environment, Technology and Life) 

  xxxxxxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 3( - - ) 

                                     (ภาษาไทย) 

     รวม 21(- -)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                  จํานวนหนวยกิต 

                             หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

    03757222 การวิเคราะหเชิงปริมาณและเศรษฐศาสตรทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

   (Quantitative Analysis and Business Statistics) 

      03763212 พฤติกรรมนักทองเท่ียว   3(3-0-6) 

                   (Tourism Behavior) 

    03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรม  

                                     และทองเท่ียว                                                           3(3-0-6) 

     (Personal Development for Dervice in Hotel and Tourism Business) 

      03763212 การจัดการงานบริการสวนหนา   3(3-0-6) 

                   (Front Office Management) 

    03763214 การจัดการงานแมบาน    3(3-0-6) 

     (Housekeeping Management) 

  xxxxxxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 3( - - ) 

  xxxxxxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1( - - ) 

     รวม 19(- -)  

 

 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                  จํานวนหนวยกิต 

                                           หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

      03763323 การจัดการการตลาดในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

     (Marketing Management in Hotel and Tourism Business) 

    03763341 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเท่ียว 3(3-0-6) 

    (Management and Operation in Tourism Business) 

      03763342 มัคคุเทศก    3(3-0-6) 

     (Tour Guide) 

    03763214 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม  3(3-0-6) 

     (Food and Beverage Management) 

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 

 

     รวม 18(- -)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                  จํานวนหนวยกิต 

                              หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

    03763316 การเรียนรูขามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการทองเท่ียวในอาเซียน 3(3-0-6) 

    (Cross- Culture Learning for Tourism Management in ASEAN) 

    03763351 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

    (Management and Operation in Hotel Business) 

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 3( - - ) 

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 3( - - ) 

  xxxxxxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 3( - - ) 

     รวม 18(- -) 

 

 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                  จํานวนหนวยกิต 

                              หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

    03763315 จริยศาสตรในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว  3(3-0-6) 

    (Ethics in Hotel and Tourism Business) 

    03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6)  

    (Service Quality Management in Hotel and Tourism Business) 

      03762491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

     (Research Methods in Hotel and Tourism Business) 

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 3( - - ) 

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 3( - - ) 

     รวม 21(- -)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                 จํานวนหนวยกิต 

                             หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

    03763425 การจัดการกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว  3(3-0-6) 

    (Strategic Management in Hotel and Tourism Business) 

    03763497 สัมมนา     1( - - ) 

          (Seminar)   

    03763498 ปญหาพิเศษ   3( - - )  

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 

    xxxxxxxx หมวดวิชาเฉพาะเลือก (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ) 3( - - ) 

     รวม 16(- -)  

 

**หมายเหตุ** อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

พ.ศ. 2559 
ขณะน้ีหลักสูตรอยูในระหวางการปรับปรุงหลักสูตร 

นิสิตจะไดรับรายละเอียดหลักสูตรและแผนการศึกษาหลังเปดภาคเรียนแลว 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2555 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2555 . 
 

1. รหัสและช่ือหลักสตูร 

ภาษาไทย                   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม           วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ชื่อยอ           วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ชื่อเต็ม           Bachelor of Science (Computer Science) 

ชื่อยอ           B.S. (Computer Science) 
 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
    1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สนองนโยบายของรัฐบาล 

    2.  เพ่ือสงเสริมและเผยแพรการศึกษา การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการดานวิทยาการ 

คอมพิวเตอร ใหแกสังคมอยางกวางขวางมากข้ึน 
 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

   1. นักพัฒนาซอฟตแวร (Software Developer) 

          2. นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) 

          3. นักวิเคราะหธุรกิจ (Business Analyst) 

  4. สถาปนิกซอฟตแวร (Software Architect) 

  5. นักทดสอบซอฟตแวร (Software Tester) 

          6. นักออกแบบเว็บ (Web Designer) 

          7. ผูบริหารเว็บ (Webmaster) 

  8. นักจัดการความรู (Knowledge Management Staff) 

          9. ผูประสานงานโครงการดานเทคนิค (Technical Project Coordinator) 

            10. ผูจัดการโครงการ 

      11. วิศวกรระบบ (System Engineer) 

         12. วิศวกรเครือขาย (Network Engineer) 

      13. เจาหนาที่สนบัสนุนดานเทคนคิซอฟตแวร (Software Technical Support) 

    14. เจาหนาที่ชวยเหลือดานเทคนิค (Technical Help Desk) 

    15. ผูเชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ (Product Specialist) 

    16. นักออกแบบสื่อประสม (Multimedia Designer) 

    17. นักบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) 

    18. นักวิชาการคอมพิวเตอร 

    19. ผูประกอบการ (Entrepreneur) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. เน้ือหาหลักสตูร 

  5.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  133  หนวยกิต 

  5.2 โครงสรางหลักสูตร 

    (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     32 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                 3  หนวยกิต 

-  กลุมวิชาภาษา      12 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาสังคมศาสตร           9 หนวยกิต 

-  กลุมวิชามนุษยศาสตร           6 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาพลศึกษา           2 หนวยกิต 

    (2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา     95 หนวยกิต 

-  วิชาแกน      17 หนวยกิต 

-  วิชาเฉพาะบังคับ         49 หนวยกิต 

-  เฉพาะเลือก         29 หนวยกิต 

    (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา      6     หนวยกิต 

5.3 รายวิชา 

    (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     32 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร          3  หนวยกิต 

เลือก 3 หนวยกิตจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

   01301201 การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

        (Resources and Environment Conservation) 

 01421211 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

  (Radiation, Life and Environment) 

 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา     3(3-0-6) 

  (Concepts in Sciences and Philosophy) 

     -  กลุมวิชาภาษา         12 หนวยกิต 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ     9( -  -  ) 

  (English) 

เลือก 3 หนวยกิตจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

 01355201 การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

  (Fundamental English Reading) 

 01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

     (Fundamental English Writing) 

 01355209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ    3(3-0-6) 

  (Communicative English for Careers) 
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 01361101 การใชภาษาไทยเบื้องตน     3(3-0-6) 

  (Introductory Thai Usage) 

     01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ     3(3-0-6) 

  (Thai Practical Writing) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

  (Thai Language for Communication) 

-  กลุมวิชาสังคมศาสตร          9  หนวยกิต 

 01132101 ผูประกอบการรุนใหม     3(3-0-6) 

  (Modern Entrepreneur) 

 เลือก 6 หนวยกิตจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

 01453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

  (Law in Everyday Life) 

 01455101 การเมืองโลกชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 

  (World Politics in Daily Life) 

 01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม     3(3-0-6) 

  (Psychology for Modern Life) 

-  กลุมวิชามนุษยศาสตร          6  หนวยกิต 

 เลือก 6 หนวยกิตจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

 01386121 สังคีตนิยม     3(3-0-6) 

  (Music Appreciation) 

 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน     3(3-0-6) 

  (The Art of Living with Others) 

   01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา    3(3-0-6) 

  (Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism) 

-  กลุมวิชาพลศึกษา          2  หนวยกิต 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1, 1(0-2-1) 

  (Physical Education Activities) 
     

    (2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา     95 หนวยกิต 

  -  วิชาแกน        17  หนวยกิต 

 01417111 แคลคูลัส I     3(3-0-6) 

  (Calculus I) 

 01417112 แคลคูลัส II     3(3-0-6) 

  (Calculus II) 
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 01418132  หลักมูลการคณนา     4(4-0-8) 

  (Fundamentals of Computing) 

 01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 

  (Laboratory in Abridged Physics) 

 01420119 ฟสิกสอยางสังเขป     3(3-0-6) 

  (Abridged Physics) 

 01422111 หลักสถิติ     3(3-0-6) 

  (Principles of Statistics) 
 

-  วิชาเฉพาะบังคับ       49  หนวยกิต 

 กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

 01418343 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับซอฟตแวรและ   3(3-0-6) 

  ดิจิทัลคอนเทนท 

  (Intellectual Property for Software and Digital Contents) 

 กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 

 01418221  ระบบฐานขอมูลเบื้องตน     3(3-0-6) 

  (Fundamentals of Database Systems) 

 01418321  การวิเคราะหและการออกแบบระบบ     3(2-2-5) 

  (System Analysis and Design) 

 01418497  สัมมนา     1 

  (Seminar) 

 กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

 01418116  การโปรแกรมคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 

  (Computer Programming) 

 01418216  หลักภาษาโปรแกรม     3(3-0-6) 

  (Principles of Programming Languages) 

01418217  การสรางซอฟตแวร     3(2-2-5) 

  (Software Construction) 

 01418231 โครงสรางขอมูล     3(3-0-6) 

  (Data Structures) 

 01418232  การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี   3(3-0-6) 

  (Algorithm Design and Analysis) 
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 กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

 01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน     3(3-0-6) 

  (Introductory Linear Algebra) 

 01418114  วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน     4(3-2-7) 

  (Introduction to Computer Science) 

 01418332 ระบบปฏิบัติการ     4(4-0-8) 

  (Operating Systems) 

 01418333  ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา     3(3-0-6) 

  (Formal Language and Automata Theory) 

 01418351  การสื่อสารคอมพิวเตอรและโพรโทคอล    3(3-0-6) 

  (Computer Communications and Protocols) 

     กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

 01418131 ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 

  (Digital Computer Logic) 

 01418331  ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  4(4-0-8) 

  (Assembly Language and Computer Architecture) 
 

-  วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา     29 หนวยกิต 

 ก.  เลือก 4 หนวยกิตจากรายวิชาในสาขาวิชาใดหรือสาขาวิชาหนึ่งตอไปนี้ 

สาขาวิชาเคมี 

 01403111 เคมีท่ัวไป     4(4-0-8) 

 (General Chemistry) 

สาขาวิชาชีววิทยา 

 01424111 หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 

 (Principles of Biology) 

 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 

 (Laboratory in Biology) 

 ข.  เลือก 1 กลุมวิชา จาก 2 กลุมวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 25 หนวยกิต 

กลุมวิชาท่ี 1 

01418399 การเตรียมความพรอมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  1 

 (Computer Science Project Preparation) 

01418499  โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร      3 

 (Computer Science Project) 

และวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 21 หนวยกิต โดยเปน    

วิชา 014182xx ไมเกิน 6 หนวยกิต 
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กลุมวิชาท่ี 2 

01418390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา      1 

 (Co-operative Education Preparation) 

01418490 สหกิจศึกษา      6 

 (Co-operative Education) 

และวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเปน             

วิชา 014182xx ไมเกิน 6 หนวยกิต 

    (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา       6 หนวยกิต 

วิชาเลือกเสรี      6(  -  -  ) 

 
 

ความหมายของเลขรหัสประจาํวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขลําดับท่ี 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับท่ี 3-5 (418) หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

เลขลําดับท่ี 6  หมายถึง ระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี 7  มีความหมายดังตอไปนี้ 

1 หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอรเบื้องตน ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและฐานขอมูล 

3 หมายถึง กลุมวิชาระบบคอมพิวเตอร โครงสรางขอมูล 

4 หมายถึง กลุมวิชาการประยุกตใชคอมพิวเตอร 

5 หมายถึง กลุมวิชาการสื่อสาร เครือขายคอมพิวเตอร 

6 หมายถึง กลุมวิชาสารสนเทศอัจฉริยะและปญญาประดิษฐ 

7 หมายถึง กลุมวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร 

8 หมายถึง กลุมวิชาระบบสื่อประสมและคอมพิวเตอรกราฟกส 

9 หมายถึง กลุมวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหา

พิเศษ และโครงงาน 

เลขลําดับท่ี 8  หมายถึง ลําดับของวิชาในแตละกลุม 
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6. แผนการศึกษา 

 6.1 สําหรับกลุมวิชาเฉพาะเลือกกลุมวิชาท่ี 1 (โครงงาน) 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 4(3-2-7) 

 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  -  ) 

 01418343 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนท 3(3-0-6) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(  -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาภาษา 3(  -  -  ) 

 รวม 19(  -  -  ) 
 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 01418131 ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(  -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(  -  -  ) 

 รวม 19(  -  -  ) 
 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418132 หลักมูลการคณนา 4(4-0-8) 

 01418217 การสรางซอฟตแวร  3(2-2-5) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  -  ) 

 01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(  -  -  ) 

 รวม 18(  -  -  ) 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบัิติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน  3(3-0-6) 

 01418231 โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) 

 01418216 หลักภาษาโปรแกรม  3(3-0-6) 

 01418221 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  3(3-0-6) 

     เลือกอยางใดอยางหนึ่งระหวาง 

 01403111 เคมีท่ัวไป 4(4-0-8) 

     หรือ 

 01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(  -  -  ) 

 รวม 19(  -  -  ) 
 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418232 การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี  3(3-0-6) 

 01418321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

 01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยฯ  4(4-0-8) 

 01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอรและโพรโทคอล  3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3(  -  -  ) 

  วิชาเลือกเสรี 3(  -  -  ) 

 รวม 19(  -  -  ) 
 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 01132101 ผูประกอบการรุนใหม 3(3-0-6) 

 01418332 ระบบปฏิบัติการ  4(4-0-8) 

 01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา  3(3-0-6) 

 01418497 สัมมนา 1 

 01418399 การเตรียมความพรอมโครงงานวิทยาการคอมฯ  1 

  วิชาเฉพาะเลือก 3(  -  -  ) 

 รวม 18(  -  -  ) 
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 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร  3 

  วิชาเฉพาะเลือก 9(  -  -  ) 

  วิชาเลือกเสรี 3(  -  -  ) 

 รวม 15(  -  -  ) 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  วิชาเฉพาะเลือก 6(  -  -  ) 

 รวม 6(  -  -  ) 
 

 6.2 สําหรับกลุมวิชาเฉพาะเลือกกลุมวิชาท่ี 2 (สหกิจศึกษา) 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 4(3-2-7) 

 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  -  ) 

 01418343 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนท 3(3-0-6) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(  -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาภาษา 3(  -  -  ) 

 รวม 19(  -  -  ) 
 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 01418131 ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(  -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(  -  -  ) 

 รวม 19(  -  -  ) 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418132 หลักมูลการคณนา 4(4-0-8) 

 01418217 การสรางซอฟตแวร  3(2-2-5) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(  -  -  ) 

 01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01420119 ฟสิกสอยางสังเขป 3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(  -  -  ) 

 รวม 18(  -  -  ) 
 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน  3(3-0-6) 

 01418231 โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) 

 01418216 หลักภาษาโปรแกรม  3(3-0-6) 

 01418221 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน  3(3-0-6) 

        เลือกอยางใดอยางหนึ่งระหวาง 

 01403111 เคมีท่ัวไป 4(4-0-8) 

     หรือ 

 01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(  -  -  ) 

 รวม 19(  -  -  ) 
 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418232 การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี  3(3-0-6) 

 01418321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ  3(2-2-5) 

 01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยฯ   4(4-0-8) 

 01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอรและโพรโทคอล  3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3(  -  -  ) 

  วิชาเลือกเสรี 3(  -  -  ) 

 รวม 19(  -  -  ) 

 

 

 

 



116 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 
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 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 01132101 ผูประกอบการรุนใหม 3(3-0-6) 

 01418332 ระบบปฏิบัติการ  4(4-0-8) 

 01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา  3(3-0-6) 

 01418497 สัมมนา 1 

 01418390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1 

  วิชาเฉพาะเลือก 3(  -  -  ) 

 รวม 18(  -  -  ) 
 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01418490 สหกิจศึกษา 6(  -  -  ) 

 รวม 6(  -  -  ) 
 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

  วิชาเฉพาะเลือก 12(  -  -  ) 

  วิชาเลือกเสรี 3(  -  -  ) 

 รวม 15(  -  -  ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

พ.ศ. 2556 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ พ.ศ. 2556 . 

   

1.  ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  

 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Biological Science 
 

2.  ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

 ชื่อยอ   วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

 ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Biological Science) 

 ชื่อยอ   B.S. (Biological Science) 
 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

(1) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพท่ีเพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 

ตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณท่ีดีของสังคม เพ่ือความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะ

ของชาติ 

(2)เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในการทํางาน และมีศักยภาพในการถายทอดความรู และ

เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตรชีวภาพ ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 

(3) เพ่ือตอบสนองความตองการบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพของหนวยงานตางๆ ท้ังในภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนมีศักยภาพในการทํางานมากเพียงพอท่ีจะสามารถนําไปพัฒนาหนวยงาน 

ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติได 
 

4. แนวทางประกอบอาชีพ 

  อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร พนักงานแนะนําและจําหนายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

ประกอบธุรกิจสวนตัวทางวิทยาศาสตร ประกอบธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต 

5.2 โครงสรางหลักสูตร 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต 

-  กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ 87 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

5.3 รายวิชา 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต 

01418112 คอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Computer) 

และเลือกเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอีก  

3 หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร 7 หนวยกิต 

01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2) 

 (Information Media) 

และเลือกเรียนรายวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร  อีก 6 หนวยกิต 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 (Arts of Living) 
 

- กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 (Thai Language for Communication) 

01355XXX 

 

ภาษาอังกฤษ 9(  - -  ) 

 

 

2 หนวยกิต 
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- กลุมวิชาพลศึกษา 

01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2-1) 

 (Physical Education Activities) 

 (2)หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 100 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ 85 หนวยกิต 

01401114  พฤกษศาสตรท่ัวไป 

(General Botany) 

3(2-3-6) 

01401351   สรีรวิทยาเบื้องตนของพืช 

(Introductory Plant Physiology) 

3(2-3-6) 

01402311  ชีวเคมี I 

(Biochemistry I) 

2(2-0-4) 

01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I  

(Laboratory in Biochemistry I) 

1(0-3-2) 

01402313 ชีวเคมี II  

(Biochemistry II) 

3(3-0-6) 

01403111 เคมีท่ัวไป 

(General Chemistry) 

4(4-0-8) 

01403112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

(Laboratory in General Chemistry) 

1(0-3-2) 

01403221 เคมีอินทรีย 

(Organic Chemistry) 

4(4-0-8) 

01403222 เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in Organic Chemistry) 

1(0-3-2) 

01416311 หลักพันธุศาสตร 

(Principles of Genetics) 

3(3-0-6) 

01416312 หลักพันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in Genetics) 

1(0-3-2) 

01417111 แคลคูลัส I 

(Calculus  I) 

3(3-0-6) 

01417112 แคลคูลัส II 

(Calculus II)  

3(3-0-6) 

01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

(General Microbiology) 

3(3-0-6) 
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01419213 จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in General Microbiology) 

2(0-6-3) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  

(Laboratory in Physics I)   

1(0-3-2) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  

(Laboratory in Physics II) 

1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 

(Basic Physics I) 

2(2-0-4) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II 

(Basic Physics II) 

2(2-0-4) 

01422111 หลักสถิติ 

(Principles in Statistics ) 

3(3-0-6) 

01422431 สถิติทางชีววิทยา 

(Statistics in Biological Science) 

3(3-0-6) 

01423113 สัตววิทยาท่ัวไป 

(General Zoology) 

3(2-3-6) 

01423351 สรีรวิทยาของสัตว 

(Animal Physiology) 

3(3-0-6) 

01424111 หลักชีววิทยา 

(Principles of Biology) 

3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in Biology) 

1(0-3-2) 

01424351 ชีววิทยาของเซลล 

(Cell Biology) 

3(3-0-6) 

01424381 นิเวศวิทยา 

(Ecology)   

3(3-0-6) 

01424382 นิเวศวิทยาปฎิบัติการ 

(Ecology Laboratory)   

1(0-3-2) 

01424483 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ  

(Taxonomy and Biodiversity) 

4(4-0-8) 

01424484 วิวัฒนาการ 

(Evolution) 

3(3-0-6) 

02738361 ชีววิทยาโมเลกุลเบื้องตน 

(Introductory Molecular Biology) 

3(3-0-6) 
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02738462 วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงประยุกตเพ่ือชีวิต 

(Applied Biological Science for Life) 

3(3-0-6) 

02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Instrument for Biological Science)  

3(2-3-6) 

02738497 สัมมนา 

(Seminar) 

1 

02738498 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

3 

02738499 การฝกงานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Specific Practicum in Biological Science) 

1 

 

- วิชาเฉพาะเลือก                  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ไมนอยกวา 10 หนวยกิต ดัง

ตัวอยางตอไปนี้ 

                - สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

02738311 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

(Behaviors of Life) 

3(3-0-6) 

02738321 สารควบคุมทางชีวภาพของพืชและการใชประโยชน 

(Plant Bioregulators and Applications) 

3(3-0-6) 

02738371 การวาดภาพทางชีววิทยา 

(Drawing for Biology Illustrations) 

2(1-3-4) 

02736421 เทคนิคในการเตรียมและเก็บรักษาตัวอยางพืช

(Techniques for Preparation and Preservation of 

Plant Specimen)  

3(1-6-5) 

02738422 การเจริญและการเติบโตของพืช   

(Plant Growth and Development) 

3(2-3-6) 

02738423 การใชประโยชนจากสารประกอบทุติยภูมิในพืช

(Utilization of Plant Secondary Compound) 

2(1-3-4)                    

02738424 พืชเสนใยและการใชประโยชน 

(Fiber Plants and Applications) 

3(3-0-6)  

02738431 หลักภูมิศาสตรสัตว 

(Principles of Zoogeography) 

3(3-0-6) 

02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ํา 

(Aquatic Insects Biology) 

3(3-0-6) 
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02738433 ชีววิทยาของปลา 

(Biology of Fish) 

3(2-3-6) 

02738451 ชีวเคมีประยุกต 

(Applied Biochemistry) 

3(3-0-6) 

02738452 เคมีเชิงฟสิกสทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Physical Chemistry in Biological Science) 

4(3-3-8) 

02738461   เทคนิคการถายโอนยีนในพืช 

(Gene Transfer Technology in Plant) 

3(3-0-6) 

02738471 การถายภาพทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Biological Science Photography) 

3(2-3-6) 

02738473 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Computer Application for Biological Science)  

3(3-0-6) 

02738481 นิเวศวิทยาชุมชีพ 

(Community Ecology) 

3(3-0-6) 

02738496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Selected Topics in Biological science) 

1-3 

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาพฤกษศาสตร หรือ ชีวเคมี หรือ พันธุศาสตร 

หรือ สัตววิทยา หรือชีววิทยา ไมนอยกวา 5 หนวยกิต ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 

สาขาพฤกษศาสตร 
 

01401341 หลักอนุกรมวิธานพืช 

(Principles of Plant Taxonomy)  

3(2-3-6) 

01401411  

  

กายวิภาคของพืช 

(Plant Anatomy) 

3(2-3-6) 

01401414 ชีววิทยาเมล็ดพันธุ 

(Seed Biology) 

3(2-3-6) 

01401423 เฟรน 

(Ferns) 

3(2-3-6) 

01401442 พรรณไมน้ํา 

(Aquatic Plants) 

3(2-3-6) 

01401461 พฤกษศาสตรภาคสนาม 

(Field Botany) 

3(2-3-6) 

01401462 พฤกษเศรษฐกิจ 

(Economic Botany) 

3(3-0-6) 
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สาขาชีวเคมี 

 

01402441 วิทยาเอนไซม 

(Enzymology) 

3(3-0-6) 

01402451 ชีวเคมีของมนุษย 

(Human Biochemistry) 

3(3-0-6) 

01402461 ชีวเคมีของพืช 

(Plant Biochemistry) 

3(3-0-6) 

01402471 ชีวเคมีโภชนาการ 

(Nutritional Biochemistry) 

3(3-0-6) 

สาขาพันธุศาสตร  

01416421 พันธุศาสตรมนุษย 

(Human Genetics) 

3(3-0-6) 

01416422 พันธุศาสตรพืช 

(Plant  Genetics) 

3(3-0-6) 

01416441 พันธุศาสตรของเซลลเบื้องตน  

(Introduction to Cytogenetics) 

3(2-3-6) 

01416453 พันธุศาสตรโมเลกุลเบื้องตน 

(Introductory Molecular Genetics) 

3(3-0-6) 

01416454 ชีวสารสนเทศเบื้องตน 

(Introduction to Bioinformatics) 

3(2-3-6) 

01416456 พันธุวิศวกรรม I 

(Genetics Engineering I)  

3(3-0-6) 

01416457 จีโนมและเครื่องหมายทางดีเอ็นเอ 

(Genome and DNA Markers) 

3(2-3-6) 

01416458 พันธุวิศวกรรมปฏิบัติการ 

(Laboratory in Genetic Engineering) 

1(0-3-2) 

01416471 พันธุศาสตรประชากรและปริมาณเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Population and Quantitative Genetics) 

01416472 พันธุศาสตรลักษณะปริมาณ 

(Quantitative Genetics) 

3(3-0-6) 

01416483 พันธุพิษวิทยา 

(Genetic Toxicology) 

3(3-0-6) 
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สาขาสัตววิทยา 

 

01423352 สรีรวิทยาของสัตวภาคปฏิบัติการ 

(Animal Physiology Laboratory) 

1(0-3-2) 

01423421 สัตวมีกระดูกสันหลัง 

(Vertebrate Zoology) 

3(3-0-6) 

01423431 อนุกรมวิธานของสัตว 

(Animal Taxonomy) 

3(3-0-6) 

01423441 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

(Invertebrate Zoology) 

4(3-3-8) 

01423451 วิทยาตอมไรทอ 

(Endocrinology) 

3(3-0-6) 

01423454 พฤติกรรมของสัตว 

(Ethology) 

3(3-0-6) 

01423481 นิเวศวิทยาของสัตว 

(Animal Ecology) 

3(2-3-6) 

สาขาชีววิทยา  

01424281 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องตน  

(Introduction to Biotoxicology) 

3(3-0-6) 

01424311 ชีววิทยาอุตสาหกรรม 

(Industrial Biology)  

3(3-0-6) 

01424396 เอกสารทางชีววิทยา  

(Biological Literature) 

1(1-0-2) 

01424451 กลไกและหนาท่ีภายในเซลล 

(Mechanism and Function in the Cell) 

4(4-0-8) 

01424453 หลักชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล  

(Principles of Cell and Molecular Biology) 

3(3-0-6) 

01424454 การสืบพันธุและชีววิทยาการเจริญ  

(Reproduction and Developmental Biology) 

4(3-3-8) 

01424473 ไบโอเมตรี 

(Biometry) 

3(3-0-6) 

01424481 นิเวศวิทยาประชากร  

(Population Ecology)  

3(2-3-6) 
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01424482 ชีววิทยาของมลพิษ 

(Pollution Biology) 

3(3-0-6) 

01424485 ชีวภัณฑควบคุมทางการเกษตรและสาธารณสุข  

(Biological Control Agents in Agriculture and Public 

Health)  

3(3-0-6) 

02726311 การอนุรักษเชิงชีววิทยา  

(Biological Conservation) 

3(3-0-6) 

  

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

   

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร

ชีวภาพประกอบดวยเลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 เลขลําดับท่ี 1-2 (01)  หมายถึง   วิทยาเขตบางเขน 

  (02)  หมายถึง   วิทยาเขตกําแพงแสน 

 เลขลําดับท่ี 3-5 (738)  หมายถึง   สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 เลขลําดับท่ี  6  หมายถึง   ระดับชั้นป 

 เลขลําดับท่ี  7    (1)  หมายถึง   กลุมวิชา ท่ัวๆ ไปทางชีววิทยา 

  (2) หมายถึง   กลุมวิชา พฤกษศาสตร 

  (3) หมายถึง   กลุมวิชาสัตววิทยา 

  (4) หมายถึง   กลุมวิชาสิ่งแวดลอม 

  (5) หมายถึง   กลุมวิชา เคมีและชีวเคมี 

  (6) หมายถึง   กลุมวิชา พันธุศาสตรและเทคโนโลยีชวีภาพ 

  (7) หมายถึง   กลุมวิชาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 

  (8) หมายถึง   กลุมวิชานิเวศวิทยา 

  (9)  หมายถึง   กลุมวิชาวิจัยเรื่องเฉพาะทาง สัมมนา  

    ปญหาพิเศษ และฝกงาน 

 เลขลําดับท่ี  8  หมายถึง   ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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6. แผนการศึกษา  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1             จํานวนหนวยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2) 

01403111 เคมีท่ัวไป 4(4-0-8) 

01403112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 2(2-0-4) 

01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01355XXX             ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

รวม  19( - - ) 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2             จํานวนหนวยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป 3(2-3-6)  

01403221  เคมีอินทรีย 4(4-0-8) 

01403222 เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01417112 แคลคูลัส II  3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II  2(2-0-4) 

01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

รวม  18( - - ) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1             จํานวนหนวยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01402311 ชีวเคมี I  2(2-0-4) 

01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I  1(0-3-2) 

01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

01423113 สัตววิทยาท่ัวไป 3(2-3-6) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร  3( - - ) 

รวม  18( - - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2             จํานวนหนวยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01402313 ชีวเคมี II 3(3-0-6) 

01416311 หลักพันธุศาสตร 3(3-0-6) 

01416312  หลักพันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

01419213 จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ  2(0-6-3) 

01424381 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

01424382 นิเวศวิทยาปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 วิชาหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 

3( - - ) 

รวม  19( - - ) 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1             จํานวนหนวยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01401351  สรีรวิทยาเบื้องตนของพืช 3(2-3-6) 

01418112 คอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

01422431 สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

02738361 ชีววิทยาโมเลกุลเบื้องตน 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 

รวม  21( - - ) 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2             จํานวนหนวยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01423351 สรีรวิทยาของสัตว  3(3-0-6) 

01424351 ชีววิทยาของเซลล 3(3-0-6) 

01424484 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(2-3-6) 

 วิชาหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

รวม  18( - - ) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1             จํานวนหนวยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01424483 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ  4(4-0-8) 

02738462 วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงประยุกตเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

2738497 สัมมนา 1 

02738499 การฝกงานเฉพาะดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 1 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

รวม  14( - - ) 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2             จํานวนหนวยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02738498  ปญหาพิเศษ 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( - -) 

 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

รวม  9( - - ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ. 2559 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology 
 

2. ช่ือปริญญา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ชื่อยอ (ไทย) :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)  

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.S. (Information Technology) 
 

3.  วัตถุประสงค 

1. มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม เนนใหมีความสามารถในการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการสื่อสาร 

 2. มีความรูและทักษะดานการจัดการ มีความสามารถในการวิเคราะห ออกแบบ ปฏิบัติการประยุกตใช

เทคโนโลยีสมัยใหม สามารถเชื่อมโยง ควบคุม จัดการระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) นักพัฒนาเว็บไซต 

(2) นักพัฒนาโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร 

(3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 

(4) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 

(5) ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูจัดการซอฟตแวร 

(6) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย 

(7) นักทดสอบระบบ 

(8) เจาของกิจการหรือนักธุรกิจ 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 หลักสูตร  

5.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 130 หนวยกิต  

5.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 - กลุมสาระอยูดีมีสุข   ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

 - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร    13 หนวยกิต 

 - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

 - กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ                 75 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะเลือก                                      ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

5.1.3 รายวิชา 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1   กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

        01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 (Physical Education Activities)  

   และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุม

สาระอยูดีมีสุข 

              1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

         ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ

ศาสตรแหงผูประกอบการ 

              1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต 

- ภาษาไทย 3(- -) 

- ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 9(- -) 

- สารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(- -) 

              1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

01999111  ศาสตรแหงแผนดิน   2(2-0-4) 

  (Knowledge of the land)  
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  และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 1 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุม

สาระพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

               1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

 และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุม

สาระสุนทรียศาสตร 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา    94 หนวยกิต 

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ  75 หนวยกิต 

      -  กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน      27 หนวยกิต 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

(Fundamentals of General Chemistry) 

01417111 แคลคูลัส I  3(3-0-6) 

(Calculus I) 

01417112 แคลคูลัส II  3(3-0-6) 

(Calculus II) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

(Laboratory in Physics I) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

(Laboratory in Physics II) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I  2(2-0-4) 

(General Physics I) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II  2(2-0-4) 

(General Physics II) 

02721101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ  3(3-0-6) 

(Introduction to Business) 

02739111**คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

(Computer and Information System) 

02739141** กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

  (Information Technology Law) 

02739261*  คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

   (Mathematics and Statistics for Information Technology) 

-  กลุมประเด็นองคการ  9  หนวยกิต 

02739323   การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

  (Information System Analysis and Design) 
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02739422 ระบบฐานขอมูล  3(3-0-6) 

(Database System) 

02739452     การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Information Technology Management) 

-  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  18 หนวยกิต 

02739241 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  3(2-2-5) 

(Internet Technology) 

02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 (Business Programming) 

02739351** การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

(Data Communication and Computer Network) 

02739352** การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 (Information Assurance and Security) 

02739426 อันตรกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

(Human-Computer Interaction) 

02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  I  1 

 (Workshop in Information System I) 

02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II   1 

(Workshop in Information System II)    

02739497 สัมมนา  1 

(Seminar) 

 

-  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15 หนวยกิต 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

(Principles of Programming) 

02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 

(Principles of Objectd Oriented Programming) 

02739231 โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) 

(Data Structure) 

02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

(Application Development for Mobile Devices) 

02739421 วิศวกรรมซอฟตแวร  3(3-0-6) 

(Software Engineering) 
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-  กลุมโครงสรางของระบบ  6 หนวยกิต 

02739311 การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรบื้องตน 3(3-0-6) 

(Introduction to Computer Organization and Architecture) 

02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ   3(3-0-6) 

 (Operating System and System Software) 

 

2.2 วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 

เลือก 1 กลุมวิชาจาก 2 กลุมวิชาดังตอไปนี้ 

กลุมวิชาท่ี 1  

02739398*   การเตรียมความพรอมปญหาพิเศษ  1(1-0-2) 

    (Special Problem Preparation) 

02739498** ปญหาพิเศษ  3 

   (Special Problems) 

กลุมวิชาท่ี 2 

02739390*  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

   (Cooperative Education Preparation) 

02739490* สหกิจศึกษา  6  

 (Cooperative Education) 

 

วิชาเลือก 

กลุมวิชาท่ี 1 ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

กลุมวิชาท่ี 2 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

กลุมวิชาท่ี 1 เลือกเรียนรหัสตั้งแตหมายเลข 300 ข้ึนไป ไมนอยกวา 12 หนวยกิต สวนกลุมวิชาท่ี 2 เลือกเรียน

รหัสตั้งแตหมายเลข 300 ข้ึนไป ไมนอยกวา 9 หนวยกิต หรือเลือกจากรายวิชาของสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ เลือกจากวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะรหัสหมายเลข 200 

(เลขสามตัวหลัง)  ไมเกิน 3 หนวยกิต ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I  3(2-2-5) 

(Computer Programming I) 

02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร II  3(2-2-5) 

(Computer Programming II) 

02739221 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

(Electronic Commerce) 

02739312 การโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต  3(3-0-6) 

(Internet Programming)  
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02739313*ระบบฝงตัวเบื้องตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to Embedded Systems) 

02739322     ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 

 (Management Information System) 

02739324 การออกแบบและการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce Design and Development)  

02739342 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Computer Graphic Applications for Information) 

02739343 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว  3(3-0-6) 

(Three-Dimensional Images and Animations) 

02739344 เทคโนโลยีสื่อผสม  3(3-0-6) 

 (Multimedia Technology) 

02739346 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางทําการ  3(3-0-6) 

 (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 

02739423**การคนคืนสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Information Retrieval) 

02739424 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  3(3-0-6) 

(Object Oriented Analysis and Design) 

02739425 การจัดการระบบ  3(3-0-6) 

(System Management) 

02739427 การออกแบบและพัฒนาเกมสคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

(Computer Games Design and Development) 

02739428 การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล  3(3-0-6) 

(Digital Signal and Image Processing) 

02739429 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและ  3(3-0-6) 

การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร  

(Business Process Design and Enterprise Resource  

Planning System Development) 

02739432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

(Decision Support System) 

02739433 ระบบผูเชี่ยวชาญ  3(3-0-6) 

(Expert System) 

02739434      ปญญาประดิษฐเบื้องตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to Artificial Intelligence) 
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02739435 เทคโนโลยีเหมืองขอมูลและการประยุกต  3(3-0-6) 

(Data Mining Technologies and Applications) 

02739436 การจัดการความรู  3(3-0-6) 

(Knowledge Management) 

02739437*ระบบฐานขอมูลภาคปฏิบัติการ  1(0-2-1) 

(Laboratory in Database System) 

02739438*เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม  3(2-2-5) 

(Augmented Reality Technology) 

02739442 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  3(3-0-6) 

(Office Automation System)  

02739443 ระบบสื่อประสม  3(3-0-6) 

(Multimedia System) 

02739444 ระบบสารสนเทศสํานักงาน  3(3-0-6) 

 (Office Information System) 

02739445 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  3(3-0-6) 

(Financial Information System) 

02739446 ระบบสารสนเทศทางการผลิต  3(3-0-6) 

(Manufacturing Information System) 

02739447 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 

(Accounting Information System) 

          02739448   ตัววัดซอฟตแวร  3(3-0-6) 

(Software Metrics) 

02739449 การจําลองแบบและการสรางแบบจําลอง  3(3-0-6) 

(Simulation and Modeling) 

02739451 การบริหารเครือขาย  3(3-0-6) 

(Network Management) 

02739453 ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

(Information System for Communication) 

02739454 การบริการเครือขายใยแมงมุม  3(3-0-6) 

(WWW Server System) 

02739455 การใหบริการสารสนเทศในอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต 3(3-0-6) 

 (Internet Information Services and Intranet) 

02739456 ระบบประมวลผลแบบกระจาย  3(3-0-6) 

(Distributed Processing System) 
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02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Selected Topic in Information Technology)  

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกอบดวยเลข 8 หลัก     มีความหมายดังนี้ 

 เลขลําดับท่ี 1-2 (02) หมายถึง  วิทยาเขตกําแพงแสน 

 เลขลําดับท่ี 3-5 (739) หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เลขลําดับท่ี 6 หมายถึง  ระดับชั้นป 

 เลขลําดับท่ี 7 มีความหมายดังนี้ 

  0 หมายถึง กลุมวิชาสําหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 

  1 หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเบื้องตน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

  2 หมายถึง กลุมวิชาการประมวลผลแฟมขอมูล ฐานขอมูล การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

     สารสนเทศ 

  3 หมายถึง กลุมวิชาระบบคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ โครงสรางขอมูล 

  4 หมายถึง กลุมวิชาการประยุกตใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

  5 หมายถึง กลุมวิชาการสื่อสาร ขายงานคอมพิวเตอร 

  6 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตรประยุกต สถิติ 

  8 หมายถึง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

  9 หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนา ปญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา 

 เลขลําดับท่ี 8 หมายถึง  ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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  6. ตัวอยางแผนการศึกษา  

6.1 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกไมเรียนสหกิจศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 2(2-0-4) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1(- -) 

 รวม                                                                               19(- -) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II 2(2-0-4) 

02721101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

02739141 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 1(- -) 

 รวม  19(- -) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)     

02739231 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

02739261 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739311 การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)             3(- -) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                     3(- -) 

 วิชาเฉพาะเลือก                                                                       3(- -) 

รวม 18(- -) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

02739241 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 3(2-2-5) 

02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                     3(- -) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3(- -) 

รวม 18(- -) 

 

             ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)                    

02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

02739351 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

02739422 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

02739497 สัมมนา 1 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(-.-) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

                                                            (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร)                                1(-.-) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

รวม 17(- -) 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02739323 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

02739352 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 

02739398 เตรียมความพรอมปญหาพิเศษ 1(1-0-2) 

02739421 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 รวม 16(- -) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวน

หนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)                

02739426 อันตกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I 1 

02739498 ปญหาพิเศษ 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

 วิชาเลือกเสรี 3(- -) 

รวม 13(- -) 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II 1 

 วิชาเฉพาะเลือก 6(- -) 

 วิชาเลือกเสรี 3(- -) 

รวม 10(- -) 

 

6.2 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 2(2-0-4) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1(- -) 

 รวม                                                                               19(- -) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II 2(2-0-4) 

02721101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

02739141 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 1(- -) 

 รวม  19(- -) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)     

02739231 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

02739261 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739311 การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)              3(- -) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                      3(- -) 

 วิชาเฉพาะเลือก                                                                        3(- -) 

รวม 18(- -) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

02739241 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 3(2-2-5) 

02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                     3(- -) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3(- -) 

รวม 18(- -) 
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             ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)                    

02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

02739351 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

02739422 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

02739497 สัมมนา 1 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(-.-) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

                                                             (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 1(-.-) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

รวม 17(- -) 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02739323 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

02739352 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 

02739390 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

02739421 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I                                    1         

 รวม 17(- -) 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)                

02739426 อันตกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II 1 

 วิชาเฉพาะเลือก 6(- -) 

 วิชาเลือกเสรี 6(- -) 

รวม 16(- -) 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02739490 สหกิจศึกษา 6 

รวม 6 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 

พ.ศ. 2555 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Chemistry 
 

2. ช่ีอปริญญา 

 ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) 

 ชื่อยอ   วท.บ.(เคมี) 

 ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Chemistry) 

 ชื่อยอ   B.S.(Chemistry) 
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  สาขาวิชาเคมี เปนสาขาท่ีมีความสําคัญและเปนพ้ืนฐานความรูท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร

สาขาวิชาอ่ืน ๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรประยุกตและเทคโนโลยี นักเคมีมีบทบาทและปฏิบัติหนาท่ีในงาน

ดานตาง ๆ ท้ังดานการวิจัยพัฒนา การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดการเพ่ือความ

เปนอยูท่ีดี องคความรูใหมท่ีไดรับจากการวิจัยเพ่ิมพูนข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหตองมีการปรับปรุงและ

พัฒนาท้ังดานความรูและกําลังบุคลากรท่ีมีความรูสูง วัตถุประสงคของหลักสูตรมีดังนี้ 

 3.1 เพ่ือผลิตนักเคมีท่ีมีความรูในวิชาการเคมีท่ีสามารถตอบสนองความตองการบุคลากรของประเทศ 

 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาเคมี ใหทันกับความกาวหนาทางวิชาการในปจจุบัน 
 

4.  แนวทางการประกอบอาชีพ 

 ภาครัฐ :ครู อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร ในหนวยงานของกระทรวง กรม กอง

ตางๆ  เปนตน 

 ภาครัฐวิสาหกิจ :นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรในหนวยงานของภาครัฐวิสาหกิจ เชน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย โรงงานผลิตแอลกอฮอล กรมสรรพาสามิต 

การปโตรเลียมแหงประเทศไทย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  เปนตน 

 ภาคเอกชน :นักวิชาการประจําบริษัท นักวิจัยประจําหองปฏิบัติการ พนักงานแนะนําและขาย

เครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 



147 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. เนื้อหาหลักสูตร 

  5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 142  หนวยกิต 

 5.2 โครงสรางหลักสูตร    

 (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา              30     หนวยกิต 

- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา       3       หนวยกิต 

- กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา         6       หนวยกิต 

- กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา          7       หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา        12       หนวยกิต 

- กลุมวิชาพลศึกษา ไมนอยกวา          2       หนวยกิต 

 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา            106    หนวยกิต 

- วิชาแกน                                                      28       หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ                                            69        หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา         9        หนวยกิต 

 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา               6     หนวยกิต 
 

            5.3 รายวิชา 

 (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา                  30      หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ไมนอยกวา    3      หนวยกิต 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาตอไปนี้ 

 01999011 อาหารเพ่ือมนุษยชาติ 3(3-0-6) 

 (Food for Mankind) 

 01999012 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 (Health for Life) 

 01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

 (New Age Information Management in Everyday Life) 

 01999211 คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

 (Mathematics and Computers in Everyday Life) 

 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา 3(3-0-6) 

 (Concepts of Sciences and Philosophy) 

 01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0-6) 

 (Environment, Technology and Life) 
 

                     - กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา                         6     หนวยกิต 

เลือก 1 รายวิชาจาก 2 รายวิชาตอไปนี้ 

 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน  3(3-0-6) 

 (The Art of Living with Others) 
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 01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

 (Arts of Living) 

  และ เลือกอีก 1 รายวิชาจาก 4 รายวิชาตอไปนี้  

    01999031 มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

  (The Heritage of World Civilizations) 

01999032 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

  (Thai Studies) 

01999034 ศิลปวิจักษณ 3(3-0-6) 

  (Art Perception) 

01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6) 

  (Music Culture in Life) 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา                          7      หนวยกิต 

ใหเรียน  2  รายวิชาตอไปนี้ 

01371111 การใชทรัพยากรหองสมุด 1(1-0-2) 

  (The Use of Library Resources) 

01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม 3(3-0-6) 

  (Psychology for Modern Life) 

                               และ เลือกอีก 1 รายวิชาจาก 3 รายวิชาตอไปนี้  

                               01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี 3(3-0-6) 

  (Economics for Better Living) 

                               01999043 การคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา 3(3-0-6) 

  (Creativity for Value Management) 

                               01999141 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 

  (Man and Society) 

- กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา     12      หนวยกิต 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

  (Thai Language for Communication) 

...............  ภาษาตางประเทศ 9( -  - ) 

- กลุมวิชาพลศึกษา ไมนอยกวา        2      หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2-1) 
 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา               106      หนวยกิต 

- วิชาแกน      28      หนวยกิต 

01403113 เคมีท่ัวไป I  3(3-0-6) 

    (General Chemistry I) 



149 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 01403115 เคมีท่ัวไป II  3(3-0-6) 

  (General Chemistry II) 

 01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

 (Basic Chemistry Laboratory) 

 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 (Calculus I) 

 01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

 (Calculus II) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

 (General Physics I) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II 3(3-0-6) 

 (General Physics II) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-2-1) 

 (Laboratory in Physics I) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-2-1) 

 (Laboratory in Physics II) 

 01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 (Principles of Statistics) 

 01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 (Principles of Biology) 

                             01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Biology) 

 -วิชาเฉพาะบังคับ                                          69     หนวยกิต 

 01402311 ชีวเคมี I 2(2-0-4) 

 (Biochemistry I) 

 01402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Biochemistry I) 

 01402313 ชีวเคมี II 3(3-0-6) 

 (Biochemistry II) 

 01403223  เคมีอินทรีย I 3(3-0-6) 

 (Organic Chemistry I) 

 01403224  เคมีอินทรีย II 3(3-0-6) 

 (Organic Chemistry II) 

 01403225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย I 1(0-3-2) 
 (Organic Chemistry Laboratory I) 



150 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  01403226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย Il 1(0-3-2) 
 (Organic Chemistry Laboratory II) 

 01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี  2(0-6-3) 

 (Laboratory in Chemical Quantitative Analysis) 
  01403233 หลักการของเคมีวิเคราะห 3(3-0-6) 

 (Principles of Analytical Chemistry) 
                             01403242 เคมีเชิงฟสิกส I 4(3-3-8) 

 (Physical Chemistry I) 
01403243 เคมีเชิงฟสิกส II 4(3-3-8) 

 (Physical Chemistry II) 
 01403291 เอกสารเคมี 1(1-0-2) 

 (Chemical Literature) 

 01403312 เคมีอนินทรีย I 4(4-0-8) 

 (Inorganic Chemistry I) 

 01403313 เคมีอนินทรีย II 3(3-0-6) 

 (Inorganic Chemistry II) 

 01403321 เคมีอินทรีย III 3(3-0-6) 

 (Organic Chemistry III) 

 01403322 เคมีอินทรีย IV 3(3-0-6) 

 (Organic Chemistry IV) 

 01403323 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย III 2(0-6-3) 

 (Organic Chemistry Laboratory III) 

 01403331 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ I 3(3-0-6) 

 (Instrumental Analysis I) 

 01403332 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ II 2(2-0-4) 

 (Instrumental Analysis II) 

                           01403333  ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ                        2(0-6-3) 

 (Laboratory in Instrumental Analysis) 

 01403342 เคมีเชิงฟสิกส III 3(3-0-6) 

 (Physical Chemistry III) 

 01403343 เคมีเชิงฟสิกส IV 3(3-0-6) 

 (Physical Chemistry IV) 

 01403412 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 3(1-6-5) 

 (Inorganic Chemistry Laboratory) 
 01403497 สัมมนา 1 

 (Seminar) 



151 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01403499  โครงงานวิจัยทางเคมี 2(0-6-3) 
  (Research Project in Chemistry) 
01417241 แคลคูลัส III 3(3-0-6) 
  (Calculus III) 
01420221 ฟสิกสยุคใหม 3(3-0-6) 
  (Modern Physics) 
01420222 ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Modern Physics) 

 

- วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา                          9     หนวยกิต 
  เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

 01403325 หลักมูลของผลิตภัณฑธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 (Fundamentals of Natural Products) 

 01403344 เคมีนิวเคลียรและเคมีรังสี 2(2-0-4) 

 (Nuclear Chemistry and Radiochemistry) 

 01403345 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในวิชาเคมี 3(2-3-6) 

 และวิศวกรรมเคมี  

 (Computer Simulation in Chemistry and Chemical    

Engineering) 

    01403361 กระบวนการผลิตสารประกอบไฮโดรคารบอน 3(3-0-6) 

 (Hydrocarbon Processing) 

                           01403365 เคมีพอลิเมอร I  3(3-0-6) 

 (Polymer Chemistry I) 

 01403413 สเปกโทรสโกปทางเคมีอนินทรีย 3(3-0-6) 
 (Spectroscopy in Inorganic Chemistry) 

 01403414 เคมีอนินทรียประยุกต 3(3-0-6) 
 (Applied Inorganic Chemistry) 

 01403421 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย 3(3-0-6) 
 (Spectroscopy of Organic Compounds) 

 01403422 ทฤษฎีทางเคมีอินทรียเบื้องตน 3(3-0-6) 
 (Introduction to Theoretical Organic Chemistry) 

                             01403423การสังเคราะหแบบใหมและปฏิกิริยาของสารประกอบ 
 อินทรีย 3(3-0-6) 
 (Modern Synthesis and Reactions of Organic  
 Compounds) 

 01403424*เคมีเชิงชีววิทยา 3(3-0-6) 
 (Biological Chemistry) 



152 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 01403425 เคมีอินทรียประยุกต 3(3-0-6) 
 (Applied Organic Chemistry) 

 01403426 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก 3(3-0-6) 
 (Heterocyclic Compounds) 

 01403431 การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย 2(1-3-4) 
 (Commercial Product Analysis) 

 01403432*หลักการประกันคุณภาพในหองปฏิบัติการวิเคราะห 1(1-0-2) 
  (Principles of Quality Assurance in Analytical   

Laboratory) 
 01403441 วัสดุนาโน 3(3-0-6) 

 (Nanomaterials) 
 01403443 โครงสรางและสภาพไวปฏิกิริยาของซีโอไลต 3(3-0-6) 

 (Structure and Reactivity in Zeolites) 
                             01403455 เคมีสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Environmental Chemistry) 

 01403465 เคมีพอลิเมอร II 3(3-0-6) 

 (Polymer Chemistry II) 

 01403496 เรื่องเฉพาะทางเคมี 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Chemistry) 

 01403498 ปญหาพิเศษ 1 
 (Special Problems) 

 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา                          6      หนวยกิต 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

เลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตร  ประกอบดวยเลข 8 หลัก  ดังนี้ 

เลขลําดับท่ี 1-2 คือ 01 หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับท่ี 3-5 คือ 403 หมายถึง สาขาวิชาเคมี 

เลขลําดับท่ี 6 หมายถึง ระดับชั้นป 

            เลขลําดับท่ี 7 หมายถึง กลุมวิชาเคมีตางๆ ดังนี้  

เลข 0 คือ กลุมวิชาเคมีสําหรับนิสิตท่ีไมใชสายวิทยาศาสตร 

เลข 1 คือ กลุมวิชาเคมีท่ัวไป และเคมีอนินทรีย 

เลข 2 คือ กลุมวิชาเคมีอินทรีย 

เลข 3 คือ กลุมวิชาเคมีวิเคราะห 

เลข 4 คือ กลุมวิชาเคมีเชิงฟสิกส 

เลข 5 คือ กลุมวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเคมีประยุกต 

เลข 6 คือ กลุมวิชาเทคโนโลยีปโตรเคมีและพอลิเมอร 

เลข 9 คือ กลุมวิชาสัมมนา เรื่องเฉพาะ ปญหาพิเศษ โครงงาน 

เลขลําดับท่ี 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 
 

6.  แผนการศึกษา 

 ปท่ี 1ภาคการศึกษาท่ี 1         จํานวนหนวยกิต 

       (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01403113 เคมีท่ัวไป I    3(3-0-6) 

01417111 แคลคูลัส I    3(3-0-6) 

01424111 หลักชีววิทยา    3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I    3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I    1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ    3( -  - ) 

 รวม         17(15-7-34) 

 

 

 

 

 

 

 
 



154 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2         จํานวนหนวยกิต 

      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01371111 การใชทรัพยากรหองสมุด    1(1-0-2) 

01403115 เคมีท่ัวไป II    3(3-0-6) 

01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน    1(0-3-2) 

01417112 แคลคูลัส II    3(3-0-6) 

01420112 ฟสิกสท่ัวไป II    3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II    1(0-2-1) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

ภาษาตางประเทศ     3( -  - ) 

  รวม       19(16-7-36) 
 

 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1      จํานวนหนวยกิต 

   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420221 ฟสิกสยุคใหม    3(3-0-6) 

01420222 ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

01403223 เคมีอินทรีย I    3(3-0-6) 

01403225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย I    1(0-3-2) 

01403242 เคมีเชิงฟสิกส I    4(3-3-8) 

01417241 แคลคูลัส III    3(3-0-6) 

01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม    3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

ภาษาตางประเทศ     3( -  - ) 

  รวม     23(15 -9 -34) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2                    จํานวนหนวยกิต 

   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01422111 หลักสถิติ    3(3-0-6) 

01403224 เคมีอินทรีย II    3(3-0-6) 

01403226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย II    1(0-3-2) 

01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี    2(0-6-3) 

01403233 หลักการของเคมีวิเคราะห    3(3-0-6) 

01403243 เคมีเชิงฟสิกส II    4(3-3-8) 

01403291 เอกสารเคมี    1(1-0-2) 

ภาษาตางประเทศ     3( -  - ) 

  รวม      20(13-12-33) 

 

 

 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1      จํานวนหนวยกิต 

   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01402311 ชีวเคมี I    2(2-0-4) 

01402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

01403312 เคมีอนินทรีย I    4(4-0-8) 

01403321 เคมีอินทรีย III    3(3-0-6) 

01403323 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย III    2(0-6-3) 

01403331 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ I    3(3-0-6) 

01403342 เคมีเชิงฟสิกส III    3(3-0-6) 

  รวม      18(15-9-35) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2      จํานวนหนวยกิต 

   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01402313 ชีวเคมี II    3(3-0-6) 

01403313 เคมีอนินทรีย II    3(3-0-6) 

01403322 เคมีอินทรีย IV    3(3-0-6) 

01403332 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ II    2(2-0-4) 

01403333 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ    2(0-6-3) 

01403343 เคมีเชิงฟสิกส IV    3(3-0-6) 

วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 

กลุมวิชามนุษยศาสตร (เลือก 1 รายวิชา ตอไปนี้) 

01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน  หรือ 

01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต    3(3-0-6) 

 รวม        19(17-6-37) 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1      จํานวนหนวยกิต 

   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01403497 สัมมนา    1 

01403412 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย    3(1-6-5) 

01999xxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร    3(3-0-6) 

01403xxx วิชาเฉพาะเลือก    6( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี    3( -  - ) 

   รวม  16( -  - ) 
 

 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2      จํานวนหนวยกิต 

   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01403499 โครงงานวิจัยทางเคมี    2(0-6-3) 

01403xxx วิชาเฉพาะเลือก    3( -  - ) 

01999xxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    3( -  - ) 

 วิชาเลือกเสรี    3( -  - ) 

01999xxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาท่ัวไป 

 กลุมวิชามนุษยศาสตร    3(3-0-6) 

  รวม  14( -  - ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส 

พ.ศ. 2556 

 



158 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2556 . 
 

1.   ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Physics 
 

2.   ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) 

ชื่อยอ    วท.บ. (ฟสิกส)  

ชื่อเต็ม    Bachelor of Science (Physics) 

ชื่อยอ    B.S. (Physics) 
 

3.   ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  องคความรูในวิชาฟสิกสเปนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีดาน

ตางๆ  การเรียนรูและความเขาใจวิชาฟสิกสจึงเปนสิ่งสําคัญในการเขาใจปรากฏการณและเรียนรูธรรมชาติ 

ตอเนื่องไปถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากองคความรูทางฟสิกสซ่ึงเห็นไดจากงานวิจัยทางฟสิกส

ในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนมากมาย  กอใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ท้ังในดานอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส 

เทคโนโลยีทางการแพทย พลังงานทดแทน การเกษตรและสิ่งแวดลอม เปนตน   ดังนั้นบัณฑิตในสายวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงควรตองมีความรูฟสิกสเปนพ้ืนฐานถึงระดับหนึ่ง   ขณะเดียวกันประเทศก็ควร

ตองมีผูรูทางฟสิกสระดับสูงท่ีทัดเทียมกับนานาชาติ   เพ่ือใหสามารถนําองคความรูทางฟสิกสในระดับสากลมา

ปรับใชและเผยแพรในประเทศ เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูใหมๆ ในการพัฒนาประเทศใหทันกับ

โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 

 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแหงชาติ ใหสามารถนําองค

ความรูทางฟสิกสท่ีไดเรียนมาและจากการวิจัยไปประกอบวิชาชีพเพ่ือพัฒนาประเทศ ใหบรรลุผลตาม ปรัชญา/

ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยเพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศ

อยางยั่งยืน ตอบสนองตอบทบาทในประชาคมอาเซียน และสงเสริมใหนิสิตมีคานิยมในการเรียนตอระดับสูงท้ัง

ในสาขาฟสิกสและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

 3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร   

3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา และสถาบัน 

พระมหากษัตริย มีความเปนผูนํา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

3.2.2 มีความสามารถปรับตนใหเขากับสถานภาพทางสังคม ชุมชน และองคกรท่ีสังกัดไดดี 

เพ่ือท่ีจะใชความรูความสามารถท่ีไดรับจากหลักสูตรไปประกอบอาชีพในสายงานระดับตางๆ ท้ังภาครัฐและ

ภาคเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ   อีกท้ังมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเปนผูประกอบการท่ีดีในอนาคต 
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3.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางฟสิกส มีความสามารถและทักษะในการประยุกตองค

ความรูทางฟสิกสไปใชในสาขาวิชาการและสาขาวิชาชีพตางๆ สามารถติดตามความรูและความกาวหนาทาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพ่ือมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและภาระกิจของตนไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถ

ศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวของไดอยางดี 
 

4.   แนวทางการประกอบอาชีพ 

 4.1  นักฟสิกส นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร 

 4.2  อาจารย  

 4.3  นักมาตรวิทยา และผูควบคุมคุณภาพการผลิต 

 4.4  นักฟสิกสการแพทย และนักนิติวิทยาศาสตร  

 4.5  นักอุตุนิยมวิทยา 

 4.6  พนักงานขายอุปกรณวิทยาศาสตรและพนักงานสนับสนุนทางเทคนิค 

 4.7  โปรแกรมเมอร นักวิเคราะหระบบและนักพัฒนาซอฟตแวร 

 4.8  ผูประกอบกิจการ และประกอบวิชาชีพอิสระ อ่ืนๆ 
 

5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา   134  หนวยกิต 

5.2 โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย 

 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา        30   หนวยกิต 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาภาษา                                                   12 หนวยกิต 

 - กลุมวิชามนุษยศาสตร                           3 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาสังคมศาสตร                     7 หนวยกิต 

 - กลุมวิชาพลศึกษา  2 หนวยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา      98    หนวยกิต 

 - วิชาแกน     28 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะบังคับ                                           52 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะเลือก                          ไมนอยกวา          18 หนวยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

             5.3 รายวิชา  

  (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา     30      หนวยกิต 

  - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร     6 หนวยกิต 

 01418112  คอมพิวเตอรเบื้องตน     3(2-2-5) 

 01999212  แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา    3(3-0-6) 
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  -กลุมวิชาภาษา        12 หนวยกิต 

                   01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)               

  XXXXXXX  ภาษาตางประเทศ 1  ภาษา     9( -  - ) 

  -กลุมวิชามนุษยศาสตร       3 หนวยกิต 

  01387101  ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน    3(3-0-6)  

  -กลุมวิชาสังคมศาสตร       7 หนวยกิต 

  01371111  สื่อสารสนเทศ      1(1-0-2) 

  01999041  เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี   3(3-0-6) 

  01999141  มนุษยกับสังคม   

  -กลุมวิชาพลศึกษา       2 หนวยกิต 

  01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1,1(0-2-1) 
   

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา     98    หนวยกิต 

    -วิชาแกน   28 หนวยกิต 

    01403113  เคมีท่ัวไป I  3(3-0-6) 

    01403115  เคมีท่ัวไป II  3(3-0-6) 

    01403118  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 

    01417111  แคลคูลัส I  3(3-0-6) 

    01417112  แคลคูลัส II  3(3-0-6) 

    01420111  ฟสิกสท่ัวไป I  3(3-0-6) 

    01420112  ฟสิกสท่ัวไป II  3(3-0-6) 

    01420113  ปฏิบัติการฟสิกส I**  1(0-3-2) 

    01420114  ปฏิบัติการฟสิกส II**  1(0-3-2) 

    01422111  หลักสถิติ  3(3-0-6) 

    01424111  หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 

    01424112  ชีววิทยาภาคปฏบิัติการ  1(0-3-2) 
 

    -วิชาเฉพาะบังคับ 52 หนวยกิต 

    01417241  แคลคูลัส III  3(3-0-6) 

    01420211  กลศาสตร I**  3(3-0-6) 

    01420213  ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I  3(3-0-6) 

    01420221  ฟสิกสยุคใหม  3(3-0-6) 

    01420222  ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

    01420243  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  2(2-0-4) 

    01420244  อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
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    01420247  มาตรวิทยาเบื้องตน  2(2-0-4) 

    01420248  ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องตน  1(0-3-2) 

    01420261  แมเหล็กไฟฟา I  3(3-0-6) 

    01420262  แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

    01420311  ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II  3(3-0-6) 

    01420321  กลศาสตรควอนตัม I  3(3-0-6) 

    01420331  อุณหพลศาสตร  3(3-0-6) 

    01420332  กลศาสตรสถิติ  3(3-0-6) 

    01420334  อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

    01420363  ทัศนศาสตร  3(3-0-6) 

    01420365  แมเหล็กไฟฟา II  3(3-0-6) 

    01420366  ฟสิกสของคลื่น**  3(3-0-6) 

    01420473  ฟสิกสของของแข็ง I  3(3-0-6) 

    01420497  สัมมนา  1 

    01420499  โครงงานฟสิกส  3 
     

     - วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา   18  หนวยกิต 

    แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาเลือกในสาขาฟสิกส รหัส 

01420xxx ระดับ 200 ข้ึนไปไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ/หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของในคณะวิทยาศาสตร  

คณะวิศวกรรมศาสตรหรือคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไมนอยกวา6 หนวยกิต ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

    01420212  กลศาสตร II  3(3-0-6) 

    01420312  ทฤษฎีสัมพันธภาพ  3(3-0-6) 

    01420322  ฟสิกสของโมเลกุล  3(3-0-6) 

    01420323  ทฤษฎีการวัดเชิงควอนตัม  3(3-0-6) 

    01420325  ฟสิกสของอะตอม  3(3-0-6) 

    01420349  ฟสิกสของตัวรับรู  3(3-0-6) 

    01420361  ดาราศาสตรเบื้องตน I  3(3-0-6) 

    01420372  วัสดุศาสตรเบื้องตน  3(3-0-6) 

    01420374  ฟสิกสของอัญมณี  3(3-0-6) 

    01411431  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  3(3-0-6) 

    01202471  วิศวกรรมพอลิเมอร  3(3-0-6) 

    01053351  หลักการออกแบบทางการบรรจุ  3(3-0-6) 

                    ฯลฯ 
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    แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา     ใหนิสิตเลือกเรียน 

    01420490  สหกิจศึกษา*  6                   

และวิชาเลือกในสาขาฟสิกส รหัส 01420xxx ระดับ 200 ข้ึนไป ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และ/หรือสาขาอ่ืนท่ี

เก่ียวของในคณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร หรือคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
   

   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา     6    หนวยกิต      

   - วิชาเลือกเสรี  6( -  -  ) 
 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสจํานวน 8 หลัก มี

ความหมายดังนี้ 

เลขลําดับท่ี 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

เลขลําดับท่ี 3-5 (420) หมายถึง สาขาวิชาฟสิกส 

เลขลําดับท่ี 6  หมายถึง ระดับชั้นป 

เลขลําดับท่ี 7  มีความหมายดังนี้ 

 0 หมายถึง กลุมวิชาสําหรับนิสิตนอกสาขาวิชาฟสิกส 

 1 หมายถึง กลุมวิชาฟสิกสท่ัวไป ฟสิกสทฤษฎี ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร ฟสิกสเชิงคลาสสิก 

 2 หมายถึง กลุมวิชาฟสิกสเชิงควอนตัม ฟสิกสของอะตอม ฟสิกสของนิวเคลียส 

 3 หมายถึง กลุมวิชาอุณหพลศาสตร กลศาสตรสถิติ 

 4 หมายถึง กลุมวิชาอิเล็กทรอนิกส มาตรวิทยา วิชาการเครื่องมือ 

 5 หมายถึง กลุมวิชาพลังงาน ธรณีฟสิกส ฟสิกสของสภาวะแวดลอม 

 6 หมายถึง กลุมวิชาคลื่น แมเหล็กไฟฟา นาทศาสตร ทัศนศาสตร ดาราศาสตร 

 7 หมายถึง กลุมวิชาฟสิกสของของแข็ง วัสดุศาสตร 

 8 หมายถึง กลุมวิชาฟสิกสสุขภาพ ฟสิกสชีวภาพ 

 9 หมายถึง กลุมวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ และโครงงาน 

เลขลําดับท่ี 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. แผนการศึกษา 

    6.1 แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 
 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1               จํานวนหนวยกิต  

             (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน  3(3-0-6) 

 01403113 เคมีท่ัวไป I  3(3-0-6) 

 01417111 แคลคูลัส I  3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I  3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

 01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี  3(3-0-6) 

  ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  U3(  -   - ) 

   รวม  19( -  - ) 
 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                               จํานวนหนวยกิต  

                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01371111 สื่อสารสนเทศ  1(1-0-2) 

 01403115 เคมีท่ัวไป II  3(3-0-6) 

 01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 

 01417112 แคลคูลัส II  3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II  3(3-0-6) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  U3(  -  -  ) 

  รวม   19( -  - ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                จํานวนหนวยกิต  

                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01417241 แคลคูลัส III  3(3-0-6) 

 01418112 คอมพิวเตอรเบื้องตน  3(2-2-5) 

 01420211 กลศาสตร I  3(3-0-6) 

 01420221 ฟสิกสยุคใหม  3(3-0-6) 

 01420222 ฟสกิสยุคใหมภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

 01420243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  2(2-0-4) 

 01420244 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  U3 ( -  -  ) 

  รวม   20( -  -  ) 
  

 ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                 จํานวนหนวยกิต  

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420213 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I 3(3-0-6) 

 01420247 มาตรวิทยาเบื้องตน  2(2-0-4) 

 01420248 ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องตน  1(0-3-2) 

 01420261 แมเหล็กไฟฟา I 3(3-0-6) 

 01420262 แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01422111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

 01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01999141 มนุษยกับสังคม U3(3-0-6) 

  รวม  20(17-9-40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                จํานวนหนวยกิต  

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420311 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II 3(3-0-6) 

 01420321 กลศาสตรควอนตัม I 3(3-0-6) 

 01420331 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

 01420334 อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01420365 แมเหล็กไฟฟา II 3(3-0-6) 

 01420473 ฟสิกสของของแข็ง I  3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก U3( -  -)U  

  รวม   19( -  - ) 

 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                จํานวนหนวยกิต  

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420366 ฟสิกสของคลื่น 3(3-0-6) 

 01420332 กลศาสตรสถิติ 3(3-0-6) 

 01420363 ทัศนศาสตร 3(3-0-6) 

 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก U6( -  -) 

  รวม  18( - - ) 
 

 ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                จํานวนหนวยกิต  

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420497  สัมมนา  1 

 วิชาเฉพาะเลือก  9( -  -  ) 

 วิชาเลือกเสรี  U3( -  -  ) 

  รวม  13( -  -  ) 
 

ปท่ี 4    ภาคการศึกษาท่ี 2                          จํานวนหนวยกิต    

                                                       (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420499  ปญหาพิเศษ 3 

 วิชาเลือกเสรี U3( - - ) 

  รวม  6( - - ) 

 

 

 



166 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.2 แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                จํานวนหนวยกิต   

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน 3(3-0-6) 

 01403113 เคมีท่ัวไป I 3(3-0-6) 

 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

 01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี 3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา U3(  -  -  ) 

  รวม  19( -  - ) 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                   จํานวนหนวยกิต     

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2) 

 01403115 เคมีท่ัวไป II 3(3-0-6) 

 01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

 01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II 3(3-0-6) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา U3(  -  -  ) 

  รวม  19( - - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                          จํานวนหนวยกิต    
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01417241 แคลคูลัส III 3(3-0-6) 

 01418112 คอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

 01420211 กลศาสตร I 3(3-0-6) 

 01420221 ฟสิกสยุคใหม 3(3-0-6) 

 01420222 ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01420243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2(4-0-2) 

 01420244 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ 1(2-3-0) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(1-2-0) 

  ภาษาตางประเทศ ภาษา 1 U3( -  -  ) 

   รวม   20( - - ) 

   

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                จํานวนหนวยกิต  

                                                         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420213 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I 3(3-0-6) 

 01420247 มาตรวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) 

 01420248 ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องตน 1(0-3-2) 

 01420261 แมเหล็กไฟฟา I 3(3-0-6) 

 01420262 แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01422111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

 01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01999141 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 

  รวม  20(17-9-40) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                จํานวนหนวยกิต  

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420311 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II 3(3-0-6) 

 01420321 กลศาสตรควอนตัม I 3(3-0-6) 

 01420331 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

 01420334 อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01420365 แมเหล็กไฟฟา II 3(3-0-6) 

 01420473 ฟสิกสของแข็ง I 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก U3(  -  -  ) 

   รวม  19( -  - ) 

  

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                จํานวนหนวยกิต  

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420366 ฟสิกสของคลื่น 3(3-0-6) 

 01420332 กลศาสตรสถิติ 3(3-0-6) 

 01420363 ทัศนศาสตร 3(3-0-6) 

 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา 3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก U6(  -  -  ) 

  รวม  18( -  - ) 
 

 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                จํานวนหนวยกิต  

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420490 สหกิจศึกษา 6 

  รวม  6 
 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                จํานวนหนวยกิต  

                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420497 สัมมนา 1 

 01420499  ปญหาพิเศษ 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 

 วิชาเลือกเสรี U6( -  - ) 

  รวม  13( -  - ) 

 

 



169 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

พ.ศ. 2555 

 



170 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2555 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Microbiology 
 

2. ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

 ชื่อยอ   วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

 ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Microbiology) 

 ชื่อยอ   B.S. (Microbiology) 
 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจทางจุลชีววิทยา สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพท้ัง

ภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการศึกษาระดับสูงตอไป 

 2. เพ่ือปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
 

4. แนวทางประกอบอาชีพ 

 หนวยงานภาครัฐและวิสาหกิจ เชน อาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร เจาหนาท่ีปฏิบัติงานทาง                         

จุลชีววิทยาใน กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมวิชาการเกษตร ศูนยพันธุวิศวกรรมฯ 

และสถาบันวิจัยตางๆ  

 หนวยงานภาคเอกชน เชน อาชีพนักวิจัย นักคนควาผลิตภัณฑ เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ เจาหนาท่ี

ผลิต เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ และเจาหนาท่ีดานสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมทางดานอาหาร 

การเกษตร และเวชภัณฑ ผูชํานาญการดานเครื่องมือวิทยาศาสตร พนักงานสงเสร ิมการขายอาหารสารเคม ีและ

อ ุปกรณ ทางวิทยาศาสตร ผูประกอบการทางดานจุลชีววิทยา อาหาร และการเกษตรท่ีเก่ียวของกับจุลชีววิทยา 

 แนวทางการศึกษาตอ เชน บัณฑิตท่ีจบการศึกษาทางดานจุลชีววิทยา สามารถศึกษาตอในระดับสูง

ทางดานจุลชีววิทยา ทางการแพทย จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางดานสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว และ     

พันธุวิศวกรรม เปนตน 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร   

  5.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา          136     หนวยกิต 

  5.2  โครงสรางของหลักสูตร   

   (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา                       30     หนวยกิต 

        -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   6    หนวยกิต 

        -  กลุมวิชาสังคมศาสตร   7    หนวยกิต 

        -  กลุมวิชามนุษยศาสตร 3    หนวยกิต 

        -  กลุมวิชาภาษา          12    หนวยกิต 

         -  กลุมวิชาพลศึกษา 2    หนวยกิต 

   (2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา                      100      หนวยกิต 

   -  วิชาแกน     24 หนวยกิต 

   -  วิชาเฉพาะบังคับ 55 หนวยกิต 

   -  วิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา                         6       หนวยกิต 

    (4) หมวดฝกงาน        ไมนอยกวา                      120      ช่ัวโมง 

 5.3  รายวิชา 

 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา              30       หนวยกิต 

    - กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร    6    หนวยกิต 

       01418112  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร      3(2-2-5) 

       01421211  รังสีชีวิตและสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

      01999212  แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา     3(3-0-6) 

     - กลุมวิชาสังคมศาสตร       7    หนวยกิต 

       01371111  การใชทรัพยากรหองสมุด  1(1-0-2) 

       01453101  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป   3(3-0-6) 

       และเลือกเรียนอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาสังคมศาสตร  

     - กลุมวิชามนุษยศาสตร                 3     หนวยกิต 

       01999033  ศิลปะการดําเนินชีวิต  3(3-0-6) 

     - กลุมวิชาภาษา 12     หนวยกิต 

       01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

                       ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา     9( - - ) 

      - กลุมวิชาพลศึกษา  2      หนวยกิต 

       01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา           1, 1(0-2-1) 
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 (2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา                          100     หนวยกิต 

    - วิชาแกน  24     หนวยกิต 

   01403111  เคมีท่ัวไป 4(4-0-8) 

   01403112  เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

   01417111  แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

   01417112  แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

  01420113  ปฏิบัติการฟสิกส I                               1(0-3-2) 

  01420114  ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

     01420117  ฟสิกสพ้ืนฐาน I 2(2-0-4) 

     01420118  ฟสิกสพ้ืนฐาน II 2(2-0-4) 

      01422111  หลักสถิติ 3(3-0-6) 

      01424111  หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

      01424112  ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

- วิชาเฉพาะบังคับ  55  หนวยกิต 

   01402311  ชีวเคมี I 2(2-0-4) 

   01402312  ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

   01402313  ชีวเคมี II 3(3-0-6) 

   01403221  เคมีอินทรีย 4(4-0-8) 

   01403222  เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

   01403231  เคมีปริมาณวิเคราะห 2(2-0-4) 

    01403232  เคมีปริมาณวิเคราะหภาคปฏิบัติการ 2(0-6-3) 

   01416311  หลักพันธุศาสตร 3(3-0-6) 

   01416312  พันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

  01419211  จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

   01419213  จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ 2(0-6-3) 

   01419325  เชื้อรา 4(3-3-8) 

   01419341  วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนตีฟ 4(2-6-7) 

   01419351  สรีรวิทยาของจุลินทรีย  3(2-3-6) 

   01419361  วิทยาภูมิคุมกัน  3(2-2-5) 

   01419371  ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย 3(3-0-6) 

   01419391  การใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 1(0-3-2) 

   01419411  การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลลจุลินทรีย  3(2-3-6) 

   01419424  วิทยาไวรัส 3(2-3-6) 

    01419497   สัมมนา  1 
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   01419499  โครงงานจุลชีววทิยา   3(0-9-5) 

   01422431   สถิติทางชีววิทยา   3(3-0-6) 

  - วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา   21  หนวยกิต 

          ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาในสาขาจุลชีววิทยาในรหัส 01419xxxจํานวนไมนอยกวา15หนวยกิต 

จาก ตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

  01419390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

   01419412  จุลชีววิทยาวิเคราะห  3(2-3-6) 

   01419413  การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย  3(2-3-6) 

  01419414  การอานและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา  1(1-0-2)  

  01419423  แอคติโนมัยซีท   3(2-3-6) 

  01419426  ชีววิทยาของเห็ด   3(2-3-6) 

   01419427  ยีสตและยีสตเทคโนโลย ี  3(2-3-6) 

   01419428  ชีววิทยาและเทคโนโลยีของสาหรายขนาดเล็ก  3(2-3-6) 

   01419434  จุลชีววิทยาทางอาหาร  4(2-6-7) 

 01419435  จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม           3(2-3-6) 

   01419436  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม  4(3-3-8) 

   01419438  จุลชีววิทยาเก่ียวกับอาหารหมัก  3(2-3-6) 

   01419462  จุลชีววิทยาดานสาธารณสุข และสุขาภิบาล  3(2-3-6) 

   01419463  การเกิดโรคและโรคติดเชื้อ  3(2-3-6) 

   01419481  จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม  3(2-3-6) 

   01419482  จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ  3(2-3-6) 

   01419483  การเสื่อมสภาพของวัสดุเนื่องจากจุลินทรีย  3(2-3-6) 

  01419484  จุลชีววิทยาของการบําบัดน้ําเสีย  3(2-3-6) 

  01419485  จุลินทรียในดิน  3(2-3-6) 

  01419486  จุลชีววิทยาในแหลงน้ํา  3(2-3-6) 

   01419487  จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร  3(2-3-6) 

   01419488  นิเวศวิทยาของจุลินทรีย  3(2-3-6) 

 01419490  สหกิจศึกษา  6 

 01419496  เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยา   1-3 

    01419498  ปญหาพิเศษ 3 

     และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาท่ีเก่ียวของอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

 01015281  โรคพืชวิทยาเบื้องตน  3(2-3-6) 

 01052221  หลักเบื้องตนของการแปรรูปอาหาร  4(3-3-8) 

 01052312  อาหารและโภชนศาสตร  2(2-0-4) 
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 01403244  เคมีเชิงฟสิกสข้ันมูลฐาน  4(3-3-8) 

 01401114  พฤกษศาสตรท่ัวไป  3(2-3-6) 

 01416454  ชีวสารสนเทศเบื้องตน  3(2-3-6) 

 01417242  สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน  3(3-0-6) 

 01423113  สัตววิทยาท่ัวไป  3(2-3-6) 

 01424281  พิษวิทยาชีวภาพเบื้องตน  3(3-0-6) 
     

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา       6     หนวยกิต 

                (4) การฝกงาน  ไมนอยกวา                     120      ช่ัวโมง 
 

 

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

ประกอบดวยเลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 เลขลําดับท่ี 1-2 (01)   หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

 เลขลําดับท่ี 3-5 (419)   หมายถึง สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

 เลขลําดับท่ี 6  หมายถึง ระดับชั้นป 

 เลขลําดับท่ี 7   มีความหมายดังนี้ 

 1 หมายถึง  กลุมวิชาพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา 

 2 หมายถึง  กลุมวิชาจุลินทรีย 

 3 หมายถึง  กลุมวิชาจุลชีววิทยาดานอาหารและอุตสาหกรรม 

 4 หมายถึง  กลุมวิชาดานอนุกรมวิธาน 

 5 หมายถึง  กลุมวิชาดานสรีรวิทยา 

 6 หมายถึง  กลุมวิชาดานการแพทย วิทยาภูมิคุมกัน และสาธารณสุข 

 7 หมายถึง  กลุมวิชาดานพันธุศาสตร 

 8 หมายถึง  กลุมวิชาการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

 9 หมายถึง  กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ โครงงาน 

       เลขลําดับท่ี 8   หมายถึง  ลําดับวิชาในแตละกลุม 
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6. แผนการศึกษา 

 6.1 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต  

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01420113  ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

 01420117   ฟสิกสพ้ืนฐาน I  2(2-0-4) 

 01403111 เคมีท่ัวไป I  4(4-0-8) 

 01403112 เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

 01453101   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  3(3-0-6) 

 01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม  3(3-0-6) 

 01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต  3(3-0-6) 

 01355XXX ภาษาตางประเทศ  3( - - ) 

   รวม   20( - - )  

หมายเหตุ การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต ใหข้ึนอยูกับระดับผลคะแนนภาษาอังกฤษท่ีสอบ

เขาโดยทางกองบริการการศึกษาจะเปนผูกําหนดระดับชั้นของวิชาเรียนท่ีเหมาะสมใหกับนิสิต 

 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                              จํานวนหนวยกิต     

                                           (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 01355XXX ภาษาตางประเทศ  3( - - ) 

 01371111 การใชทรัพยากรหองสมุด  1(1-0-2) 

 01424111 หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 

 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

 01418112 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร  3(2-2-5) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

 01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II  2(2-0-4) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

  รวม  18( - - )  
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 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                            จํานวนหนวยกิต     

                                           (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 01355xxx ภาษาตางประเทศ  3( - - ) 

 01416311 หลักพันธุศาสตร  3(3-0-6) 

 01416312 พันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

 01417111 แคลคูลัส I  3(3-0-6) 

 01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป  3(3-0-6) 

 01419213 จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ  2(0-6-3) 

 xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

   รวม  19( - - )  
 

 ปท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2                                                              จํานวนหนวยกิต      

                                                             (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01403221 เคมีอินทรีย  4(4-0-8) 

 01403222 เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

 01419341 วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนตีฟ  4(2-6-7) 

 01417112 แคลคูลัส II  3(3-0-6) 

 01419391  การใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา  1(0-3-2) 

 01422111 หลักสถิติ  3(3-0-6) 

 xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

   รวม  19( - - )  
 

 ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1                                                           จํานวนหนวยกิต                            

                                                             (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01402311 ชีวเคมี I  2(2-0-4) 

 01402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

 01403231 เคมีปริมาณวิเคราะห  2(2-0-4) 

 01403232 เคมีปริมาณวิเคราะหภาคปฏิบัติการ  2(0-6-3) 

 01419325 เชื้อรา  4(3-3-8) 

 01419371 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย  3(3-0-6) 

 01419411 การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลลจุลินทรีย  3(2-3-6) 

 xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  3( - - ) 

   รวม  20( - - )  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2                                                          จํานวนหนวยกิต                             

                                                            (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01402313 ชีวเคมี II  3(3-0-6) 

 01419351 สรีรวิทยาของจุลินทรีย  3(2-3-6) 

 01419424 วิทยาไวรัส  3(2-3-6) 

 01422431 สถิติทางชีววิทยา  3(3-0-6) 

 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา  3(3-0-6) 

 01419361 วิทยาภูมิคุมกัน  3(2-2-5) 

 xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  3( - - ) 

  รวม  21( - - )  
 

 ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1                                                          จํานวนหนวยกิต                          

                                                            (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01419414 การอานและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา  1(1-0-2) 

 01419497 สัมมนา  1 

 01419499 โครงงานจุลชีววิทยา  3(0-9-5) 

 xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก  8( - - ) 

   รวม 13( - - )  
 

หมายเหตุ รายวิชาโครงงานจลุชีววิทยา นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนไดท้ังในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ

ภาคการศึกษาท่ี 2  

 
 

ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2                                                          จํานวนหนวยกิต                  

                                                  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 

   รวม 6( - - )  
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6.2  แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 2                                                          จํานวนหนวยกิต                           

                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01402313 ชีวเคมี II 3(3-0-6) 

 01419351 สรีรวิทยาของจุลินทรีย 3(2-3-6) 

 01419424 วิทยาไวรัส 3(2-3-6) 

 01422431 สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา 3(3-0-6) 

 01419361 วิทยาภูมิคุมกัน 3(2-2-5) 

 01419390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

  รวม 22( - - )  
 

 ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 1                                                         จํานวนหนวยกิต                                 

                                                          (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01419490 สหกิจศึกษา 6 

   รวม 6( - - )  
  

 ปท่ี 4   ภาคการศึกษาท่ี 2                                                          จํานวนหนวยกิต                              

                                                           (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01419414 การอานและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา 1(1-0-2) 

 01419497 สัมมนา 1 

 01419499 โครงงานจุลชีววิทยา 3(0-9-5) 

 xxxxxxxx วิชาเฉพาะเลือก 7( - - ) 

   รวม 12( - - )  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

พ.ศ. 2554 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต พ.ศ. 2554 . 
 

1.  ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Applied Mathematics 

 

2.  ช่ือปริญญา  

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต) 

ชื่อยอ วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) 

 ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Applied Mathematics)   

ชื่อยอ B.S. (Applied Mathematics) 

 

3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานคณิตศาสตร  และสามารถนําความรูไปประยุกตใช

ในศาสตรท่ีเก่ียวของได 

3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถคิด  วิเคราะหกระบวนการตางๆ  โดยใชหลักตรรกวิทยาได 

3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถเรียนรูศาสตรและเทคโนโลยีใหมไดดวยตัวเอง   

 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

ภาครัฐ: ครู  อาจารย  นักวิชาการ  นักวิจัย  และนักคณิตศาสตรในหนวยงานของกระทรวง กรม   

กอง  ตางๆ  เปนตน 

ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน: นักวิชาการ  นักวิจัย  อาชีพอิสระ และนักคณิตศาสตรในหนวยงาน 

รัฐวิสาหกิจ  เชน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี นักวิชาการประจําบริษัท เปนตน 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา   133  หนวยกิต 

5.2  โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย 

(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา                  30   หนวยกิต 

   -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา          6    หนวยกิต 

   -  กลุมวิชาสังคมศาสตร 7   หนวยกิต 

   -  กลุมวิชามนุษยศาสตร 3    หนวยกิต 

   -  กลุมวิชาภาษา                                                   12    หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาพลศึกษา 2     หนวยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา        97   หนวยกิต 

   -   วิชาแกน            33    หนวยกิต 

   -   วิชาเฉพาะบังคับ     49    หนวยกิต 

   -   วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา      15    หนวยกิต 

         (3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา         6    หนวยกิต 

 

5.3  รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา                  30    หนวยกิต 

  -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไมนอยกวา          6   หนวยกิต 

        01173112 สุขภาพสวนบุคคลและชุมชน 2(2-0-4) 

        01999011 อาหารเพ่ือมนุษยชาติ 3(3-0-6) 

       01999012 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

        01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา 3(3-0-6) 

        01999213 สิ่งแวดลอม  เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0-6) 

          - กลุมวิชาสังคมศาสตร       7   หนวยกิต 

         01371111 การใชทรัพยากรหองสมุด 1(1-0-2) 

         01453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 

         01999141 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 

      -  กลุมวิชามนุษยศาสตร            3   หนวยกิต  

         01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 

   -  กลุมวิชาภาษา               12   หนวยกิต 

          01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

          เลือกภาษาตางประเทศ  1  ภาษา  9( - - ) 

      -  กลุมวิชาพลศึกษา    2   หนวยกิต 

         01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1 (0-2-1) 
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   (2)  หมวดวิชาเฉพาะ       ไมนอยกวา                     97     หนวยกิต 

   -  วิชาแกน          33      หนวยกิต  

01403113 เคมีท่ัวไป I 3(3-0-6) 

01403115 เคมีท่ัวไป II 3(3-0-6) 

01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 4(3-2-7) 

 01418115 การโปรแกรมโครงสราง 3(2-2-5) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II     1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 2(2-0-4) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II 2(2-0-4) 

01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร 3(3-0-6) 

02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I 3(3-0-6) 

- วิชาเฉพาะบังคับ     49       หนวยกิต 

01418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

01418231 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

02731141   การพิสูจนทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

02731151 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร II (3-0-6) 

02731221 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

02731231 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 

02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

02731321 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6) 

02731322 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 

02731331 สมการเชิงอนุพันธยอย 3(3-0-6) 

02731341 การวิเคราะหเชิงจริง 3(3-0-6) 

02731342 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

02731371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข I 3(3-0-6) 

02731372 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

02731497  สัมมนา 1   

02731499 โครงงานคณิตศาสตรประยุกต 3  
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 -  วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา             15     หนวยกิต 

             โดยเลือกจากรายวิชาในกลุมตอไปนี้ 

02731261 คณิตศาสตรธุรกิจ 3(3-0-6) 

02731323 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

02731351 คณิตศาสตรเชิงการจัด 3(3-0-6) 

02731373 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต 3(3-0-6) 

02731374 ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน 3(3-0-6) 

02731441 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน 3(3-0-6) 

02731461 คณิตศาสตรการเงิน  3(3-0-6) 

02731471 การวิเคราะหเชิงตัวเลข II 3(3-0-6) 

02731472 การแปลงฟูเรียร 3(3-0-6) 

02731473 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต 3(3-0-6) 

02731474 ทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 

02731475 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 

02731490 สหกิจศึกษา 6  

02731496 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต   3(3-0-6) 

02731498 ปญหาพิเศษ 1 - 3 

และ/หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาตอไปนี้ 

- กลุมวิชาคอมพิวเตอร 

นิสิตสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร รวมท้ังรายวิชาอ่ืนๆใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรท่ีไดรับการอนุมัติใหเพ่ิมเติมภายหลังท้ังนี้ตองเปนรายวิชาท่ีมีรหัส

สามตัวทายระดับ 300 ข้ึนไป ดังตัวอยาง 

01418322 หลักระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

01418335 การบีบอัดขอมูล 3(3-0-6) 

01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอรและโพรโทคอล 3(3-0-6) 

01418381 หลักการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

01418444 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

- กลุมวิชาสถิติ 

นิสิตสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาสถิติ รวมท้ังรายวิชาอ่ืนๆในสาขาวิชาสถิติท่ีไดรับ

การอนุมัติใหเพ่ิมเติมภายหลังท้ังนี้ตองเปนรายวิชาท่ีมีรหัสสามตัวทายระดับ 300 ข้ึนไป ดัง

ตัวอยาง 

  01422343 สถิติเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

  01422441 ตัวแบบความนาจะเปน 3(3-0-6) 

  01422442 วิธีสํารวจตัวอยาง 3(3-0-6) 
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   01422451 การวิเคราะหการถดถอยประยุกต          3(3-0-6) 

 01422453 เทคนิคการพยากรณเชิงประยุกต  3(3-0-6) 

- กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นิสิตสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังรายวิชาอ่ืนๆใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดรับการอนุมัติใหเพ่ิมเติมภายหลังท้ังนี้ตองเปนรายวิชาท่ีมีรหัส

สามตัวทายระดับ 300 ข้ึนไป ดังตัวอยาง  

02739322 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

02739323 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ     3(3-0-6) 

02739344 เทคโนโลยีสื่อผสม 3(3-0-6) 

02739436 การจัดการความรู 3(3-0-6) 

02739445 ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3(3-0-6) 

- กลุมวิชาเคมี 

 นิสิตสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาเคมี รวมท้ังรายวิชาอ่ืนๆในสาขาวิชาเคมีท่ีไดรับ

การอนุมัติใหเพ่ิมเติมภายหลังท้ังนี้ตองเปนรายวิชาท่ีมีรหัสสามตัวทายระดับ 300 ข้ึนไป ดังตัวอยาง 

01403311 เคมีอนินทรียเบื้องตน 3(3-0-6) 

01403312 เคมีอนินทรีย I 4(4-0-8) 

01403382 เคมีของอัญมณีและการตรวจวินิจฉัย I  3(1-6-5) 

01403385 เซรามิคสเบื้องตน 3(3-0-6) 

01403411 การวิเคราะหสารอนินทรีย 3(1-6-5) 

- กลุมวิชาฟสิกส 

 นิสิตสามารถเลือกรายวิชาในสาขาวิชาฟสิกส รวมท้ังรายวิชาอ่ืนๆในสาขาวิชาฟสิกสท่ี

ไดรับการอนุมัติใหเพ่ิมเติมภายหลังท้ังนี้ตองเปนรายวิชาท่ีมีรหัสสามตัวทายระดับ 300 ข้ึนไป ดัง

ตัวอยาง 

01420312 ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 3(3-0-6) 

01420351 ธรณีวิทยากายภาพ 3(3-0-6) 

01420361 ดาราศาสตรเบื้องตน I 3(3-0-6) 

01420452 ฟสิกสของสภาวะแวดลอม 3(3-0-6) 

01420456 ฟสิกสของบรรยากาศ 3(3-0-6) 

 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา                                6      หนวยกิต 
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6.  แผนการศึกษา 

ปท่ี 1   ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                   จํานวนหนวยกิต   

                                                                           (บรรยาย- ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน  4(3-2-7) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I  2(2-0-4) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต  3(3-0-6) 

02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร  3(3-0-6) 

02731141 การพิสูจนทางคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ  3(  -  -  ) 

 รวม  19( -  - )  

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                    จํานวนหนวยกิต                          

                                                                           (บรรยาย- ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

01418115 การโปรแกรมโครงสราง  3(2-2-5) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II  2(2-0-4)   

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

01453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) 

                    02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I  3(3-0-6) 

02731151 วิยุตคณิต  3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ  3(  -  -  ) 

  รวม  19(  -  - ) 

 

          ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                    จํานวนหนวยกิต    

                                                                           (บรรยาย- ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

01403113 เคมีท่ัวไป I  3(3-0-6) 

01418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 

01424111 หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 

02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร II  3(3-0-6) 

02731231 สมการเชิงอนุพันธสามัญ  3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ  3(  -  -  ) 

  รวม  19( -  -  )           
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   ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                    จํานวนหนวยกิต   

                                                                                     (บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง) 

01371111 การใชทรัพยากรหองสมุด  1(1-0-2) 

01403115 เคมีท่ัวไป II  3(3-0-6) 

01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 

01418231 โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) 

02731221 พีชคณิตเชิงเสน  3(3-0-6) 

02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 วิชาเฉพาะเลือก  3( -  -  ) 

  รวม  18( -  - ) 

 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                   จํานวนหนวยกิต   

                                                                           (บรรยาย- ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

02731321 กําหนดการเชิงเสน  3(3-0-6) 

02731331 สมการเชิงอนุพันธยอย  3(3-0-6) 

02731341 การวิเคราะหเชิงจริง  3(3-0-6) 

02731371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข I  3(3-0-6) 

วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3( -  - )   

 รวม  18( -  - ) 

 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                   จํานวนหนวยกิต   

                                                                           (บรรยาย- ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

01422111 หลักสถิติ   3(3-0-6) 

01999141 มนุษยกับสังคม  3(3-0-6) 

02731322 พีชคณิตนามธรรม  3(3-0-6) 

02731342 ทฤษฎีความนาจะเปน  3(3-0-6) 

02731372 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร  3(2-2-5) 

02731497 สัมมนา   1 

 วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3( -  -  )   

  รวม  19( -  -  ) 
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 ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                   จํานวนหนวยกิต    

                                                                                     (บรรยาย- ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง) 

02731499 โครงงานคณิตศาสตรประยุกต  3 

 วิชาเฉพาะเลือก  9( -  -  ) 

 วิชาเลือกเสรี  3( -  -  ) 

  รวม  15( -  -  )  

 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                   จํานวนหนวยกิต                           

                                                                           (บรรยาย- ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

 วิชาเฉพาะเลือก  3( -  -  ) 

 วิชาเลือกเสรี  3( -  -  ) 

   รวม  6( -  -   ) 

 

 

สําหรับนิสิตท่ีลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษา 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                   จํานวนหนวยกิต    

                                                                           (บรรยาย- ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

02731499 โครงงานคณิตศาสตรประยุกต  3 

 วิชาเฉพาะเลือก  6( -  -  ) 

 วิชาเลือกเสรี  6( -  -  ) 

   รวม  15( -  -  ) 

 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                   จํานวนหนวยกิต              

                                                                           (บรรยาย- ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) 

 02731490 สหกิจศึกษา  6  

   รวม  6  
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คําอธิบายรายวิชา 

* วิชาเปดใหม, ** วิชาปรับปรุง 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01355) 

01355116** ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                           3(3-0-6)  

        (Introduction to English Grammar and Structure) 

  ไวยากรณภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับโครงสรางภาษาอังกฤษในข้ันท่ี 

สูงข้ึน 

Basic English grammar in preparation for English structure at a higher level. 

         

           01355117   ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

         (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

 การฟงและการพูดหัวขอท่ีหลากหลาย แสดงความคิดเห็นสั้นๆ เนนความคลอง 

ในการพูด และการจับใจความในการฟง  

 Listening and speaking on various topics. Expressing brief opinions and 

           focusing on fluency and listening comprehension. 

                 

           01355118** ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

         (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355116   

การอานและการเขียนหัวขอ  ใจความสําคัญ  และรายละเอียดของเรื่อง การแนะนํา  

รูปแบบประโยคและการเขียนเคาโครง การเขียนยอหนาพ้ืนฐาน 

Reading and writing topics, main ideas, and supporting details of texts. 

Introducing sentence patterns and writing outlines.  Basic paragraph writing. 
 

 

01355211**โครงสรางภาษาอังกฤษ                                3(3-0-6) 

       (English Structure) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355116 

                วิเคราะหประเภททางไวยากรณของคํา และความแตกตางทางโครงสรางของวลีและ

ประโยค   หนาท่ีของสวนประกอบหลักและสวนขยายในโครงสรางประโยค  วิเคราะหโครงสรางวลี

และประโยคภาษาอังกฤษ    

Analyzing grammatical categories of words, and structural differences 

between phrases and clauses.  Functions of core parts and modifiers in sentence 

structures. Analyzing English phrase and sentence structures. 
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01355212   โครงสรางภาษาอังกฤษข้ันสูง                               3(3-0-6) 

(Advanced English Structure) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355211 

วิเคราะหรูปและหนาท่ีของสวนประกอบในประโยค และโครงสรางของประโยคพ้ืนฐาน

และประโยคซับซอนชนิดตาง ๆ การนําทฤษฎีวากยสัมพันธมาใชในการวิเคราะหโครงสรางประโยค

ภาษาอังกฤษ 

Analyzing forms and functions of sentence constituents, and the structure 

of canonical and non-canonical types of sentences. Application of syntactic theories 

to the analysis of English sentence structure. 
 

01355221   การอานภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 

  (English Reading) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118  

 เทคนิควิธีในการพัฒนาทักษะการอานใหเกิดความเขาใจในระดับยอหนา และความสัมพันธ   

ระหวางใจความหลักและรายละเอียด การขยายวงศัพทและทักษะการเดาคําศัพท การใชพจนานุกรม 

Strategies in developing reading skills for comprehension at paragraph  

level, connecting the main idea and details, vocabulary building and word attack 

skills, dictionary skills. 

 

01355231** การเขียนภาษาอังกฤษ                    3(3-0-6) 

(English Writing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118  

                  การเขียนยอหนาท่ีสละสลวย การเตรียมโครงรางสําหรับเรียงความ การเขียน 

บทนํา เนื้อเรื่อง และบทสรุป การเขียนเรียงความขนาดสั้นในรูปแบบและหัวขอท่ีหลากหลาย เนนการ

เสนอความคิดอยางมีเหตุผลและการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม 

                           Writing well-organized paragraphs; preparation of outlines for   

compositions; writing introductory paragraph, body and concluding paragraphs; short 

composition in a variety of forms and on various topics with emphasis on logical 

presentation of ideas and proper use of language. 
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01355232** ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 

         (Integrated English Reading and Writing Skills) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355221 และ 01355231 

  บูรณาการทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง เทคนิคการ 

อานท่ีเหมาะสมกับความเรียงท่ีมีโครงสรางทางวาทศาสตรตางๆกัน การยอความเรียงเรื่องท่ีอานและ

การสังเคราะหขอมูล การเลือกหัวขอการเขียน การเตรียมโครงราง การเขียนเรียงความขนาดสั้นโดย

นําขอมูลท่ีหลากหลายจากการอานมาเขียน 

Integrating reading and writing skills. Reading strategies appropriate to  

  texts of different rhetorical structures. Summarizing and synthesizing information. 

Generating and selecting writing topics. Preparation of outlines. Writing short 

compositions based on a variety of reading materials. 

  

           01355241** การฟง-การพูดภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6) 

         (English Listening-Speaking) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355117  

  การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณหลากหลาย  โดยเนนศัพท  สํานวนท่ี   

เหมาะสมในแตละสถานการณรวมถึงการประชุม และการอภิปราย   
English conversations in different situations with emphasis on vocabulary and 

expressions appropriate for each situation including meetings and discussions. 

01355251** ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุร                                        3(3-0-6) 

                 (Communicative Business English) 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355118 

                   ทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานท่ีทํางาน โดยเนนการสนทนาทางธุรกิจใน

หัวขอตางๆ การจัดและนัดหมายการประชุม การแบงงาน การสื่อสารขามวัฒนธรรม การอานบทความ

ทางธุรกิจดานตางๆ 

         Communicative English skills in a workplace with an emphasis on 

business conversation on various topics. Organizing a meeting and making 

appointments, delegating tasks, and cross-cultural communication. Reading articles 

related to various aspects of business. 
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01355252   การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                  3(3-0-6) 

                 (Business English Writing) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355118 

                  การเขียนจดหมายโตตอบแบบตางๆ รายงานการประชุม บันทึกขอความ ขาว

ประชาสัมพันธ แผนงานทางธุรกิจ และสรุปบทความทางธุรกิจ 

          Writing various types of correspondence, minutes of meetings, memos, 

press releases, business plans and summary of business articles. 

 

01355253** ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการโลจิสติกส         3(3-0-6) 

        (English for Logistics Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355118  

                 บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสารในธุรกิจภาค

บริการขนสงลําเลียงสินคา การสื่อสารระหวางองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารคลังสินคา

และการจัดเก็บ 
Integrating listening, speaking, reading and writing skills in logistic 

business. Effective communication between organizations for inventory and 

warehouse management. 

 

01355254*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารการคาระหวางประเทศ             3(3-0-6) 

        (English for International Trade Communication) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355118  

                 บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจระหวาง

ประเทศ การอานเอกสารและกรอกแบบฟอรมท่ีใชในธุรกรรมสงออกและนําเขาสินคา การเขียนใบสั่ง

สินคา ใบเรียกเก็บเงิน จดหมายตามหนี้การคา การสนทนาซ่ึงหนา การสนทนาทางโทรศัพท การเขียน

โตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดําเนินธุรกรรมระหวางประเทศและการจัดสงสินคา 

Integrating listening, speaking, reading and writing skills for international 

business communication: reading documents and filling in forms used in import-

export transactions; writing purchase orders; invoices and letters collecting payment; 

face-to-face conversation; phone calls and e-mail correspondence in international 

transactions and shipping goods. 
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01355255* ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาการคาระหวางประเทศ         3(3-0-6) 

         (English for International Trade Negotiation) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355118 

บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ1 การตอรองเง่ือนไขทางการคาและ

เจรจาขอตกลงทางธุรกิจระหวางประเทศ ดวยวิธีสนทนาซ่ึงหนา สนทนาทางโทรศัพท การเขียน

โตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การรางขอเสนอและขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ  

Integrating listening, speaking, reading and writing skills: bargaining trade 

terms and negotiating international business deals by face-to-face conversation; 

phone calls; business letters and e-mail correspondence; drafting business proposals 

and agreements.  
 

 

01355256   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวารสารศาสตร                  3(3-0-6) 

(English for Journalism) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01355118  

  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานวารสารศาสตร การเขียนขาว 

บทความ และบทความพิเศษในหนังสือพิมพและนิตยสาร การทําโครงงานดานวารสารศาสตร 

 English language skills required to perform journalism-related tasks: 

writing news stories, articles and features in newspapers and magazines; doing    a 

project in journalism.  

 

01355257   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณา       3(3-0-6) 

(English for Public Relations and Advertising) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355118  

  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานประชาสัมพันธและโฆษณา    การ

เขียนชื่อเรื่อง หัวขอ สโลแกน และวลีในการโฆษณาและเอกสารดานการประชาสัมพันธ    การพัฒนา

กลวิธีในการพูดสื่อสารเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณาอยางมีประสิทธิภาพ 

                   English language skills required to perform the tasks related to public   

relations and advertising: writing headings; headlines; slogans and set phrases in   

advertisement and public relation materials. Developing effective oral    

communication strategies for public relations and advertising.  
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01355258  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางโทรทัศนและวิทยุ        3(3-0-6) 

(English for Television and Radio Communication) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355118  

  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารทางโทรทัศน       และ

วิทยุ เทคนิคการพูดสื่อสาร การนําเสนอเอกสาร และการประกาศขาว                          

                          English language skills required to perform the tasks related to television  

           and radio communication: oral communication techniques; documentary  

           presentation and news announcement.            
 

 01355259*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการสํานักงาน       3(3-0-6) 

       (English for Office Management) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355118 

      ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารในสถานการณท่ีเก่ียวของกับการจัดการสํานักงาน 

การมอบหมายและการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป การนําเสนอขอมูลสํานักงานดวยกราฟ

และแผนภูมิ การสนทนาทางโทรศัพทเพ่ือติดตอนัดหมาย และการยกเลิกการนัดหมาย 

      English language skills required for communication in situations related  

to office management: delegating and writing annual reports; presenting office  

data in graphs and charts; phone conversations for arranging and canceling   

appointments. 
 

          01355261** การแปลจากอังกฤษเปนไทย                           3(3-0-6) 

            (Translation from English into Thai) 

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355211 

   การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในดานไวยากรณ

และความหมาย การตีความภาษาอังกฤษในระดับคํา วลี และประโยค เพ่ือแปลเปนภาษาไทยท่ี

เหมาะสม 

Comparison of grammatical and lexical differences between English  

and Thai. Interpreting the English words, phrases, sentences for translating into 

appropriate Thai. 
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01355271** ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานตอนรับบนเครื่องบิน   3(3-0-6)   

                (English for Ground and Flight Attendants) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน การอานเอกสารเฉพาะทางท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการบิน การพูดสื่อสารในสถานการณตางๆ 

อยางมีประสิทธิภาพ          

English language skills required to perform the tasks of ground and flight 

attendants: reading technical texts in relation to airline business; effective oral 

communication in various situations. 

 

01355273** ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก         3(3-0-6) 

        (English for Tourist Guides) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

ภาษาอังกฤษท่ีใชในงานมัคคุเทศกทางดานศาสนา วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปะ และวิถีชีวิตไทย 

English used by tourist guides concerning religion, culture, customs, 

traditions, geography, history, arts and Thai life style. 

 

01355274** ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม          3(3-0-6) 

        (English for Hotel Business) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

 การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและเนื้อหาท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

อุตสาหกรรมการโรงแรม  

  The integration of English language skills and content required to perform 

the tasks related to hotel industry business.     

 

01355276** ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                    3(3-0-6) 

         (English for Tourism) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชเพ่ือการสื่อสารในสถานการณท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว พาหนะในการเดินทาง ท่ีพัก สถานท่ีทองเท่ียว อาหารการกินและการจับจาย เทศกาลและ

งานตางๆ การจัดทัวร และการวางแผนกําหนดการเดินทาง การพัฒนากลวิธีในการพูดสื่อสาร เพ่ืองาน

ดานการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 
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English language skills required for communication in situations related  

to tourism industry: transportation; accommodation; attractions; eating and     

shopping; festivals and events; tour operation; and planning an itinerary.  Developing 

effective oral communication strategies for tourism. 
 

01355278  * ภาษาอังกฤษเพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศ              3(3-0-6) 

         (English for International Relations) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชเพ่ือการสื่อสารในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศและ 

  การใหบริการทางการทูต การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของโลก การดําเนินการและใหขอมูล 

            เก่ียวกับการทําวีซาและกงศุล  

English language skills required for communication in international  

            relations and diplomatic services: analysis of current international situations;  

            processing and giving information about visa and consular affairs. 
 

01355281** ระบบภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 

                            (English Language Systems) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องระบบภาษาอังกฤษ เสียงและระบบเสียง โครงสรางคําและการ

สรางคํา โครงสรางวลีและประโยค และความหมาย 

 Fundamental concepts of the English language system: sounds and 

sound patterns; word structure and word formation; phrase and sentence structure; 

and meaning. 

           01355331**ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง                 3(3-0-6) 

        (Advanced Integrated English Reading and Writing Skills) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355232  

บูรณาการทักษะการอานและการเขียนในระดับสูง การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ การ

เขียน   เรียงความข้ันสูง โดยเนนการรวบรวมขอมูลอยางเหมาะสม 

              Integrating reading and writing skills at an advanced level: analytical and 

critical reading; advanced composition writing with emphasis on proper collection of 

materials. 
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01355341  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมนุมชน                           3(3-0-6) 

       (Public Speaking in English) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355241 

การกลาวคําปราศรัย การโตวาที การอภิปรายกลุมและการพูดเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือ

จุดประสงคและเปาหมายตางๆ 

Delivering speeches, holding debates and panel discussions and a variety 

of speeches in English for different purposes. 
 

 

          01355353*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารขามวัฒนธรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  3(3-0-6)  

                          (English for Intercultural Communication in ASEAN Economic 

Community) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารขามวัฒนธรรมผานการเรียนภาษาอังกฤษ    ทักษะ

ภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารขามวัฒนธรรมท่ีจําเปน เพ่ือการสื่อสารระหวางประเทศ    ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

 Development of intercultural competence through English language 

learning. English language skills and intercultural skills needed for intercultural 

communication in ASEAN Economic Community.  

 

          01355354*  ทักษะการเขียนบทภาพยนตร โทรทัศน และสารคดีเปนภาษาอังกฤษ       3(3-0-6)  

(English Script Writing Skills for Film, Television and Documentary) 

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355331 

                 ทักษะภาษาอังกฤษซ่ึงใชในการเขียนบทภาพยนตร รายการโทรทัศน และสารคดี         

 การเขียนเรื่องยอ และบทภาพยนตรขนาดสั้น รายการโทรทัศน และสารคดีเปนภาษาอังกฤษ 

English language skills required to write film, television and    

 documentary scripts. Writing an English synopsis and full English script for short    

films, television shows and documentary. 

 

           01355362** การแปลจากไทยเปนอังกฤษ                 3(3-0-6) 

             (Translation from Thai into English) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355211 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในดานไวยากรณและความหมาย  

การตีความภาษาไทยในระดับคําวลี และประโยค เพ่ือแปลเปนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                            Comparison of grammatical and lexical differences between Thai  

and English.  Interpreting the Thai words, phrases, sentences for translating into 

appropriate English. 

 

01355363** การแปลข้ันสูงจากอังกฤษเปนไทย                       3(3-0-6) 

    (Advanced Translation from English into Thai) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 

การแปลจากเอกสารจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยท่ีแสดงใหเห็นแนวคิดตางๆ ในการแปล ไดแก 

การแปลเทียบเทา ระดับการตีความ และความถูกตองในการแปล 

Translation of texts from English into Thai exemplifying concepts in translation: translation 

equivalence; levels of interpretation; accuracy in translation. 

 

01355364** การแปลข้ันสูงจากไทยเปนอังกฤษ                           3(3-0-6) 

                            (Advanced Translation from Thai into English) 

                            วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355362 

การแปลจากเอกสารจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษท่ีแสดงใหเห็นแนวคิดตางๆ ในการแปล ไดแก 

การแปลเทียบเทา ระดับการตีความ และความถูกตองในการแปล 

Translation of texts from Thai into English exemplifying concepts in translation: 

translation equivalence; levels of interpretation; accuracy in translation. 

 

     01355365** การแปลดานส่ือสารมวลชน                  3(3-0-6) 

       (Translation in Mass Communication) 

                            วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

                 การแปลเอกสารดานสื่อสารมวลชน โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปลท่ี

เหมาะสม 

  Translation of texts in mass communication with emphasis on precise  

            translation and appropriate style. 

 

            01355366**การแปลดานพาณิชยศาสตร           3(3-0-6) 

                            (Translation in Commerce) 

                            วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

       การแปลเอกสารดานพาณิชยศาสตร โดยเนนความถูกตองและสํานวนการ 

             แปลท่ีเหมาะสม 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    Translation of texts in commerce with emphasis on precise translation 

             and appropriate style. 

 

            01355367**  การแปลดานวิทยาศาสตร                           3(3-0-6)          

                              (Translation in Science) 

                              วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

 การแปลเอกสารดานวิทยาศาสตร โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปลท่ี         

เหมาะสม 

        Translation of texts in science with emphasis on precise translation   

and appropriate style. 

 

             01355368**  การแปลดานนิติศาสตร                         3(3-0-6) 

                               (Translation in Law)  

                               วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

    การแปลเอกสารดานนิติศาสตร โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปลท่ี  

     เหมาะสม 

                  Translation of texts in law with emphasis on precise translation and 

appropriate style. 

 

            01355369**  การแปลดานวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 

                              (Translation in Culture) 

                              วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

การแปลบทความและสารคดีเก่ียวกับวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมและศิลปะ โดยเนน 

             ความถูกตองและสํานวนการแปลท่ีเหมาะสม 

Translation of articles and documentaries on ways of life, religions, 

culture and the art with emphasis on precise translation and appropriate style. 
 

            01355382** ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6) 

          (English Sound Systems)  

          วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355281 

    แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษ การฝกและการพัฒนาทักษะการ  

ออกเสียงของผูเรียน การนําทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน 

Fundamental concepts of the sound system of English. Practicing and  

developing students’ English pronunciation skills. Application of English 

pronunciation skills in daily life. 
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           01355383** ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา             3(3-0-6) 

                  (English Varieties and Cultures of English Native Speakers) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355331 

ประวัติและวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษตั้งแตภาษาอังกฤษโบราณจนถึง   

ภาษาอังกฤษสมัยใหมเพ่ือเปนพ้ืนฐานชองความเขาใจภาษาอังกฤษแตละแบบในปจจุบัน การ

วิเคราะหภาษาอังกฤษดานการออกเสียง การสะกดคํา ไวยากรณ และคําศัพทในบริบทของการใช

ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย และ

ภาษาอังกฤษแบบนิวซีแลนด การนําเสนอและการอภิปรายเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

                            History and the development of the English language, ranging  

  from Old English to Modern English as a basis for the understanding of each   

  variety at the present time. Analysis of the English language in terms of  

  pronunciation, spelling, grammar and vocabulary in the context of British,  

  American, Australian and New Zealand English. Presentation and discussion of  

  society and cultures of the United Kingdom, the United States of America,  

  Australia and New Zealand. 

 

01355390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  ความรู

พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษย

สัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ 

การเขียนรายงาน 

Principles, concepts and processes of cooperative education.  Related 

rules and regulations. Basic knowledge and techniques in job application.  Basic 

knowledge and techniques in working. Communication and human relations. 

Personality development. Quality management system in workplace.  Presentation 

techniques.  Report writing. 
 

01355431** ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง          3(3-0-6) 

 (Advanced Integrated English Language Skills) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355331 

ฝกการใชทักษะ ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง โดยอาศัยการสราง  

สถานการณในสภาพท่ีคลายความเปนจริง การอภิปราย จดรายงานการประชุม คนควาขอมูล ทํา

รายงานปากเปลา และเขียนรายงาน  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Integration of English listening, speaking, reading and writing skills at an 

advanced level: role simulation; discussion; taking minutes; gathering information; oral 

and written report. 

 

 01355432 ** ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ               3(3-0-6) 

        (English for Job Application and Further Studies)  

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355331 

        บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ การคนควา 

ขอมูล การกรอกใบสมัคร การเขียนประวัติยอ จดหมายนํา และเรียงความท่ีใชสมัครศึกษาตอโดยเนน

รูปแบบและเนื้อหาท่ีเหมาะสม การเตรียมตัวเพ่ือสัมภาษณงาน และสมัครทุนการศึกษา 

Integrating English language skills for job application and further  

studies: searching information; filling in job application forms, writing resumes; cover 

letters and statements of purpose with emphasis on appropriate form and content; 

preparing for a job interview and  a scholarship application. 
             

01355433   การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบ้ืองตน         3(3-0-6)  

         (Introduction to Research Writing in English) 

                           วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355331 

การเขียนทางวิชาการเบื้องตนสําหรับเขียนงานวิจัยขนาดเล็กเปนภาษาอังกฤษ การ   

ฝกการจดบันทึก การเรียบเรียงขอความ และการสรุปความ การเขียนหัวเรื่องงานวิจัย 

การระบุท่ีมาของปญหา และการเขียนโครงงานวิจัย 

Basic academic writing for small-scale research project in English.  

Practicing note taking, paraphrasing, and summarizing. Writing research topics, stating 

the problems, and writing a research proposal.  

  

          01355443     ทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

          (Project Presentation Skills in English)  

                   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01355341 

การกําหนดวัตถุประสงคของการนําเสนอ รูปแบบการนําเสนอ และโครงสรางของ 

การนําเสนอโครงงาน ทักษะการพูดโนมนาว การใชเหตุผล การใชภาษาทาทาง ในการสื่อความหมาย

และการใชสื่อและอุปกรณประกอบการนําเสนอ  

      Setting objectives, format and structure of the project presentation.     

Persuasive skills in speaking, reasoning and the use of body language and visual aids 

in project presentation. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01355490    สหกิจศึกษา                 6 

  (Cooperative Education) 

                การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย   

           ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the  

           assigned project, including report writing and presentation. 

 

01355496   เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                1 - 3 

           (Selected Topics in English)  

                เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี หัวเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ 

ภาคการศึกษา 

                 Selected topics in English at the bachelor’s degree level. Topics are  

subject to change each semester.  

 

01355498   ปญหาพิเศษ                                                    1 - 3 

                           (Special Problems) 

                   การศึกษาคนควาทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

                            Study and research in English at the bachelor’s degree level and   

compile  into a written report. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและวิชาบริการ 

สําหรับนิสิตท่ีไมไดใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

ตั้งแตรหัส 59 เปนตนไป 

(01355) 
 

01355111  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  I (Foundation English I)                        3(3-0-6) 

       พ้ืนฐาน   :  กําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

                 โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกัน    

ท้ัง 4 ทักษะ เนนความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง 

       Exposure to significant structures of the English language as the basis of 

developing language abilities: listening, speaking, reading and writing through language skill 

integration with emphasis on communicative competence. 

         

01355112   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน II (Foundation English II)                      3(3-0-6) 

                 พ้ืนฐาน  :  01355111 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

                 โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากข้ึน 

 Exposure to significant structures of the English language as the basis of 

developing language abilities: listening, speaking, reading and writing through language skill 

integration with emphasis on communicative competence on a higher level. 

 

01355113   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน III   (Foundation English III)                  3(3-0-6) 

พ้ืนฐาน   :  01355112 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

      การฝกทักษะการสื่อสาร ดานการอาน เขียน ฟง และพูด ในบริบททางวิชาการ การอภิปราย และ

การ นําเสนอประเด็นจากบทคัดสรร 

Practice of communication skills: reading, writing, listening and speaking in 

academic contexts. Discussion and presentation of issues based on selected texts. 
 

01355114  ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย I (English for Pre-Medical Students I) 3(3-0-6) 

                ฝกอานบทความดานวิทยาศาสตรการแพทยจากตํารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร 

ตลอดจนสิ่งตีพิมพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  ดวยเทคนิคการอานท่ีสอดคลองกับลักษณะของบทความนั้น ๆ  ฝกเขียน

ตลอดจนสรุปสาระสําคัญของบทความ 
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Practice reading articles on medical science from textbooks, technical 

documents, journals and other related publications using reading techniques relevant to 

each type of article.  Practice writing and summarizing articles. 

       

01355115  ภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตเตรียมแพทย II           3(3-0-6) 

               (English for Pre-Medical Students II) 

                พ้ืนฐาน :  01355114 

ฝกอานจับใจความสําคัญ จดบันทึกยอ ศึกษาโครงสรางทางภาษา ฝกเขียนสรุปและความเรียงสั้นๆ 

Practice reading comprehension, looking for main ideas, and note-taking. Study 

language structures. Practice writing summaries and compositions.       

01355201 การอานภาษาอังกฤษเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

               (Fundamental English Reading)  

               พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การอานในใจใหสามารถเขาใจโดยตรงจากภาษาอังกฤษ โดยไมตองอาศัยการคิดหรือพูดแปลเปน

ภาษาไทย  ศิลปะการอานออกเสียง และเทคนิคการขยายวงศัพทใหกวางขวางข้ึน 

Silent reading for direct comprehension in English without resorting to mental or 

verbal translation into Thai.  The art of reading aloud and techniques for vocabulary 

expansion. 

 

01355202  การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                  3 (3-0-6) 

     (Fundamental English Writing) 

               พ้ืนฐาน   : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

               การเขียนจากตัวอยางท่ีดี โดยใชโครงสรางประโยคและคําศัพทท่ีเหมาะสม 

               Writing from models using appropriate structure and vocabulary. 

 

01355203  โครงสรางภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                                       3(3-0-6) 

     (Fundamental English Structure) 

                พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

วิเคราะหโครงสรางของภาษาเขียนจากบทความหรือเรื่องท่ีตัดตอนมาซ่ึงมีความยากงายของ

ภาษาอยูในระดับปานกลางใหเห็นและเขาใจความสัมพันธขององคประกอบภายในประโยคและระหวางประโยค

เพ่ือเปนฐานในการอาน การเขียน และการแปล 
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Structure analysis of written language based on articles or excerpts at the 

intermediate language level to gain an insight into the relationships of the elements within 

the sentence structure and those between sentences.  This is to serve as a fundamental 

basis leading towards development in reading, writing and translation abilities. 

 

01355204  การฟง -การพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน -                        3 (3-0-6)             

(Fundamental English Listening-Speaking)  

พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การฝกทักษะฟง -พูด โดยใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหัวขอตางๆ  โดยมุงเนนใหผูเรียนฝก

ทักษะภาษาอังกฤษ 

                Practicing listening and speaking skills through various activities in a variety of 

topics with an emphasis on helping students practice their English. 

 

01355205   การอานภาษาอังกฤษดานส่ือสารมวลชน                  3(3-0-6)           

                (Reading for Mass Communication in English) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การอานสิ่งตีพิมพภาษาอังกฤษดานสื่อสารมวลชน  ขาว โฆษณา  บทความหนังสือพิมพและ

นิตยสาร  ขาวจากโทรพิมพ และการพิสูจนอักษร โดยเนนวิธีอานเพ่ือจับใจความสําคัญ  สํานวนและลีลาการ

เสนอขาวและบทความ 

Reading mass media materials such as news, advertisements, newspaper and 

magazine articles, teletype news and proofreading.  Emphasis is given to reading techniques 

to comprehend main ideas, vocabulary, idiomatic expressions and news and feature writing 

styles. 

 

01355206   อังกฤษวิชาการ            3(3-0-6) 

                (Technical English) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝกฝนทักษะการอานเพ่ือใหนิสิตไดคุนเคยกับศัพทในตําราเรียน วารสาร  และสิ่งตีพิมพอ่ืน ๆ 

เก่ียวกับวิชาการตาง ๆ 

Practicing reading skill in order to familiarize the students with technical  terms 

found in technical textbooks of various fields, periodicals and other printed matter.  
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01355207  การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

               (English Correspondence)   

                พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ เนนในเรื่องแบบฟอรม ศัพท สํานวน ศิลปะการเขียนจดหมาย

สมัครงานและวิธีการทําประวัติสวนตัว  

Writing of various types of letters with emphasis on form, vocabulary and 

idiomatic and conventional expressions, including how to write letters of application and 

prepare resumes. 

 

01355208   ภาษาอังกฤษจากเพลง                     3(3-0-6) 

      (English through Songs) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชเพลงภาษาอังกฤษเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ

นําศัพทและสํานวนจากบทเพลงไปใชในชีวิตประจําวัน  การออกเสียงไดอยางถูกตองและชัดเจน การเนน

จังหวะใหเหมาะสมกับลีลาและทวงทาในการพูด เพ่ือใหสามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง 

Practice in listening and speaking skills by focusing on songs and music as means 

of communication.  Besides listening comprehension enhancement, learning new vocabulary, 

idioms and correct pronunciation including stress, rhythm and intonation will improve verbal 

and non-verbal communication abilities. 

01355209   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ   3(3-0-6) 

                (Communicative English for Careers) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

 ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรเลข ตารางเวลา  

แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

       Vocabulary and expressions used in many career areas.  

Memos,advertisements, telegrams, schedules, and other career documents. 

 

01355301  ภาษาอังกฤษเพ่ือนักกีฬาและผูตัดสิน           3(3-0-6) 

                (English for Athletes and Referees)    

                  พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

                  ศัพท สํานวนท่ีใชในหนังสือ บทความ เอกสารท่ีเก่ียวของกับการแขงขัน การใชภาษาอังกฤษใน

หนาท่ีผูตัดสินกีฬา และเจาหนาท่ีจัดการแขงขัน  

        Vocabulary and idioms used in textbooks, articles and other documents 

concerning athletics and competitions. Uses of English as referees and officials. 
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01355302   การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ                       3(3-0-6)      

(Report Writing in English) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การเขียนรายงานท่ีเปนทางการ การหาและการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ  การเรียบเรียง

ขอมูล  และการเขียนรายงาน 

Writing formal reports: locating and collecting data from various sources, 

compiling data, and writing a finished report. 

 

01355303  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                      3(3-0-6) 

               (English for Employment) 

                พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝกฟง พูดและเขียนภาษาท่ีใชในการสมัครงานอาชีพตาง ๆ เทคนิคการพูดโตตอบในการสอบ

สัมภาษณและการเขียนใบสมัครงาน 

Listening, speaking, and writing based on the components of language necessary 

for job application for various careers and professions including strategies and techniques for 

job interviews and the completion of application forms. 

 

01355304  ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว                                        3 (3-0-6) 

    (English for Tourism Industry)  

               พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

     ฝกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การตอนรับ

นักทองเท่ียว การใหขอมูลแกนักทองเท่ียว การเขาพักในโรงแรม และการจัดการทัวร  การพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

              Practicing English skills for communicating in tourism industry. Welcoming tourists, 

giving information to tourists, staying at hotels and tour operation. Developing English 

competency for working in tourism industry. 

 

01355305  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสงออก                                            3(3-0-6)               

               (English for Exporting)  

                พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝกทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ การพูด การนําเสนอ และการถกปญหาเก่ียวกับการสงออก 

รวมถึงการโตตอบทางโทรศัพท การเขียนเก่ียวกับแนวโนมดานตางๆ  การโตตอบจดหมายธุรกิจ ระเบียบวาระ

การประชุมและบันทึกการประชุม 
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 Practice reading for comprehension; speaking, presentation and discussion 

including telephone conversations about export; writing about trends, export business 

correspondence, agenda and minutes.  

 

01355306  ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเท่ียว              3(3-0-6) 

    (English for Tourism Guidance)  

               พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

คําศัพท สํานวนภาษาเฉพาะทางท่ีใชในงานมัคคุเทศก อธิบายสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ศาสนา 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ขอมูลท่ัวไประหวางทองเท่ียวในประเทศไทย และประเทศในประชาคม

อาเซียน  

Vocabulary and English expressions used in tour guides, describing important 

tourist attractions, religion, culture, traditions and general information while traveling in 

Thailand and ASEAN countries.  
 

01355307  ภาษาอังกฤษสําหรับการเลขานุการ              3(3-0-6)             

               (English for Secretarial Science) 

                พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

                 คําศัพท สํานวนภาษาเฉพาะทางท่ีใชในสื่อตางๆท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสํานักงาน ฝกทักษะการฟง 

การพูด การอาน และการเขียนในงานเลขานุการ  

                 Vocabulary, technical expressions used in various media dealing with office  

business work; practicing listening, speaking, reading and writing concerning secretarial work. 

 

01355308   ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสายการบิน             3(3-0-6) 

                (English for Airline Personnel) 

                  พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

คําศัพทเฉพาะทางและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในสายงานท่ีเก่ียวของกับงานบริการบน

เครื่องบินและ ภาคพ้ืนดิน  

Terminology and English expressions used in airline in – flight services and 

ground services 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (02746) 

02746111*  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

 (English Grammar Structure I) 

 ไวยากรณระดับพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ คํานาม คํานําหนานาม สรรพนาม คําคุณศัพท 

โครงสรางกริยา การสรางประโยคบอกเลา การสรางประโยคคําถาม  

 Basic grammar in English. Nouns. Determiners. Pronouns. Adjectives. Verb 

structures. Declarative sentences. Interogative sentences.  

02746112*  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

 (English Grammar Structure II) 

 ไวยากรณท่ีมีความซับซอนในบทความภาษาอังกฤษ ชนิดตาง ๆ ของวลี โครงสรางประโยคท่ี

ซับซอน การเชื่อมประโยค การเชื่อมยอหนา สํานวนท่ีใชในงานอุตสาหกรรมบริการ 

 Complicated grammar in English articles. Various types of clauses. 

Complicated sentence structures. Linking sentences. Linking paragraphs. 

Idioms used in service industry. 

02746113*  ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

 (English Listening-Speaking Skills I) 

 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตองเพ่ือการ

สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

 English listening and speaking in daily life. Correct English pronunciation for 

effective communication. 

02746114*  ทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

 (English Listening-Speaking Skills II) 

 การสนทนาและอภิปรายหัวขอตางๆ ในการทํางาน การฟงเพ่ือจับใจความ การแสดงความคิด

และขอโตแยงอยางมีเหตุผล การนําเสนองานทางวิชาการ 

 Conversation and discussion on topics related to work. Listening 

comprehension. Logical expression of ideas and arguments. Academic 

presentation. 

02746151* ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ   3(3-0-6) 

 (Introduction to Hospitality Industry) 

 ประวัติและความหมายของอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ ประเภทตางๆของอุตสาหกรรม

บริการ ทฤษฎีหลักของอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ หนาท่ีและกระบวนการเบื้องตนในการ

ใหบริการรวมถึงองคประกอบหลักตางๆท่ีสําคัญตออุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ ความ

ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมบริการ  
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 History and meaning of hospitality industry. Various types of service industry. 

Principal theories of hospitality industry. Duty and initial process of service 

including basic elements which are important to hospitality industry. Safety in 

service industry. 

 

02746152* จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ     3(3-0-6) 

 (Psychology of Motivation in Service Industry) 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของความตองการบุคคล จิตวิทยาประยุกตสําหรับความตองการบริการ

ของบุคคล หลักการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ หลักมนุษยสัมพันธและการสื่อสาร 

พฤติกรรมของผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการ สังคมวิทยา การสื่อสารขามวัฒนธรรม เทคนิค

การจูงใจและการแกไขปญหา 

 Basic concept of personal needs. Applied psychological theories for personal 

needs of service. service management. Principles of effective service.Princilpes 

of human relation, and communication. Consumers’ behaviors in service 

industry. Sociology. Cross-cultural communication. Persuasion techniques and 

problem solutions 

02746211*  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

 (English Reading Skills I) 

 การอานเพ่ือความเขาใจ สวนประกอบของยอหนา การจับใจความสําคัญ เทคนิคการอาน

พ้ืนฐาน ประเภทของบทความ และการวิเคราะหความหมาย 

 Reading for comprehension. Paragraph components. Finding the main idea. 

Basic reading techniques. Types of articles, and meaning analysis.  

02746212*  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

 (English Reading Skills II) 

   การอานเชิงอุปมาอุปไมยเพ่ือความเขาใจ การอานแบบคราวเพ่ือขอมูลเฉพาะ การอนุมาน 

การสรุป การประเมินวัตถุประสงค อคติและน้ําเสียง  

 Reading comprehension of figurative language. Scanning for specific 

information. Making inferences. Summarizing. Assessment of purpose, bias, and 

tone.   

02746213*  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

 (English Writing Skills I) 

 หลกัการเขียนในเบื้องตน การเขียนยอหนา การเขียนโครงรางสําหรับบทความ การนําเขาสู

เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่อง และการสรุป 
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 Principle of  basic writing. Writing paragraph. Writing framework for articles. 

Lead-in, body, and conclusion. 

02746214*  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

 (English Writing Skills II) 

 การระบุใจความสําคัญและกลวิธีการเขียนของผูเขียน การฝกเขียนตามท่ีไดรับมอบหมาย การ

อางอิง การวิเคราะหงานเขียน การใชขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

 Identifying main ideas and authorial strategies. Practicing assigned writing. 

Referencing. Writing analysis. Using information from different sources. 

02746221* ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3(3-0-6) 

 (Professional English for Tourism Industry) 

 คําศัพท บทสนทนา และไวยากรณท่ีใชในในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ภาษาอังกฤษท่ีใชในการ

ทองเท่ียวประเภทตาง ๆ  

 Vocabulary, conversation and grammars used in tourism industry. English used 

in various types of tourism. 

02746231* ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม    3(3-0-6) 

 (Professional English for Hotel Industry) 

 คําศัพท และบทสนทนาท่ีใชในอุตสาหกรรมโรงแรม ภาษาอังกฤษท่ีใชในแผนกตาง ๆ ใน

โรงแรม  

 Vocabulary and conversations used in hotel industry. English used in various 

departments of hotels. 

02746241* ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับธุรกิจสายการบิน    3(3-0-6) 

 (Professional English for Airline Business) 

 คําศัพทเทคนิคและสํานวนท่ีใชในธุรกิจการบินเก่ียวกับผูปฏิบัติงาน การตอนรับผูโดยสาร การ

แกปญหาท่ีนั่งโดยสาร การใหบริการและการดูแลผูโดยสาร 

 Terminologies and expressions in aviation business related to performers. 

Greeting passengers. Solving seating problems. Servicing and taking care of 

passengers 

02746251* ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว    3(3-0-6) 

 (Introduction to Tourism Industry) 

 ความหมายและคําจํากัดความของการทองเท่ียว ประวัติและประเภทของการทองเท่ียว 

ทรัพยากรการทองเท่ียว มรดกโลกกับการทองเท่ียว 

 Meaning and definition of tourism. History and types of tourism. Tourism 

resources. World heritage and tourism 
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02746252* ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม    3(3-0-6) 

 (Introduction to Hotel Industry) 

      ความเปนมาของธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารงานโรงแรม การจัดสายงาน มารยาทของ

พนักงานโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม และความรับผิดชอบตอผูใชบริการ การพัฒนาธุรกิจ 

 History of hotel business. Hotel management system. Line organization. 

Manners of hotel staff. hotel acts and responsibility to customers. Business 

development. 

02746253* ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน    3(3-0-6) 

 (Introduction to Aviation Industry) 

 ประวัติความเปนมาของอุตสาหกรรมการบิน บริษัทการบิน ทาอากาศยาน อากาศยาน ระบบ

การสํารองท่ีนั่ง ลักษณะงานบริการบนเครื่องบิน ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเขา-ออกระหวาง

ประเทศ แนวโนมอุตสาหกรรมการบิน 

 History of aviation industry. Airlines. Airports. Aircrafts. Reservation systems. 

On-board services. International immigration regulations. Trend of aviation 

industry. 

02746254* จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 

 (Ethics and Corporate Social Responsibility in Service Industry) 

 หลักจริยศาสตรในธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม หลักจริยศาสตรประกอบการตัดสินใจ 

หลักจริยศาสตรในอุตสาหกรรมบริการ  

 Principles of ethics in business and corporate social responsibility. Ethics 

principles for making decision. Ethics in service industry. 

02746255* การจัดการโลจิสติกสเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 

 (Logistics Management for Hospitality) 

 บทบาทของโลจิสติกสและหวงโซอุปทานตอองคกรและระบบเศรษฐกิจ การดําเนินงานดาน 

 โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

 Roles of logistics and supply chain on organizations and economical system. 

Operation of logistics and supply chain. Related law. 

02746321* ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 

 (English for Cultural Intelligence in Service Industry)  

 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษในบริบทของวัฒนธรรมตางๆ การ

เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของการใชภาษาตางวัฒนธรรม ท้ังดานวัจนภาษา

และอวัจนภาษาในอุตสาหกรรมบริการ ปจจัยและอุปสรรคท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษาอังกฤษ

ในการสนทนา 
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 Concept and principles of language used in various cultures contexts. 

Comparisons of similarity and difference of language, both in verbal and 

nonverbal, used in different cultures in service industry. Factors and difficulties 

affect to language use in conversation. 

 

02746322* ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 

 (English for Public Relations in Service Industry) 

 ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานประชาสัมพันธ การนําเสนอผลงาน การ

ผลิตสื่อ ใบปลิว การเขียนชื่อเรื่อง บทความ หัวขอ สโลแกน และวลี ในการโฆษณาและดาน

เอกสารการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการขาย การพูดสื่อสารเพ่ืองานประชาสัมพันธ 

 English language skills required to perform the tasks related to public 

relations. Presentation, media production, writing headings, headlines, slogans 

and phrases in advertisement and public relation materials for promoting 

sales. Verbal communication for public relations.  

02746323* ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศกและผูนํากลุมทองเท่ียว   3(3-0-6) 

 (English for Tour Guide and Tour Leader) 

 คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับงานมัคคุเทศกและผูนํากลุมทองเท่ียว การ

สนทนาในสถานการณตางๆ การตอนรับ การบอกทิศทาง การใหขอมูลแนะนําสถานท่ี

ทองเท่ียว กําหนดการเดินทางและท่ีพัก ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

 Vocabulary, idiom and language structure involved with tourist guides and tour 

leaders. Conversation in various situations. Welcoming. Directions telling. 

Giving information about destinations, itineraries and accommodations. Field 

trip required. 

02746324*  ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย   3(3-0-6) 

 (English for Geography and History of Thailand) 

 การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายภูมิประเทศของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย การบอกเลา

ประวัติศาสตรของสถานท่ีสําคัญและแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย 

 Using English for describing the geography of each part of Thailand. Telling the 

history of important places or tourist attractions in Thailand. 

02746325*  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะในประเทศไทย      3(3-0-6) 

 (English for Arts in Thailand) 

การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายศิลปะรูปแบบตางๆ สถาปตยกรรม ประติมากรรม และ

จิตรกรรม ของแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในประเทศไทย 
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Using English for describing a variety of arts, architecture, sculture, and 

painting of the important destinations in Thailand. 

02746326* ภาษาอังกฤษสําหรับประเพณีและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 

 (English for Tradition and Culture of Thailand) 

 การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายประวัติความเปนมา ลักษณะของประเพณีและวัฒนธรรมท่ี

สําคัญของประเทศไทย 

 Using English for describing the historical background, the important feature of 

the tradition and culture of Thailand. 

02746327* ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียวทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 

 (English for Natural Toursim) 

 การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงนิเวศ และ

การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

 Using English for describing natural attraction. Eco-tourism and agritourism. 

02746328* ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ   3(3-0-6) 

 (English for Recreational Tourism) 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมเชิงนันทนาการในสวนสนุก สถาน

บันเทิง การเลนกีฬา และสวนสัตว การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักทองเท่ียว 

Using English for describing recreation attraction and recreational activities in 

the amusement, entertainment venue, sport and zoo.  Recreational activities 

for tourists. 

02746331* ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการสวนหนา    3(3-0-6) 

 (English for Front Office) 

 คําศัพท สํานวนท่ีใชกับงานสวนหนาของโรงแรม การสนทนา การตอนรับ การสํารองหองพัก 

การลงทะเบียนเขาพัก การติดตอทางโทรศัพท การจัดการกับขอตําหนิ การแลกเปลี่ยน

เงินตรา การชําระเงิน การใหบริการดานขอมูลและบริการอ่ืนๆของโรงแรม การอานเอกสาร

งานสวนหนา การกรอกแบบฟอรม การเขียนบันทึกขอความและประกาศ ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

 Vocabulary and expressions for front office. Conversation. Welcome. Room 

reservation. Check-in and check-out. Conversation on the phone.  Dealing with 

complaints. Money exchange. Payment. Information service and other 

facilities. Reading related document. Filling out forms. Memorandum and 

notices. Field trip required. 
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02746332* ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการฝายหองพัก    3(3-0-6) 

 (English for Rooms Division Service) 

ภาษาอังกฤษสําหรับงานหองพักของโรงแรม คําศัพท สํานวน บทสนทนาในการบริการงาน

หองพัก การแกปญหาและการจัดการกับขอตําหนิ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

English for room division department. Vocabulary, expressions and 

conversations in room service. Problem solutions and defect management. 

Field trip required. 

02746333* ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานครัว    3(3-0-6) 

 (Technical English for Kitchen Operation) 

 คําศัพทเทคนิคท่ีใชในครัวรอน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ วลีและประโยคสําหรับการสื่อสารในครัว 

การแกปญหา ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Technical terms used in hot kitchen, cool kitchen and bakery kitchen. Phrases 

and sentences for communicating in the kitchen. Problems solution. Field trip 

required. 

02746334* ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการจัดเล้ียงภายในและภายนอก  3(3-0-6) 

 (English for Banquet and Catering Service) 

คําศัพทเทคนิคสําหรับใชในการจัดเลี้ยงภายนอกและภายใน บทบาทของตําแหนงตางๆ ใน

การจัดเลี้ยงภายในและภายนอก วลีและประโยคสําหรับการติดตอและประสานงานกับบุคคล

ท่ีเก่ียวของ การพูดเก่ียวกับการตกแตงสถานท่ีและความบันเทิง การแกไขปญหา 

Technical terms used in the areas of banquet and catering. Roles of positions 

in the banquet and catering. Phrases and sentences for contacting and 

coordinating with related people. Talking about decoration and 

entertainment. Problem solutions. 

 

02746335* ภาษาอังกฤษสําหรับบารและการบริการเครื่องดื่ม    3(3-0-6) 

 (English for Bar and Beverage Service) 

คําศัพทและเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานบาร การผลิตและการบริการเครื่องดื่ม วลี ประโยคและ

บทสนทนาสําหรับการบริการเครื่องดื่ม การอานประวัติเครื่องดื่มแตละชนิด ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

Vocabulary and techniques for bar operation, production and service of 

beverage. Phrases, sentences and conversation for beverage services. Reading 

history of each kind of beverage. Field trip required. 
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02746336* ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการประชุม แสดงสินคา และนิทรรศการ  3(3-0-6) 

 (English for Conference, Trade Fair, and Exhibition) 

 คําศัพท สํานวน และบทสนทนาท่ีใชในการประสานงานและดําเนินงาน การพูดเพ่ือสื่อสารใน

ธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินคา และนิทรรศการ การตอรอง การแสดงความคิดเห็น การเปน

พิธีกร ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Vocabularies, idioms and conversations used in coordinating and operating. 

Speaking for communicating in conference, trade fair and exhibition business. 

Negotiation. Giving opinions. Being a master of ceremonies. Field trip required. 

02746341* ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบิน     3(3-0-6) 

 (English for Aviation Industry) 

 คําศัพทเทคนิคและสํานวนท่ีใชในอุตสาหกรรมการบินเก่ียวกับบริษัทการบิน ผูปฏิบัติงาน ทา

อากาศยาน การอํานวยการบิน การสื่อสารสําหรับการบริการบนเครื่องบินและภาคพ้ืน การ

จัดการกับสถานการณฉุกเฉิน 

 Terminologies and expressions in aviation industry relating to airlines, 

performers, airports, flight operations. Communication for in-flight and ground 

service. Dealing with emergency situations. 

02746342* ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการภาคพ้ืน     3(3-0-6) 

 (English for Ground Services) 

คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการตอบขอซักถามของผูโดยสาร การรับจอง การลงทะเบียน

ผูโดยสารและแจงท่ีนั่ง การออกบัตรโดยสารและการชวยผูโดยสารตรวจสอบสัมภาระ การ

แจงขอปฏิบัติตางๆ แกผูโดยสาร การดูแลผูโดยสารและการจัดการกับขอตําหนิ 

Vocabularies and expressions used in answering the passenger enquiries. 

Taking reservations. Checking passengers in and informing seat numbers. 

Providing boarding passes and helping passengers to check in their baggages. 

Telling passengers about restrictions. Taking care of passengers and defect 

management. 

02746343* ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการบนเครื่องบิน    3(3-0-6) 

 (English for In-flight Services)  

 คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการตอนรับผูโดยสาร การแจงระเบียบปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยบน

เครื่องบินแกผูโดยสาร การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การขายสินคาปลอดภาษี การปฐม

พยาบาลหรือใหคําแนะนําแกผูโดยสารในสถานการณฉุกเฉิน 

 

 



219 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 Vocabularies and expressions for welcoming passengers. Informing passengers 

of the aircraft safety procedures. Serving meals and refreshments. Selling 

duty-free goods. Giving first aid to passengers or direct them in case of 

emergency. 

02746344* ภาษาอังกฤษสําหรับการสรรหาบุคลากรดานการบิน   3(3-0-6) 

 (English for Airline Personal Recruitment) 

 นโยบายการสรรหาบุคลากรทางการบิน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการเขียนประวัติยอและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ การเตรียมความพรอมสําหรับการสัมภาษณงาน 

 Airline recruitment policies. Vocabularies and expressions for writing 

curriculum vitae and related documents. Preparation for interviews. 

02746345* ภาษาอังกฤษสําหรับการขนสงอากาศยาน     3(3-0-6) 

 (English for Cargo Airline) 

 คําศัพทเทคนิคและสํานวนท่ีใชในกระบวนการขนสงทางอากาศ ผูสงสินคา ตัวแทนรับขนสง

สินคา บริษัทการบิน ตัวแทนผูรับสินคาปลายทาง ผลิตภัณฑและบริการ อัตราคาระวางสินคา 

มาตรการท่ีเก่ียวของกับการขนสงทางอากาศ ความปลอดภัยในการขนสงอากาศยาน 

 Terminologies and expressions used in cargo airline process. Shippers. Freight 

forwarders. Airlines. Oversea agents. Products and services. Cargo rates. Aargo 

airline regulations. Safety in cargo airline. 

02746346* ภาษาอังกฤษสําหรับการสํารองท่ีนั่ง จองตั๋ว และบริการลูกคา  3(3-0-6) 

 (English for Reservation, Ticketing and Customer Service) 

คําศัพทเทคนิคและสํานวนท่ีใชในการสํารองท่ีนั่ง การยืนยันการจอง การเปลี่ยนแปลงการ

จองและการยกเลิกการจองในโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ขอมูลผูโดยสาร การบริการลูกคา 

การใหบริการทางโทรศัพท ตารางเวลา กฎขอบังคับ  

Terminologies and expressions used in reservations, flight confirmation, 

changing reservation and cancelling reservation in various computer programs. 

Passengers’ information. Customer service. Telephone service. Timetable. 

Regulations. 

02746451*  พฤติกรรมองคการและการจัดการประสิทธิภาพในการทํางาน  3(3-0-6) 

 (Organization Behaviors and Working Proficiency Management) 

แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบและการพัฒนาองคการและการพัฒนาตนเอง การวิเคราะห

พฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมองคการ  เปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสื่อสารใน

องคการ ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน การสรางความเชื่อม่ัน ประสิทธิภาพในการทํางาน 
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Concepts, theories, design and development of organization and oneself. 

Analysis of individual and organizational behavior. The goal of life and work. 

Organizational communication. Problems and difficulties of work. Confidence 

creation. Effectiveness of work. 

02746390* การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

เตรียมความพรอมนิสิตสําหรับการออกฝกงานดานอุตสาหกรรมบริการ ลักษณะ โอกาส 

บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

Preparing students for the internship in the service industry. Characteristics, 

opportunity, role, function, responsibilities and ethics in occupation. 

02746490* สหกิจศึกษา        6(- -) 

 (Cooperative Education) 

 ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการเปนเวลา

หนึ่งภาคการศึกษา นําเสนอผลการปฏิบัติงาน   

 Fulltime work like a temporary employee at organizations for one semester. 

Performance presentation. 

02746498* ปญหาพิเศษ        3(3-0-6) 

 (Special problems) 

การศึกษาคนควาทางภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง

เขียนเปนรายงาน  

Study and research in English for service industry at the bachelor’s degree 

level and compile into a written report. 
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สําหรับนิสิตท่ีใชหลักสูตรจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03754) 
 

03754111   ภาษาอังกฤษ I (Foundation English I)     3(3-0-6) 

               โครงสรางและการฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน เพือใชในการติดตอ

สื่อความหมายไดอยางม่ีประสิทธิผลและเหมาะสม 

               Structures and practice of four basic language skills: listening, speaking, reading, 

and writing for effective andappropriate communication. 
 

03754113  ภาษาอังกฤษ II (Foundation English II)     3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754111 

โครงสรางและพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ีมความยากและ

ซับซอนปานกลางเพ่ือใชในการีติดตอสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม 

          Structures and development of four basic language skills: listening, speaking, 

reading, and writing at the intermediate level to communicate effectively and appropriately. 
 

03754113  ภาษาอังกฤษ III (Foundation English III)     3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754112 

         โครงสรางและพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ีมความยากและ

ซับซอนมากยิ่งข้ึนเพ่ือใชในการีติดตอสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม 

         Structures and development of four basic language skills: listening, speaking, 

reading, and writing at the advanced level to communicate effectively and appropriately. 
 

03754271  ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ (English for Careers)    3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

          ศัพทและสานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพ บันทึกขอความ ประกาศ ตารางเวลา โทรสาร

และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของรวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทางาน 

          English vocabularies and idioms used for careers, writing memos, 

announcements, time schedules, facsimilemessages, and other related documents, including 

basic practice of conversations related to work. 
 

03754291  การอานเชิงวิเคราะหทางธุรกิจ (Analytical Reading for Business)  3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

 การอานและการวิเคราะหขอมูลจากบทความ รายงาน ขาว โฆษณา และเอกสารเพ่ือจุดประสงค

เชิงธุรกิจ 

       Reading and analysis of data in articles, reports, news, advertisements and other 

documents for business purposes. 
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03754321  การส่ือสารดวยวาจา (Speech Communication)     3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754271 

         การเตรียมการพูด เทคนิคการพูด หลักการฟงท่ีถูกตอง การดาเนินการประชุม การอภิปรายกลุม 

การสัมภาษณ ปาฐกถาและโตวาที 

        Speech preparation, techniques of speaking, principles of effective listening, 

conduct of meeting and conference, group discussion, interview, lecture and debate. 
 

03754361  ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)      3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754271 

        การใชทักษะในการฟง พูด อานและเขียนรวมกันเพ่ือการติดตอและโตตอบ การใชศัพทและสาน

วนในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 

         Use of four integrated skills: listening, speaking, reading, and writing in 

correspondence. Use of vocabularies and idioms in business communication. 
 

03754362      ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในธุรกิจระดับโลก                          3(3-0-6) 

          (English for Golbal Business Communication) 

การพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อท่ีหลากหลายท้ังในและนอกชั้นเรียน การ

เพ่ิมความเขมขนของทักษะทางภาษาท่ีจําเปนในการจัดการเชิงธุรกิจ การใชสื่อเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

Development of English language proficiency through the use of various 

materials both inside and outside classroom, the consolidation of language skills necessary 

for business management using materials for self-directed learning. 
 

03754371  ภาษาอังกฤษสาหรบันักบัญชี (English for Accountant)   3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

          เรียนรูบทสนทนาตางๆ ท่ีใชในงานบัญชี ฝกฝนการเขียนและการพูดในหัวขอตางๆ ในอาชีพนัก

บัญชี การรายงานทางการเงินบัญชีบริหาร การตรวจสอบ และบัญชีภาษีอากร 

          To learn forms of communication used by accounting profession. To practice 

writing and speaking topics in the accounting profession: financial reporting, managerial 

accounting, auditing and accounting taxation. 

 

03754373       ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม                         3(3-0-6)  

 (English for Food and Beverage Service) 

 ฝกฝนการอานและการเขียนในหัวขอตางๆ รวมท้ังเรียนรูคําศัพท สํานวน และบทสนทนาท่ีใช

ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 
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 To practice reading and writing topics, including to learn vocabulary, 

expressions, and conversations in food and beverage department. 
 

03754391   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการจัดการธุรกิจ                               3(3-0-6)    

  (Academic English for Business Management) 

 การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษข้ันสูงท่ีจําเปนสําหรับการสื่อสารสากล โดยเนนการใช

ภาษาอยางคลองแคลวและถูกตองในสถานการณท้ังทางการจัดการเชิงธุรกิจและทางสังคมท่ัวไป 

 The integration of advanced English language competence necessary for 

international communication by emphasizing on fluent and accurate use both in business 

management and social settings. 
 

03754416  การเขียนรายงานธุรกิจภาษาอังกฤษ (Business Reports Writing in English)3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

  การจดบันทึก การเขียนโครงราง การเรียบเรียงความคิด การเขียนรายงานทางธุรกิจท่ีสมบูรณ

และเปนทางการ 

      Taking notes. Writing proposals. Organizing ideas. Writing a report of business 

completely and academically. 
 

03754471  ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับการคาระหวางประเทศ I                    3(3-0-6)                                      

               (Business English for International Trade I)                  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

         การใชศัพทและสานวนท่ีใชในหนังสือ บทความ และเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการคาระหวาง

ประเทศ 

           Application of English vocabularies and idioms used in texts, articles, and other 

related documents in international trade. 
 

03754472  ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับการคาระหวางประเทศ II     3(3-0-6) 

 (Business English for International Trade II)                  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754471 

 การประยุกตใชภาษาอังกฤษในหนาท่ีตางๆ ท่ีใชในทางการคาระหวางประเทศ เพ่ือใหเกิดความ

ชานาญยิ่งข้ึน    

 Application of English in functions used in international trade for better 

proficiency. 
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03754473   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม                                              3(3-0-6)  

 (Technical English for Hotel Business) 

 การพัฒนาความสามารถทางภาษาท่ีใชการสื่อสาร และการสงเสริมการใชภาษาโดยการ

นําเสนอโครงสรางทางภาษาท่ีใชในสถานการณตางๆ ตลอดจนคําศัพทและสํานวนท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจโรงแรม

ผานทางบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ีหลากหลาย 

Development of communicative language competence and the enhancement 

of language use by illustrating functional language structures altogether with vocabulary and 

idiomatic expressions technically required in the hotel business via multiple real-life 

situations. 
 

03754474    ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว                               3(3-0-6)  

 (Technical English for Tourism Business) 

การประยุกตใชทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือการทองเท่ียว โดยการฝกบรรยายบุคคล 

เหตุการณ สถานท่ี สิ่งของ และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง การพูดใหคําแนะนํา การสอบถาม และการ

จัดการสิ่งตางๆท่ีเก่ียวของ 

To apply communicative English skills for efficient tourism. To practice 

describing people, events, places, things, traditions and customs; giving instructions and 

directions; questioning; and dealing with matters related. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  (01356) 
 

กลุมวิชาภาษาพ้ืนฐานและวิชาบริการ 

01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน I (Elementary French I)    3(3-0-6) 

 หลักไวยากรณเบื้องตน ฟง พูด อาน และเขียนประโยคพ้ืนฐาน ศัพทและสํานวนในชีวิต  

ประจําวัน 

 Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing elementary sentences. 

Vocabulary and expressions in daily life. 
 

01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน II (Elementary French II)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356101 

 หลักไวยากรณเบื้องตน ฟง พูด อาน และเขียนประโยคพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน ศัพท                      

และสํานวนในชีวิตประจําวันเพ่ือการสื่อสาร 

 Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing at a higher level. 

Vocabulary and expressions in daily life. 
 

01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน III (Elementary French III)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356102 

 หลักไวยากรณระดับกลาง ฟง พูด อานและเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน สนทนาโตตอบในชีวิต 

ประจําวัน 

 Intermediate grammar. Listening, speaking, reading and writing at a higher                    

level. Conversations in daily life. 
 

01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน IV (Elementary French IV)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356103 

      หลักไวยากรณระดับกลางท่ีสูงข้ึน สนทนาโตตอบเรื่องท่ัวไป อานเรื่องสั้นๆเพ่ือเขาใจเนื้อหา                

และโครงสรางของประโยค 

      Upper-intermediate grammar level. General conversations. Reading short texts    

in order to understand the content and language structure.  
 

01356105 ศิลปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศส (French Arts and Culture)   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 01356104 

 ความรูเบื้องตนทางศิลปะฝรั่งเศสดานตาง ๆ และความเก่ียวเนื่องทางประวัติศาสตรและ 

วัฒนธรรม 

 Introduction to the various French Arts and to their links with history and culture. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาเฉพาะเลือกทักษะภาษาฝรั่งเศส 
 

01356211 โครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน (Basic French Structure)   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356104 หรือ 01356116 

      โครงสรางความสัมพันธของสวนตางๆในประโยคและรูปประโยคแบบตางๆ 

      Structure, relationship of elements within sentence and sentence patterns. 

01356221 การอานภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองตน (Basic French Reading)   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356104 หรือ 01356116 

      เทคนิคการอานเบื้องตนการขยายวงศัพทและสํานวนการอานบทความประเภทตางๆเพ่ือเก็บ

ใจความสําคัญและวิเคราะหโครงสรางของบทอาน 

      Basic techniques in reading. Expansion of vocabulary and idioms. Reading texts to 

grasp main ideas and to analyze text structures. 
 

01356241 การฟง- การพูดภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 

 (French Listening - Speaking for Communication)   

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356104 หรือ 01356116 

      การฟงการพูดโตตอบในสถานการณตางๆ  ในชีวิตประจําวัน 

      Listening and speaking in various situations of everyday life. 
 

01356242 การฟง-การพูดภาษาฝรั่งเศสเพ่ืองานอาชีพ      3(3-0-6) 

 (French Listening - Speaking for Careers )   

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356241 

      การฟงการเลาเรื่องการสรุปและการแสดงความคิดเห็นจากเอกสารท่ีเกียวกับงานอาชีพ 

      Listening, retelling, summarizing, and expressing opinions from career-related 

documents.  
 

01356341 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณเฉพาะ     3(3-0-6) 

 (French Conversation in specific Situations)  

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 01356242 

      การสนทนา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นในหัวขอและสถานการณเฉพาะตางๆ 

      Conversations, discussions and expressing opinions on various subjects and 

situations. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01356342 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสมัครงานและศึกษาตอ     3(3-0-6) 

 (French for Job Application and Future Studies)  

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 01356341 

      บูรณาการทักษะภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสัมภาษณงาน สมัครงาน และศึกษาตอ 

      Integrated French skills for job interview, job application and further studies. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน  (01358) 
 

01358101  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน I (Elementary Japanese I)    3(3-0-6) 

      อักษรฮิระงะนะคะตะคะนะและคันจิหลักไวยากรณเบื้องตนฟงพูดอานและเขียนประโยค      

ข้ันพ้ืนฐานศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

      Hiragana, Katakana, and Kanji writing systems.  Basic grammar.  Listening,    

speaking, reading and writing at the fundamental sentence level. Vocabulary and    

expressions common in daily life. 
 

01358102  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน II (Elementary Japanese II)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01358101 

 หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึนฟงพูดอานและเขียนศัพทและสํานวนใน

ชีวิตประจําวันศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 

 Grammar and basic sentence patterns at a higher level.  Listening speaking, 

reading and writing.  Vocabulary and expressions common in daily life. Further study of Kanji. 
 

01358103  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน III (Elementary Japanese III)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01358102 

 หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึนสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน     

เขียนขอความสั้น ๆ ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 

 Grammar and basic sentence patterns at a higher level.  Conversation on 

everyday topics.  Writing short passages. Further study of Kanji. 
 

01358104  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน IV (Elementary Japanese IV)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01358103 

 หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึนอานเรื่องสั้นๆเพ่ือใหเขาใจเนื้อหาและ

โครงสรางของประโยคสนทนาโตตอบเรื่องท่ัวไปศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 

 Elementary language structure at a higher level. Reading short texts in order to 

understand the content and language structure. Conversation on general topics. Further 

study of Kanji. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01358211 ภาษาญ่ีปุนข้ันกลาง I  (Intermediate Japanese I)    3(3-0-9) 

 พ้ืนฐาน  :  01358104  หรือ  01358112  

 โครงสรางของประโยคและความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในประโยค  ฟง พูด อานและเขียน

ขอความ  ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 

 Sentence structure and relationships among the elements in sentences.  

Listening, speaking, reading and writing of passages. Further study of Kanji. 
 

01358212 ภาษาญ่ีปุนข้ันกลาง II  (Intermediate Japanese II)   3(3-0-9) 

 พ้ืนฐาน  :  01358211 

 โครงสรางของประโยค  วิเคราะหรูปประโยคท่ีซับซอน  ฟง พูด อานและเขียนคําศัพท ศึกษา

อักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 

 Sentence structure. Analyzing complex sentences. Listening, speaking, reading 

and writing of vocabulary. Further study of Kanji. 

01358221  การอานและรายงานภาษาญ่ีปุน I      3 (3-0-6) 

 (Japanese Reading and Oral Reports I) 

 พ้ืนฐาน  :  01358104 หรือ 01358112 

 หลักการอาน อานเรื่องสั้นๆเพ่ือจับใจความสําคัญ และศึกษารูปประโยคตาง ๆ ฝกการแสดง

ความคิดเห็นตอเรื่องท่ีอาน 

 Principles of reading. Reading short passages to grasp main ideas and studying 

various sentence patterns. Practice of expressing opinions towards the passages. 
 

01358222  การอานและเขียนภาษาญ่ีปุน II       3 (3-0-6) 

 (Japanese Reading and Writing II) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01358221 

 อานเรื่องในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือจับใจความสําคัญ  ศึกษาสํานวนภาษาญี่ปุนเพ่ิมข้ึน ฝกวิเคราะห

เรื่องอานและรายงานปากเปลา 

 Reading passages at a higher level to grasp mains ideas. Further study of 

Japanese expressions. Practice of analyzing the passages and giving oral reports. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาภาษาไทย (01361, 02701) 
 

กลุมวิชาภาษาไทย 

01361101 การใชภาษาไทยเบ้ืองตน (Introductory Thai Usage)   3(3-0-6) 

 การฟง การอานอยางมีประสิทธิภาพ การพูดแนะนําตัว การพูดนําเสนอผลงาน การเขียนสรุป

สาระสําคัญ  และการเขียนรายงานวิชาการ 

 Efficient listening and reading. Speaking to introduce oneself and to present 

one’s work. Writing summaries and reports.  
  

01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (Thai Practical Writing)   3(3-0-6) 

 การเขียนยอหนาการตอบคําถามเรียงความหนังสือราชการจดหมายธุรกิจและรายงาน 

การประชุม 

 Paragraph writing. Writing responses to questions. Writing essays, governments 

documents. Business letters, and minutes meeting. 
 

01361112 ทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ  3(3-0-6) 

 (Thai Language Skills in Career) 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 

Listening, speaking, reading and writing Thai language skills in Career. 
 

01361113  ขอสังเกตการใชภาษาไทยในปริบทตางๆ   3(3-0-6) 

(Notification of Thai Usage in Various Contexts) 

ขอสังเกตการใชภาษาไทย การวิเคราะหขอสังเกตการใชภาษาไทยท้ังในรูปท่ีถูกตองและไม

ถูกตองตามหลักทางภาษาท่ีปรากฏในปริบทตางๆ 

 Notifications of Thai usage, analysis of those notifications both formal and 

informal of principles of Thai language appeared on various contexts. 
 

01361212  ภาษาศาสตรเพ่ือการศึกษาภาษาไทย 3(3-0-6) 

 (Linguistics for Thai Language Study) 

 ความรู เบื้องตนเก่ียวกับแนวคิดทางภาษาศาสตร การวิเคราะหภาษาไทยโดยใชแนวคิด 

ทางภาษาศาสตร 

Introduction to linguistic concept, analysis of the Thai language by linguistic 

approach. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01361213  หลักภาษาไทย        3(3-0-6) 

 (Principles of the Thai Language) 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ระบบเสียงภาษาไทย คํา หมวดคํา การสรางคํา วลี ประโยค ชนิด

ของประโยค ตามแนวไวยากรณเดิม 

Characteristics of the language. The Thai sound system, words, word classes. 

Construction of words, phrases, and sentences. Types of sentences according to traditional 

grammar. 
 

01361221  หลักและศิลปะการอาน        3(3-0-6) 

(Principles and Art of Reading) 

หลักและศิลปะการอานออกเสียงท่ีเปนธรรมชาติ และถายทอดความหมาย ความรูสึกไดอยาง

ชัดเจน การรูจักเนน จังหวะ ลีลา ทวงทีในการอานท่ีนาฟง 

Principles and art of reading aloud delivered naturally, meaningfully and 

expressively with proper stress, rhythm, pause and poise. 
 

01361222 การอานเชิงวิจารณ (Thai Critical Reading)    3(3-0-6) 

 หลักการอานเก็บใจความสําคัญ หลักการวิจารณ การอานเก็บใจความสําคัญ และการอาน               

เพ่ือการวิจารณ 

 Principles of skimming reading, principles of criticism, practice of skimming     

reading and critical reading. 

 

01361231   การเขียนเพ่ือการส่ือสาร (Communicative Writing )   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน    :  01361102 

 วิเคราะหตัวอยางภาษาเขียนท่ีดีซ่ึงมีแนวการเขียน ลีลา เทคนิค รูปแบบเพ่ือสนองวัตถุประสงค

ตางกัน  วิเคราะหโครงสรางของรูปประโยค  ความสัมพันธระหวางประโยค  การเลือกถอยคํา ตลอดจน               

การเรียงลําดับความคิด เหตุการณและเพ่ิมทักษะการเขียนภาษาไทยท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

 Analysis of samples of good, writing language with difference styles, techniques 

and formats from texts writing for different purposes, analysis of sentence structure, 

sentence relationships, dictations, organization of ideas, events. Developing good and writing 

skill in Thai.  
 

01361232 การเขียนภาษาไทยในงานส่ือสารมวลชน     3(3-0-6) 

 (Thai Language Writing in Mass Communication Works)  

 ทักษะท่ีดีในการเขียนภาษาไทย  เพ่ือนําไปใชในงานสื่อสารมวลชน 

 Good skill in Thai writing for mass communication works. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01361233 การเขียนสารคดี  (Non-Fiction Writing)     3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน    :  01361112 

 หลักและวิธีการเขียนสารคดีประเภทตาง ๆ เนนองคประกอบของสารคดี  การวางโครงเรื่อง   

การวิเคราะหความสนใจของผูอาน  ศิลปะการเขียนใหนาสนใจและจูงใจผูอาน 

 Principles and method in different types of non-fiction writing, emphasizing on 

the components and structure, analysis of readers’ interest, and the art of capturing and 

holding readers’ interest. 
 

01361241 หลักและศิลปะการพูด  (Principles and Art of Speaking )   3(3-0-6) 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักและศิลปะการพูด การเตรียมการพูด วิธีนําเสนอ การฝกพูด และการ

ประเมินการพูด รวมท้ังความรูพ้ืนฐานเพ่ือการฟง 

 General knowledge concerning principles and art of speaking, speech    

preparation, delivery, practice and evaluation. Basic knowledge for listening. 

 

01361242 การพูดเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ        3(3-0-6) 

 (Speaking for Specific Objectives) 

 หลักและการฝกพูดเพ่ือวัตถุประสงค เฉพาะ การเปนพิธีกร การอภิปราย การสัมมนา                       

การกลาวสุนทรพจน  การพูดทางวิทยุกระจายเสียง  การพูดทางโทรทัศน  การศึกษานอกสถานท่ี 

 Principle and practice in speech for specific purposes: ceremony, discussion 

seminar, public addresses, broadcasting speaking and television speaking. Field trips required. 
 

01361312 อิทธิพลของภาษาตางประเทศตอภาษาไทย     3(3-0-6) 

 (Foreign Language Influences on Thai) 

 ศัพท สํานวนท่ีมาจากภาษาตางประเทศ  การดัดแปลงศัพท  สํานวนใหเขากับภาษาไทย                 

การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยท่ีเปนผลกระทบจากอิทธิพลของภาษาตางประเทศในดานระบบเสียง 

วากยสัมพันธและความหมาย 

      Terms and expressions from foreign language in Thai. The adaptation to Thai. 

Changes in Thai phonology, syntax and semantics influenced by foreign language. 
 

01361313 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย       3(3-0-6) 

 (Sounds and Sound Systems in Thai) 

 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิมและปจจุบัน 

      Traditional and modern approaches to Thai sounds and sound systems. 
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01361314 คําและประโยคในภาษาไทย       3(3-0-6) 

 (Words and Sentences in Thai) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน    :  01361313 

 คําและประโยคภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิมและปจจุบัน 

      Traditional and modern approaches to Thai words and sentences.  
 

01361321 ศัพทในวงการตางๆ  (Terminology of Various Fields)   3(3-0) 

 ศัพทและสํานวนทางดานศาสนากฎหมายการเมืองธุรกิจและกีฬาท่ีปรากฏในสื่อตางๆ 

 Selected words and expressions used in religion law, politics, business, sports and 

games found in the media. 
 

01361322 ภาษาวรรณศิลป  (Literary Language)     3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหความงามในภาษาไทย  การวิเคราะหงานเขียน    

รอยแกว และรอยกรองท่ีมีศิลปะในการใชภาษา  คุณคาเชิงศิลปะทางวรรณศิลป 

 Concept and theory concerning aesthetic analysis in Thai language. Analysis                    

of artistically writing prose and verse. Artistic value in literary works. 

 

01361331 ภาษาพูดกับภาษาเขียน       3(3-0-6) 

 (Spoken and Written Languages) 

 วิเคราะหลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนใน

ดานการออกเสียงระบบเสียงไวยากรณการใชคําและสํานวนการใชภาษาในระดับตางๆ และการเปลี่ยนภาษา

พูดใหเปนภาษาเขียน 

 Analysis of characteristics of spoken and written languages. Their distinctions in 

terms of pronunciation, sound systems, structures, words and expression. Practice in 

producing different styles of language and in changing the spoken to the written style. 
 

01361332 การเขียนรอยแกว  (Prose Writing)      3(3-0-6) 

 หลักการเขียนรอยแกวการเขียนความเรียงประเภทตางๆยอความและการถอดคําประพันธเปน

รอยแกว 

 Principles of prose writing, types of prose composition, summary writing, writing 

prose paraphrases verse. 
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01361411  อรรถศาสตรภาษาไทย (Thai Semantics)     3(3-0-6) 

 ความหมายในภาษาไทย องคประกอบของความหมาย ความหมายของรูปภาษา ระดับคํา                

และขอความตอเนื่อง 

 Meaning in the Thai language. The components of meaning. Meaning at different 

levels of linguistic form : word, sentence, and discourse. 
 

01361412  ภาษาไทยถิ่นเบ้ืองตน         3(3-0-6) 

 (Introductory Thai Dialects) 

 ความแตกตางระหวางภาษากับภาษาถ่ิน ประวัติและวิธีการศึกษาภาษาถ่ิน การศึกษา

เปรียบเทียบภาษาไทยถ่ินตางๆ ในดานการออกเสียง ระบบเสียง และความหมายของคํา ทัศนศึกษานอก

สถานท่ี 

 The difference between language and dialects. The history of and methodology 

for studying Thai dialects. Comparative study of the sound, phonology and meaning of words 

of different Thai dialects. Field trips required. 
 

01361413  ภาษาไทยสมัยตางๆ        3(3-0-6) 

 (Thai Language in Different Periods) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน    :  01361313 

 เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทยดั้งเดิม ภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัย

รัตนโกสินทร ในดานเสียง คํา และประโยค 

      Comparison of Proto-Tai and the Thai language in the Sukhothai, Ayudhaya, and 

Rattanakosin periods in terms of sound systems, words, and sentences. 
 

01361414 ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม       3(3-0)  

 (Cultural Aspects of the Thai Language)  

 ภาษาไทยในเชิงวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ศิลปกรรมไทย นาฏดุริยางคศิลป

ไทยและเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

 Thai language in Thai culture, including customs and traditions, arts, the 

performing arts, and other relevant topics. 
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01362101 ภาษาจีน I 3(3-0) 

 (Chinese I)  

 ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน การฟง 

การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

 Pinyin system. Writing rules of Chinese characters. Elementary structure 

and grammar.  Listening, speaking, reading and writing basic sentence 

patterns.  Vocabulary and expressions in daily life. 
 

01362102 ภาษาจีน II 3(3-0) 

 (Chinese II)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01362101  

 หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน การฟง การพูด การอานและ

การเขียน ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน  

 Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, 

speaking, reading and writing. Vocabulary and expressions in daily life. 
 

01362201 ภาษาจีน III 3(3-0) 

 (Chinese III)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01362102  

 หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ัน พ้ืนฐานท่ี ซับซอน การสนทนาโตตอบใน

ชีวิตประจําวัน 

 Grammar and basic sentence patterns at a complex level. Conversation 

on everyday life’s topics. 
 

01362202 ภาษาจีน IV 3(3-0) 

 (Chinese IV)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01362201  

 หลักไวยากรณและรูปประโยคซับซอน การสนทนาโตตอบเรื่องท่ัวไป 

 Grammar and complex sentence patterns. Conversation on general 

topics. 

 

 

 

สาขาวิชาภาษาจีน  (01362) 
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01362301 ภาษาจีน V 3(3-0) 

 (Chinese V)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01362202  

 หลักไวยากรณและรูปประโยคซับซอนในระดับท่ีสูงข้ึน การอานงานเขียนขนาดสั้นเพ่ือ

ทําความเขาใจเนื้อหาและโครงสรางของประโยค การสนทนาโตตอบเรื่องท่ัวไป 

 Grammar and complex sentence patterns at a higher level. Reading short 

texts to understand content and structure. Conversation on general topics. 

 

 

 

01362241 การสนทนาภาษาจีน I  3(3-0-6) 

 (Chinese Conversation I)  

 การสนทนาเรื่องงายๆ ในชีวิตประจําวัน 

 Simple conversations in everyday life. 
 

01362242 การสนทนาภาษาจีน II  3(3-0-6) 

 (Chinese Conversation II)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 01362241  

 การสนทนาเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน 

 Conversations about current events.  
 

01362341** การสนทนาธุรกิจจีน  3(3-0-6) 

 (Chinese Business Conversation)  

 ศัพทและสํานวนท่ีใชในการติดตอเจรจาธุรกิจ 

 Vocabulary and expressions in business communication and negotiation. 
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กลุมวิชาภาษาพมา (01367) 
 

01367311 ภาษาพมา I (Myanmar Language I)     3(3-0-6) 

 ระบบเสียงภาษาพมา  เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพมากับภาษาไทย  การอานและการเขียน

ตัวอักษรภาษาพมา ไวยากรณพมา  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน    

400 คํา 

 The sound system of Myanmar. Comparison of the Myanmar and the Thai sound 

systems. Reading and writing Myanmar script. Myanmar grammar. Basic listening, speaking, 

reading and writing skills with a vocabulary of 400 words used in everyday life. 
  

01354312 ภาษาพมา II (Myanmar Language II)         3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01367311 

 ระดับภาษา ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนคําศัพทภาษาพมาใหม 600 คํา บทสนทนาใน

ชีวิตประจําวัน 

 Levels of formality, listening, speaking and writing with a vocabulary of 600 new 

Myanmar Language words. Conversations on everyday life topics. 
 

01367411 ภาษาพมา III (Myanmar Language III)         3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01367312 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนคําศัพทภาษาพมา 1,200 คํา  การเลาเรื่อง  การแสดงทรรศนะ 

 Levels of formality, listening, speaking and writing with a vocabulary of 1,200 

Myanmar words and idioms. Telling stories. Expressing views. 
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01372201 โครงสรางของคําในภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 

              (Word Structure in English)  

คําท่ีมีโครงสรางซับซอนในภาษาอังกฤษ รากศัพท หนวยคําเติมหนาและหนวยคําเติมทาย   

Morphologically complex words in English. Roots. Prefixes and suffixes. 
 

01372202 คําและความหมายในภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 

              (Word and Meaning in English) 

                คําและความหมาย โครงสรางคํา การสรางคําใหม ความหมายและบริบท ศัพทสัมพันธ  

อรรถเขต  การปรากฏรวมจําเพาะ ความหายของสํานวน การเปลี่ยนแปลงทางคําและความหมาย 

                 Word and meaning. Word structure. Lexicogenesis. Meaning and context.  

Lexical relation. Semantic domain. Collocation. Idiom. Morphological and semantic changes. 

 

01372203 ภาษากับส่ือ                3(3-0-6) 

              (Language and Media)  

               ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับลักษณะการใชภาษาท่ีหลากหลายในสื่อตางๆเชนโทรทัศน วิทยุ นิตยสาร 

วารสาร หนังสือพิมพ ปาย อินเทอรเน็ต 

               Analysis of language used in mass media such as televisions, radios, newspapers, 

and Internet. 

  

01372205 เทคนิคการเรียนรูภาษาตางประเทศ            3(3-0-6) 

              (Foreign Language Learning Techniques) 

               ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ อิทธิพลภาษาแม กระบวนการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ กลวิธีการเรียนภาษาตางประเทศ 

                Factors influencing foreign language learning. Influence of L1. Foreign language 

learning procedures. Foreign language learning strategies. 
 

01372211 มนุษยกับภาษา              3(3-0-6) 

              (Man and Language)  

               ความสัมพันธระหวางมนุษยกับภาษา ภาษา สัญศาสตร และการสื่อสาร ภาษามนุษยและการ

สื่อสารของสัตว การรับภาษา ภาษากับสมอง การกําเนิดและพัฒนาการของภาษา 

Relationships between man and language. Language, semiotics and   

communication. Human language and animal communications. Language acquisition. 

Language and brain. Origin and development of language.  
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01372212 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน            3(3-0-6) 

              (Introduction to Linguistics) 

               ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องภาษา สํารวจและเรียนรูองคประกอบท่ีสําคัญ 

ของวิชาภาษาศาสตร และความสัมพันธระหวางวิชาภาษาศาสตรกับศาสตรแขนงอ่ืน  

       Basic theories and concepts of language studies. Examination and study  

 of important components in linguistics. Relationship between linguistics and other  

 fields of study. 

 

 01372222 หลักการแปล                  3(3-0-6) 

               (Principles of Translation) 

       หลักการแปล การแปลแบบคําตอคําและการแปลจากความหมาย ปจจัยทางดานวากยสัมพันธ 

อรรถศาสตร อรรถศาสตรการใชและบริบทท่ีเก่ียวกับการแปล 

       Principles of translation. Literal and idiomatic translation. Syntactic and semantics 

functions. Use of contexts related to translation. 

                            

01372311 การวิเคราะหหนวยคําและประโยค            3(3-0-6) 

     (Morphological and Syntactical Analysis)  

      วิธีการท่ีใชในการวิเคราะหภาษา ฝกวิเคราะหคําและประโยคภาษาอังกฤษ 

      Ways to analyse the English language. Practice in analyzing English words and 

sentences. 

 

01372313 ภาษาศาสตรกับการประยุกต             3(3-0-6) 

              (Linguistics and Its Application) 

      การนําความรูในวิชาภาษาศาสตรมาใชในดานตางๆ เชน การเรียนภาษา การสอนภาษา ความ

บกพรองทางภาษา การทําพจนานุกรม วรรณคดี คอมพิวเตอร ธุรกิจ 

                Application of linguistics to various fields, e.g. language learning, language  

disabilities, lexicography, literature, computer science and business. 

 

01372411 ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม           3(3-0-6) 

              (Language in Socio-cultural Context) 

               ความหลากหลายของภาษาในสังคม การแปรของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา  

ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการสื่อสารหรือสื่อความหมาย ความเขาใจอันถูกตองซ่ึงมีภาษาและวัฒนธรรม

เปนปจจัยสําคัญ ความสัมพันธอันใกลชิดของภาษากับวัฒนธรรม 
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                The diversity of language in society. Linguistic variation. Language change.The 

success or failure in communication or in conveying the meaning. The right understanding 

with language and culture as its main factors. The close relationship between language and 

culture. 
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กลุมวิชาภาษาเกาหลี (01395) 
 

01395101 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร I (Communicative Korean I)   3(3-0-6) 

 อักษรเกาหลี ระบบเสียงภาษาเกาหลี  โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน  ทักษะการฟง               

พูด อาน เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

 Korean script. Korean sound. Elementary structure and grammar. Skills of 

listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions  

in everyday life. 
 

01395102 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร II (Communicative Korean II)   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395101 

 โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน

คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

 Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and 

writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions  in everyday life. 
 

01395103 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร III (Communicative Korean III)  3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395102 

 โครงสรางและหลักไวยากรณพ้ืนฐาน  คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้น ๆ 

 Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions in 

communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short  passages.  
 

01395104 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร IV (Communicative Korean IV)  3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395103 

 โครงสรางและหลักไวยากรณระดับสูงข้ึน อานเรื่องสั้น ๆ เพ่ือใหเขาใจเนื้อหา  สํานวนและ

โครงสรางของประโยค สนทนาโตตอบเรื่องท่ัว ๆ ไป 

 Structure and grammar at a higher level . Reading short texts in order to 

understand the content, expressions and language structure. Conversation on general topics. 
 

01395105 การอานและรายงานภาษาเกาหลี (Korean Reading and Oral Report) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395104 

 หลักการอาน การอานบทคัดสรรภาษาเกาหลีท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน เพ่ือจับใจความสําคัญ 

และพูดรายงาน 

 Principles of reading. Reading selected articles related to daily life to grasp main 

ideas and giving oral reports.  
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01395106 การฟง-พูดภาษาเกาหลี (Korean Listening and Speaking)  3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395105 

 ทักษะการฟงและพูดภาษาเกาหลี เนนการใชศัพท สํานวน และประโยคในชีวิตประจําวัน 

 Listening and speaking skills in Korean with emphasis on vocabulary, expressions 

and sentence in daily life. 
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กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ (01396) 
 

คําอธิบายรายวิชาภาษาตะวันออก 

01394211* ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน      3(3-0-6) 

  (Language in Chinese Culture Circle)  

  ตนกําเนิดและวิวัฒนาการอักษรจีนในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุน 

  Origins and evolution of Chinese character, in China, Korea and Japan. 
 

คําอธิบายรายวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

01396111*  ภาษาจีนธุรกิจ I        3(3-0-6) 

   (Business Chinese I) 

   อักษร  ระบบเสียงภาษาจีน  หลักไวยากรณพ้ืนฐาน  ทักษะฟง  พูด  อานและเขียนประโยคข้ัน

พ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนท่ัวไปในสถานประกอบการ  

   Chinese characters. The sound system of Chinese. Basic grammar. Skill of 

listening, speaking, reading and writing basic sentences. Common vocabulary and expressions 

in workplace.  
  

01396112*  ภาษาจีนธุรกิจ II        3(3-0-6) 

   (Business Chinese II) 

   พ้ืนฐาน : 01396111 

   โครงสรางและหลักไวยากรณพ้ืนฐาน  ฟง  พูด  อานและเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน  ศัพทและ

สํานวนท่ัวไปในสถานประกอบการ เรียนรูระบบการทํางานของบริษัทจีน 

   Basic structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing 

basic sentences. Common vocabulary and expressions in workplace. Study of Chinese 

company’s working system. 
 

01396141*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I       3(3-0-6) 

   (Business Chinese Conversation I) 

   การออกเสียงภาษาจีนในระดับตัวอักษร  คํา  วลี  และประโยคสั้นๆ  สนทนาโดยใชสํานวน

ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน  

   Chinese pronunciation at the level of Chinese scripts, words, phrases and 

short sentences. Making conversation by using basic business Chinese expressions.  
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01396142*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II       3(3-0-6) 

   (Business Chinese Conversation II) 

   พ้ืนฐาน : 01396141  

   เสียงวรรณยุกตและทํานองเสียงในภาษาจีน สนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวันในสถาน

ประกอบการ โดยใชประโยคพ้ืนฐาน 

   Chinese tones and intonation. Making conversation on daily life topics in 

workplace by using basic sentences. 
 

01396211*  ภาษาจีนธุรกิจ III       3(3-0-6) 

   (Business Chinese III) 

   พ้ืนฐาน : 01396112  

   โครงสรางและหลักไวยากรณข้ันกลาง การอานและการเขียนขอความสั้นๆ เชิงธุรกิจ 

   Intermediate structure and grammar. Reading and writing short business passages.  
 

01396212*  ภาษาจีนธุรกิจ IV       3(3-0-6) 

  (Business Chinese IV) 

                   พ้ืนฐาน : 01396211  

 โครงสรางและหลักไวยากรณข้ันกลางในระดับท่ีสูงข้ึน การอานและการเขียนขอความเชิงธุรกิจ  

 Intermediate structure and grammar at a higher level. Reading and writing 

business passages. 

  

01396221*     การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I      3(3-0-6) 

(Chinese Reading for Career I) 

พ้ืนฐาน : 01396112 

 หลักการอาน  อานบันทึกขอความ  รายงานการประชุม และเอกสารท่ีใชติดตอภายในองคกร 

เพ่ือจับใจความสําคัญ 

 Principles of reading. Reading memorandum, meeting minutes and documents 

for internal communication in order to grasp main ideas. 
 

01396222*     การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II      3(3-0-6) 

           (Chinese Reading for Career II) 

                     พ้ืนฐาน : 01396221 

   การอานจดหมายและเอกสารท่ัวไปท่ีใชติดตอกับองคกรภายนอก  

 Reading letters and general documents for external communication. 
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01396231* การเขียนภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร      3(3-0-6) 

     Chinese Writing for Communication 

   พ้ืนฐาน : 01396112  

 เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวขอท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

 Writing opinions on general daily life topics.  
  

01396241*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III       3(3-0-6) 

           (Business Chinese Conversation III) 

          พ้ืนฐาน  :01396142 

การฟงจับใจความและการสนทนาโตตอบหัวขอในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 

Comprehensive listening and conversation in business situations.  
 

01396242*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV       3(3-0-6) 

           (Business Chinese  Conversation IV) 

           พ้ืนฐาน  :01396241 

   การฟงจับใจความและการสนทนาโตตอบหัวขอในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสารทางธุรกิจ 

การพูดซักถามและแสดงความคิดเห็น 

   Comprehensive listening and conversation in business situations. Making 

inquiries and expressing opinions. 
 

01396281*      ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

         (Chinese for Sociocultural Studies) 

                  พ้ืนฐาน : 01396112  

  ลักษณะของสังคม วัฒนธรรมจีนเพ่ือใหเขาใจภาษา  ความคิด  ทัศนคติ  และความเชื่อของชาว

จีนเพ่ือการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

  Characteristics of Chinese for Sociocultural Studies to the understanding of 

language, attitude and belief of Chinese people for effectiveness in cooperative working. 
 

01396311*  ภาษาจีนธุรกิจ V       3(3-0-6) 

               (Business Chinese V) 

               พ้ืนฐาน : 01396212  

  โครงสรางและไวยากรณภาษาจีนข้ันสูง การอานบทความ สรุปความคิดเห็นในหัวขอท่ีกําหนด

ในสถานการณเชิงธุรกิจ 

  Advanced structure and grammar. Passage reading. Conclusion of ideas in 

selected topics of business situations. 
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01396312*  ภาษาจีนธุรกิจ VI       3(3-0-6) 

               (Business Chinese VI) 

      พ้ืนฐาน : 01397311  

   โครงสรางและไวยากรณภาษาจีนข้ันสูงในระดับท่ีสูงข้ึน  การอานบทความและเขียนอภิปราย

ในหัวขอท่ีกําหนดในสถานการณเชิงธุรกิจ  

   Advanced structure and grammar at a higher level. Reading passages and 

writing discussion in selected topics of business situations. 
 

01396321*  งานประพันธจีน I       3(3-0-6) 

  (Chinese Literary Works I) 

  พ้ืนฐาน : 01396212  

  การอานงานประพันธจีนตั้งแตสมัยโจวถึงสมัยซง เพ่ือศึกษาลักษณะของงานประพันธ  สํานวน

ภาษา สภาพสังคม และแนวคิดของคนจีนในสมัยนั้น 

  Reading Chinese literary works from the Zhou period until the Song period for 

the study of literary styles, expressions, society and Chinese concepts in that period. 
 

01396322*  งานประพันธจีน II       3(3-0-6) 

  (Chinese Literary Works II) 

  พ้ืนฐาน : 01396321 

  การอานงานประพันธจีนตั้งแตสมัยหยวนถึงสมัยปจจุบัน เพ่ือศึกษาลักษณะของงานประพันธ 

สํานวนภาษา สภาพสังคม และแนวคิดของจีนในสมัยนั้น 

  Chinese literary works from the Yuan period until the present period for the 

study of literary styles, expressions, society and Chinese concepts in that period. 
 

01396323*  การอานภาษาจีนผานส่ือส่ิงพิมพ      3(3-0-6) 

                 (Chinese Reading through Published Materials) 

  พ้ืนฐาน : 01396212  

  อานโฆษณาและขอความในปายประชาสัมพันธและใบประกาศ  อานบทความในนิตยสารและ

หนังสือพิมพ 

  Reading advertisements and passages in billboards and placards. Reading 

articles in magazines and newspapers. 
 

01396341*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V       3(3-0-6) 

   (Business Chinese  Conversation V) 

   พ้ืนฐาน  : 01396242 

   พูดแสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุม รายงานปากเปลาในหัวขอทางดานธุรกิจ 
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Expressing opinions, group discussion and oral reports on business topics. 

. 

01396342*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI       3(3-0-6) 

   (Business Chinese  Conversation VI) 

   พ้ืนฐาน  : 01396341 

   สัมภาษณ สรุปขอมูล และนําเสนองานในหัวขอทางดานธุรกิจ  

   Interviewing, data conclusion and giving presentation on business topics. 
 

01396361*  ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธทางธุรกิจ     3(3-0-6) 

   (Chinese for Business Public Relation) 

   พ้ืนฐาน : 01396212  

   ภาษาจีนเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน 

   Chinese for public relations and advertising through published media and 

broadcast media. 
 

01396371*      ภาษาและวัฒนธรรมในองคกรจีน      3(3-0-6 ) 

    (Language and Culture in Chinese Corporate) 

  พ้ืนฐาน  : 01396212  

  วัฒนธรรมองคกร โครงสราง การบริหารจัดการและการดําเนินงานขององคกรจีน ภาษา 

มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตอธุรกิจกับชาวจีน 

  Chinese organizational culture, structure and management. Language, 

manners and customs for doing business with Chinese.  
 

01396381*     ภาษาจีนเพ่ือการเมืองและเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 

           (Chinese for Politics and Economics) 

                  พ้ืนฐาน : 01396212  

  ลักษณะของการเมือง เศรษฐกิจจีนซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนจีน 

ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศจีน 

  Characteristics of China for Politics and Economics that affect Chinese ways of 

living and relationship between Thailand and China.  

01396390*  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

  (Cooperative Education Preparation) 

  หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรู

พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การ

พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 
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  Principles, concepts and processes of cooperative education. Related rules 

and regulations. Basic knowledge and techniques in job application. Basic knowledge and 

techniques in working. Communication and human relations. Personality development. 

Quality management system in workplace. Presentation techniques. Report writing. 
 

01396411*  ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู     3(3-0-6) 

   (Chinese for Proficiency Test) 

พ้ืนฐาน  : 01396312  

 คําศัพท โครงสรางและหลักไวยากรณภาษาจีน ฟง เขียน และอานจับใจความ เพ่ือการสอบ

ขอสอบวัดระดับความรูทางภาษาท่ัวไปและระดับความรูทางภาษาในเชิงธุรกิจ  

 Vocabulary, structure and grammar of Chinese. Listening, writing and reading 

comprehension for general Chinese proficiency test and business Chinese proficiency test.  
 

01396431* การเขียนภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ      3(3-0-6) 

   (Chinese Writing for Career) 

   พ้ืนฐาน : 01396312  

   การกรอกแบบฟอรม การเขียนใบสมัครงาน จดหมายธุรกิจ รายงานการประชุม  

   Filling in forms, writing resume, business letters and meeting minutes. 
 

01396441*  ภาษาจีนเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ     3(3-0-6 ) 

   (Chinese for Business Presentation) 

   พ้ืนฐาน : 01396312 

   หลักการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานทางธุรกิจ ภาษาจีนท่ีใชในการนําเสนอโครงงาน ฝกแสดง

บทบาทสมมุติในสถานการณท่ีกําหนด  

   Principles and techniques for business project presentations. Chinese used in 

business project presentation. Practicing role play in the given situations. 

01396451*  การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ      3(3-0-6) 

   (Chinese Business Translation) 

   พ้ืนฐาน : 01396312 

   หลักการแปล ปญหาการแปลเอกสารธุรกิจ แปลเอกสารธุรกิจจากภาษาจีนเปนภาษาไทยและ

จากภาษาไทยเปนภาษาจีน 

   Principles of translation. Problems in translating business documents. 

Translating business documents from Chinese into Thai and from Thai into Chinese. 
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01396452*  ภาษาจีนเพ่ือการลามในธุรกิจ      3(3-0-6) 

   (Chinese for Business Interpretation) 

   พ้ืนฐาน : 01396312  

   หลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการแปลแบบลามในงานธุรกิจ แปลแบบลามจากภาษาจีนเปน

ภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาจีน 

   Principles, processes and techniques of interpreting in business works. 

Interpreting from Chinese into Thai and from Thai into Chinese. 
 

01396461*    ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม       3(3-0-6 ) 

   (Chinese for Hotel Business) 

   พ้ืนฐาน : 01396312  

   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานโรงแรม ภาษาจีนท่ีใชติดตอในธุรกิจการโรงแรม ฝกแสดงบทบาท

สมมุติในสถานการณท่ีกําหนด  

   General knowledge of hotel business. Chinese used in hotel business. Practicing 

role play in the given situations. 
 

01396462*    ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน      3(3-0-6) 

   (Chinese for Airline Business) 

   พ้ืนฐาน : 01396312  

   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจการบิน ภาษาจีนท่ีใชติดตอในธุรกิจการบิน ฝกแสดงบทบาทสมมุติ

ในสถานการณท่ีกําหนด  

   General knowledge of airline business. Chinese used in airline business. 

Practicing role play in the given situations 

01396463*  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว      3(3-0-6) 

   (Chinese for Tourism Business) 

   พ้ืนฐาน : 01396312  

   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียว ภาษาจีนท่ีใชติดตอในธุรกิจการทองเท่ียว ฝกแสดง

บทบาทสมมุติในสถานการณท่ีกําหนด  

   General knowledge of tourism business. Chinese used in tourism business. 

Practicing role play in the given situations. 
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01396464* ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

   (Chinese for International Trade) 

   พ้ืนฐาน : 01396312  

   ภาษาจีนท่ีใชในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ เอกสารท่ีใชในการติดตอเพ่ือการคาระหวาง

ประเทศ การนําเขาและการสงออก 

   Chinese for international trade. Documents used in international trade, import 

and export. 
 

01396490* สหกิจศึกษา         6  

               (Cooperative Education) 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย  ตลอดจนการ

จัดทํารายงานและการนําเสนอ 

 On the job training as a temporary employee according to the assigned 

project including report and presentation. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาภาษาเวียดนาม (01399) 
 

01399101 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร I (Communicative Vietnamese I)  3(3-0-6) 

 อักษรเวียดนาม ระบบเสียงภาษาเวียดนาม  โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน  ทักษะการฟง 

พูด อาน เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

 Vietnamese script. Vietnamese sound. Elementary structure and grammar. Skills 

of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and 

expressions  in everyday life. 
 

01399102 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร II (Communicative Vietnamese II)  3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399101 

 โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน 

คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

 Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and 

writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions  in everyday life. 
 

01399103 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร III (Communicative Vietnamese III) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399102 

 โครงสรางและหลักไวยากรณพ้ืนฐาน  คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้น ๆ 

 Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions in  

communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short  passages.   
 

01399104 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสาร IV (Communicative Vietnamese IV) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399103 

 โครงสรางและหลักไวยากรณระดับสูงข้ึน อานเรื่องสั้น ๆ เพ่ือใหเขาใจเนื้อหา  สํานวนและ

โครงสรางของประโยค สนทนาโตตอบเรื่องท่ัว ๆ ไป 

 Structure and grammar at a higher level . Reading short texts in order to 

understand the content, expressions and language structure. Conversation on general topics. 
 

01399105 การอานภาษาเวียดนาม (Vietnamese Reading)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399104 

 หลักการอาน การอานบทคัดสรรภาษาเวียดนามท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน เพ่ือจับใจความสําคัญ 

และพูดรายงาน 

 Principles of reading. Reading selected Vietnamese articles related to daily life to 

grasp main ideas and giving oral reports.  
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01399106 การฟง-พูดภาษาเวียดนาม (Vietnamese Listening and Speaking) 3(3-0) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399105 

 ทักษะการฟงและพูดภาษาเวียดนาม เนนการใชศัพท สํานวน และประโยคในชีวิตประจําวัน 

 Listening and speaking skills in Korean with emphasis on vocabulary, expressions 

and sentence in daily life. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาส่ือสารมวลชน  (01352, 02711, 02724) 
 

01352212 วาทนิเทศเบ้ืองตน (Introduction to Speech Communication)        3(2-3-3) 

 ความรูและทักษะข้ันพ้ืนฐานสําหรับการพูด และการฟงใหสัมฤทธิ์ผล การเตรียมการพูด        

และวิธีการพูดตามจุดมุงหมาย ประเภทตาง ๆ ของการพูด หลักการฟงท่ีถูกตอง การพูดในท่ีสาธารณะ                 

การอภิปรายกลุม การสัมภาษณ ปาฐกถา และโตวาที      

 Basic knowledge and skills for effective speaking and listening. Speech 

preparation for presentation for various purposes. Types of speech. Principles of  meaningful 

listening. Public speaking, group discussions, interviews, lectures and debates. 
 

01352213 การส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ  (Persuasive Communication)   3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและวิธีการโนมนาวใจในการสื่อสารมวลชนและการติดตอระหวางบุคคล องคประกอบท่ี

สําคัญทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีมีผลตอการโนมนาวใจ แนวทางการจัดเรียบเรียงสาร โนมนาวใจ 

 Theories and methods of persuasion for mass communication and interpersonal 

communication. Psychological and sociological components affecting persuasion. Approaches 

of persuasive message treatment. 
 

01352221 หลักการประชาสัมพันธ (Principles of Public Relations)   3(3-0-6) 

 ความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและความสําคัญของการประชาสัมพันธ ตลอดจนบทบาท

วัตถุประสงค อิทธิพลและความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธท่ีมีตอสังคมและกลุมเปาหมาย  กระบวนการ

ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ 

 Definition, history, evolution and importance of public relations. Roles, objectives, 

influences and responsibilities of public relations toward society and target audiences. 

Process of public relations. Codes of ethics for public relation practitioners. 
 

01352231 หลักการโฆษณา (Principles of Advertising)    3(3-0-6) 

 แนวคิดการโฆษณาเบื้องตน ความสัมพันธระหวางการโฆษณากับศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

องคประกอบและทฤษฎีการสื่อสารการโฆษณา องคกรทางการโฆษณา กระบวนการโฆษณา กลุมเปาหมายการ

โฆษณา งบประมาณการโฆษณา สื่อโฆษณา การสรางสรรคงานโฆษณา การประเมินผลการโฆษณา กฎหมาย

และจรรยาบรรณในการโฆษณา 

 Basic concepts of advertising. Relationships between advertising and related 

sciences. Elements and advertising communication theories. Advertising organizations. 

Advertising process. Target groups in advertising. Advertising budget. Advertising media. 

Creating advertisements. Advertising evaluation. Laws and  codes of ethics in advertising. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01352315 ทฤษฎีส่ือสารมวลชน (Theories of Mass Communication)  3(3-0-6) 

 ทฤษฎีและแนวคิดรวมสมัยเก่ียวกับบทบาท หนาท่ี และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนท่ีมีตอ

สังคมและปจเจกบุคคล การศึกษาความหมายและแบบจําลองของทฤษฎีปทัสถานและการปฏิบัติ หนาท่ีของสื่อ

ตามบรรทัดฐานของสังคม การนําทฤษฎีมาใชอธิบายผลกระทบจากสื่อสารมวลชนตอสังคม 

 Contemporary theories and concepts of roles, duties, and influences of mass 

communication on society and individuals. Studying the meaning and models of normative 

theories. Functions of media according to norms of society. Using  theories to explain the 

impact of mass communication on society. 
 

01352333 การส่ือสารการตลาด (Marketing Communication)   3(3-0-6) 

 หลักการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมผูบริโภค การสื่อสาร

ดวยผลิตภัณฑ การวางแผนการสื่อสารการตลาด และเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 

 Principles of marketing communication. Integrated marketing communication. 

Consumer behavior. Communication through products. Marketing communication planning, 

and marketing communication tools. 
 

02711111 ส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน (Introduction to Mass Media)   3(3-0-6) 

 ประวัติ  วิวัฒนาการและประเภทของสื่อมวลชน บทบาท กระบวนการ  อิทธิพล  และผลกระทบ

ของสื่อมวลชนตอสังคม  หลักและจริยธรรมดานสื่อสารมวลชน 

 The history, developments and mode of mass media. The roles, process, 

influence, mass media effects on society. The principles of mass communication  and ethics. 
 

02711112 ส่ือมวลชนกับสังคม (Mass Media and Society)    3(3-0-6) 

 หนาท่ี ความสัมพันธ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตอสังคม อํานาจและอิทธิพลของ

สื่อมวลชนตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 Function, relationships, and responsibility of mass media and society. Mass media 

power and its influence on society. 
 

02724011 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  3(3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับวัฒนธรรม มิติทางวัฒนธรรม ปจจัยทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพล

ตอการสื่อสาร การสื่อสารดวยอวัจนภาษา การสื่อสารท่ีเหมาะสมกับกลุมสังคม 

 Relationship between communication and culture, cultural dimensions, cultural 

factors which influence communications, non-verbal communication, appropriate 

communication for social groups. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

02724011 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  3(3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับวัฒนธรรม มติทางวัฒนธรรม ปจจัยทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพล

ตอการสื่อสาร  การใชอวัจนภาษา  การสื่อสารท่ีเหมาะกับแตละวัฒนธรรม 

 Relationship between communication and culture, cultural dimensions, cultural 

factors which influence communication, non-verbal communication, appropriate 

communication for social groups. 
 

02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)    3(3-0-6) 

 หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแตงกาย การปรากฏตัว และการแสดงอิริยาบถ  

ใหเหมาะสมแกกาลเทศะ หลักและศิลปะการสรางมนุษยสัมพันธ หลักและศิลปะการพูดตอท่ีชุมชน                     

การใชอวัจนภาษา มารยาทสังคมและการสมาคม และฝกปฏิบัติ 

 Principles of personality development, arts of dressing, public appearance and 

performance, principles and arts of human relationship building and public speaking,                

non-verbal language usage, social etiquettes. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร (01371) 
 

01371111 ส่ือสารสนเทศ (Information Media)                                        1(1-0-2)                                                      

                แนวคิดและประเภทสื่อสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคน การเขาถึงและการใช

สารสนเทศ การเขียนอางอิง    

                Concept and type of information media, information sources, searching strategies, 

access and use of information, writing references.           

               (อนุมัติการปรับปรุงเม่ือวันท่ี 6 ส.ค. 2555 เดิมชื่อ การใชทรัพยากรหองสมุด) 

  

01371112   การรูสารสนเทศ (Information Literacy)                                       2(2-0-4)                                               

               ความสําคัญของการรูสารสนเทศ การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การเลือกแหลงและ

ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ การวิเคราะห สังเคราะห 

และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

                Importance of information literacy. Determining the information requirements. 

Selecting information sources and resources. Searching and retrieving information by using 

technological tools. Evaluating, analyzing and synthesizing the information. Writing and 

communicating the information in appropriate formats.  
 

01371411  การสืบคนเอกสารและบรรณานุกรม (Document Retrieval and Bibliography 3(3-0-6) 

            หลักการสืบคนสารสนเทศ การบันทึกขอมูล การอางอิง และบรรณานุกรมในงานทางวิชาการ การ

หลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม 

            Retrieve information principle, note-taking, citation and references, avoiding  

plagiarism 
 

01371421 การเขียนบทความทางวิชาการ (Technical Research Writing)           3(2-2-5)                                                           

              ลักษณะบทความ วิธีการเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ การใชภาษาการเขียนตาราง 

แผนภูมิและบทคัดยอ  

             Characteristic of articles; article and research report writing method; use of 

language; table, graph and abstract writing  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ (01373) 
 

01373202 การตีความวรรณคดี                        3(3-0-6)  

              (Interpreting Literature) 

               แนวคิดสําคัญของวรรณคดีประเภทกวีนิพนธ บันเทิงคดีและบทละคร  

               Important concepts of literature: poetry, fiction and drama. 

 

01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ                      3(3-0-6)  

              (Periods and Movements in Literature and Art)  

 สมัยและกระแสหลักในวรรณคดีและศิลปะของตะวันตกและตะวันออก  

 Periods and major movements in Western and Eastern literature and art. 

 

01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล             3(3-0-6)  

              (Classical Mythology and The Bible) 

               เรื่องสําคัญในปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิลท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิดและประเพณีนิยมของ

ตะวันตก 

                Major stories in classical mythology and The Bible influential to Western concepts 

and traditions. 

 

01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ                                 3(3-0-6)  

              (Evolution of English Literature)  

                วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษตั้งแตสมัยแองโกลแซกซอนจนถึงปจจุบัน ชีวิตและผลงานดีเดนของ

นักเขียนสําคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร ศาสนา ปรัชญาและสังคมในแตละยุคสมัย  

                 Evolution of English literature from the Anglo-Saxon period to the present;  

lives and distinguished works of major authors as well as historical, religious, philosophical, 

and social background of each period. 

 
01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน              3(3-0-6)  

              (Evolution of American Literature)  

                วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกันตั้งแตสมัยพิวริตันจนถึงปจจุบัน ชีวิตและผลงานดีเดนของ 

นักเขียนสําคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร ศาสนา ปรัชญาและสังคมในแตละยุคสมัย  

                Evolution of American literature from the Puritan period to the present; lives and 

distinguished works of major authors as well as historical, religious, philosophical, and social 

background of each period. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01373332 กวีนิพนธ                3(3-0-6)  

              (Poetry)  

               ฉันทลักษณ ชนิด กลวิธี และกระแสหลักของกวีนิพนธ การอานและการตีความกวีนิพนธ  

               Prosody, types, techniques, and major movements of poetry; poetry reading and 

interpretation.  

 

01373333 การละคร                3(3-0-6)  

              (Drama)  

               ประวัติและพัฒนาการของการละครตั้งแตสมัยกรีกจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 20 บท ละครดีเดนบาง

สมัย  

               History and development of drama from the Greek period to the 20th century; 

distinguished plays of some periods. 

 

01373334 วรรณกรรมสําหรับเด็กนานาชาติ             3(3-0-6)  

              (International Children’s Literature)  

                ความหมายและองคประกอบของวรรณกรรมสําหรับเด็ก วรรณกรรมสําหรับเด็กนานาชาติ

สมัยใหมและรวมสมัย  

                 Meanings and elements of Children’s literature; modern and contemporary  

international Children’s literature.  

 

01373441 งานของเชกสเปยร               3(3-0-6)  

              (Shakespeare’s Works) 

               ชวีิตและความสําคัญของเชกสเปยร กวีนิพนธและบทละครเดนของเชกสเปยร  

               Shakespeare’s life and significance; his prominent dramatic and poetic works. 

 

01373455 บันเทิงคดีกับภาพยนตร              3(3-0-6)  

              (Fiction and Film)  

                ความสัมพันธระหวางบันเทิงคดีกับภาพยนตร การดัดแปลงบันเทิงคดีเปนภาพยนตร การ  

ประยุกตเทคนิคของภาพยนตรในบันเทิงคดี  

                 The relationship between fiction and film; adaptation of fiction to film; 

application of film techniques in fiction. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาวรรณคดีไทย (01376, 02708) 
 

01376101 วรรณกรรมกับชีวิต  (Literature and Life)     3(3-0-6) 

 อานวรรณกรรมเชิงวิเคราะห เพ่ือใหเขาใจความหมายและเห็นคุณคาตอชีวิต โดยศึกษาจาก

วรรณกรรมไทยและสากล 

 Analytical reading of literature to assess meaning and value to life by studying 

Thai literature and world literature. 
 

02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร  (Literature and Science)   3(3-0-6) 

 ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรม

วิทยาศาสตร แนวคิดและกลวิธีการนําเสนอ อิทธิพลของแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตรตอวรรณกรรม 

การอานและตีความวรรณกรรมวิทยาศาสตร.  

 Relationship between literature and science, history and evolution of scientific 

literature, concepts and presentation techniques, influences of scientific concepts and 

principles on literature. Reading and interpreting scientific literary works. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (01387, 01388) 

  

กลุมวิชาปรัชญา  

01387101  ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน (The Art of Living with Others) 3(3-0) 

 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากลเก่ียวกับ มรรยาทในสังคม การ

รูจักตัวเองเพ่ือปรับปรุงตัวเอง การฝกการพัฒนาจิตใจ 

 The art of living well with others. Thai and international etiquette. Self-cognition  

for self-improvement. Training in mental development  
 

01387102  ปรัชญาท่ัวไป (General Philosophy)  3(3-0) 

 ความหมาย ขอบเขต และปญหาของปรัชญา ความคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญ การประยุกตใชปรัชญา

กับชีวิตและสังคม 

 Meaning, scope and problems of philosophy. Important philosophical ideas. 

Application of philosophy to life and society. 
 

01387103  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา      3(3-0-6)  

               (Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism)     

  ลักษณะท่ัวไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 คําสอนในพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

ความสัมพันธระหวางคําสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริการประยุกต

เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน  

  General characteristics of Buddhism and philosophy of sufficiency economics. 

Sufficiency economics according to His Majesty the King Rama IX’ initiation. Teachings in 

Buddhism concerned with sufficiency economics. Relationship between Buddhist teaching 

and the King’s Philosophy of sufficiency economics. Applying the sufficiency economics in 

life and society. Sufficiency economics in globalization 
 

01387111 ปรัชญาเบ้ืองตน (Introduction to Philosophy)    3(3-0) 

 ความหมายและขอบเขต ปญหา และวิธีการปรัชญากับศาสนา  ความสัมพันธระหวางปรัชญา 

ศาสนาและวิทยาศาสตร ปญหาพ้ืนฐานทางปรัชญา และความสัมพันธตอความเปนไปในโลกในคริสตศตวรรษท่ี 

21 

 Meaning, scope and method of philosophy. Relationships among philosophy, 

religion and science. Fundamental questions of philosophy and their global relevance to the 

21th century 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01387121  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (Introduction to Logic) 3(3-0) 

 กระบวนการของความคิด การถายทอดความคิดออกมาเปนรูปของเทอมประพจน การตัดสิน  

หลักการใชเหตุผลในการพิสูจน  หลักการใชบทพิสูจนสองแง  นิรนัย  อุปนัย  บทพิสูจนเทียบการนิยาม   การ

แบงวิธีวิทยา 

 Thought related in forms of deductive and deductive reasoning. Role of logic in 

scientific explanation and in language. 
 

01387321  ญาณวิทยา (Epistemology) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 หรือ 01387121 

 ทฤษฎีเก่ียวกับบอเกิดและขอบเขตของความรู วิธีการแสวงหาความรู หลักเกณฑของการตัดสิน

ความเปนจริงของความรูของนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก 

 Theories of the sources and scope of knowledge. Methods of approaching 

knowledge. Oriental and Western criteria of true knowledge. 
 

01387322  จริยศาสตร (Ethics) 3(3-0) 

 ปญหาพ้ืนฐานทางจริยศาสตร ทฤษฎีทางจริยศาสตรของนักปรัชญาคนสําคัญๆ หลักเกณฑการ  

ตัดสินคุณคาทางจริยธรรม 

 Fundamental problems in ethics. Important theories of ethics. Ethical standards. 

Application in daily life. 
 

01387323  สุนทรียศาสตร  (Aesthetics) 3(3-0) 

 ความหมาย ขอบเขต ปญหา และวิธีการของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีความงาม ทฤษฎีศิลปะ

ความสัมพันธระหวางความงาม  ศิลปะ  และความจริง 

 Meaning, scope, problems and methods of aesthetics. Theories of beauty and art. 

Relationships among beauty, art and reality. 
 

01387324 อภิปรัชญา  (Metaphysics) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 

 ความหมาย ขอบเขต ปญหา และวิธีการทางอภิปรัชญา ทฤษฎีทางอภิปรัชญาของนักปรัชญาคน

สําคัญๆ 

 Meaning, scope, problems, and methods of metaphysics. Important metaphysical 

theories. 

 

 

 



262 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01387341 ปรัชญาและศาสนา (Philosophy of Religion) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387121 หรือ 01387111 

 มูลเหตุของความเชื่อและไมเชื่อในพระเจา ประสบการณทางศาสนา ภาษาศาสนา ปญหาเก่ียวกับ

ความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล ความเขาใจเก่ียวกับความจริงท่ีแตกตางกันของแตละศาสนา 

 Grounds for belief and disbelief in God. Religious experience. Religious language. 

The problem of evil. Faith and reason. Different understandings of reality in different 

religions. 
 

01387443  ปรัชญาภาษา  (Philosophy of Language) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 หรือ 01387121 

 ความหมายและขอบเขตของปรัชญาภาษา ปญหาเก่ียวกับสัญลักษณ ทฤษฎีความหมาย สมรรถ

วิสัยของภาษาในการอธิบายความคิด ภาษาท่ีใชในการแสวงหาสัจจะ 

 Meaning and scope of the philosophy of language. Problems concerning symbols. 

Theories of meaning. Capability of language to describe thought. Language used in 

approaching truth. 
 

01387444  ปรัชญาวิทยาศาสตร  (Philosophy of Sciences) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 หรือ 01387121 

 ความหมายและขอบเขตของปรัชญาวิทยาศาสตร เปรียบเทียบวิธีการวิทยาศาสตรกับวิธีการทาง

ปรัชญา เปาหมายของวิทยาศาสตร และของปรัชญา วิเคราะหทฤษฎีและความคิดของวิทยาศาสตรเชิงปรัชญา 

 Meaning and scope of philosophy of science. Problems of scientific knowledge. 

Philosophical analysis of scientific theory and thought in a kind of systematical knowledge. 
 

02714101  การคิดเชิงวิพากษและสรางสรรค (Critical and Creative Thinking)   3(3-0) 

  กระบวนการคิด  กรอบและรูปแบบการคิด การคิดเชิงเหตุผล วิธีการคิดวิเคราะห-วิพากษ  

การประยุกตใชกับการวิเคราะหปญหาทางความคิดแบบตางๆและการสรางสรรคงานในอาชีพของบุคคลใน

ปจจุบัน 

                Process of thinking, frame and styles of thought, logical thinking, method of 

analytic and critic, applying in analysis of today human problems and created work. 
 

02714102   ปรัชญาในภาพยนตร  (Philosophy in Film)    3(3-0) 

              กระบวนการคิด  กิจกรรมทางปรัชญา คําอธิบายและความเปนเหตุผล แนวความคิดทางปรัชญาใน

ภาพยนตร และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

               Process of thinking, philosophical activity, explanation and rationality, 

philosophical ideas in film and  application  in daily life. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาศาสนา  

01388111  ศาสนาเบ้ืองตน (Introduction of Religion)  3(3-0) 

 ความหมาย บอเกิดและประเภทของศาสนา ความเก่ียวของระหวางศาสนากับศาสตรอ่ืนๆ  

ระบบศีลธรรมและความเชื่อถือของศาสนาท่ียังคงอยู บทบาทความสําคัญของศาสนาตอชีวิต สังคม  

และสิ่งแวดลอม 

 Meaning, origin and kinds of religion. Relation between religion and other 

disciplines. Moral systems and beliefs of living religions. Role and importance of religion to 

life, society and the environment.  
 

01388121  พุทธจริยธรรม (Buddhist Ethics) 3(3-0) 

 ธรรมชาติ ขอบเขต  แรงจูงใจ  กระบวนการและเปาหมายของ พุทธจริยธรรม  ความสัมพันธกับ

ชีวิต และปญหาสังคม 

 Nature, scope, motive, processes and purposes of Buddhist ethics; its relation to 

life and social problems. 
 

01388221 พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism) 3(3-0) 

 กําเนิดและหลักธรรมสําคัญของพุทธศาสนา การแผขยายและพัฒนาการ ความสัมพันธระหวาง

พุทธศาสนาเถรวาทกับชีวิต  วิทยาศาสตรและสังคมปจจุบัน 

 Origin and important doctrines of Buddhism. Spread and development. Relation of 

Theravada Buddhism to life, science and present-day society. 
 

01388401  จริยธรรมกับชีวิต (Ethics and Life) 3(3-0) 

 ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม จริยธรรมกับชีวิต และสังคมระบบจริยธรรมของศาสนา 

จริยธรรมกับการดําเนินชีวิต และการแกปญหาสังคมในปจจุบัน โดยเนนจริยธรรมไทย 

 Meaning and significance of ethics. The relationship of ethics with life and society, 

ethical moral systems of religions. Ethics in conducting one’s life and in solving social 

problems of the present, with special emphasis on Thai ethics. 
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สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว (01390) 

01390111** การทองเท่ียวในพลวัตโลก      3 (3-0-6) 

                 (Tourism in Global Dynamics) 

ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวกับพลวัตโลก การทองเท่ียวในระบบเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคอิทธิพลของพลวัตโลกท่ีมีตอการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระบบการทองเท่ียว 

องคประกอบและโครงสรางของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ผลกระทบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว บทบาทของผูมี

สวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กรณีศึกษา 

Relation between tourism and global dynamics. Tourism in creative 

economicsystem. Influences of global dynamics on tourism and tourism industry. Tourism 

System.Element and structure of tourism industry. Impacts of tourism industry. Roles of 

stakeholder insustainable tourism development. Case studies. 

 

01390112** จิตวิทยาและการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ืองานบริการ  3 (3-0-6) 

  (Psychology and Cross Cultural Communication in Service) 

  ประเภท ลักษณะ และแนวโนมของงานบริการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 

และการสื่อสารขามวัฒนธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหความจําเปน ความตองการ และความ

คาดหวังของผูใชบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารของผูใหบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพใน

ธุรกิจการบริการกรณีศึกษา 

  Types, characteristics and trends of services. Concepts and theories of 

psychology, sociology, and cross-cultural communication applied to analyzing service 

users’needs, wants and expectation. Personality and communication skill development for 

serviceproviders. Ethics in service businesses. Case Studies. 

 

01390113* ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร     3 (3-0-6) 

  (Introduction to Lodging and Food Service Business) 

  ประเภท ลักษณะ และผลิตภัณฑของธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร วิวัฒนาการและแนวโนม

ของธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร รูปแบบการบริหารและแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจท่ีพักและบริการ

อาหาร การแขงขันและความรวมมือของธุรกิจท่ีพักและบริการอาหารในระดับชาติและระดับนานาชาติ มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

  Types, characteristics and products of lodging and food service business. 

Evolution and trends in lodging and food service business. Management patterns and 

operation guidelines of lodging and food service business. Competitions and cooperation in 

lodging and food service business both in national and international perspectives. Field trips 

required. 
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01390114* ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล  3 (3-0-6) 

  การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

(Introduction to Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event     

Businesses) 

  ประเภท ลักษณะ และผลิตภัณฑของธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม 

นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ พัฒนาการ สถานการณปจจุบัน และแนวโนมของธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัลการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ปจจัยแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัลการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ องคกรท่ีมีบทบาทสงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล

การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษในระดับประเทศและระดับนานาชาติ แนวทางการดําเนินงานของ

ธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การจัดการโครงการ

มาตรฐานสากลและการรับผิดชอบสังคมขององคกรสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม

นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Types, characteristics and products of Meeting, Incentive Travel, Convention, 

Exhibition and Event Businesses. Evolution, current situation and trends in Meeting, Incentive 

Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses. Environmental factors affecting Meeting, 

Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses. National and International 

organization of Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses 

promotion. Operation guidelines of Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and 

Event Businesses. Project management guidelines. Global standard and corporate social 

responsibilities of Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses. 

Field trips required. 

 

01390215* การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว     3 (3-0-6) 

  (Tourism Transportation) 

  แนวคิดเก่ียวกับโลจิสติกสการทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางโลจิสติกสการทองเท่ียวกับ 

การขนสง ประเภท ลักษณะ และความสําคัญของการขนสงเพ่ือการทองเท่ียว องคประกอบของระบบการขนสง

เพ่ือการทองเท่ียว การบริหารและแนวทางการดําเนินธุรกิจขนสงเพ่ือการทองเท่ียว การจัดการสถานีขนสงเพ่ือ

การทองเท่ียว มาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจการขนสงเพ่ือการทองเท่ียวท้ังในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ กรณีศึกษา 

  Types, characteristics and Importance of tourism transportation. Relation 

between tourism logistics and transportation. Elements of tourism transportation system. 

Management and operation guidelines of tourism transportation businesses. Safety and 

security 

standard in transportation businesses both in national and international levels. Case Studies. 
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01390216** พฤติกรรมนักทองเท่ียว      3 (3-0-6) 

  (Tourist Behavior) 

  ประเภทและแนวโนมของพฤติกรรมนักทองเท่ียว แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคม

วิทยาท่ีนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหแรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียว พฤติกรรมการบริโภค และ

พฤติกรรมการเดินทางของนักทองเท่ียว พฤติกรรมนักทองเท่ียวของกลุมเปาหมายหลักของประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กรณีศึกษาและการสํารวจพฤติกรรมนักทองเท่ียว 

  Tourist typologies and behavior trend. Concepts and theories of psychology 

and sociology applied to analyzing tourists’ travel motivation, consumption and traveling 

behavior. Behavior of major tourists of Thailand and Southeast Asia. Case studies and tourist 

behavior survey. 

 

01390217** เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3 (2-2-5) 

  (Information Technology for Tourism Industry) 

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระบบสารสนเทศ

และการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการจัดการการทองเท่ียว พัฒนาการของระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียว พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและสื่อใหมสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว โปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปในอุตสาหกรรมทองเท่ียว กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา 

  Introduction of information technology for tourism industry. Information 

systems and database management for tourism management. Evolution of Global 

Distribution System in tourism industry. E-commerce and new media for tourism industry. 

Software application in tourism industry. Laws and ethics for information technology. Case 

studies. 

 

01390221** การจัดนําเท่ียวและงานมัคคุเทศก        3 (2-2-5) 

  (Tour Organizing and Guiding) 

  แนวคิด หลักการ กระบวนการ และรูปแบบการจัดการนําเท่ียว การวางแผนจัดนําเท่ียว 

การสืบคนสารสนเทศเพ่ือจัดทําเสนทางการทองเท่ียว การติดตอและเจรจาตอรองราคาผลิตภัณฑกับ 

ผูประกอบการ การเขียนรายการนําเท่ียว การคิดตนทุน การกําหนดราคาขาย การดําเนินงานจัดนําเท่ียว 

ปญหาและแนวทางการแกไขปญหา การประเมินผลการจัดนําเท่ียว จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับมัคคุเทศกและ

ผูนําเท่ียวบทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ การจัดการงานมัคคุเทศก การปฏิบัติงานมัคคุเทศก และการ

ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก มีการฝกปฏิบัติ การศึกษานอกสถานท่ี และการทําโครงงาน 
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Concepts, principles, procedures, and patterns of tour organizing. Information 

seeking for creating routings. Coordination and negotiation with agencies concerned. Itinerary 

writing, costing, pricing and tour operating. Problems and solution on tour organization. Post - 

tour evaluation. Code of ethics for tour guides and tour leaders. Roles, duties, 

responsibilities, tour guiding management and tour conducting. Cooperating with related 

internal and external organizations. Practical training, field trips and tour organizing project 

required. 

 

01390231*  ทรัพยากรการทองเท่ียว      4 (4-0-8) 

             (Tourism Resources) 

      ความหมายและประเภทของทรัพยากรการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวและเสนทางทองเท่ียวท่ี

สําคัญของโลกและประเทศไทย ขอมูลทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของแหลง

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของโลกและประเทศไทย ขอมูลดานภูมิศาสตรและระบบนิเวศของแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญของโลกและประเทศไทย การปรับใชทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

แนวคิดและหลักการการสื่อความหมายเพ่ือการทองเท่ียว มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Meaning and types tourism resources. Significant global and Thai destinations 

and routings. Information about history, architecture, arts, and culture of significant global 

and Thai cultural tourist destinations. Information about geography and ecological system of 

significant global and Thai natural tourist destinations. Application of tourism resource in a 

sustainable way. Principles and techniques of interpretation. Field trips required. 

 

01390318** การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3 (3-0-6) 

        (Human Resource Management in Tourism Industry) 

        แนวคิด หลักการ วิธีการ และกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว

แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษยในบริบทโลก สังคมความคิดสรางสรรค และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทองเท่ียว การจัดการองคความรูเพ่ือพัฒนาตนเองตลอด

ชีวิตและธุรกิจทองเท่ียว บทบาทของทรัพยากรมนุษยตอการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียว กรณีศึกษา 

  Concepts, principles, methods, and strategic management of human resources 

in tourism industry. Trends of human resource management in global context, creative 

society and cultural diversity. Transformational leadership in tourism industry. Knowledge 

management for development in lifelong self-development and tourism business. Roles of 

human resources for tourism industry development. Case studies. 
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01390341** การจัดการธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค    3 (3-0-6) 

  (Creative Tour Business Management) 

  ความหมาย องคประกอบ และประเภทของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ประเภทของธุรกิจนํา

เท่ียวเชิง\สรางสรรค หลักการและแนวคิดในการดําเนินงานและการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจนําเท่ียวเชิง

สรางสรรค รูปแบบธุรกิจและโครงสรางองคการของธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค การวิเคราะหความเปนไปได

ทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการคุณภาพการบริการ การบริหาร

บุคลากร และการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติทางการทองเท่ียว จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบธุรกิจนํา

เท่ียวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา 

  Meaning, components, and types of creative tourism. Types of creative tour 

businesses. Principles and concepts of strategic management for creative tour businesses. 

Patterns and organizational structures of creative tour businesses. Feasibility study. Business 

formulation and establishment. Production planning, marketing, finance, service quality 

management, human resource management, and risk and tourism crisis management. 

Business ethics for creative tour businesses. Case studies. 

 

01390342** การตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียว                  3 (3-0-6) 

  (Creative Marketing for Tourism) 

  ระบบและองคประกอบของการตลาดการทองเท่ียว ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตลาดการทองเท่ียว

พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียว การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย และการวางตําแหนง

ทางการตลาด กลยุทธสวนประสมของการตลาดเชิงสรางสรรคสําหรับการทองเท่ียว การวางแผนการตลาด

แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด กรณีศึกษา 

  Systems and components of tourism marketing. Factors affecting tourism 

marketing. Tourist consumption behavior. Market segmentation, targeting and positioning. 

Creative marketing mix strategies for tourism. Marketing planning. Guidelines and techniques 

for writing marketing plans. Case studies. 

 

01390343* วิธีเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว       2 (2-0-4) 

                                 (Quantitative Methods in Tourism) 

  ลักษณะของขอมูลเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว การประยุกตใชวิธีการทางสถิติเพ่ือการ

ทองเท่ียวมาตรการวัดการวัดคากลางและการกระจายของขอมูล การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อม่ัน 

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเก่ียวกับลักษณะของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม การวิเคราะหขอมูลจําแนก

ประเภทการนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
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  Nature of quantitative data in tourism. Application of statistical methods for 

tourism. Scales of measurement, central tendency and dispersion measures, confidence 

interval estimation. Statistical hypothesis testing of one population and two populations. 

Categorical data analysis. Data presentation. The use of statistical software package. 

 

01390361* การจัดการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล    3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 

แนวคิดแรงจูงใจกับการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล องคประกอบของการจัดการประชุม 

องคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การวางแผนและการดําเนินโครงการจัดการประชุมองคกรและ 

การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การสรางสรรคกิจกรรมการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 

การจัดทํางบประมาณและการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ มีการฝกปฏิบัติ และ 

การศึกษานอกสถานท่ี 

  Meaning, types, and characteristics of corporate meeting and incentive 

tourism. Motivation concept and corporate meeting and incentive tourism. Elements of 

corporate meeting and incentive tourism. Project planning and operations of corporate 

meeting and incentive tourism. Budgeting and cost controlling. Project evaluation. Practical 

training and field trips required. 

 

01390362* การจัดการประชุมนานาชาติ     3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของการประชุม หนวยงานผูจัดการประชุม รูปแบบการ

จัดการประชุมนานาชาติของ องคประกอบของการจัดการประชุมนานาชาติ การวางแผนและการดําเนิน

โครงการจัดการประชุมนานาชาติ กลยุทธการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ การประยุกตพิธี

การทูตสําหรับการจัดการประชุมนานาชาติ กิจกรรมเชิงสังคมสําหรับการประชุมนานาชาติ การจัดทํา

งบประมาณและการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอก

สถานท่ี 

  Meaning, types, and characteristics of convention. Convention host and 

organizer. Management pattern of international convention. Elements of international 

convention. Project planning and operations of international convention. International 

convention bidding strategies. Application of protocol for international convention. Social 

events for international convention. Budgeting and cost controlling. Project evaluation. 

Practical training and field trips required. 
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01390363* การจัดการนิทรรศการ      3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของนิทรรศการและงานแสดงสินคา หนวยงานผูจัด

นิทรรศการและงานแสดงสินคา นิทรรศการและงานแสดงสินคาในฐานะเครื่องมือทางการตลาด องคประกอบ

ของการจัดการนิทรรศการและงานแสดงสินคา การวางแผนและการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการและงาน

แสดงสินคา กิจกรรมเพ่ือสงเสริมธุรกิจภายในงาน กลยุทธการสื่อสารการตลาด การจัดทํางบประมาณและการ

ควบคุมตนทุนการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 

           Meaning, types, and characteristics of exhibition and trade show. trade show 

host and organizer. Exhibition and trade show as marketing tools.exhibition and trade show. 

Project planning and operations of exhibition Business promotion activities in the event. 

Marketing communication strategies. cost controlling. Project evaluation. Practical training 

and field trips required. 

 

01390364* การจัดการเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ      3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท ลักษณะ และองคประกอบของเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียว เทศกาลและกิจกรรมพิเศษในฐานะเครื่องมือฟนฟูเมืองและพัฒนาการทองเท่ียว หลักการออกแบบ

แนวคิด แนวเรื่อง เนื้อหา และกิจกรรมการจัดเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ การจัดการโครงการ การสื่อสาร

การตลาดและการอุปถัมภการจัดงาน การจัดทํางบประมาณและการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน เทคนิคการ

ประสานงานและการแกไขปญหาเฉพาะหนา การจัดการความเสี่ยง การประเมินผล และการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงาน และมีการฝกปฏิบัติ 

Meaning, types, characteristics and components of festivals and special events 

for tourism. Festival and special event as urban regeneration and tourism development 

tools. Principle of concept, theme, content and activity design for festivals and special 

events. Project management. Marketing communication and event sponsorship. Budgeting 

and cost controlling. Techniques in coordination and sudden problems solving. Risk 

management. Project evaluation and report writing. Practical training required. 

 

01390365* การจัดการสถานท่ีจัดงาน      3 (3-0-6) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของสถานท่ีจัดงาน กายวิภาคของสถานท่ีจัดงาน การ

จัดการสถานท่ีจัดงานเชิงพาณิชย โครงสรางและระบบการดําเนินงานของธุรกิจรับจัดการสถานท่ีจัดงาน การ

จัดการพ้ืนท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการภายในสถานท่ีจัดงาน การสรางสรรคสถานท่ีจัดงานตาม

แนวเรื่อง การจัดการบริการสําหรับผูมาเยือน การจัดการความปลอดภัยภายในสถานท่ีจัดงาน ตนแบบธุรกิจรับ

จัดการสถานท่ีจัดงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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Meaning, types, and characteristics of venue. Venue anatomy. Commercial 

venue management. Structure and operation system of venue management company. 

Venue space, facility and service management. Theme-based venue decoration. Visitor 

service management. Venue safety and security management. Prototype of venue 

management company. Field trips required. 

   

01390366* งานกิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด      3 (3-0-6) 

  แนวคิดการสื่อสารการตลาดและเครื่องมือสื่อสารการตลาด บทบาทและความสําคัญของงาน

กิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด กลยุทธการสรางตรา การสื่อสารภาพลักษณตราดวยงานกิจกรรม

การบูรณาการเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทอ่ืนและชองทางการจัดจําหนายกับงานกิจกรรม กา

ประเมินผลกรณีศึกษา 

  Concept of marketing communication and marketing communication tools. 

Roles and importance of event as marketing communication tool. Branding strategies. Brand 

image communication through events. Integration of related marketing communication tools 

and distribution channel with events. Evaluation. Case studies. 

 

01390371** การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา   3(2-2-5) 

  (Front Office Operations and Management) 

  พ้ืนฐาน : 01390113 

โครงสรางการบริหารงานและลักษณะการดําเนินงานสวนหนาของโรงแรม การจัดการหองพัก

การรับสํารองหองพักการตอนรับการลงทะเบียนเขาพัก การจัดบริการดานสัมภาระ การบริการขอมูล การ

บันทึกขอมูลคาใชจาย การคืนหองพัก การชําระเงิน ปญหาในการบริการและแนวทางการแกไข ระบบ

สารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการงานสวนหนา การใชขอมูลเชิงสถิติเพ่ือการจัดการงานบริการ

สวนหนาการจัดการรายได การจัดการคุณภาพ ปญหาในการจัดการและแนวทางแกไข มีการฝกปฏิบัติ และ

การศึกษานอกสถานท่ี 

Management structures and operational patterns of hotel front office. Room 

management, reservation, reception, registration, luggage handling services, information 

services, expenses posting, checking out, payment, service problems, and solutions. 

Information systems and software application for front office management. Statistic 

information applied to front office management, revenue management, quality management, 

management problems and solutions. Practical training and field trips required. 
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01390372* การดําเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม    3(2-2-5) 

  (Food and Beverage Service Operations) 

  พ้ืนฐาน : 01390113 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบุคลากรท่ีใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะและความรูท่ี

จําเปนในการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณตางๆ สําหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู

เก่ียวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม การใหบริการอาหารแบบตางๆ ไดแก การใหบริการท่ีโตะอาหาร การ

ใหบริการอาหารแบบท่ีลูกคาบริการตนเอง การใหบริการอาหารเชา การใหบริการน้ําชายามบาย และการจัด

เลี้ยงมีการศึกษานอกสถานท่ี 

Required attributes of food and beverage and service personnel. Essential 

skills and knowledge for food and beverage service. Food and beverage equipment. Food 

menu and beverage knowledge. Various forms of food service including table service, self-

service, breakfast, afternoon tea and banquet. Field trip included. 

 

01390373   การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน     3 (2-2-5) 

(Housekeeping Operations and Management) 

พ้ืนฐาน : 01390113 

โครงสรางและการดําเนินงานของแผนกงานแมบาน ลักษณะเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ

สําหรับงานแมบาน การจัดการวัสดุคงคลังและอุปกรณในแผนกงานสวนแมบาน งานทําความสะอาด การ

จัดการหองผาการบริหารงานบุคคลในแผนกแมบาน การกํากับและควบคุมการดําเนินงานแมบาน การแกไข

ปญหาในแผนกแมบาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Structure and operation of the housekeeping department. Characteristics of 

housekeeping equipment and supplies. Management of housekeeping inventory and 

equipment. Cleaning function. Linen and laundry room management. Housekeeping 

personnel administration. Directing and controlling housekeeping operations. Problems 

solving in the housekeeping department. Field trips required. 
 

01390374   การดําเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง     3 (2-2-5) 

(Catering Operations and Management) 

พ้ืนฐาน : 01390372 

รูปแบบและองคประกอบของการจัดเลี้ยงท้ังในและนอกสถานท่ี กระบวนการวางแผนเพ่ือ 

การจัดเลี้ยง การวางแผนรายการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการจัดเลี้ยง การเลือกสถานท่ี อุปกรณ และบุคลากร

ในการจัดเลี้ยง การเจรจาตอรองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา การเตรียมความ

พรอมดานสถานท่ี อุปกรณ บุคลากร และแผนการบริการในงานจัดเลี้ยง การควบคุมตนทุนและคุณภาพการ

บริการ การประเมินผลงานจัดเลี้ยง การตลาดและการสงเสริมการตลาด มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอก

สถานท่ี 
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Patterns and components of banquet and catering. Catering planning 

processes, menu planning, site selection, equipment, and staffing. Negotiation with related 

organizations. Costing and pricing. Venues, equipment, personnel, and on-site services 

preparation. Cost and service quality controlling. Post evaluation. Marketing and Marketing 

promotion for catering business. Practical training and field trip required. 

 

01390375* หลักศิลปะการประกอบอาหาร      3 (2-3-6) 

(Principles of Culinary Arts) 

พ้ืนฐาน : 01390372 

แนวคิดและหลักศิลปะการประกอบอาหาร โครงสรางและการบริหารจัดการหองครัว ความรู

เก่ียวกับวัตถุดิบ ความสะอาดและสุขอนามัย การเตรียมและการประกอบอาหาร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Concepts and principles of culinary arts. Kitchen structure and organization. 

Knowledge about ingredients, hygiene and sanitation, preparation and cooking methods. 

Field trip required. 

 

01390376* หลักศิลปะการทําขนมอบ      3 (2-3-6) 

(Principles of Baking and Pastry Arts) 

พ้ืนฐาน : 01390372 

 

  หลักพ้ืนฐานในการทําขนมอบ อุปกรณและสวนผสมในการทําขนมอบ การทําแปงขนมอบ 

ครีมและไสขนมอบ เทคนิคการทําขนมและเคก และการตกแตง การทําขนมอบท่ีใหบริการในรานอาหารแบบ

เสิรฟรอนและเย็น มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Basic baking principles. Baking equipment and ingredients. Dough, creams and fillings 

preparation. Desserts and cakes techniques and decoration. Preparing hot and cold 

restaurant desserts. Field trip required. 
 

01390377* การจัดการรานอาหาร       3 (2-2-5) 

(Restaurant Management) 

พ้ืนฐาน : 01390372 

แนวคิด ทําเล และการออกแบบรานอาหาร การวางแผนรายการอาหาร การวางแผนและ 

การเลือกใชอุปกรณในครัว การจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร การจัดการบารและเครื่องดื่ม การดําเนินงาน การจัดทํา

งบประมาณและการควบคุมในรานอาหาร การประกอบอาหารและสุขอนามัยอาหาร การจัดโครงสรางองคกร

ของรานอาหาร การสรรหา และการจัดอัตรากําลังคน การใชเทคโนโลยีในธุรกิจรานอาหาร การจัดทํา แผน

ธุรกิจสําหรับรานอาหาร 
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Restaurant concept, location and design. Menu planning. Planning and 

equipping the kitchen. Food purchasing. Bar and beverage management. Restaurant 

operations, budgeting and control. Food production and sanitation. Restaurant personnel 

organizing, recruiting and staffing. The use of technology in the restaurant business. 

Developing a restaurant business plan. 
 

01390471* การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมบริการ  3 (3-0-6) 

(Hospitality Facilities Planning and Management) 

พ้ืนฐาน : 01390113 

บทบาท ตนทุน และการจัดการทรัพยากรกายภาพในโรงแรม เครื่องมือ เทคนิค และแนวโนม

ในการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมการบริการ การจัดการสิ่งแวดลอม ระบบความปลอดภัย 

ระบบประปาและน้ําท้ิง ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสองสวาง การวางแผนและการออกแบบทาง

กายภาพสําหรับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร การวางแผนและการดําเนินงานโครงการปรับปรุงทางภายภาพ 

กรณีศึกษา 

Role, cost and management of hotel facilities. Hotel facilities management 

tools, techniques, and trends. Environmental management. Safety and security systems. 

Water and wastewater systems. Electrical systems. Air conditioning systems. Lighting systems. 

Lodging and food service planning and design. Planning and implementing facilities 

renovation project. Case studies. 
 

01390472* การจัดการรายไดในอุตสาหกรรมบริการ     3 (3-0-6) 

(Revenue Management in the Hospitality Industry) 

พ้ืนฐาน : 01390113 

แนวคิดและองคประกอบของการจัดการคุณภาพบริการไดในอุตสาหกรรมการบริการ การตั้ง

ราคาเชิงกลยุทธและการตั้งราคาหลายราคา การพยากรณอุปสงค การจัดการสินคาคงคลังและการจัดการดาน

ราคา การจัดการชองทางการจัดจําหนาย การประเมินผลการจัดการรายได กรณีศึกษา 

Concepts and principles of revenue management in the hospitality industry. 

Strategic pricing and differential pricing. Demand forecasting. Inventory and price 

management. Distribution channel management. Evaluation of revenue management. Case 

studies. 
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01390473* การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ     3 (3-0-6) 

(Quality Management in the Hospitality Industry) 

พ้ืนฐาน : 01390113 

แนวคิดและหลักการการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ การวางแผนและการ 

ออกแบบเพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพการจัดการ การตรวจติดตาม และการวัดคุณภาพในการบริการ การจัดการ

ความผิดพลาดในการบริการ กรณีศึกษา 

Concepts and principles of service quality management in the tourism and 

hospitality industries. Planning and design for quality service. Managing, monitoring and 

measuring service quality. Managing service failures. Case studies. 
 

01390474*  การจัดซ้ือสําหรับอุตสาหกรรมบริการ     3 (3-0-6) 

(Purchasing for hospitality Industry) 

พ้ืนฐาน : 01390113 

บทบาทและความสําคัญของงานจัดซ้ือในอุตสาหกรรมการบริการ การจัดโครงสรางและและ

การบริหารการจัดซ้ือ ความสัมพันธของผูจัดซ้ือกับจัดซ้ือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในองคกร การคัดเลือกและประเมิน

ผูจัดหาวัตถุดิบการกําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีจัดซ้ือ จํานวน ราคา และนโยบายการชําระเงินท่ีเหมาะสม 

ข้ันตอนในการสั่งซ้ือ ตรวจรับ และการบริหารงานจัดเก็บสินคากรณีศึกษา 

Role and importance of purchasing function in the hospitality industry. 

Organization and administration of purchasing. Buyer’s relations with other departments in an 

organization Supplier selection and evaluation. Purchase specification. Optimal amount, price 

and payment policy. Ordering, receiving and storage management procedures. Case studies. 

 

01390451*  โครงงานนวัตกรรมการทองเท่ียว      3 (1-4-6) 

(Tourism Innovation Project) 

โครงงานทางดานนวัตกรรมการทองเท่ียวท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ 

Project of practical interest in various fields of Tourism Innovation 

 

01390452*  การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน    3 (3-0-6) 

(Sustainable Tourism Resource Development) 

สถานการณปจจุบันและแนวโนมของการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว หลักการและแนวคิด

ในการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กระบวนการวางแผนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว การ

ประเมินศักยภาพทรัพยากรการทองเท่ียว กลยุทธและเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวอยาง

ยั่งยืนแนวทางในการประยุกตโลจิสติกสและการจัดการความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 

ตนแบบโครงการดานการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว การพัฒนาการทองเท่ียวโดยชุมชน มีการศึกษานอก

สถานท่ี 
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Current situations and trends of tourism resource development. Principles and 

concepts of sustainable tourism resource development. Planning processes of sustainable 

tourism resource development. Tourism resource potential evaluation. Strategies and tools 

of sustainable tourism resource development. Application of logistics and risk management 

for tourism resource development. Prototype projects of tourism resource management. 

Community-based tourism development. 

 

01390490  สหกิจศึกษา        6 

(Co-operative Education) 

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเท่ียวการจัดทํารายงาน

การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับมอบหมายมีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและ

อาจารยนิเทศก 

Professional internship as temporary staff in tourism business. Report writing 

for professional development. Presentations techniques and post-evaluation by job 

supervisors and consulting lecturers. 

 

01390491**   ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือนวัตกรรมการทองเท่ียว    3 (2-2-5) 

(Basic Research Methodology for Tourism Innovation) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการทองเท่ียว การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้ง 

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและ ตีความขอมูล 

การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

Principles and research methods in tourism, identification of research 

problems, formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, 

construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for 

research, report writing and presentation. 

 

01390497**  สัมมนา        3 (2-2-5) 

(Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอความรูในระดับปริญญาตรีเก่ียวกับสถานการณและการพัฒนา

อุตสาหกรรมทองเท่ียวของโลกและประเทศไทย 

Presentation and discussion of knowledge at the bachelor’s degree level on 

situation and global and Thai Tourism Industry development. 

* วิชาเปดใหม 

**วิชาปรับปรุง 
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(01450, 01453, 01454, 01455, 01457, 01459, 01460, 01461, 02717, 03751) 
 

สาขาวิชาสังคมศาสตร 

01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจจุบัน  

 Thai Society & ASEAN Community in Today’s World  3(3-0-6) 

การประยุกตสังคมศาสตรในการอธิบายสังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก 

ปจจุบัน โดยเนนสภาพภูมิศาสตรการกระจายและโครงสรางทางประชากร โลกาภิวัตน พลวัต

ทางการเมือง กฎหมาย สมดุลทางสังคม และการปรับตัวของคนในสังคม  

The application of social sciences to explain the Thai society and the 

ASEAN community in today’s world; emphasizing geographic conditions, 

population distribution and structure, globalization political dynamism, laws, 

social balance, and the adjustment of people in society. 
 

01453101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป  3(3-0-6)  

 (Introduction to Law)   

  ความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ท่ีมา ลักษณะ และชนิดตางๆ ของกฎหมาย 

การใชและการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพงและอาญา     

Basic knowledge of law, sources and categories of laws, legal 

application and abrogation, general principles of civil and commercial law and 

criminal laws. 
 

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน (World Politics in Daily Life)  3(3-0-6) 

  จุดเริ่มตนและวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ เหตุการณท่ี

สําคัญตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชีวิตประจําวัน 

  The  origin and revolution in studying international relations.Important 

events in world politics from past to present.Effects of global politics to daily 

lives. 
 

01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม  3(3-0-6) 

 (Psychology for Modern Life) 

  การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพท่ีดี การเขาใจและควบคุมอารมณ การฝก

สมอง การหากลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียน การเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง การ

ปรับตัวสูสังคมสมัยใหม การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม และการเปนพลเมืองดีใน

โลกสมัยใหม 
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  Balancing life style for healthy living, understanding and controlling 

emotion, exercising brain, finding effective strategy for studying, enhancing self-

esteem, adjusting to modern society, keeping love and happiness in modern life, 

and being a good citizen in modern world. 

01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย  3(3-0-6) 

 (Contemporary Thai Society and Culture) 

           แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย การ

สังเกต การศึกษา และการวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมรวมสมัย ความเขาใจตอพลวัตและ

การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโนมของความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมในการ

อยูรวมกัน  

      Concepts, patterns and relations in contemporary Thai society and 

culture; observations, studies and analysis of contemporary social phenomena; 

understanding of social dynamism, socio-cultural adaptation; trends of socio-

cultural relations in society. 
 

02717011 ตนและการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

 (Self and Self Development)  

  ทฤษฎีความเปนตัวตน ปฏิสัมพันธทางสังคม การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วทางสังคม  บทบาททางสังคมและสถานภาพของตนเองและผูอ่ืน มนุษยสัมพันธ 

จริยธรรม การทํางานเปนทีม  การจัดการความขัดแยง  และการพัฒนาตน 

Theories of self, social interaction, adaption to rapid change in society.  

                Social roles and status of ourselves and others. Human relation, ethics, teamwork,  

                conflict management and self development. 
 

 

หมวดวิชารัฐศาสตร 

01454111 รัฐศาสตรเบื้องตน   

 (Introduction to Political Science)  3(3-0) 

  ศึกษาขอบเขตของรัฐศาสตรในฐานะเปนสาขาหนึ่งของสังคมศาสตรและความ

เก่ียวพันกับศาสตรสาขาอ่ืน ศึกษาแนวคิด หลักการในเรื่องของรัฐ การเมือง ระบบรัฐบาล พรรค

การเมือง กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน กลุมการเมือง พฤติกรรมของประชาชนตอแนวความคิด

ทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง  

Scope and important concept of political science. Political institution 

and political process. Form of government and political ideologies. Attitude and  

political interaction. International relations and public administration. 
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01454211 การเมืองและการปกครองของไทย      3(3-0-6) 

 (Thai Politics and Government) 

 พ้ืนฐาน  :  01454111             

       พัฒนาการทางประวัติศาสตรของการเมืองและการปกครองของไทย ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิด พฤติกรรมและสถาบันทางการเมือง

และการปกครองของไทย ปญหาและแนวโนมของการพัฒนาประชาธิปไตย 

Historical development of Thai politics and government. Economic, social 

and cultural factors affecting changes in political ideas, behavior and political 

institutions of Thailand and the Thai government. Problems and trends of 

democratic development. 
 

หมวดวิชาการบริหารจัดการทองถิ่น 

01457423 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค  3(3-0-6) 

 (Community and Regional Planning) 

  กระบวนการและกลวิธี ในการวางแผนรวมและแผนยอยเพ่ือการพัฒนาชุมชนและ

ภูมิภาค การรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและภูมิศาสตร การ

คาดคะเนความตองการเพ่ือรับความเจริญเติบโตของเมืองและการพัฒนาชุมชนในอนาคต    

  Processes and tactics of master and sub-planning for community and 

regional development.Collection and analysis of economic,social,political and 

geographical data. Prediction of needs of responding to future urbanization and 

community development. 

 

หมวดวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

01460111**  สังคมวิทยาเบื้องตน       3 (3-0-6) 

(Introduction to Sociology) 

ขอบเขตและวิธีการทางสังคมวิทยา ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดหลัก

ทางสังคมวิทยาท่ีอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ลักษณะและรูปแบบของหนวยทาง

สังคมเบื้องตน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปญหาสังคม  

Scope and methods of sociology, nature of society and culture, major 

sociological concepts to explain human social behavior, characteristics and 

patterns of fundamental social units, social change and social problem. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01460331 หลักประชากรศาสตร       3 (3-0-6) 

(Principles of Demography) 

องคประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร ซ่ึงมีผลกระทบจากการเกิด 

การตาย และการเคลื่อนยายถ่ิน การกระจายตัวของประชากรและ กําลังแรงงาน 

ความสัมพันธระหวางประชากรและปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาและนโยบายทาง

ประชากร 

Composition of population, population change affected to fertility, 

mortality and mobility, distribution of population and work force, relationship 

of population to social and economic factors, population problem and policy. 
 

01460442** การพัฒนาชุมชน        3 (3-0-6) 

(Community Development) 

แนวความคิด ปรัชญา หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท โลกา

ภ-ิวัตนในบริบทการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสําคัญตอการพัฒนาชุมชนใน

ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Concepts, philosophy, principles and process of urban and rural 

community development, globalization in development context, changes and 

crucial impacts on community development in Thailand, field trip required.   
 

01460444** การพัฒนาทรัพยากรมนุษย      3 (3-0-6) 

(Human Resource Development) 

ความเปนมนุษยและชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตร ปรัชญา

และศาสนา มนุษยกับสังคม แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นโยบายและการ

วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

Man and life in the perspective of natural sciences, social sciences, 

philosophy and religion, man and society ,concepts in human resource 

development, human resource development policy and planning for socio-

economic development.  
 

01460446** การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี      3 (3-0-6) 

(Child, Youth and Women Development) 

แนวความคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี สภาพปญหาของเด็ก เยาวชน และ

สตรีในสังคมไทย และสังคมโลก โดยเนนการพัฒนาตนเอง และทักษะท่ีจําเปนแกบุคคล

เปาหมาย 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Concepts  in child, youth, and women development, problems  

relating to child, youth and women in Thai society and global society, focusing 

on self development and necessary skills for target people. 
 

01460447 สังคมสงเคราะหศาสตรเบื้องตน      3 (3-0-6) 

(Introduction to Social Work) 

ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงคของการสังคมสงเคราะห ความจําเปนในการ

จัดการบริการเพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห  หลักการ

และกระบวนการของการสังคมสงเคราะหวิชาชีพ บทบาทของนักสังคมสงเคราะหกับวิชาชีพ

อ่ืนท่ีเก่ียวของ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Definition, scope, and objective of social work, needs for welfare 

service, development of social work, principles and process, role of social 

workers  in relation to other professions, field trip required. 
 

01461332 สังคมและวัฒนธรรมไทย       3 (3-0-6) 

(Thai Society and Culture) 

ประวัติความเปนมา ลักษณะทางภูมิศาสตร ประชากร สถาบันสังคม และวัฒนธรรม

ของสังคมไทย ความสัมพันธระหวางสังคมกับวัฒนธรรมและปญหาสังคมวัฒนธรรมของ

สังคมไทยปจจุบัน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Historical development, geographical and demographic characteristics,  

       culture and social institutions, relationship between society and culture, and   

       current  social and cultural problems of Thai society, field trip required.   

หมวดอ่ืนๆ  

03751112 สังคมและการเมือง        3(3-0-6) 

 (Social and Politics)  

  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม กําเนิดสังคมและรัฐ โครงสราง

และองคประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุมทางสังคมและระบบการเมือง

อุดมการณและลัทธิการเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการ การมีสวนรวมทางการเมือง 

พัฒนาการทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง และการบริหารประเทศใน

สมัยใหม  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  Sociological concept and theory, politics and cultures, origins of 

society and state, social structure and compoments, social and political 

institutions, social group and political system, political ideology and doctrines, 

political parties and governmental system, participation in politics, political 

development, social and political changes, and administration of modem 

country. 
 

03751152             จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ                                                      3(3-0-6) 

                             (Service Industry Psychology)                                             

แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม

นักทองเท่ียว คานิยมในการทํางานและการพักผอน การนําหลักจิตวิทยาไปใชในงานดานการ

บริการ  

Concept and basic psychological theory. Psychological factors affecting 

tourist behavior. Working and leisure values. Psychological implementation in 

service. 
 

03751161 ภูมิศาสตรการคาโลก (World Trade Regional Geography)  3(3-0) 

 การเปรียบเทียบภูมิภาคหนึ่งกับอีกภูมิภาคหนึ่งในแงมุมการขยายตัวของทองถ่ินและเขตการ

ปกครอง ระบบเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง วิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นการจัดการ ผลกระทบจากสภาพ

ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมท่ีมีตอการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศและเครื่องมือในการประเมินผล 

 
**  รายวชิาทีป่รับปรุง  พ.ศ. 2555 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชารัฐศาสตร (การปกครอง) (01454, 01455, 01458) 
 

แขนงวิชาการปกครอง 

01454111 รัฐศาสตรเบื้องตน       3(3-0-6) 

  (Introduction to Political Science) 

ขอบขายและแนวคิดสําคัญทางรัฐศาสตร สถาบันทางการเมือง และกระบวนการ

ทางการเมือง รูปแบบการปกครองและอุดมการณทางการเมือง ทัศนคติและปฏิสัมพันธ

ทางการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศและการบริหารรัฐกิจ 

Scope and important concept of political science. Political institution 

and political process. Form of government and political ideologies. Attitude 

and  political interaction. International relations and public administration. 
 

01454211 การเมืองการปกครองของไทย      3(3-0-6) 

  (Thai Politics and Government) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรของการเมืองและการปกครองไทย ปจจัยทางเศรษฐกิจ

สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรมและสถาบันทางการเมือง

ของไทยและรัฐบาลไทย ปญหาและแนวโนมของการพัฒนาประชาธิปไตย 

Historical development of Thai politics and government.Economic, 

social and cultural factors affecting changes in political ideas, behavior and 

political institutions of Thailand and the Thai government.Problems and 

trends of democratic development. 
 

01454212 ทฤษฎีการเมือง        3(3-0-6) 

  (Political Theory) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

ความคิดทางการเมืองของปรัชญาเมธีคนสําคัญตั้งแตสมัยกรีก ถึงคริสตศตวรรษท่ี 

19 ทฤษฎีการเมืองท่ีสําคัญ 

Political thought of philosophers from the time of the Greeks to the 

19th century. Major political theories. 
 

01454213 การเมืองเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 

  (Comparative Politics) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

หลักและวิธีการในการวิเคราะหเปรียบเทียบระบบ อํานาจ สถาบัน วัฒนธรรม และ

ทางการเมืองท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Principles and methods for comparative analysis of political system, 

power, institutions, culture, and behavior related to socio-economic change. 
 

01454214* การเมืองกับนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

  (Politics and Public Policy) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

ความหมายและแนวทางในการศึกษาดานการเมืองกับนโยบายสาธารณะ ประเภท

และกระบวนการของการเมืองกับนโยบายสาธารณะ การกําหนดนโยบายสาธารณะ ตัวแบบ

ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ หลักการของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ นโยบาย

สาธารณะกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Definition and approaches to study of politics and public policy. Types 

and process of politics and public policy. Public formulation. Models of policy 

implementation. Principle of public policy evaluation. Public policy and 

sustainable development. 
 

01454311 การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา     3(3-0-6) 

  (Politics and Government of the United States) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกาจากอดีตถึงปจจุบัน โครงสรางทาง

การเมือง รัฐบาลกลางและมลรัฐ การตางประเทศของสหรัฐอเมริกา 

Politics and government of the United States from the past to the 

present. Political structure, Federal and state government. International 

relations of the United States. 
 

01454312 การเมืองและการปกครองของรัสเซีย     3(3-0-6) 

  (Politics and Government of Russia) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

ระบบการเมืองและหลักลัทธิคอมมิวนิสต หลังการปฏิวัติ ค.ศ. 1917 จนกระท่ังถึงตน

ทศวรรษ 1990 กําเนิดและพัฒนาการของระบบพรรคและรัฐ กระบวนการทางการเมืองและ

การบริหารจนกระท้ังระบบโซเวียตลมสลายใน ค.ศ. 1991 ปญหาทางการเมืองของรัสเซียใน

ปจจุบัน 

Political system and principles of communism after the 1917 

Revolution to early 1990s. Origins and developments of the party system and 

the state Political and administrative process until the collapse of the Soviet 

system in 1991. Current political problems in Russia. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01454313 การเมืองและการปกครองของญี่ปุน     3(3-0-6) 

  (Politics and Government of Japan) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

การเมืองและการปกครองของญี่ปุนจากอดีตถึงปจจุบัน โครงสรางทางการเมือง 

ผลกระทบของขนบธรรมเนียมท่ีมีตอพฤติกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ

ระหวางประเทศญี่ปุน 

Politics and government of Japan from the past to the present. 

Political structure, effects of culture on political behavior and the economy.  

International relations of Japan. 
 

01454314 การเมืองและการปกครองของจีน      3(3-0-6) 

  (Politics and Government of China) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

การเมืองการปกครองของจีนจากอดีตถึงปจจุบัน โครงสรางทางการเมืองและ

เศรษฐกิจ วัฒนธรรมจีนท่ีกระทบตอพฤติกรรมทางการเมือง ปญหาของรัฐบาลจีนในปจจุบัน 

ความสัมพันธระหวางประเทศจีน 

Politics and government of China from the past to the present. 

Political structure and economy. The effects of Chinese culture on political 

behavior. 
 

01454315 การเมืองและการปกครองของสหราชอาณาจักร    3(3-0-6) 

  (Politics and Government of the United Kingdom) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

แนวคิด พฤติกรรม และสถาบันทางการเมืองท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดพัฒนาการของ

ระบอบเสรีประชาธิปไตยแบบรัฐสภา การปรับเปลี่ยนของระบอบประชาธิปไตยในปลาย

คริสตศตวรรษท่ี 20 และตนคริสตศตวรรษท่ี 21 

Political ideas, behavior, and institutions conducive to the 

development of liberal parliament democracy. The transition of the 

democratic regime at the end of the 20th and party 21st centuries. 
 

01454316 การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(3-0-6) 

  (Politics and Government of Southeast Asia) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต พัฒนาการทาง

การเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคทางการเมือง 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Factors affecting Southeast Asian politics. Political development of 

Southeast Asian countries at present. Problems and political obstacles. 
 

01454317* ประชาสังคมและการมีสวนรวมทางการเมือง    3(3-0-6) 

  (Civil Society and Political Participation) 

  พ้ืนฐาน: 01454111 

ศึกษากระบวนการของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม บทบาท

ของประสังคมท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมทางการเมืองในสถานการณปจจุบัน 

Study process of political movement of civil society sector. Role of 

Civil Society concerning Political Participation in present situation. 
 

01454318* กฎหมายปกครองเชิงรัฐศาสตร      3(3-0-6) 

 (Administrative Law in Political Science) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

ศึกษากระบวนการรางหรือท่ีมาของกฎหมายปกครอง การบังคับใชกฎหมาย บทบาท 

สถานภาพของสถาบันทางการเมือง ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีทางการเมือง 

Study process of drafting or source of the Administrative laws, 

enforcement, role, status of political institution, responsibility of political 

officers. 
 

01454319* รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง      3(3-0-6)    

(Constitution and Political Institution)  

 พ้ืนฐาน: 01454111 

กระบวนการรางและท่ีมาของอํานาจรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง แนวคิด

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญนิยมและรัฐธรรมนูญนิยมใหม บทบาท สถานภาพ และอํานาจหนาท่ี

ขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

Study process of drafting and source of the constitution power and 

political institutions. Constitutional concept, Constitutionalism and Neo-

Constitutionalism. Role, status and authority of independent organization. 
 

01454321* การศึกษาวรรณกรรมทางการเมือง      3(3-0-6)     

 (Politics Literatures Study) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

  ความหมายทางการเมืองและแนวคิดทางการเมืองท่ีปรากฏหรือแฝงอยูในวรรณกรรม

ทางการเมืองตามความสนใจของนิสิตสะทอนแนวคิดทางสังคมและการเมืองจากวรรณกรรม 
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Political meaning and political concepts in political literatures 

concerning student interest. Reflecting social and political concept by 

literatures. 
 

01454411 พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง      3(3-0-6) 

 (Political Parties and Election) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

ความหมายของพรรคการเมือง หนาท่ีของพรรคการเมืองในระบบการเมือง การ

กําเนิดและการเสื่อมสลายของพรรคการเมือง พรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งใน

ประเทศประชาธิปไตยและสังคมนิยม การพัฒนาพรรคการเมือง วิธีการศึกษาพรรคการเมือง

ในปจจุบัน 

Meaning of political party. Function of political party in political 

system. The origin and decay of political party. Political party and election 

process in both democratic and socialist countries. The development of  

political party. Methods of political party study at present.  
 

01454412 การเมืองประเทศกําลังพัฒนา      3(3-0-6)    

(Politics in Developing Countries) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

  ความหมายของคําวาประเทศกําลังพัฒนา วิวัฒนาการของการศึกษาการเมืองของ

ประเทศกําลังพัฒนา กรอบแนวคิดสําคัญท่ีใชศึกษาการเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 

ขอบกพรองของแตละกรอบแนวคิด สถาบันทางการเมืองในประเทศกําลังพัฒนา 

Meaning of developing countries. Evolution of the study of politics of 

developing countries. Crucial conceptual framework toward the study of 

politics in developing countries. Weak point of each conceptual framework. 

Political institutions of developing countries. 
 

01454413 ชนชั้นนําทางการเมือง       3(3-0-6)  

 (Political Elite) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

แนวคิดเก่ียวกับชนชั้นนําทางการเมือง การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของชนชั้นนํา 

ลักษณะของกลุมชนชั้นนําในประเทศกําลังพัฒนา ความคิดเก่ียวกับประชาธิปไตยและความ

เสมอภาคของผูนํา การโตแยงระหวางทฤษฎีชนชั้นนํากับประชาธิปไตย 

Concept of political elite. Circulation of the elite. Characteristic of elite 

group in developing countries. Concept of democracy and equality of the 

elite. Controversy between theory of the elite and democracy. 
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01454414 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม     3(3-0-6) 

 (Modern Political Change) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

การทําใหทันสมัยใหม การปฏิรูปและการปฏิวัติในฐานะท่ีเปนรูปแบบของการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม ความสัมพันธระหวางการเกิดของสังคมอุตสาหกรรมและ

การเมืองแบบมวลชน ขอจํากัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทน และการเติบโตของ

ประชาธิปไตยก่ึงทางตรง 

Modernization. Reform and revolution as major forms of modern 

political change. Interrelationship between the origin of industrial society and 

mass politics. Limitations of representative democracy and the rise of semi-

direct democracy. 
 

01454415* ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

 (Comparative Democratic Regimes) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

เปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศท่ีสําคัญๆ โดยเนนประสบการณทาง

ประวัติศาสตรและการสรางสถาบัน 

Comparison of democratic regimes of important countries emphasizing 

on historical experiences and institutionalization. 
 

01454416* ทฤษฎีอํานาจ        3(3-0-6) 

 (Theories of Power) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

  แนวคิดของอํานาจในฐานะท่ีเปนความสัมพันธทางสังคมนุษยและรูปแบบสําคัญๆ

ของอํานาจ 

Concept of power as human social relationship, and important forms 

of power. Such as economic, political, military, and ideological power. 
 

01454417* ความคิดทางการเมืองไทย       3(3-0-6) 

 (Thai Political Thought) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

ความคิดทางการเมืองไทยตั้งแตสุโขทัยถึงปจจุบัน อิทธิพลของพุทธศาสนา สถาบัน

พระมหากษัตริย การสรางความทันสมัยและการสถาปนาประชาธิปไตย 

Thai political thought from the Sukhothai period to the present. 

Influences of Buddhism, monarchy, modernization and democratic 

institutionalization. 
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01454418* การศึกษาวิจัยภาคสนามทางการปกครอง     3(3-0-6) 

 (Field  Research in Government) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

สําหรับนิสิตท่ีเลือกหัวขอวิจัยภาคสนาม ศึกษาวิจัยภาคสนามตามความสนใจพิเศษ 

ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยผูสอนอยางใกลชิด 

For the students choose field research topics according to their 

interest under closely control of instructor. 
 

01454419* การเมืองและการปกครองไทยสมัยใหม     3(3-0-6)    

(Modern Thai Politics and Government) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

ศึกษาการเมืองการปกครองของสังคมการเมืองไทยภายหลัง การปฏิวัติสยามในป 

พ.ศ. 2475 การปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ ยุค

ประชาธิปไตย เพ่ือเขาใจสภาพสังคมการเมืองไทยและปรากฏการณทางการเมือง 

For the students. Study of Politics and Governments after Siam 

revolution 2475 B.E. Understanding Thai political society and Thai political 

phenomenon. 
 

01454421* การเมืองวาดวยสภาพแวดลอม      3(3-0-6)     

 (Environmental Politics) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

 การเมืองท่ีเนนบทบาทภาครัฐและการเรียกรองทางการเมืองของประชาชนในการ

จัดการดูแลคุณภาพของทรัพยากร สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ความสัมพันธระหวางรัฐและ

ประชาชนในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศ และบทบาทของนานาประเทศในการ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

Politics stressing on role of public sector and people’s political 

demand concerning sustainable administration of resources and 

environmental quality. Studying Relationship between public sector and 

people in solving environmental problems in country and role of many 

countries in solving environmental problems. 
 

01454491** ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการปกครอง     3(3-0-6)     

 (Basic Research Methods in Government) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 
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หลักและระเบียบวิธีทางการปกครอง การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการวิจัย 

การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ

วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับงานวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลการวิจัย 

Principles and research methods in government, identification of 

research problems, formulation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, construction of questionnaire, data analysis and 

interpretation of statistics for research, report writing and presentation. 
 

01454496 เรื่องเฉพาะทางการปกครอง      3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Government)   

 พ้ืนฐาน: 01454111 

เรื่องเฉพาะทางการปกครองในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in government at the bachelor’s degree level. Topics 

are subject to change each semester. 
 

01454497 สัมมนา         1 

 (Seminar) 

   การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการปกครอง ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in government at the 

bachelor’s degree level. 
 

01454498 ปญหาพิเศษ        2 

 (Special Problems) 

  การศึกษาคนควาทางการปกครองระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

  Study and research in government at the bachelor’s degree level and 

compile into a written report. 
 

แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ 
 

01455231** ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

 (Introduction to International Relations) 

แนวคิดพ้ืนฐานทางความสัมพันธระหวางประเทศ ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธ

ระหวางประเทศ เครื่องมือในการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ พัฒนาการของ

ความสัมพันธระหวางประเทศ ในระบบการเมืองและเศรษฐกิจโลกปจจุบัน 
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Fundamental concepts of international relations, factors associated 

with international relations, instruments of international relations, the 

development of international relations in current world politico-economic 

system. 
 

01455232 ความสัมพันธระหวางประเทศรวมสมัย     3(3-0-6) 

 (Contemporary International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

ความสัมพันธระหวางประเทศยุคหลังสงครามเย็น ประเด็นใหมทางความสัมพันธ

ระหวางประเทศ ความขัดแยงดานชาติพันธุและวัฒนธรรม ประเด็นสิ่งแวดลอม ปญหา

อาชญากรรมขามชาติ 

The Post-Cold War International relations, the new international 

agenda; ethnic and cultural conflicts, environmental issues, transnational 

crime problems. 
 

01455233 ภูมิรัฐศาสตร        3(3-0-6) 

 (Geopolitics) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 

ความสัมพันธระหวางรัฐศาสตร ภูมิศาสตรและการทหาร ประวัติและพัฒนาการของ

วิชาภูมิรัฐศาสตร ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตรระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ิน 

The relations among political science, geography and military science; 

the history and development of geo-politics; geopolitical theory at the global, 

regional and national scales. 
 

01455234 องคการระหวางประเทศ       3(3-0-6) 

 (International Organizations) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

แนวคิดพ้ืนฐานและพัฒนาการขององคการระหวางประเทศ ทฤษฎีบูรณาการ 

โครงสรางอํานาจและหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ 

The fundamental concept and the development of international 

organizations; integration theory; structures, powers, and functions of 

international organizations. 
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01455235 ความสัมพันธระหวางประเทศกับอารยธรรมโลก    3(3-0-6) 

 (International Relations and World Civilizations) 

อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออกตอพัฒนาการทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหวางประเทศ การกระทําระหวางกันของปจจัยพ้ืนฐาน

กับสถาพแวดลอมทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศ รูปแบบของพฤติกรรมของรับ

ในความสัมพันธระหวางประเทศ 

Influence of Western and Eastern civilizations toward international 

political, economic, social and cultural development; interaction between the 

fundamental factors and international politico economic environment; 

patterns of state’s behavior in international relations. 
 

01455236* ทฤษฎีความสัมพันธระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

 (Theories of International Relations) 

  แนวคิดและทฤษฎีตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหในความสัมพันธระหวางประเทศ ทฤษฎี

กระแสหลัก และกระแสรองทางความสัมพันธระหวางประเทศ 

  Concepts and theories in analyzing international relations. Mainstream 

and non-mainstream international relations theories. 
 

01455332 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศแอฟริกา  3(3-0-6) 

 (Foreign Affairs of African Countries) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  วิเคราะหนโยบายตางประเทสของกลุมประเทศในแอฟริกา ท้ังท่ีนิยมในลัทธิ

คอมมิวนิสต และประชาธิปไตย การรวมตัวกันเปนองคการรวมแอฟริกา และการดําเนิน

นโยบายของกลุมประเทศแอฟริกา ตอประเทศท่ีเคยปกครองตนเอง ตอปญหาการเมือง

ระหวางประเทศอ่ืนๆ ตอองคการสหประชาชาติและองคการระหวางประเทศอ่ืนๆ 

  Analyze Foreign policies of African countries (Communism and 

Democracy). The integration United African organization.Africa countries policy 

implementation towards former colonial mother countries; political relations 

among African nations; Africa vis-à-vis the United Nations and other 

international organizations. 
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01455333** การตางประเทศของกลุมประเทศละตินอเมริกา    3(3-0-6) 

 (Foreign Affairs of Latin American Countries) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  บริบทในการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมประเทศละตินอเมริกา 

ความสัมพันธกับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ประเทศในเอเชียแปซิฟก และรัสเซีย 

ความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมละตินอเมริกา 

  Context in the study of international relations of Latin American 

countries. Related theories and actors. Relations with the U.S., European 

Union, China, countries in Asia-Pacific, and Russia. Relations between countries 

in Latin America. 
 

01455334** ยุโรปในการเมืองโลก       3(3-0-6) 

 (Europe in World Politics) 

 พ้ืนฐาน: 01455234 

  พัฒนาการของการบูรณาการระดับภูมิภาคในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง 

สถาบัน ตัวแสดงและกระบวนการการตัดสินใจของสหภาพยุโรป บทบาทของสหภาพยุโรปใน

การเมืองโลก ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและสหภาพยุโรป ผลกระทบของนโยบาย

ตางประเทศของสหภาพยุโรปตอประเทศไทย อาเซียน และเอเชีย 

Development of regional integration in Europe after the Second World 

War. Institutions, actors, and decision-making process of the European Union. 

Role of European Union in world politics. Relations between Thailand and the   

European Union. The impact of the European Union’s foreign policies on 

Thailand, ASEAN, and Asia. 
 

01455335** เอเชียตะวันออกในการเมืองโลก      3(3-0-6) 

 (East Asia in World Politics) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  ภูมิหลังและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับเอเชียตะวันออกในภาพรวมและแยกเปนราย

ประเทศ วิวัฒนาการของความสัมพันธระหวางประเทศภายในภูมิภาคและกับภูมิภาคอ่ืนๆ 

  Background and basic knowledge of East Asia as a whole and by 

country. Evolution of international relations within the region and with other 

regions. 
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01455336 นโยบายตางประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต   3(3-0-6) 

 (Foreign Policy of Southeast Asian Countries) 

  ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต นโยบายตางประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  Factors attributing to the formulation of Southeast Asian countries, 

foreign policies. Foreign policies of Southeast Asian countries. 
 

01455337** นโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา     3(3-0-6) 

(Foreign Policy of the United States of America) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายตางประเทศของสหรัฐอเมริกา นโยบาย

ตางประเทศของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถึงปจจุบัน 

  Factors affecting the formulation of foreign policy of the United States 

of America. The American foreign policy from the Second World War up to the 

present. 
 

01455338 ตะวันออกกลางในโลกสมัยใหม      3(3-0-6) 

 (The Middle East in the Modern World) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  มโนทัศนท่ีสําคัญ รูปแบบของรัฐบาล และความสัมพันธระหวางประเทศในกลุม

ประเทศตะวันออกกลางอันมีลักษณะเฉพาะตัว ปฏิสัมพันธระหวางตะวันออกกลางกับ

ประเทศอ่ืนๆ บทบาทของตะวันออกกลางในเวทีโลก 

  Important concepts, patterns of government and relations among the 

Middle East countries considered as an exceptional case. Interaction between 

the Middle East and outside world.The role of the Middle East in international 

arena. 
 

014555339* ประเทศไทยในการเมืองโลก      3(3-0-6) 

 (Thailand in World Politics) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  นโยบายตางประเทศของประเทศไทยตั้งแตจบสงครามโลกครั้งท่ีสอง กระบวนการ

ตัดสินใจในนโยบายตางประเทศของประเทศไทย กรอบนโยบายตางประเทศของประเทศไทย

ในปจจุบัน บทบาทของประเทศไทยในการเมืองโลก 

  Foreign policy of Thailand since the end of the Second World War. 

Decision-making process of foreign policy of Thailand. Current foreign Policy 

framework of Thailand. The role of Thailand in world politics. 
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01455341* ความม่ันคงในความสัมพันธระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

 (Security in International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  รัฐและความม่ันคง ความม่ันคงของมนุษย ประเด็นความม่ันคงในระบบการเมืองและ

เศรษฐกิจโลกรวมสมัย: อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ปญหาหนี้สินระหวาง

ประเทศ 

  State and security. Human security. Security issues in contemporary 

world politico-economic system: trans-national crimes, international terrorism, 

trans-national economic crimes, international debt problem. 
 

01455342* การพัฒนาในความสัมพันธระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

 (Development in International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455232 

  ระบบอภิบาลดานการพัฒนาระหวางประเทศ รัฐและวิธีการพัฒนากระแสหลักใน

ความสัมพันธระหวางประเทศ ปญหาท่ีมากับวิถีการพัฒนากระแสหลัก ประเทศกําลังพัฒนา

และวิถีทางเลือกในการพัฒนา ทฤษฎีและทางเลือกเชิงนโยบายของวิถีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทฤษฎีและทางเลือกเชิงนโยบายของวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

  International Development governance. State and the mainstream way 

to development in international relations. Problems accompanying the 

mainstream way to development. Developing countries and alternative ways 

to development. Theory and policy options of sustainable development 

approach. Theory and policy options of Sufficient Economy Approach. 
 

01455343* ออสเตรเลียและนิวซีแลนดในการเมืองโลก     3(3-0-6) 

 (Australia and New Zealand in World Politics) 

  ความสัมพันธระหวางประเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนดในระหวางและหลัง

สงครามเย็น บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด บทบาทและ

ความสําคัญของออสเตรเลียและนิวซีแลนด ความสัมพันธระหวางกันของออสเตรเลียและ

นิวซีแลนดและระหวางสองประเทศกับประเทศอ่ืนๆ มหาอํานาจและตัวแสดงระหวาง

ประเทศอ่ืนๆ 

International relations of Australia and New Zealand between and 

after the Cold War. Political and economic context of Australia and New            

Zealand. Role and importance of Australia and New Zealand. Relations 

between Australia and between the two countries with other countries, super 

powers, and other international actors. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01455344* กลุมชาติพันธุในความสัมพันธระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

 (Ethnicity in International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  แนวทางการศึกษากลุมชาติพันธุในความสัมพันธระหวางประเทศ ความขัดแยงทาง

ชาติพันธุหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น การกีดกันทางชาติพันธุในประชาคมโลก แนวทาง

ปฏิบัติระหวางประเทศแผนใหมสําหรับประเด็นทางชาติพันธุ กรณีศึกษา 

  Approaches to study ethnic groups in international relations. Ethnic 

problems after the end of the Cold War. Ethnic discrimination in the global 

community. New international protocols for issues of ethnicity. Case studies. 
 

01455345* การอานทางวิชาการทางความสัมพันธระหวางประเทศ   3(3-0-6) 

 (Academic Reading in International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  ศึกษาวรรณกรรมภาอังกฤษรวมสมัยทางความสัมพันธระหวางประเทศในประเด็น

ตางๆ วิเคราะหและถกเถียงพรอมกับตั้งคําถามท่ีเหมาะสมกับประเด็นตางๆ เปนภาษาอังกฤษ 

  Studying various types of English contemporary texts and journals in 

international relations field. Analyzing, discussing, and raising proper questions 

about assigned issues in English. 
 

01455346* เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศเบื้องตน    3(3-0-6) 

 (Introduction to International Political Economy) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  ความสัมพันธซ่ึงกันและกันระหวางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับภายในและ

ระหวางประเทศ โลกาภิวัตนและผลกระทบตอเสรีภาพในการขับเคลื่อนของรัฐและตัวแสดง

อ่ืนๆ โครงสรางสถาบันของความสัมพันธระหวางประเทศ จุดยืนของประเทศกําลังพัฒนาใน

เศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ ขอถกเถียงปจจุบันเก่ียวกับโลกภิวัตน 

  Interrelationship between politics and economics at domestic and 

international levels. Globalization and its effects on the freedom to maneuver 

of states and other actors. Institutional framework of international economic 

relations. Positions of developing countries in international political economy. 

Recent debates on globalization. 
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01455347* โลกาภิวัตนกับการเมืองโลก      3(3-0-6) 

 (Globalization and World Politics) 

 พ้ืนฐาน :01455231 

  ภาวะโลกาภิวัตนผานมุมมองของทฤษฎีตาง ๆ ทางความสัมพันธระหวางประเทศ 

ปรากฎการณระหวางประเทศตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอันเปนผลมาจากภาวะโลกาภิวัตน ผลกระทบ

ในแงบวกและแงลบของภาวะโลกาภิวัตน 

  Globalization through various theoretical perspectives in international 

theories. International phenomenon occurring as the consequences of 

globalization. Positive and negative effects of globalization. 
 

014545348* เอเชียใตในการเมืองโลก       3(3-0-6) 

(South Asia in World Politics) 

 พ้ืนฐาน :01455232 

  ภูมิหลังของภูมิภาคเอเชียใต ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคหลังจากไดรับเอก

ราช บทบาทและความสําคัญของเอเชียใตในปจจุบัน ความสัมพันธระหวางกันของประเทศใน

ภูมิภาคและความสัมพันธกับตัวแสดงระหวางประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงมหาอํานาจ 

  Background of South Asia. Regional changes after becoming 

independent states. Roles and importance of South Asia at present. Relations 

among countries within the region and relations with other international actors 

including super powers. 
 

01455431 นโยบายตางประเทศเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 

 (Comparative Foreign Policy) 

  แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการกําหนดนโยบายตางประเทศ การวิเคราะห

นโยบายตางประเทศอยางเปนระบบของกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลว กลุมประเทศกําลังพัฒนา 

และกลุมประเทศท่ีพัฒนานอย 

  Concepts and theories of foreign policy making processes. Systematic 

analysis of foreign policies of developed countries, developing countries and 

the least developed countries. 
 

01455433** สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

 (Human Rights in International Relations) 

  ความหมายและขอบเขต ขอถกเถียงถึงความเปนคานิยมสากลของสิทธิมนุษยชน 

ปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐ สิทธิ มนุษยชน ประชาคมระหวางประเทศและประเทศ

ไทย 
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  Definition and scope. Debate on of human rights as a universal value. 

Problems of human rights abuses. State Human rights, international 

community and Thailand. 
 

01455435** การศึกษาวาทกรรมในความสัมพันธระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

 (Discourse study in International Relations) 

 พ้ืนฐาน :01455434 

  ศึกษาวิเคราะหวาทกรรมทางความสัมพันธระหวางประเทศท่ีซอนอยูในวรรณกรรม

รวมสมัยและสื่อประเภทตางๆ เก่ียวกับทฤษฏีและประเด็นปญหาสําคัญทางความสัมพันธ

ระหวางประเทศ     

An analytical study of discourses in international relations, which are 

hidden in various kinds of contemporary literature and media involving 

important theories and important problem issues in international relations 
 

01455436* พลังงานกับความสัมพันธระหวางประเทศ     3(3-0-6) 

 (Energy and International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  แหลงพลังงาน ความม่ันคงทางพลังงาน ภูมิรัฐศาสตรของน้ํามัน สถาบันระหวาง

ประเทศดานพลังงาน การพ่ึงพากันดานพลังงานระหวางประเทศ เศรษฐศาสตรการเมือง

ระหวางประเทศดานพลังงาน   

Energy resources. Energy security. Oil geopolitics. International energy 

institutions. International energy interdependency. International political 

economy of energy. 
 

01455437* ความสัมพันธระหวางประเทศผานสื่อภาพยนตร    3(3-0-6) 

 (International Relations through Film) 

  ศึกษาปรากฏการณความสัมพันธระหวางประเทศผานสื่อภาพยนตร ภาพยนตรซ่ึงมี

ประเด็นท่ีหลากหลายทางดานวัฒนธรรม ทางดานศาสนาไปจนถึงประเด็นทางการเมืองและ

เศรษฐกิจระหวางประเทศ บทบาทของภาพยนตรในฐานะสื่อท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติและคานิยมของบุคคลและรัฐ 

  Study the international relations phenomenon through film. Film 

dealing with various issues ranging from culture, religion to international 

politics and economics. Roles of film as influential media in changing attitude 

and values of individuals and states. 
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01455438* การเขียนเชิงวิชาการทางความสัมพันธระหวางประเทศ   3(3-0-6) 

 (Academic Writing in International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455434 

  หลักการเขียนเชิงวิชาการสาขาความสัมพันธระหวางประเทศ โครงสรางการเขียน

งานวิชาการและบทความ พ้ืนฐานการเขียนงานวิจัยทางความสัมพันธระหวางประเทศ 

  Principles of academic writings in International Relations. Structure of 

writing academic works and papers. Foundation of writing researches in 

international relations. 
 

01455439* การพูดและการนําเสนอผลงานทางวิชาการทางความสัมพันธระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

 (Speech and Academic Presentation in International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455434 

  การเตรียมพูดสุนทรพจนและการนําเสนอทางวิชาการทางความสัมพันธระหวาง

ประเทศ โครงสรางของการนําเสนอผลงานทางวิชาการและการพูดสุนทรพจนทาง

ความสัมพันธระหวางประเทศ 

  Presentation of speeches and academic presentation in international 

relations. Structure in presenting academic papers and making a speech in 

international relations. 
 

01455491* ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางความสัมพันธระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  หลักการและระเบียบวิจัยทางความสัมพันธระหวางประเทศ การกําหนดปญหา การ

วางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอ

ถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การมใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการ

เสนอผลการวิจัย 

  Principles and research methods in International Relations, 

identification of research problems, formulation of research objectives, 

collection of data, construction of questionnaire, data analysis and 

interpretation, application of statistics for research, report writing and 

presentation. 
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01455496 เรื่องเฉพาะทางความสัมพันธระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

 (Selected Topics in International Relations) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 

  เรื่องเฉพาะทางความสัมพันธระหวางประเทศในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง

เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

  Selected topics in International Relations at the bachelor’s degree 

level. Topics are subject to change each semester. 
 

01455497 สัมมนา         1 

 (Seminar) 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางความสัมพันธระหวางประเทศในระดับ

ปริญญาตรี 

  Presentation and discussion on current interesting topics in 

international relations at the bachelor’s degree level. 
 

01488498 ปญหาพิเศษ        2 

 (Special problems) 

  การศึกษาคนควาทางความสัมพันธระหวางประเทศ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง

เขียนเปนรายงาน 

  Study and research in international relations at the bachelor’s degree 

level and compiled into written report. 
 

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 

01458271 ขอบขายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร     3(3-0-6) 

 (Scope and Theories of Public Administration) 

  ความหมาย แนวคิด และขอบขายของการบริหาร วิวัฒนาการทางการบริหาร ทฤษฎี

ทางการบริหาร วิวัฒนาการองคความรูทางการบริหารของไทย 

  Definition, concepts and scope of public administration, evolution and 

theories of public administration, evolution of body of knowledge of Thai 

public administration. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01458371 การบริหารทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 

 (Human Resource Management) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  จุดกําเนิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย ความแตกตางระหวางการบริหารงาน

บุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย หนาท่ีของการตัดการทรัพยากรมนุษย สหภาพแรงงา

นาและการจัดการทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศ 

  The origins of human resource management. The difference between 

personnel administration and human resource management. The functions of 

human resource management. Labour union and international human 

resource management. 
 

01458372 ทฤษฎีองคการและการออกแบบ      3(3-0-6) 

 (Organization Theory and Design) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  องคการ ความหมาย ประเภท ความสําคัญ พ ัฒนาการของทฤษฎีองคการ การ

ประยุกตทฤษฎีองคการในทางปฏิบัติ การออกแบบองคการ ปญหาและอุปสรรคในการ

ออกแบบองคการภาครัฐ 

  Organization, meaning, type, importance, and development of 

organization theory .Practical application of organization theory. Organization 

design. Problems and obstacles in public organization’s design. 
 

01458373 การบริหารงานองคการท่ีไมแสวงหาผลกําไร     3(3-0-6) 

 (Non-profit Organization Management) 

  ความเปนมา และคําจํากัดความขององคการไมแสวงหาผลกําไร ซ่ึงเนนท่ีปฏิสัมพันธ

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน บนพ้ืนฐานของแนวคิดองคการท่ีไมแสวงหาผลกําไร 

ครอบคลุมการจัดการองคการไมแสวงหาผลกําไร ท้ังในดานการวางแผน การดําเนินการและ

การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดตอสาธารณะ รวมท้ังบทบาท

ขององคการไมแสวงหาผลกําไรทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

  History and definition of the Non-profit organization, focusing on the 

interactions among public and private sector based on non-profit organization 

approach. View of non-profit organization management, in planning, operating 

and monitoring for transparency and optimize public interest, and their roles 

in politics, economics and society.   
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01458374 การบริหารแรงงาน       3(3-0-6) 

 (Labour Administration) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  กระบวนการบริหารแรงงานในระดับมหภาค เนนการพัฒนาฝมือแรงงาน การจาง

งาน การคุมครองแรงงาน สวัสดิการ ประกันสังคม และแรงงานสัมพันธในประเทศไทย 

  The process of labor administration at the macro level, focusing on 

skill development, employment, labor protection, welfare, social security and 

labor relations in Thailand. 

01458375 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา   3(3-0-6) 

 (Comparative Public Administration and Development Administration) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  ทฤษฎี แนวคิด พัฒนาการ สถานภาพปจจุบันและแนวโนมของการบริหารรัฐกิจ

เปรียบเทียบ วาทกรรมวาดวยการพัฒนา ทฤษฎีในการบริหารการพัฒนา บทบาทของนัก

บริหารการพัฒนา ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 

Theories, concept development, state of the art and trend in  
comparative public administration. Development discourse. Theories in 

development administration. Roles of development administration. Problems 

and obstacles  of national development. 
 

01458376 การบริหารคุณภาพในภาครัฐ      3(3-0-6) 

 (Quality Management in the Public Sector) 

  ความสําคัญและพัฒนาการของการบริหารคุณภาพ เครื่องมือตางๆเก่ียวกับการ

บริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพท่ัวท้ังองคการ การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคการ ISO 

9000, Reengineering, Six Sigma, Balanced Scorecard 

  Importance and development of quality management.Quality 

management tools. 
 

01458377 การจัดการภาครัฐ       3(3-0-6) 

 (Public Management) 

  พ้ืนฐาน: 01458271 

ประวัติและแนวคิดการจัดการภาครัฐ ความแตกตางระหวางการบริหารและการ

จัดการ เปาหมายของการจัดการภาครัฐ ทฤษฎีการจัดการท่ีมีอิทธิพลตอการจัดการภาครัฐ 

สภาพแวดลอม หนาท่ี กระบวนการ และปญหาการจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

History and concepts of public management. The difference between 

administration and management. The goals of public management. 

Management theories influencing public management. The environment, 

functions and process of public management. Problems of public 

management in Thai bureaucracy. 
 

01458378 การบริหารงานคลัง       3(3-0-6) 

 (Public Finance Administration) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคลัง สาธารณะ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

รายรับ รายจาย ภาษีอากร และหนี้ของรัฐบาล การใชนโยบายการคลังและผลกระทบตอ

เศรษฐกิจของประเทศ 

  Concepts and theories of public finance; government’s role in 

economic  system; receipt, expenditure, taxation and debt of government. 

Application of fiscal policy and its impacts on country’s economy. 
 

01458379  พฤติกรรมองคการในภาครัฐ      3(3-0-6) 

 (Organization Behavior in the Public Sector) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  ความหมายและขอบเขตของพฤติกรรมองคการในภาครัฐ พฤติกรรมในระดับปจเจก

บุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ 

  Definition and scope of organizational behavior in the public sector. 

Behavior of individual, groups, and organization. 

  Development and definition, types, and models in public policy 

analysis. Public policy making  process, policy implementation, policy 

evaluation, and impact on political, economic and social development. 
 

01458381* การสื่อสารองคกรภาครัฐ       3(3-0-6) 

 (Organization Communication in Public Sector) 

  หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหปญหาในการสื่อสารและการปฏิบัติใน

ระดับองคการ โดยขอใหความสําคัญท่ีกระบวนการติดตอสื่อสาร การจัดการองคการ 

วัฒนธรรมองคการ และอิทธิพลของสภาพแวดลอมในองคการ ท่ีสงผลตอการปรับตัวและการ

เปลี่ยนแปลงองคการ เทคโนโลยีการสื่อสารและการจัดการขอมูลขาวสาร บทบาทสําคัญท่ี

สงผลตอศักยภาพและความสําเร็จขององคกร 
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  Conceptual and principle foundations for the analysis of 

communication problem and practices at the organizational level. Emphasis is 

on communication process and organizations, organizational culture and 

influence of organizational environment on the adaptation and change in 

organizations, technology and information management, and their roles in 

enhancing the performance and success of organization. 
 

01458382** การวางแผนกลยุทธในภาครัฐ      3(3-0-6) 

(Strategic Planning in Public Sector) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคในการวางแผนนโยบายสาธารณะ การจัดการเชิงกล

ยุทธและการบริหารโครงการในภาครัฐ กรณีศึกษา 

  Theory, principles and techniques of planning; public policy, strategic 

management and project management in the public sector. Case studies.  
 

01458383 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานสาธารณะ    3(3-0-6) 

 (Public Management Information Systems) 

  องคการ การบริหารและวิวัฒนาการระบบเครือขาย โครงสรางพ้ืนฐานของเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสรางระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนและการบริหารองคการ และการ

บริหารระบบสารสนเทศ 

  Organizations, management, and the network evolution; information 

technology infrastructure; building information systems; support system and 

organization managing information systems. 
 

01458471** ความรูเบื้องตนเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 

 (Introduction to Public Policy) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  พัฒนาการและนิยาม ประเภท แบบจําลองในการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ การ

ปฏิบัติตามนโยบาย การประเมินผลนโยบาย และผลกระทบท่ีมีตอการพัฒนาการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคม 

  Development and definition, types, and models in public policy 

analysis. Public policy making  process, policy implementation, policy 

evaluation, and impact on political, economic and social development. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01458472 ภาวะผูนําในภาครัฐ       3(3-0-6) 

 (Leadership in the Public Sector) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา ประเภทและบทบาทของผูนํา ท่ีมาของอํานาจ

และอิทธิพล การประยุกตใชภาวะผูนําเพ่ือสรางความเขาใจและการประเมินพฤติ

กรรมการบริหารสั่งการในองคการของรัฐ 

  Concepts and theories of leadership. Types and roles of leader. 

Sources of power and influence. Theoretical applications of leadership to 

reach understandings and assessments of practice and behaviors in public 

organizations. 
 

01458473 การบริหารโครงการ       3(3-0-6) 

 (Project  Management) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  พัฒนาการและความหมายของการบริหารโครงการ การวิเคราะหและการบริหาร

โครงการ กรณีศึกษาการบริหารโครงการในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Development and definition of project management. Analysis and 

project management. A case study of project management in Thailand. Field 

trip. 
 

01458474** เทคนิคการวิเคราะหเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร   3(3-0-6) 

 (Quantitative Techniques in Public Administration) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  การประยุกตเทคนิคเชิงปริมาณในงานทางรัฐประศาสนศาสตร 

  Application of quantitative techniques in public administration. 
 

01458475* การประเมินโครงการในภาครัฐ      3(3-0-6) 

 (Program Evaluation in Public Sector) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  ความหมาย วัตถุประสงค ขอบเขต ประเภทและรูปแบบของการติดตาม และ

ประเมินผลโครงการ โดยครอบคลุมท้ังการประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบของโครงสราง ตลอดจนการศึกษาปญหาและอุปสรรคสําคัญ

ของการประเมินโครงการและกรณีศึกษา 
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  Meaning, objectives, scope, types and forms of project monitoring and 

evaluation. It covers evaluations of project circumstances, inputs, processes, 

outputs, outcomes, and impacts including important problem and obstacles 

in evaluations and case studies.  
 

01458476 การพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 

 (Organizational Development and Change) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  แนวคิด กระบวนการการแทรกแซงและการนําการพัฒนาองคการและการเปลี่ยนแปลง

ไปใช 

  Concepts, process, interventions for, and applications of organization 

development and change. 
 

01458477 การปรับปรุงผลิตภาพในภาครัฐ      3(3-0-6) 

 (Productivity Improvement in the Public Sector) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  สิ่งทาทายใหมีผลิตภาพในองคกรภาครัฐ การวินิจฉัยปญหาเพ่ือสรางผลิตภาพ การ

วัดผลิตภาพ การบรรลุผลสําเร็จในเรื่องผลิตภาพ กลยุทธเพ่ือสรางผลิตภาพ อนาคตเก่ียวกับ

การปรับปรุงผลิตภาพ 

Productivity challenged in public sectors. Problem diagnosis for 

establishing productivity. Productivity measurement. Achieving success of 

productivity. Strategies for establishing productivity. The future of productivity 

improvement. 
 

01458478 การจัดการความขัดแยงในภาครัฐ      3(3-0-6) 

 (Conflict Management in Public Sector) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  วิวัฒนาการความหมาย ปรัชญาแนวคิด รูปแบบและกระบวนการของการจัดการ

ความขัดแยง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการจัดการความขัดแยง การจัดการความ

ขัดแยงในระบบราชการไทย 

  The evolution, definition, philosophy, concepts and forms of conflict 

management, constructive and destructive conflict. Factors influencing the 

effectiveness of conflict management. Conflict management in Thai 

bureaucracy. 
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01458479* การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ      3(3-0-6) 

 (Public Policy Implementation) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  ขอบขาย ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ ปจจัยท่ีเอ้ือตอความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ รวมท้ังกลยุทธในการนํานโยบายไปปฏิบัติและกรณีศึกษา 

  Scope, theories, models, process and key factors to successful policy 

implementation, including policy implementation strategies and case studies. 
 

01458481 การงบประมาณสาธารณะ       3(3-0-6) 

 (Public  Budgeting) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  แนวคิดเก่ียวกับการงบประมาณสาธารณะ ความหมายและกระบวนการงบประมาณ

สาธารณะ และการงบประมาณสาธารณะของประเทศไทย 

  Concepts of public budgeting, definition and process of public 

budgeting, and public budgeting in Thailand. 
 

01458491** ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร    3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Public Administration) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร การกําหนดปญหา การวางรูปแบบ

การวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม 

การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับงานวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอ

ผลการวิจัย 

  Principles and methods in Public Administration, identification of 

research problems, formulation of research  objectives and hypothesis, 

collection of data, construction of questionnaire, data analysis and 

interpretation of statistics for research, report writing  and presentation. 
 

01458496** เรื่องเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร     3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Public Administration) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 

  เรื่องเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแต

ละภาคการศึกษา 

  Selected topics in public administration at the bachelor’s degree level. 

Topic are subject to change each semester.  
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01458497** สัมมนา         1 

 (Seminar) 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางรัฐประศาสนศาสตรในระดับปริญญา-

ตรี 

  Presentation and discussion on current interesting topics in public 

administration at the bachelor’s degree level. 
 

01458498** ปญหาพิเศษ        2 

 (Special Problems) 

  การศึกษาคนควาทางรัฐประศาสนศาสตร ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

  Study and research in public administration at the bachelor’s degree 

level and compiled into a written report. 
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กลุมวิชาเศรษฐศาสตร  (01101, 01105, 03753) 
 

01101101 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน (Introduction to Economics)   3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะเรื่องความหมายและขอบเขต

ของวิชาเศรษฐศาสตร ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และกลไกการทํางานของระบบราคา 

พฤติกรรมของผูบริโภค ตนทุน รายได และดุลยภาพของผูผลิต รายไดประชาชาติ การคลัง การเงินและระบบ

ธนาคาร การคาและการเงินระหวางประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจและการแกไข การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 
 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I (Microeconomics I)     3(3-0-6) 

 ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาท่ีของระบบ

เศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การใชอุปสงคและอุปทานในการ

ปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและตนทุนการผลิต ตนทุนในระยะสั้นและ

ระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซ่ึงเก่ียวของกับความกาวหนาและมลพิษ การกําหนด

ราคาผลผลิตในตลาดตางๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได การกําหนดคาจาง ดอกเบี้ย และ

ผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน 
 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I (Macroeconomics I)    3(3-0-6) 

 วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดรายไดประชาติ การเปลี่ยนแปลงรายได

ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวข้ึนลงในรายไดประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการ

คลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะหเงินตราและการวิเคราะหรายได การคาและการเงิน

ระหวางประเทศ การวางงานและเงินเฟอ ความจําเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 
 

01105401 เศรษฐศาสตรครอบครัว (Economics of Household Finance)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01108101 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบันท่ีมีตอมาตรฐานการครองชีพและสวัสดิการของครอบครัว 

สัมพันธภาพของรายได รายจาย และมาตรฐานความเปนอยู ความรูท่ัวไปในเรื่องการออม การลงทุน การภาษี

อากร การทําพินัยกรรม และการรับมรดก 
 

03753111 เศรษฐศาสตรจุลภาค                   3(3-0-6)  

  (Microeconomics) 

ทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน คาความยืดหยุน พฤติกรรมผูบริโภค การตัดสินใจภายใตความไม

แนนอน การผลิตและตนทุน กําไรสูงสุด ตลาดแขงขันอยางสมบูรณและตลาดผูกขาด การกําหนดราคาดุลย

ภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
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Demand and supply theories, elasticity value, consumer behavior, decision-

making under uncertainty, production and cost, maximize profit, perfectly competitive 

market and monopoly market, equilibrium price, and efficiency of economic system. 
 

03753112  เศรษฐศาสตรมหภาค                 3(3-0-6)  

  (Macroeconomics)   

รายไดประชาชาติ เงิน ดอกเบี้ย รายได และรายจาย นโยบายการเงินและการคลัง 

ความสัมพันธระหวางประเทศ อุปสงครวม อุปทานรวม ดุลยภาพ ผลิตภัณฑ และการเติบโต การบริโภคและ

การออม การลงทุน เงินตราในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟอ เงินฝด การวางงาน ดุลบัญชีเดินสะพัด การกอหนี้

ตางประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

National income, money, interest, income and expenditure, monetary and 

fiscal policy, international relationship, aggregate demand, aggregate supply, equilibrium, 

products and growth, consumption and saving, investment, currency in economic system, 

inflation, deflation, unemployment, current account, foreign debt making, theories and 

concepts of economic development. 
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01119111 เศรษฐศาสตรเกษตรเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

 (Introduction to Agricultural Economics) 

    พ้ืนฐาน :  01108101 

 สิ่ ง เร งและสิ่ งจํา เปนในการพัฒนาการเกษตรของประเทศกําลั งพัฒนา บทบาทของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร ทุน และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสราง

ทางเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย การผลิตทางเกษตร การบริโภคผลผลิตอาหาร อุปสงคและอุปทาน

และราคาผลผลิตเกษตร สหกรณการเกษตรในประเทศไทย สินเชื่อเกษตร ตลาดเกษตร หลักการผลิต ตนทุน

การผลิต อุปทานและรายได หลักการทําใหไดกําไรในการผลิตทางการเกษตรสูงสุด หลักการจัดการธุรกิจ

การเกษตรและปญหาในการคาเกษตรกรรม 
 

01119221 หลักการจัดการฟารม (Principles of Farm Management)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน :  01119111 

 กระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการธุรกิจฟารมแบบครอบครัวและแบบการคา หลักทฤษฎี

เศรษฐศาสตรท่ีสามารถนํามาประยุกตในการจัดการธุรกิจฟารม การวิเคราะหสถานภาพดานการเงินและการ

คลัง การวัดผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจฟารม การวิเคราะหและการวางแผนการทําฟารม และการจัด

งบประมาณฟารม การจัดรูปแบบของหนวยธุรกิจฟารม การจัดการกิจการปลูกพืช เลี้ยงสัตว แรงงาน สัตวใช

งาน เครื่องมือจักรกล อาคารโรงเรือนและการจัดสรรทรัพยากรน้ํา การตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจฟารมดาน

การผลิตและการตลาดภายใตการเสี่ยงและความไมแนนอน 
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01130112 การบัญชีข้ันกลาง I (Intermediate Accounting I)    3(3-0-6) 

    พ้ืนฐาน : 01130111  

 หลักการบัญชีสินทรัพย การจําแนกประเภทตางๆ ของสินทรัพย การตีราคา การหามูลคาของ

สินทรัพย และการแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน 
 

01130171 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)     3(3-0-6) 

 หลักการบัญชีท่ัวไป วิธีการบันทึกบัญชีข้ันตนเก่ียวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ  

เงินลงทุน สินทรัพยท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การจัดทํารายงานทางการเงิน 

หลักการบัญชีตนทุน 
 

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ (Management Accounting)   3(3-0-6)

พ้ืนฐาน : 01130171 

 บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนตามกิจกรรม

งบประมาณ งบประมาณยืดหยุนได การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การ

จัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
 

01130211 การบัญชีข้ันกลาง II (Intermediate Accounting II)    3(3-0-6) 

    พ้ืนฐาน : 01130111  

  หลัก และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของกิจการ หางหุนสวน

และบริษัทจํากัด การแสดงและ การวัดมูลคา การนําเสนองบการเงิน 
 

03760111 หลักการบัญชีเบ้ืองตน (Fundamental Accounting Principles)  3(2-2-5) 

 ความหมาย วัตถุประสงคและบทบาทของการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี แมบทการบัญช ี

หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู วงจรบัญชี งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซ้ือมา

ขายไป ภาษีมูลคาเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ การควบคุมเงินสดและระบบเงินสดยอย ระบบใบสําคัญ กรณีศึกษา

การจัดทําบัญชีเสมือนจริง 
 

03760112 หลักการบัญชีช้ันกลาง I (Principles of Intermediate Accounting I) 3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760111 

ความหมาย แนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การรับรูรายการ 

การวัดมูลคา การตีราคา และการดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสินทรัพย

และรายการท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยในงบการเงิน 
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03760171 หลักการบัญชี (Principles of Accounting)     3(3-0-6) 

 ความหมาย แนวคิด และความสําคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี วงจรบัญชี 

หลักการวัดผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจ

บริการและธุรกิจซ้ือมาขายไป การบัญชีสําหรับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ 
 

03760211 หลักการบัญชีช้ันกลาง ll (Principles of Intermediate Accounting II)    3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760111 

 หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับหนี้สินและสวนของเจาของ การจําแนกประเภท การรับรู

รายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลหนี้สิน การบัญชีเก่ียวกับการจัดตั้ง

กิจการ การดําเนินงาน การแบงผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ การเลิกกิจการและการชําระ

บัญชีของหางหุนสวน การบัญชีเก่ียวกับบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการสวน

ของเจาของ และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 
 

03760221 หลักการบัญชีช้ันสูง I (Principles of Advanced Accounting I)   3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 

 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและขอผิดพลาดงบการเงินระหวาง

กาล การบัญชีสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราระหวางประเทศและการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

การแปลงคางบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญและสาขาท้ังในและตางประเทศ สัญญากอสราง ธุรกิจฝากขาย 

ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจใหเชา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ 
 

03760222 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)      3(3-0-6) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760111 

 พระราชบัญญัติการบัญชี แนวคิดการวัดผลการดําเนินงานทางการเงิน การบัญชีสําหรับกิจกรรม

การดําเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน เทคนิคการนําเสนอและการทําความเขาใจงบการเงิน และการ

ควบคุมภายในเบื้องตน 
 

03760231 หลักการบัญชีตนทุน I (Principles of Cost Accounting I)   3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760112 

 ความสําคัญและบทบาทของบัญชีตนทุนในองคการ กฎหมายท่ีเก่ียวของ การจัดการและวิธีการ

บัญชีสําหรับวัตถุดิบ คาแรง คาใชจายการผลิต ผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยไดเศษซากของเสีย งานตอง

แกไข หนวยเพ่ิม หนวยยุบ พฤติกรรมและการประมาณการตนทุน การปนสวนตนทุนในลักษณะตางๆ บัญชี

ตนทุนในอุตสาหกรรมตางๆ ตนทุนจริง ตนทุนปกติ ตนทุนมาตรฐาน ตนทุนฐานกิจกรรม 
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03760271 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ       3(3-0-6) 

 (Accounting for Business Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 

 ความหมายและความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ เพ่ือกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ 

ปญหาและการประยุกตการบัญชีตนทุน การบัญชีตนทุนกิจกรรม และการบัญชีการเงินเพ่ือการวางแผน 

ตัดสินใจ และควบคุมทางธุรกิจ การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหเพ่ือเลือกโครงการลงทุน และการวัดผล

การดําเนินงาน 
 

03760272 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว     3(2-2-5) 

 (Accounting for Hospitality and Tourism Business Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 

 เครื่องมือทางการบัญชีบริหารประยุกตใชสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว โดยมุงเนนระบบ

รูปแบบทางการบัญชีสําหรับการดําเนินงานทางดานโรงแรมและทองเท่ียว การวางแผนตนทุนผลิตภัณฑและ

ราคาขาย บัญชีตามความรับผิดชอบ การใชขอมูลทางบัญชีเพ่ือการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ

ดําเนินงาน การตัดสินใจ การวิเคราะหโครงการลงทุน 
 

03760273 การบัญชีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส      3(3-0-6) 

 (Accounting for Logistics Management) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 

 ความหมายและความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส การประยุกตการบัญชีตนทุน 

การบัญชีตนทุนกิจกรรม และบัญชีการเงินในการดําเนินกิจการธุรกิจโลจิสติกสเพ่ือการวางแผน การตัดสินใจ

และควบคุมทางธุรกิจ การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหเพ่ือเลือกโครงการลงทุน และการวัดผลการ

ดําเนินงาน 
 

03760321 หลักการบัญชีช้ันสูง II        3(3-0-6) 

 (Principles of Advanced Accounting II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 

 แนวคิดการรวมธุรกิจและการทําธุรกิจแบบโลกาภิวัตน การรวมคา การควบรวมกิจการ การซ้ือ

กิจการ การลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย งบการเงินรวม รายการระหวางกัน การลงทุนทางออมและการ

ถือหุนระหวางกัน การบัญชีสําหรับกองทุน การบัญชีสําหรับองคกรไมแสวงหาผลกําไร 
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03760322 การบัญชีเพ่ือการบริหารความเส่ียงเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

 (Fundamental of Risk Management Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 และ 03759211 

 ความหมาย โครงสราง ประเภทของความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง แนวคิดการวัดมูลคา

และการรับรูรายการ เครื่องมือสําหรับปองกันความเสี่ยง และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงและการ

บริหารความเสี่ยง 
 

03760323 การบัญชีเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 

 (Human Resource Management Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 และ 03757112 

 ความสําคัญและการวางแผนทรัพยากรมนุษย วิวัฒนาการการบัญชีความรับผิดชอบสังคมดาน

ทรัพยากรมนุษย ตัวแบบการวัดตนทุนและคุณคาทรัพยากรมนุษย การออกแบบและประยุกตระบบบัญชี

ทรัพยากรมนุษย มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนพนักงาน การตัดสินใจท่ีอิงกับสารสนเทศ

ทรัพยากรมนุษย การรายงานความรับผิดชอบตอสังคมดาน ทรัพยากรมนุษย 
 

03760324 ระบบบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Systems)   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 หรือ 03760112 และ 03760211 

 ความรูท่ัวไป ความหลากหลาย ความแตกตาง และความสอดคลองกันของการบัญชีระหวาง

ประเทศ การจัดกลุมทางการบัญชี หลักการบัญชี การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของรายงานทางการ

เงินในแตละประเทศ การแปลงคาเงินตราตางประเทศ การบัญชีสําหรับราคาท่ีเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหงบ

การเงินระหวางประเทศ การภาษีอากรสําหรับบริษัทขามชาติ การสอบบัญชี และการประเมินผลการ

ดําเนินงาน รวมท้ังกรณีศึกษาและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

03760331 หลักการบัญชีตนทุน II (Principles of Cost Accounting II)   3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760231 

 การใชขอมูลตนทุนเพ่ือการตัดสินใจในสภาวการณท่ีแนนอนและไมแนนอน การวางแผนตนทุน

ผลิตภัณฑ การตั้งราคาผลิตภัณฑและราคาโอน การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล การดําเนินงาน 

ตนทุนเต็ม และตนทุนผันแปร ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ และกําไร  
 

03760332 การบริหารตนทุน (Cost Management)     3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

 กรอบแนวคิดการบัญชีบริหารและการควบคุม การจัดการทางดานตนทุน กลยุทธการจัดการ

ตนทุนตางๆ การวิเคราะหผลตาง ระบบการจัดการตนทุนรวมสมัย การบริหารงานแบบกระจายอํานาจและการ

ประเมินผลหนวยธุรกิจ การกําหนดราคาโอน ระบบการประเมินผลและการใหผลตอบแทน และการวิเคราะห

ตนทุนภายใตความไมแนนอน.  
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03760341 หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน      3(3-0-6) 

 (Principles of Internal Auditing and Controlling) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 แนวคิดเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการประเมินตนเอง การจัดการ

ความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน การบริหารงานตรวจสอบภายใน ข้ันตอนการตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายในและตรวจสอบภายในดานตางๆ รวมถึงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การรายงานและติดตามผลการ

ตรวจสอบภายใน บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับการสืบสวนการทุจริต 
 

03760342 การสอบบัญชี (Auditing)        3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 หลักการพ้ืนฐานของการสอบบัญชี แมบทการสอบบัญชี กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชี

และจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี หลักการควบคุมภายใน ความเสี่ยงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชี การ

วางแผนการสอบบัญชี วิธีการสุมตัวอยาง การรวบรวมและประเมินหลักฐาน การสอบบัญชี การจัดทํากระดาษ

ทําการสอบบัญชี การสอบบัญชีในกิจการท่ีประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การรายงานการสอบบัญชี การ

ตรวจสอบบัญชีภายใตขอบังคับของหนวยงานกํากับและดูแล การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
 

03760351 หลักการบัญชีภาษีอากร (Principles of Tax Accounting)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 และ 03757361 

 หลักเกณฑของพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร แนวคิดและความแตกตางระหวาง

เกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร วิธีการบันทึกบัญชี การวัดมูลคา การ

แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การจัดทํากระดาษทําการเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดตามประมวล

รัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมท้ังจัดทํารายการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ

ภาษีอากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร และการบัญชีภาษีเงินไดตามมาตรฐานการบัญชี 
 

03760361 หลักเบ้ืองตนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(2-2-5) 

 (Principles of Accounting Information Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760231 

 ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทําเอกสารทาง

ธุรกิจ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีดานรายได คาใชจาย การผลิต การบริหาร

การเงิน และรายงานการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน 

ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 
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03760362 โปรแกรมประยุกตในการบัญชี (Applications in Accounting)   3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 การปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีตางๆ รวมท้ังการควบคุมภายในเฉพาและ

ท่ัวไปทางคอมพิวเตอร 
 

03760371 การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว     3(3-0-6) 

 (Accounting and Finance in hospitality and Tourism Business) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03759211 และ 03760171 

 ความรูทางการบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว การควบคุมภายใน นโยบายราคา

และการกําหนดอัตราคาหอง การควบคุมรายไดคาหองพักและรายไดอ่ืนๆ การควบคุมลูกหนี้และสินเชื่อ การ

ควบคุมการจัดซ้ือ การควบคุมดานบุคลากร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนระยะยาวและการตัดสินใจ 

การวิเคราะหงบการเงิน ระบบบัญชีโดยใชคอมพิวเตอร และกรณีศึกษา 
 

03760421 นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี      3(3-0-6) 

 (Accounting Policy and Standards) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760221 และ 03760321 

 ประวัติและกระบวนการพัฒนาองคประกอบและโครงสรางของมาตรฐานการบัญชี แมบทการ

บัญชี นโยบายบัญชี วัตถุประสงค ขอบเขต หลักการ การรับรู การวัดมูลคา การแสดงรายการในงบการเงิน 

และการเปดเผยขอมูลภายใตมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และ

คาใชจาย รวมท้ังกรณีศึกษาและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

03760422 การบัญชีกิจการเฉพาะ (Accounting for Specific Enterprises)   3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 ลักษณะการดําเนินงานของกิจการเฉพาะ หลักและวิธีการทางการบัญชีการเงิน การบัญชีภาษี

อากร ระบบบัญชี และการควบคุมภายในเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย 

รายงานผลการดําเนินงาน การแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยขอมูลของธุรกิจเกษตร ธุรกิจโลจิสติกส และ

ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 
 

03760431 การวางแผนกําไรและควบคุม (Profit Planning and Control)   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและควบคุม รวมถึงการวัดและประเมินผล

การปฏิบัติงานขององคการประเภทตางๆ โดยเนนการควบคุมดานงบประมาณ การควบคุมทางการบริหาร

สมัยใหมโดยเนนกระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลดําเนินงาน รายงานเพ่ือการบริหาร การควบคุมและผลกระทบ

ท่ีมีตอพฤติกรรมองคการ 
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03760432 การจัดการการควบคุม (Control Management)     3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760332 

 แนวคิดบัญชีบริหารทางดานการควบคุม การจําแนกความแตกตางระหวางการปองกัน การ

ตรวจสอบและการแกไข สภาพแวดลอมขององคกรท่ีมีการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายใน การ

ตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการประเมินความเสี่ยง 
 

03760433 การบัญชีเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม       3(2-2-5) 

 (Environmental Management Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

  แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม การประเมินโครงการลงทุนทางสิ่งแวดลอม การจําแนกตนทุนสิ่งแวดลอม การจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมตอผูใชภายในและภายนอกองคการ การลดตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพดําเนินงานและการพัฒนาการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืน 
 

03760434 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Managerial Accounting)   3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

 หลักการการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ และเครื่องมือชนิดตางๆ กลยุทธองคกร การออกแบบกล

ยุทธทางดานการบัญชีบริหาร และประเด็นตางๆ ทางดานการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 
 

03760441 การใหบริการความเช่ือม่ันเชิงวิชาชีพ      3(3-0-6) 

 (Professional Assurance Services) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760342 

 ตัวแปรทางการสอบบัญชีท่ีมีความสัมพันธกัน การวิเคราะหความเสี่ยง การทดสอบการควบคุม 

การทดสอบเนื้อหาสาระ เทคนิคการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เทคนิคทางสถิติข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพ

การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ภาระความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ การใหบริการความเชื่อม่ัน

สารสนเทศดานบัญชี และการประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหขอมูลข้ันสูง 
 

03760442 การบัญชีสืบสวนเบ้ืองตน        3(3-0-6) 

 (Fundamental of Forensic Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760342 

 ความหมาย แรงจูงใจ และขอบงชี้ของงบการเ งิน ท่ีมีการทุจริต ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารและผูท่ีเก่ียวของตอการทุจริตทางงบการเงินและอ่ืนๆ การปองกันและการควบคุมการ

ทุจริตทางงบการเงิน เทคนิคและวิธีการสืบสวนทางการบัญชี การประสานความรวมมือและการรายงานผล 

มาตรฐานระหวางประเทศในการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
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03760462 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม    3(3-0-6) 

 (Information System Security and Control) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760361 

 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมการเขาถึงการรักษาความปลอดภัยดานการสื่อสาร การบริหารความ

เสี่ยง นโยบายและมาตรฐานดานความปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรม โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือความ

ปลอดภัย การเขาและถอดรหัสขอมูล ความปลอดภัยทางกายภาพ การประกันคุณภาพ ระบบสารสนเทศ และ

แผนฉุกเฉิน 
 

03760490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)       6 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนจัดทํารายงาน

และการนําเสนอ 
 

03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร       3(3-0-6) 

 (Research Methods in Managerial Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757122 

 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงาน 

และการนําเสนอผลการวิจัย 
 

03760492 สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 การอภิปรายและวิเคราะหแมบทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการประยุกตในการ

ปฏิบัติงานดานการบัญชีการเงินสําหรับองคกรประเภทตางๆ โดยใชกรณีศึกษา บทความเอกสารตางๆ ท่ี

เก่ียวของท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ หัวขอท่ีนาสนใจ รวมถึงปญหาดานการบัญชีการเงินและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

03760493 สัมมนาการภาษีอากร (Seminar in Taxation)     3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757361 

 อภิปรายและวิเคราะหประเด็นท่ีนาสนใจทางการภาษีอากรโดยใชกรณีศึกษา บทความ และ

เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนคําวินิจฉัยดานภาษีอากรและคํา

พิพากษาของศาลภาษีอากรกลางประเทศไทย 
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03760494 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน     3(3-0-6) 

 (Seminar in External and Internal Auditing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760342 

 วิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในข้ันสูงอยาง

สรางสรรคและเปนระบบ สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ

ตามหลักสากล และสามารถเสนอแนะทางออกท่ีเหมาะสมเม่ือเผชิญกับประเด็นดานจริยธรรมท่ีซับซอน 
 

03760495 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(3-0-6) 

 (Seminar in Accounting Information Systems and Technology) 

 อภิปราย วิเคราะหปญหาและประเด็นปจจุบันเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใชกับระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีโดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทยและ

ประเทศอ่ืนๆ ปญหาพิเศษดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

03760496 เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหาร       3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Managerial Accounting) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

 เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา 
 

03760497 สัมมนา (Seminar)         3 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760331 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี 
 

03760498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)        3 

 การศึกษาคนควาทางการบัญชีบริหารระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
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กลุมวิชาบริหารธุรกิจ ดานการเงิน (01131, 03759) 
 

01131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)      3(3-0-6) 

 จุดมุงหมายและหนาท่ีการบริหารทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน รวมท้ังการ

ตัดสินใจตางๆ เก่ียวกับการเงินการบริหารเงินสดและหลักทรัพยตามความตองการของตลาดการบริหารลูกหนี้

การบริหารสินคา และนโยบายอ่ืนๆ ทางการเงิน  
 

01131312 การวิเคราะหทางการเงิน (Financial Planning and Control)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01131211  

 วิธีการวิเคราะหวิจารณการเงินของหนวยงานตางๆ เทคนิคตางๆ ท่ีพึงนํามาใชในการวิเคราะห

ทางการเงิน หลักการพิจารณาใหเครดิต วิธีการแกวิกฤตการและขอผิดพลาดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแกวงการธุรกิจ

เฉพาะแหง หรือท่ัวๆ ไป  
 

01131313 การเงินบุคคล (Personal Finance)      3(3-0-6) 

 เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การจัดทํางบประมาณ การซ้ือดวยเงินสด เงินเชื่อ การ

ประกันภัย การออม การลงทุนในท่ีดิน หลักทรัพย การวางแผนทางการเงินเม่ือครบเกษียณอายุการทํางาน  
 

01131315 สินเช่ือและการเรียกเก็บเงิน (Credit and Collection)   3(3-0-6) 

 หลักและวิธีการพิจารณาใหสินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หนาท่ีและการ

บริหารงานในแผนกสินเชื่อ ขอบเขตของการใหสินเชื่อ กําหนดระยะเวลาในการใหสินเชื่อ การสืบฐานะเพ่ือให

สินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้ 
 

01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ (Business Asset Management)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01131211 

 เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียนตัวแปรตางๆ ของการจัด

การเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินคาคงเหลือ ปจจัยและทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุนสินทรัพย 

ภายใตภาวะการเสี่ยงและความไมแนนอน  
 

01131317 หลักและนโยบายการลงทุน        3(3-0-6) 

 (Principles and Policy of Investment)  

 พ้ืนฐาน : 01131211 

 หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนกับการเก็งกําไร ปจจัยชักจูงใหเกิดการลงทุน 

กรรมวิธีตางๆ และการวิเคราะหนโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน การตัดสินใจเลือกลงทุน 
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01131321 การเงินระหวางประเทศ (International Finance)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01131211 

 การดําเนินงาน นโยบาย และบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เครื่องมือในการ

ปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการสงเสริมความตกลงระหวางประเทศอันมี

ผลกระทบกระเทือนตอกําไรการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ โดยพิจารณาในแงเงินทุน ภาษีอากร แรงงาน 

ปญหาทางการตลาดและความรวมมือระหวางประเทศ การปฏิบัติงานของฝายตางประเทศของธนาคารพาณิชย 
 

01131411 การวิเคราะหหลักทรัพย (Securities Analysis)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01131211 

 ขอบเขตการวิเคราะหหลักทรัพย คุณสมบัติของหลักทรัพย ลําดับข้ันของการวิเคราะหหลักทรัพย 

การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปนผล ทฤษฎีการประเมินมูลคาหลักทรัพย 

03759211  การจัดการทางการเงิน                         3(3-0-6)  

 (Financial Management) 

ขอบเขตและบทบาทของผูบริหารทางการเงิน วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดการทาง

การเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสรางเงินทุน งบประมาณเงินทุน อัตราผลตอบแทนและ

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหลงเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการ

สินทรัพย หมุนเวียนและสินทรัพยถาวรและนโยบายอ่ืนๆ ทางการเงิน 
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กลุมวิชาบริหารธุรกิจ ดานการจัดการ (01132, 02721, 03757) 
 

01132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)    3(3-0-6) 

 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอ

การจัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ บทบาทและหนาท่ี

ทางการจัดการของผูจัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ การชักนําและการควบคุม 
 

01132142 ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย      3(3-0-6) 

 (Business and Legal Environment) 

 สภาพแวดลอมทางกฎหมายของธุรกิจ ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจในดาน

ตางๆ 
 

01132221 พฤติกรรมองคการ (Organization Behavior)    3(3-0-6) 

 หลักการจัดองคการตามทฤษฎีตางๆ ลักษณะโครงสรางขององคการแบบทางการและไมเปน

ทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุมการเรียนรู การจูงใจ สิ่งแวดลอมเก่ียวกับองคการ การแกไขความขัดแยง

ในองคการ การพัฒนาองคการ 
 

01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากร เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การเสริมสราง

ขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบ 

วินัย เทคนิคการสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ บริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแก

พนักงาน 
 

01132231 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)      3(3-0-6) 

 การนําทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใชในทางธุรกิจ การวัดคากลาง และการกระจายของขอมูล 

การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ

ไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การพยากรณ และสถิตินอน

พาราเมตริก 
 

01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม      3(3-0-6) 

 (Business and Social Responsibilities) 

 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมท่ีมีตอ

การบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของสังคม โดยจะมุงเนนถึงความรับผิดชอบของ

ธุรกิจท่ีมีตอกลุมบุคคลตางๆ ไดแก ลูกคา พนักงาน ผูลงทุน สภาพแวดลอม และประเทศชาติ 
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01132311 การจัดการสํานักงาน (Office Management)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 วิธีดําเนินงาน และการจัดการสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ งานสารบรรณ เอกสารแบบตางๆ 

การพัสดุและครุภัณฑ การจัดทํางบประมาณ การจัดเก็บเอกสาร การติดตอและประชาสัมพันธ 
 

01132312 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)    3(3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ปจจัยในการเจรจาตอรอง 

กระบวนการเจรจาตอรอง การวิเคราะหสถานการณ เพ่ือการวางแผนการเจรจาตอรอง การโนมนาวคูเจรจา

และกลวิธีในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ แนวทางการเจรจาตอรองทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม ใชกรณีศึกษา 
 

01132313 การส่ือสารองคกร (Organization Communication)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 ความสําคัญของการสื่อสารในองคกร แนวคิด หลักการ จริยธรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ ทักษะท่ี

จําเปนในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพในองคกรไทยและองคกรธุรกิจระหวางประเทศ การประยุกตใชในการ

พัฒนาวางแผน และการแกไขปญหาของการสื่อสารในองคการ 
 

01132314 สภาพแวดลอมธุรกิจ (Environment of Business)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 บรรยากาศของธุรกิจท่ัวๆ ไป ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม อิทธิพลของสภาพแวดลอมทาง

สังคมเศรษฐกิจ และการเมืองแบบตางๆ ของสถาบันธุรกิจไทย การปรับปรุงธุรกิจใหเขากับสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลง การพิจารณาถึงกฎขอบังคับโดยท่ัวๆ ไป 
 

01132315 การจัดการองคความรูในธุรกิจ (Knowledge Management in Business) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการองคความรู ขอมูล สารสนเทศ กระบวนการการ

จัดการความรู การสรางองคความรู มุมมองในดานเทคนิค มุมมองในดานองคการ มุมมองในดานการจัดการ 

การนําไปใช การประเมินผลความสําเร็จ และปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ 
 

01132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132222 

 แนวคิด หลักการ และสวนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร บทบาทของ

ผูจัดการดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

01132322 การบริหารคาตอบแทน (Compensation Management)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132222 

 หลักและนโยบายการจายคาจาง คาตอบแทน ประเภทของคาจาง คาตอบแทน การกําหนด

วิธีการจาย วิธีการปรับอัตราคาจาง คาตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบ และการใหสวัสดิการ 
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01132323 ความสัมพันธในการจางงาน (Employment Relation)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132222 

 ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธในการจางงาน องคกรของฝายลูกจาง การเจรจาตอรอง การ

จางงานและระงับขอพิพาทแรงงาน การบํารุงขวัญพนักงาน บทบาทของรัฐ นโยบายเก่ียวกับความสัมพันธใน

การจางงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

01132324 ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ (Leadership in Business Organization)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 บริบทของภาวะผูนําทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน การจัดการและภาวะผูนํา ผูนําตามแนวคิดแบบ

คลาสสิกอํานาจและอิทธิพล ผูนําแบบดั้งเดิม ผูนํารวมสมัย ผูนําเชิงกลยุทธ แนวโนมภาวะผูนําในอนาคต การ

นําการเปลี่ยนแปลงและภาวะผูตาม 
 

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

 (Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 

 พ้ืนฐาน : 01132231 

 บทบาทของการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการแกปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและการประยุกตใช

โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือสําหรับการตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ 

ความนาจะเปน การวิเคราะหแถวรอคอย การวิเคราะหมารคอฟ แบบจําลองการขนสง การควบคุมสินคาคง

คลัง การจําลองสถานการณและทฤษฎีเกมส 
 

01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 การจัดการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจในองคการ การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรขอมูล การจัดการระบบฐานความรู การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบองคกรเพ่ือการแขงขันโดยอาศัยการใชระบบสารสนเทศอยางมี

จริยธรรม 
 

01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ (Business Systems Analysis)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 เทคนิคการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน การนําระบบงานไปใช การวิเคราะหระบบงาน

ปจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงาน การควบคุมและการ

รักษาความปลอดภัยของขอมูล คอมพิวเตอรและสวนประกอบ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ (Project Evaluation in Business)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 การประเมินโครงการทางธุรกิจดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การบุคลากร และ

คุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคํานวณคาตอบแทนของโครงการ กฎเกณฑการตัดสินใจ วิธีการ

จัดเตรียมงาน การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางดานเทคนิค และสภาพแวดลอมท่ีจะอํานวยใหการ

ดําเนินงานโครงการทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

01132336 การพยากรณธุรกิจ (Business Forecasting)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132231 

 วิธีการพยากรณสถานการณทางธุรกิจ วิธีการทางสถิติและการประยุกต การวิเคราะหแนวโนม 

สหสัมพันธและการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา การสํารวจและทดสอบตลาด แบบจําลองท่ีใชในการ

พยากรณธุรกิจท่ีมีรากฐานจากพฤติกรรมการเรียนรู การสรางแบบจําลองและเทคนิคการจําลอง วิธีการ

พยากรณทางออม การประเมินผลและการปรับปรุงการพยากรณ 
 

01132339 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ     3(3-0-6) 

 (IT Application for Business Decision Making) 

 หลักการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทเชิงธุรกิจ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน

ในการวิเคราะหขอมูล และตัดสินใจปญหาทางธุรกิจ พ้ืนฐานการออกแบบและพัฒนาฐานขอมูล เพ่ือการใช

ประโยชนในการดําเนินธุรกิจ 
 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ (Business Tax System)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132142 หรือ 01453111 

 ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี 

ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและ

ภาษีท่ีจัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
 

01132344 สภาพแวดลอมทางกฎหมายคุมครองผูบริโภค     3(3-0-6) 

 (Legal Environment on Consumer Protection) 

 พ้ืนฐาน : 01132142 หรือ 01453111 

 กฎหมายธุรกิจวาดวยความรับผิดชอบของผูผลิต ผูจําหนายสินคาและบริการตอผูบริโภค สิทธิ

ของผูบริโภค การควบคุมการโฆษณา การควบคุมฉลากสินคา การควบคุมราคา การควบคุมมาตรฐานสินคา 

การปองกันการผูกขาด การสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมทางธุรกิจ การคุมครองผูบริโภคสําหรับสินคาเฉพาะ

อยาง 
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01132412 การจัดการธุรกิจขนาดยอม (Small Business Management)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 ความหมายและประเภทของธุรกิจขนาดยอม การวิเคราะหความเปนไปไดในการจัดตั้งธุรกิจ 

ลักษณะและปญหาในการจัดการงานบุคคล การเงิน การผลิต การจัดการของธุรกิจประกอบการผลิตสินคาและ

บริการรวมถึงการตลาดในธุรกิจ 
 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134211 และ 01131211 หรือ 01132221 

 กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตางๆ ในทรรศนะของผูจัดการ เพ่ือใชในการ

วางแผนการดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ 
 

01132414 การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง (New Enterprise Management)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 การจัดตั้ง วิธีการ และปญหาของวิสาหกิจแรกตั้งท่ีผูเริ่มกิจการตองประสบปญหา การจัดหา

เงินทุน การดําเนินงานเพ่ือขอรับการสงเสริม การวางแผน การขยายงานและการวิเคราะหเบื้องตน เพ่ือหา

ความเหมาะสมของโครงการตางๆ 
 

01132415 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู       3(3-0-6) 

 (Management of Learning Organization) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 ความหมายและความสําคัญขององคการเพ่ือการเรียนรู กระบวนการพัฒนาองคการเพ่ือการ

เรียนรูกระบวนการแสวงหาความรู การแบงปนความรู และการนําความรูไปประยุกตในการบริหารงาน 

ลักษณะเฉพาะท่ีบงชี้ระดับของการเปนองคการเพ่ือการเรียนรู คานิยมทางวัฒนธรรม คําม่ันของผูบริหารและ

การใหอํานาจ การสื่อสาร การถายโอนองคความรู ลักษณะเฉพาะของพนักงาน และการยกระดับผลการ

ปฏิบัติงาน 
 

01132416 การจัดการความเปล่ียนแปลงเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 

 (Integrative Approach in Change Management) 

 พ้ืนฐาน : 01132111 

 การจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทท่ีมีพลวัต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําสูกระบวนการ

จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวทฤษฎี

ใหม การพัฒนาอยางยั่งยืน แนวทางเชิงบูรณาการเพ่ือการสรางดุลยภาพขององคการในการตอบสนองตอ

กระแสโลกาภิวัตนและระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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01132421 การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132222 

 การวางแผนทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธองคการ สภาพแวดลอมภายนอกและ

ภายในองคการ การวิเคราะหและการพยากรณอัตรากําลัง การวิเคราะหงาน และการแกไขปญหาดานกําลังคน 
 

01132422 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132222 

 ข้ันตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงานและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เกณฑการวัดผลการปฏิบัติงาน 

การวางแผน เทคนิค และการออกแบบแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะหบุคลิกภาพและ

ทัศนคต ิโดยใชวิธีการเชิงปริมาณและจิตวิทยา ปญหาในการทดสอบและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

01132431 การจัดการโดยเทคนิคจําลอง (Management Simulation Techniques) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132332 

 ทฤษฎีและเทคนิคเกมเบ้ืองตนของการจัดการโดยนําเทคนิคจําลองและเกมส เพ่ือมาใชแกปญหา

การจัดการธุรกิจตางๆ ทางการเงิน การตลาด การจัดการ และการผลิต มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

01132441 สภาพแวดลอมทางกฎหมายระหวางประเทศ      3(3-0-6) 

 (International Legal Environment) 

 พ้ืนฐาน : 01132142 หรือ 01453111 

 กฎหมายธุรกิจเก่ียวกับการซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ การสั่งสินคาเขา การสงสินคาออก พิธี

การศุลกากร ภาษีศุลกากร การลงทุนระหวางประเทศ ตลาดเงินตราตางประเทศ การควบคุมการปริวรรต

เงินตรา การใหสินเชื่อการคาระหวางประเทศ การกูยืมเงินระหวางประเทศของภาคเอกชน ปญหาภาษีของ

ธุรกิจการเงินระหวางประเทศ 
 

01132442 สภาพแวดลอมทางกฎหมายทรัพยสินทางปญญา    3(3-0-6) 

 (Legal Environment on Intellectual Properties) 

 พ้ืนฐาน : 01132142 หรือ 01453111 

 กฎหมายธุรกิจวาดวยสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ การขอรับการคุมครองสิทธิ์ การโอน

สิทธิและการละเมิดสิทธิทรัพยสินในทางปญญา 
 

01132451 ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business)    3(3-0-6) 

 หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และวิธีการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศในสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหวางประเทศ การกําหนดโครงสรางองคการ การกําหนดนโยบายและ

แผนการดําเนินงานทางดานการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบขอมูลเพ่ือการบริหารธุรกิจ

ระหวางประเทศ ในสภาพแวดลอมนั้นๆ 
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01132452 การบริหารเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Management)    3(3-0-6) 

 สภาพแวดลอมในประเทศตางๆ มีผลตอการวางรูปแบบการบริหารธุรกิจอยางไร ลักษณะการ

บริหารธุรกิจในประเทศตางๆ โดยเปรียบเทียบเพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการบริหารในรูปแบบตางๆ 
 

01132490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 
 

01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Business) 

 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ ง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล 

การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 
 

01132497 สัมมนา (Seminar)         1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี 
 

01132498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)       3 

 การศึกษาคนควาทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
 

02721101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business)   3(3-0-6) 

 ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม รูปแบบขององคการธุรกิจ การ

บริหารและการจัดการธุรกิจ การผลิตและการจัดซ้ือ การตลาด การเงินธุรกิจและการลงทุน การบัญชีธุรกิจ 

การสื่อสารและการขนสง ภาษีอากรธุรกิจ การคาระหวางประเทศ การเสี่ยงภัยและการประกันภัย การจัดการ

ธุรกิจขนาดยอม กฎหมายธุรกิจ 
 

02721121 การจัดการเพ่ือการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน      3(3-0-6) 

 (Management for Social Sustainable Development) 

 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการประกอบธุรกิจ

อยางยั่งยืน สามารถสรางความสมดุลใหกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ ชวยบรรเทาปญหาการเอารัด

เอาเปรียบและความขัดแยงในสังคมอันเกิดจากผูประกอบธุรกิจซ่ึงมุงการทํากําไรสูงสุดมากกวาหลักจริยธรรม 

ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งในการผสานหลักคุณธรรมและจริยธรรมเขากับองคความรูในการจัดการธุรกิจ เปน

วิธีการจัดการธุรกิจท่ีมีเปาหมายในการเติบโตเคียงคูกับการพัฒนาของสังคม ซ่ึงจะชวยเสริมสรางความเขมแข็ง

ของสังคมใหยั่งยืนและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสูความม่ันคงตอไป 
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03757111  ธุรกิจเบ้ืองตน             3(3-0-6) 

  (Introduction to Business) 

รูปแบบขององคการธุรกิจ ความสําคัญ บทบาทและผลกระทบท่ีมีตอสังคม วัตถุประสงคของ

ธุรกิจและความสัมพันธระหวางหนาท่ีและกิจกรรมทางธุรกิจ บทบาทของแตละหนาท่ีและจริยศาสตรในการ

ดําเนินธุรกิจ 

Business organization forms, significance, roles and effects towards societies. 

Business objectives and relationships between business functions and business activities, 

roles of each function and ethics in operation business. 
  

03757112  องคการและการจัดการ                                     3(3-0-6) 

  (Organization and Management)  

พ้ืนฐาน : 03757111  

แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีองคการและการจัดการ การตัดสินใจ การ

วางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย ภาวะผูนํา การสรางแรงจูงใจ การติดตอสื่อสารใน

องคการ การจัดการความขัดแยงและการควบคุม 

Managerial concept and its evolution, organizational theory and management, 

decision-making, planning, organizing, human resource management, leadership, motivation, 

organizational communication, conflict management and its control. 
 

03757122  สถิติธุรกิจ             3(3-0-6)  

  (Business Statistics) 

การนําหลักและวิธีการทางสถิติมาใชในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความนาจะเปนและตัวแปรสุม 

การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง ทฤษฎีการแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยางและการวัดการกระจาย ชวง

ความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบประชากรสองกลุม การวิเคราะหความแปรปรวน ความ

ถดถอยและสหสัมพันธ อนุกรมเวลา การพยากรณและเลขดัชนี การทดสอบไคสแควร การประมาณคาและการ

ตัดสินใจภายใตความไมแนนอน 

Application of statistical principles and methods in business decision-making, 

probability and random variables, measures of central tendency, probability distribution 

theory, sampling random and measures of variability, confidence interval, hypothesis test, 

comparison between two populations, variance analysis, regression and correlation time 

series, forecasting and index, chi-square test, estimation and decision-making under 

uncertainty.  
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03757222  การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ                  3(3-0-6) 

 (Quantitative Analysis for Business)  

  พ้ืนฐาน : 03757122  

บทบาทและความสําคัญของการวิเคราะหเชิงปริมาณท่ีมีตอการตัดสินใจทางธุรกิจ พัฒนาการ

ของการวิเคราะหเชิงปริมาณ การควบคุมสินคาคงคลัง การโปรแกรมเชิงเสน เทคนิคการประเมินผลและ

ทบทวนโครงการ การวิเคราะหเสนทางวิกฤตและแบบมาคอรฟ แบบจําลองแถวคอย การจําลองสถานการณ

และทฤษฎีเกมส 

Roles and significance of quantitative analysis which effect the decision-making 

in business, the development of quantitative analysis, product and inventory control, linear 

programming, program evaluation and review technique, critical path method and Markovian 

analysis, queuing theory model, simulations and game theory. 
 

03757231  กฎหมายธุรกิจ                     3(3-0-6)  

 (Business Law)   

สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับกฎหมายธุรกิจและความเปนมา ประเภท

ของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการและความรับผิดทางอาญา

และแพง 
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กลุมวิชาบริหารธุรกิจ ดานการจัดการการผลิต (01133, 03761) 
 

01133211 การจัดการการผลิต (Operations Management)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01132111  

 หลักเบื้องตนและหนาท่ีในการจัดการการผลิต การวางแผนการจัดองคการ การออกแบบระบบ

การผลิต และการควบคุมการผลิตท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการศึกษานอกสถานท่ี  
 

01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

 (Introduction to Electronic Commerce)    

 บทบาทของพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ท่ี มีตอธุรกิจ แบบจําลองทางธุรกิจสําหรับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิงธุรกิจ การทํารายงานและการศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี 
 

01133317 การจัดการคุณภาพ (Quality Management)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211  

 แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือและระเบียบ 

วิธีสําหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต  
 

01133318 การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211  

 แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการหวงโซอุปทาน ระเบียบวิธีการออกแบบและการจัดเครือขาย

หวงโซอุปทาน กลยุทธการกระจายสินคา การรวมกลุมทางกลยุทธ การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ ระบบขอมูลหวงโซอุปทาน 
 

01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)     3(3-0-6) 

 หลักการจัดการโรงแรม หนา ท่ีและการดําเนินงานของแผนกตางๆ ในธุร กิจโรงแรม 

การประชาสัมพันธและสง เสริมการขาย การติดตอสัมพันธ กับโรงแรมและธุร กิจอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวของ  

มีการศึกษานอกสถานท่ี  
 

01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ (Operations Strategy)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211  

 บทบาทของกลยุทธเชิงปฏิบัติการเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขัน การวิเคราะหอุตสาหกรรม

การกําหนดรูปแบบกลยุทธเชิงปฏิบัติการท่ีเหมาะสมสําหรับองคกรและการพัฒนาสมรรถภาพของ

ระบบปฏิบัติการ 
 

 

 

 

 

 



333 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

03761111  หลักการผลิตและการดําเนินการ          3(3-0-6)  

  (Principles of Production and Operations)                 

แนวคิดทางดานการผลิตและการดําเนินการ การจัดการท่ัวไป วิธีการทางสถิติและการวัดเชิง

ปริมาณ การวางแผนและการดําเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดซ้ือ การจัดการผลิต การจัดการ

สินคาคงคลัง การจัดการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงผลิตภาพ 

Concepts of production and operations, general management, statistical and 

quantitative methods, planning and operating production activities, materials management, 

purchasing, production management, inventory management, quality control management 

and improvement of productivity. 
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กลุมวิชาบริหารธุรกิจ ดานการตลาด (01134, 03758) 
 

01134111 หลักการตลาด (Principles of Marketing)     3(3-0-6) 

 ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสําคัญ หนาท่ีและปจจัย

ทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมการตลาด และการ

วิจัยการตลาดเบื้องตน 
 

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือสินคา โดยพิจารณาถึงปจจัย

ตางๆ ท้ังในดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตลอดจนการนาเอาผลท่ีไดจาก

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาด 
 

01134311 การจัดซ้ือ (Purchasing)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซ้ือ ความรับผิดชอบของผูจัดการ งานจัดซ้ือ

ความสัมพันธของงานจัดซ้ือกับงานอ่ืนๆ ในองคการ นโยบายและระเบียบการจัดซ้ือ การจัดซ้ือแบบรวมอํานาจ

และกระจายอํานาจ การกําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีจัดซ้ือ การกําหนดขนาดของการจัดซ้ือ การเลือกแหลง

ขาย การทําสัญญาและปญหาแงกฎหมาย การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสั่งซ้ือ ตนทุน ราคา กําไร การลงทุน

และการเสี่ยงภัยการเปรียบเทียบระหวางการผลิตเอง การซ้ือ การเชา 
 

01134312 การจัดการการขาย (Sales Management)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองคการ การกําหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย การ

รับสมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสรางขวัญและกําลังใจ การวางแผน และวิเคราะหการขาย การ

ประเมินผล และการควบคุมการขายโควตาการขาย งบประมาณและคาใชจายทางการขาย การประเมินผล 

และการควบคุมการขาย 
 

01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด (Marketing Ethics)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 แนวคิดของจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดของสถาบันทางธุรกิจ ปจจัยท่ี

กําหนดจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดท่ีนําไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

ปญหาและขอโตแยงในการนําจรรยาบรรณทางการตลาดไปปฏิบัติ 
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01134315* การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

 (Marketing for Social and Environment Responsibility) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความหมายและความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิด ปรัชญาทางการตลาดท่ีมุงเนนความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สวนประสมทางการตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

การใชการจัดการทางการตลาดเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคและธุรกิจใหคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนกรณีศึกษา 
 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ (International Marketing)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐ การ

พิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การขนสง การเลือกตัวแทนจําหนาย การ

สงเสริมการวางแผน และควบคุม ปญหาและอุปสรรคในการตลาดระหวางประเทศ 
 

01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Marketing)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 การวางแผนและกลยุทธการตลาดอิเล็กทรอนิกส กลยุทธการวิเคราะหสภาพแวดลอมพฤติกรรม

ผูบริโภคการแบงสวนตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย และการกําหนดตําแหนงทางการตลาด การจัดการ

ผลิตภัณฑราคาและการจัดจําหนายผานอินเตอรเน็ต การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส และการจัดการลูกคา

สัมพันธ 
 

01134323* การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ (Strategic Marketing Planning)  3(2-2-5) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 การเขียนแผนการตลาด วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด เพ่ือใหสอดคลองตอ

สภาพการณการตลาด หรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑและสินคา พัฒนารูปแบบแผนการตลาด ประกอบดวยการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก การกําหนดตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และการวาง

ตําแหนงผลิตภัณฑ ตลอดจนการกําหนดกลยุทธสวนประสมการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ การตั้งราคา การเลือก

ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด 
 

01134324* การตลาดกีฬา (Sport Marketing)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความรูความเขาใจในการทําการตลาด และกลยุทธการตลาดสําหรับสินคาและบริการท่ีเก่ียวของ

กับอุตสาหกรรมกีฬา กลยุทธการใชกีฬาเปนเครื่องมือในการทําการตลาดสําหรับสินคาและบริการอ่ืนๆ ท่ีไมอยู

ในอุตสาหกรรมกีฬา การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององคกรกีฬา การหาผูสนับสนุน การ

ทําตราสินคาการสงเสริม การตลาดสินคา การประชาสัมพันธ การใหสิทธิ์ทางการคา และการวิจัยพฤติกรรม

ผูบริโภคสินคาท่ีเก่ียวของกับกีฬา 
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01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Policy)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 แนวความคิดตางๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา การ

กําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ การพัฒนากลยุทธการตลาด เก่ียวกับผลิตภัณฑและราคาใหสอดคลองกับวงจร

ชีวิตผลิตภัณฑการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ท่ีมีตอผลกระทบตอการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ

และราคา 
 

01134341 การจัดการชองทางการตลาด (Marketing Channel Management)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ลักษณะโครงสราง รูปแบบของชองทางการตลาด บทบาทหนาท่ีและพัฒนาชองทางการตลาดแต

ละรูปแบบ สถาบันการตลาด ขอขัดแยงและความรวมมือกันของสถาบันตางๆ การคัดเลือก การประเมินผล 

การควบคุมชองทางการตลาด ตลอดจนปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลตอการจัดการชองทางการตลาด 
 

01134342 การคาปลีก (Retailing)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก สถาบันการคาปลีก การจัดการดานการคาปลีก การ

เลือกทําเลท่ีต้ัง การจัดองคการ การจัดงานบุคคล การจัดการสินคา การตั้งราคา วิธีการสงเสริมการขายของ

กิจการคาปลีกและการใหบริการตางๆ ตลอดท้ังระบบการควบคุมดานการเงินและแนวโนมของการคาปลีกใน

อนาคต 
 

01134351 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 

 (Integrated Marketing Communication)   

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ

ประชาสัมพันธการตลาดทางตรง และรูปแบบการสื่อสารอ่ืน การสรางการรับรูตราสินคา ภาพลักษณตราสินคา

และพฤติกรรมการซ้ือ 
 

01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 กระบวนการทางการตลาดในการสรางความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคา การตัดสินใจ

โปรแกรมทางการตลาดเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรและตลาดรวมท้ังผูบริโภคและ

ผูมีสวนไดเสีย การตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหไดคุณคาเพ่ิมโดยใชกลยุทธไดกับไดกลยุทธการรักษาลูกคา การหาลูกคา

ใหม และการดึงลูกคากลับ 
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01134354 ศิลปะการขาย (Salesmanship)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักและกระบวนการเสนอขายสินคา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค การศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภค หลักจิตวิทยาเพ่ือการจูงใจซ้ือ วิธีการเขาถึงตลาดเปาหมาย การสรางคุณลักษณะและ

คุณสมบัติของพนักงานขาย เพ่ือเปนพนักงานขายท่ีดี เทคนิคการเจรจาการสรางมนุษยสัมพันธกับลูกคา ความรู

เรื่องสัญญาการซ้ือขาย 

   

01134355 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคการสงเสริมการขายท่ีมุงผูบริโภคคนกลาง และพนักงาน

ขาย การติดตอสื่อสารกับการสงเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการสงเสริมการขาย บทบาทของผูสงขาวสาร

ผูรับสารและขาวสาร การสงเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาด และการสงเสริมการขายท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 

01134356 การโฆษณา (Advertising)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 บทบาท ความสําคัญ วิวัฒนาการและแนวความคิดของการโฆษณา การจัดองคการ การโฆษณา 

หลักการจัดทําองคประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุจูงใจ การเลือกสื่อโฆษณา การวางแผนรณรงค การ

จัดทํางบประมาณ การประเมินและวัดผลการโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา 
 

01134411 การจัดการการตลาด (Marketing Management)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการตลาด นโยบายและกล

ยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาด และการสงเสริมการตลาด การวิเคราะห การ

วางแผน การควบคุมและการจัดองคการ แนวโนมของการจัดการตลาดในอนาคต รวมท้ังการวิเคราะหปญหา 

และกรณีศึกษาทางการตลาด 

   

01134412 การพยากรณการขาย (Sales Forecasting)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักทฤษฎ ีและความสําคัญของการพยากรณการขาย เทคนิคและวิธีการพยากรณ ประเภทของ

ขอมูลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความถูกตองแมนยําของการ

พยากรณ รวมท้ังการนําผลของการพยากรณไปเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด 
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01134413 การตลาดและการตัดสินใจ (Marketing and Decision Making)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความรับผิดชอบของผูบริหารการตลาดในการตัดสินใจ ปญหาทางการตลาด การจําแนกและการ

จัดลําดับขอบเขตของการตัดสินใจทางการตลาด การเลือกวิธีการแกปญหาและวิธีการตัดสินใจ การกําหนด

หลักเกณฑทางทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาการตัดสินใจทางการตลาด การตัดสินใจเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

กระบวนการการวางแผน และการตัดสินใจทางการตลาด 
 

01134421 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา (Export-Import Management) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักและการปฏิบัติในการสงออกและนําเขา กฎหมายและระเบียบขอบังคับ พระราชบัญญัติและ

ขอกําหนดในการสงออกและนําเขา วิธีปฏิบัติและเตรียมการดานเอกสาร การทําสัญญาซ้ือขาย วิธีการดาน

ศุลกากรการบรรจุหีบหอ การขนสง การชําระเงินการจัดการ และการจัดหนวยงานของแผนกสงสินคาออกและ

เขา หนวยงานของทางราชการและสถาบันเอกชนท่ีเก่ียวของกับการสงสินคา 
 

01134422 การตลาดบริการ (Service Marketing)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจําแนกประเภทพฤติกรรมผูใชบริการ สวนประสม

การตลาดของสินคาบริการ โครงสรางและการพัฒนาสถาบันท่ีประกอบธุรกิจดานการใหบริการและศึกษาธุรกิจ

บริการเฉพาะอยาง 
 

01134423* การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ (Business to Business Marketing)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักการและทฤษฎีรวมถึงกระบวนการของการตลาดธุรกิจสูธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงสินคาและบริการ

ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ความแตกตางของตลาดสินคาผูบริโภคกับสินคาธุรกิจ การวิเคราะหพฤติกรรมของ

การซ้ือโดยองคกรธุรกิจ การแบงสวนตลาด การกําหนดเปาหมาย และการวางตําแหนงสินคาธุรกิจ การ

วางแผนกลยุทธของการตลาดธุรกิจ การวางแผนและควบคุมสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ การจัดการความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเพ่ือการวางแผนและการดําเนินการตลาดธุรกิจ 
 

01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ      3(3-0-6) 

 (Product Development and Design) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความสัมพันธระหวางการตลาด การออกแบบและการผลิตเพ่ือการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ

เขาสูตลาด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดความตองการของลูกคา การไดมาซ่ึงความคิดเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑสถาปตยกรรมผลิตภัณฑ การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและเพ่ือการผลิต การนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด 

การติดตามและการประเมินผล 
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01134432 กลยุทธราคา (Price Strategy)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 แนวคิดดานราคา การบริหาร การตั้งราคาใหมีประสิทธิภาพ ความรูดานเศรษฐศาสตรในการตั้ง

ราคาความเขาใจพฤติกรรมลูกคาในการต้ังราคา บทบาทของตนทุนตอการตัดสินใจตั้งราคาและการวิเคราะห

ความสามารถทางการแขงขันในการทํากําไรทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ การตั้งราคากฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับกลยุทธการตั้งราคา 
 

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส (Principles of Logistics Management)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป แนวความคิดลอจิ

สติกสแบบผสมผสานโดยเนนกิจกรรมลอจิสติกส หลักการจัดการกลยุทธลอจิสติกสในยุคโลกาภิวัตน 
 

01134490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)     3(3-0-6) 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 
 

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด (Research Methods in Marketing) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาด การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถามการวิเคราะหและตีความ ขอมูลการ

ใชสถิติสําหรับการวิจัยการเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 
 

01134497 สัมมนา (Seminar)         1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางทางการตลาดในระดับปริญญาตรี 
 

01134498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)       3 

 การศึกษาคนควาทางการตลาดระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
 

03758111  หลักการตลาด                                        3(3-0-6)  

 (Principles of Marketing)   

ความหมายและแนวคิดดานการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การ

แบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การกําหนดกลยุทธ และสวนประสมทางการตลาด 

Definitions and marketing concepts, marketing process, consumer behavior, 

market segmentation, selecting target market, designing strategies and marketing mix. 
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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว (03763) 
 

03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourism Business)  

ผลของโลกาภิวัฒนท่ีมีตอธุรกิจการทองเท่ียว ประเภท และโครงสรางของธุรกิจการทองเท่ียว 

พฤติกรรมนักทองเท่ียว อุปสงค และอุปทาน นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการทองเท่ียว การวิจัยดาน

การทองเท่ียว แนวโนมของธุรกิจการทองเท่ียว 

Impact of globalization on the tourism industry. Types and structures of tourism 

business. Tourist behavior. Demand and supply. Policies, planning and development of 

tourism. Tourism research. Trends of tourism business. 
 

03763212 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourist Behavior)  

การวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเท่ียว ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ 

รูปแบบพฤติกรรมนักทองเท่ียว ตลาดนักทองเท่ียว และแนวโนม 

Analysis of tourist behavior. Internal and external factors effecting decision-making 

process. Patterns of tourist behavior. Tourist market and trends. 
 

03763213* ระบบการขนสงในการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Transportation Systems in Tourism)  

      แนวคิด และความเขาใจเก่ียวกับระบบการขนสงในการทองเท่ียว ลักษณะและรูปแบบของระบบการ

คมนาคมขนสงในการทองเท่ียว เสนทางคมนาคมขนสงประเภทตางๆ ระบบการคํานวณคาโดยสาร การจัดการ

ขนสงเพ่ือการทองเท่ียว การพัฒนารูปแบบการขนสงเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว แนวโนมและโอกาสในการพัฒนา

ระบบการขนสงทางการทองเท่ียวสูสากล 

Concepts and understanding about transportation systems in tourism. Characteristics 

and types of transportation systems in tourism. Various transportation routes. Fare calculating 

systems. Transportation management for tourism. Transport model development to attract 

tourists. Trends and opportunities in developing transport systems to international tourism. 
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03763214* การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว          3(3-0-6) 

 (Personality Development for Service in Hotel and Tourism 

Business) 

 

ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว การแตง

กาย การติดตอสื่อสาร การตอนรับ อิริยาบถ มารยาทตางๆ และการพัฒนาอารมณเพ่ือการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

การสรางความพึงพอใจและความประทับใจตอลูกคา และการจัดการขอรองเรียนของลูกคาท่ีเกิดข้ึนในงาน

บริการ 

  Theories, concepts, and methods of personality development for service in hotel and 

tourism business. Attires, communications, greetings, manners, courtesies, and emotional 

development for excellent service. Creating customer satisfaction and impression and 

managing customer complaint in service tasks. 
 

03763222** บุคลากรสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                    3(3-0-6) 

 (Human Relations in Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

สภาพแวดลอมของการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรม และทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม และการพัฒนาอาชีพ ผลตอบแทน การสรางแรงจูงใจ และ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การสราง

ทีม และการควบคุม  

Environment of human resource management in hotel and tourism industry. Human 

resources management. Planning, recruiting, selection, training, and career development. 

Compensation, motivation, and performance appraisal. Information technology in human 

resource management. Labor relations. Team building and control. 
 

03763243** การจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 (Airline Business Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

องคประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตรการบิน สิทธิทางการบิน สายการบิน และเครือขายการ

บิน ระบบการสํารองท่ีนั่ง และจําหนายบัตรโดยสาร การบริการผูโดยสาร ระเบียบพิธีเขาออกระหวางประเทศ 

ระเบียบพิธีศุลกากร การขนสงสินคาทางอากาศ การตลาด การจัดการงานบุคคล แนวโนมในอุตสาหกรรมการ

บิน 

Airline industry components. International air geography. Freedoms of the air. Airlines and 

network. Reservation ticketing system. Passenger services. Immigration and customs clearance.   

Air cargo.    Marketing.   Personnel management.   Trends in airline industry. 
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03763252** การจดัการงานบริการสวนหนา 3(3-0-6) 

 (Front Office Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการหองพัก ระบบการสํารองหองพัก การจัดสรรหองพัก อัตราคาหองพัก การ

ตอนรับ การลงทะเบียน การบริการดานสัมภาระ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร การชําระเงิน การ

ประสานงานกับแผนกตางๆ การจัดการดานความปลอดภัย การสรางมาตรฐาน และการจัดการคุณภาพของงาน

บริการสวนหนา 

Concepts of room management. Reservation systems. Room assignment. Room rates. 

Reception. Registration. Luggage handling service. Information technology in communication. 

Payment. Coordination with other departments. Safety and security management. 

Standardization and quality management in front office. 
 

03763253** การจัดการงานแมบาน 3(3-0-6) 

 (Housekeeping Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

การออกแบบ และจัดองคการในโครงสรางของงานสวนแมบาน ลักษณะของบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิผล การพัฒนาทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากร การจัดการสินคาคงคลัง และเครื่องมือ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย และการควบคุมการดําเนินการ 

Designing and organizing housekeeping structures. Characteristics of efficient staff. 

Development of housekeeper skills and behavior. Management of inventory and equipment. 

Human resource management and operational control. 
 

03763254** การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

 (Food and Beverage Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการดานอาหาร และเครื่องดื่ม ความคาดหวังของลูกคา การดําเนินงาน และการ

ควบคุมคุณภาพ การตลาด การเงิน การจัดการดานอาหาร และเครื่องดื่มในธุรกิจ และองคกรตางๆ กรณีศึกษา 

Concepts of food and beverage management. Customer expectation. Quality operations 

and control. Marketing. Financial. Food and beverage management in businesses and 

organizations. 

 Case studies. 
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03763271* การจัดการอาหารทองถิ่นและนานาชาติ 3(3-0-6) 

 (Local and International Cuisine Management)  

ความหมายของอาหารทองถ่ินและอาหารนานาชาติ ระบบอาหาร แนวคิดการจัดการดานการอาหารทองถ่ินและ

นานาชาติในธุรกิจบริการและการทองเท่ียว การจัดการขยะและของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินการ  สุขอนามัยใน

การประกอบอาหารและการบริการอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  การพัฒนารายการ

อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลคาและสุนทรียภาพในการรับประทานอาหาร  การพัฒนาชุมชนดวยอาหาร การศึกษานอก

สถานท่ี 

         Meaning of local and international cuisine. Food system. Concept of managing the 

local and international food in service business and tourism. Garbage and waste management 

resulting from the operation. Cooking hygiene and food service. Food standards and relevant 

regulations. Menu development to add value and aesthetic in eating. Community 

development through food. Field trip required. 
 

03763315** จริยศาสตรในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Ethics in Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ(Organization and Management)  

หลักจริยศาสตรในธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม การใชหลักจริยศาสตรประกอบการตัดสินใจ การ

นําหลักจริยศาสตรมาใชในอุตสาหกรรมโรงแรม และทองเท่ียวอยางมีประสิทธิผล 

Principles of ethics in business and social responsibilities. Use of ethics in decision-

making. Effectiveness of ethics implementation in hotel and tourism industry. 
 

03763316* การเรียนรูขามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการการทองเท่ียวในอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Cross-cultural Learning for Tourism Management in ASEAN)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business)  

วิวัฒนาการและความสําคัญของการจัดตั้งกลุมอาเซียน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ประชากรศาสตร 

ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมของแตละประเทศในประชาคมอาเซียน ความสัมพันธระหวาง

ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกและการจัดการการทองเท่ียวแนวโนมความรวมมือระหวาง

สมาชิกอาเซียนและโลก 

Evolution and significance of ASEAN establishment. Physical, demographical, historical, art, 

and cultural characteristics of individual countries in the ASEAN community. Relationships 

between cultural characteristics of country members and tourism management. Collaborative 

trends between ASEAN members and the world. 
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03763323** การจัดการทางการตลาดในธรุกิจโรงแรมและทองเท่ียว                     3(3-0-6) 

 (Marketing Management for Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03758111 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

แนวคิดดานการจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจโรงแรม และทองเท่ียว การวางแผน      กลยุทธการตลาด 

การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศการตลาด การวัดอุปสงคของตลาดบริการ การพัฒนา

กลยุทธการตลาด โปรแกรมทางการตลาด การจัดองคการ การประเมินผล และการควบคุมกิจกรรมทางการ

ตลาด การวิเคราะหปญหาทางตลาด และกรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรม และบริการ 

Concept of marketing management for hotel and tourism business, planning marketing 

strategies, analyzing marketing opportunity. Management of marketing information, 

measurement of service market demand, developing in marketing strategies, marketing 

program organizing, evaluating, and controlling marketing activities. Analysis of marketing 

problems and case studies on hotel and tourism business. 
 

03763324* การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Service Quality Management in Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business) 

ความหมายของการบริการ ระบบการสงมอบบริการ แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพการบริการ 

การประเมินผลและการวัดผลของการบริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

       Meaning of service. Service delivery systems. Concepts and theories of service quality 

management. Evaluation and measurement of service and service quality improvement in 

hotel and tourism business. 
 

03763332* การจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 

 (Agro Tourism Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

ความหมาย และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงเกษตร ประเภทของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การ

จัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับการทองเที่ยว การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิง

เกษตรเพื่อดึงดูดนักทองเที ่ยว แนวทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง เกษตรอยางยั ่งยืนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กลยุทธในการสราง

นวัตกรรมทางดานการเกษตรสูระดับโลก  

   Meaning and forms of agro tourism. Types of agro tourism attractions. Agro tourism 

management. Agricultural products and tourism. Development of agro tourism models to attract 

tourists. Guideline in developing sustainable agro tourism according to the philosophy of sufficient 

economy by His Majesty the King. Strategy in creating global agricultural innovation. 
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03763333* นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Recreation for Tourism)  

ความหมายของนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ

ทองเท่ียว ทักษะและจิตวิทยาการเปนผูนํา การประยุกตและการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการทองเท่ียว

รูปแบบตาง ๆ วิธีสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองตอกิจกรรมของนักทองเท่ียว การฝกเปนผูนํากิจกรรม

นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว 

       Meanings of recreation for tourism. Types and forms of recreation activities for tourism. 

Skills and psychology of leadership. Application and use of recreation activities for various 

forms of tourism. Observation of tourist behaviors and responses to the tourist activities. 

Leadership training of recreation activities for tourism. 
 

03763334* การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Health Tourism)  

แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แหลงทองเท่ียวจุดหมายปลายทาง

และพฤติกรรมของนักทองเท่ียว ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ธุรกิจการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพ แนวโนมการตลาดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

       Concepts, meaning, types and forms of health tourism. Tourism attractions, tourist 

destinations and behaviors. Health products and health tourism activities. Business of health 

tourism. Trends of health tourism market in national and international levels. 
 

03763335* การจัดการทองเท่ียวเชิงกีฬา 3(3-0-6) 

 (Sport Tourism Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงกีฬา ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวกับการกีฬา 

แหลงทองเท่ียวเชิงกีฬา การจัดการดานการตลาดสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวเชิงกีฬา การบริหารเชิงกลยุทธ

สําหรับการทองเท่ียวเชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงกีฬาอยางยั่งยืนในประเทศไทย 

       Meaning, types and forms of sport tourism. Relationship between tourism and sports. 

Sport tourism attractions. Marketing management for sport tourism business. Strategic 

management for sport tourism. Guidelines in developing sustainable sport tourism in Thailand. 
 

03763338* การทองเท่ียวเฉพาะกลุม 3(3-0-6) 

 (Niche Tourism)  

ลักษณะและประเภทของการทองเท่ียวเฉพาะกลุม ผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมทองเท่ียวการตลาดเพ่ือ

การทองเท่ียวเฉพาะกลุม การวางแผนและการดําเนินงานดานการทองเท่ียวเฉพาะกลุม กรณีศึกษาและแนวโนม 
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Characteristics and types of niche tourism. Stakeholders in tourism industry. Marketing for 

niche tourism. Planning and operation study in niche tourism. Case studies and trends. 
 

03763341** การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Management and Operations in Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ 

 (Principles of Production and Operations) 

พัฒนาการของธุรกิจนําเท่ียว โครงสรางองคกรธุรกิจนําเท่ียว การจัดตั้ง การดําเนินงาน ระบบการสํารอง 

เทคนิคในการเขียนรายการนําเท่ียว การคิดตนทุน และการกําหนดราคาขาย การตลาด และการเงินของธุรกิจ

นําเท่ียว และการฝกปฏิบัติ 

Development of tour business. Organization structure of tour business. Establishment, 

operations, reservation system. Itinerary writing techniques. Costing and pricing. Marketing and 

financing in tour business and practical training. 
 

03763342** มัคคุเทศก 3(3-0-6) 

 (Tour Guide)  

บทบาท ความรับผิดชอบ และลักษณะเฉพาะของมัคคุเทศก ระเบียบวิธีการเขาออกราชอาณาจักร 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศก การศึกษานอกสถานท่ี 

Roles, responsibilities and quality specification of a tour guide. Immigration process and 

regulations. Laws concerning the tour guide. Field trip required. 
 

03763344* การจัดการธุรกิจกอลฟ 3(3-0-6) 

 (Golf Business Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

แนวคิด และความสัมพันธของการจัดการกอลฟในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมและการทองเท่ียว 

รูปแบบของการจัดการธุรกิจกอลฟ การดําเนินงานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสโมสรกอลฟ การจัดการ

ทัวรกอลฟ บุคลากรดานกอลฟและนักกอลฟมืออาชีพ บทบาทของสมาคมกอลฟในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

     Concepts and relationships of golf management in the service industry, hotel and 

tourism. Forms of golf business management. Operations and facilities in the golf business. 

Golf tours management. Golf staff and professional golfer. Roles of golf association in tourism 

industry. 
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03763345** การจัดการธุรกิจเรือสําราญ 3(3-0-6) 

 (Cruise Business Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

พัฒนาการของธุรกิจเรือสําราญ รูปรางลักษณะของเรือ องคประกอบ และธุรกิจท่ีเก่ียวของ เสนทาง

เดินเรือ งานบริการสวนตางๆบนเรือ การวางแผน และการตลาด            การจัดการบุคลากร และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

Development of cruise business. Structure of ships. Components and related business. 

Cruising routes. Functional divisions on the cruise. Planning and marketing. Personnel 

management and related laws. 
 

03763346** การจัดการธุรกิจแสดงสินคาและนิทรรศการ 3(3-0-6) 

 (Trade Fair and Exposition Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

ประเภทของธุรกิจการแสดงสินคา องคประกอบของธุรกิจ การวิเคราะหลูกคา การจัดแสดงสินคา และการ

ออกแบบพ้ืนท่ีแสดงสินคา อุปกรณ และเทคโนโลยี การกําหนดราคา และการขายพ้ืนท่ี การบริหารจัดการ

ภายในงาน การประเมินผลการจัดงาน กฎระเบียบพิธีทางศุลกากร หนวยงานของรัฐ และองคกรท่ีเก่ียวของ 

แนวโนมอุตสาหกรรม 

Types of trade fair. Business components. Customer analysis. Booth display and design. 

Equipment and technology. Pricing and selling. On-site management. Post evaluation. 

Customs clearance. Government and related organizations. Industrial trends. 
 

03763347** การจัดการการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล  3(3-0-6) 

 (Incentive Travel Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business) และ 

                          03763212 พฤติกรรมนักทองเท่ียว (Tourist Behavior) 

ลักษณะ และประเภทของการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล แรงจูงใจในการใหรางวัล ผูท่ีมีบทบาทใน

อุตสาหกรรม การวิเคราะหลูกคา การกําหนดแนวคิดของงาน การเลือกสถานท่ีจัดงาน การควบคุมงบประมาณ 

การวางแผนดานการตลาด และแนวโนมของธุรกิจ 

Characteristics and types of incentive travel.  Reward  motivation.  Key players in the 

industry. Customer analysis, Theme creating, Site selection. Budgeting controlling. Marketing 

plan and trends. 
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03763351** การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

 (Management and Operations in Hotel Business)  

พัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภท และแนวคิดการจัดการโรงแรม โครงสรางการจัดการ ระบบ 

และการดําเนินการ งานสวนหนา การเตรียม และการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม งานแมบาน บัญชี และการ

ควบคุม แนวโนมของอุตสาหกรรมโรงแรม 

Development of hotel industry. Types and concept of hotel management. Management 

structure. Systems and operations. Front office. Food and beverage preparation and service. 

Housekeeping. Accounting and control. Trends in hotel industry.  
 

03763355** การจัดการงานจัดเล้ียง 3(3-0-6) 

 (Catering Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

วิวัฒนาการงานจัดเลี้ยง ประเภท และรูปแบบการจัดงาน การออกแบบรายการอาหาร และเครื่องดื่ม การ

คํานวณปริมาณอาหารการควบคุมความสะอาด และความปลอดภัย การออกแบบตกแตงสถานท่ี และรูปแบบ

การจัดงาน การขาย และการรับจอง การจัดการตนทุน การวางแผนกําลังคน 

Evolution of banqueting. Types of catering. Menu design. Food quantity estimate. Food 

safety and sanitation control. Site decoration and theme design. Selling and booking. Cost 

management. Manpower planning.  
 

03763356**                           การจัดการดานบารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

 (Bar and Beverage Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับการบริการเครื่องดื่ม การออกแบบ และการจัดบาร อุปกรณ การจัดซ้ือ การจัดการสินคา

คงคลัง การเก็บรักษา การผลิต การบริการ และการตลาด 

Concepts of beverage service. Bar design and set up. Equipment. Purchasing, inventory 

management, storage, production, service, and marketing. 
 

03763357** การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Restaurant Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดดานการจัดการธุรกิจภัตตาคาร การกําหนดตลาดเปาหมาย การพัฒนาแผนธุรกิจ การวิเคราะห

ทําเลท่ีตั้ง การดําเนินการธุรกิจ การออกแบบ และการตกแตง การกําหนดรายการอาหาร และราคา การควบคุม

ตนทุน และการจัดการสินคาคงคลัง การจัดการทรัพยากรมนุษย และแนวโนมอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

 

 



349 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Concepts of restaurant management. Determination of target market. Developing 

business plan. Location analysis. Business operations. Design and decoration. Pricing and 

menu setting. Cost control and inventory management. Human resource management and 

restaurant industry trends. 
 

03763361* การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Design and Layout in Restaurant)  

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763351 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 

(Management and Operations in Hotel Business) 

       แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร การวางแผนการออกแบบและการจัดวาง การ

วิเคราะหพ้ืนท่ีวางในการจัดวางในภัตตาคาร การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณในภัตตาคาร  แนวโนมของการ

ออกแบบและจัดวางอุปกรณ ความคาดหวังและความพอใจของลูกคาท่ีมีตอการออกแบบและจัดวาง การ

บํารุงรักษาและการจัดการการประหยัดพลังงาน การควบคุมราคาการออกแบบและการจัดวาง  

       Concepts of design and layout in restaurant. Planning of design and layout. Space 

analysis in restaurant layout. Layout of tools and equipments in the restaurant. Trend of 

restaurant design and layout of tools. Customer expectation and satisfaction with the design 

and layout. Maintaining equipments and energy saving management. Cost control of design 

and layout.  
 

03763362 การวางแผนรายการอาหาร 3(3-0-6) 

 (Menu Planning)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03758111หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

พฤติกรรมของลูกคา การประเมินตนทุน การกําหนดราคาอาหาร และเครื่องดื่ม การออกแบบใบรายการ

อาหาร และเครื่องดื่ม 

        Customer behavior. Cost estimation. Pricing food and beverages. Menu setting and 

design. 
 

03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร 3(3-0-6) 

 (Food Selection and Preparation)  

หลักโภชนาการ หลักความปลอดภัย และการปองกันในการจัดเตรียม และประกอบอาหาร การวางแผนจัด

รายการอาหาร และการบริการ ประเภท และชนิดของอาหาร 

Food nutrition. Safety and prevention in food preparation and combination. Menu 

planning and service. 
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03763372* การทองเท่ียวเชิงผจญภัย 3(3-0-6) 

 (Adventure Tourism)  

ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงผจญภัย แหลงทองเท่ียวเชิงผจญภัยในประเทศ

ไทย การเดินปา การใชชีวิตในปา การสองสัตว และการใชเข็มทิศ ธุรกิจการทองเท่ียวเชิงผจญภัย การเปนผูนํา

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงผจญภัย ความรูและทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงผจญภัย แนวทางการปองกันและรักษาความปลอดภัยในการทองเท่ียวเชิงผจญภัย การอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวโนมการทองเท่ียวเชิงผจญภัย การศึกษานอกสถานท่ี 

 Meaning, types, and forms of adventure tourism. Adventure tourism attractions in 

Thailand. Trekking, living in the forest, shedding animals and using a compass. The adventure 

tourism business. Leadership in adventure tourism activities. Knowledge and skills in using 

tools and equipments for adventure tourism activities. Guidelines for prevention and security 

in adventure tourism. Conservation of nature and environment. Adventure tourism trends. 

Field trip required. 
 

03763373* การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม 3(3-0-6) 

 (Festivals and Special Events Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

 การวางแผน การออกแบบและการพัฒนา การประสานงาน และการตลาด ข้ันตอนการจัดงานเทศกาล

และงานมหกรรมทองถ่ิน การประเมินผลการจัดงานเทศกาลและงานมหกรรม 

Planning, designing and developing, coordinating, and marketing. Staging of local events 

and festivals. Evaluation of festivals and special events.  
 

03763374* การจัดการพิพิธภัณฑ  3(3-0-6) 

 (Museum Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

ความสําคัญ แนวคิด และประเภทของพิพิธภัณฑ จริยธรรมในการจัดการพิพิธภัณฑ ข้ันตอนและ

กระบวนการในการจัดการพิพิธภัณฑ เทคนิคการจัดแสดง การสื่อความหมายและการใหความรู การดูแลรักษา

ผลงานในพิพิธภัณฑ พฤติกรรมของผูเขาชมพิพิธภัณฑ การจัดเหตุการณพิเศษ กิจกรรม และสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกผูเขาชม ความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดการพิพิธภัณฑ 

การศึกษานอกสถานท่ี 

       Significances, concepts, and types of museums. Ethics in museum management. Stages 

and process in museum management. Exhibition, interpretation, and education techniques. 

Care of the museum’s collections. Behaviors of museum audiences. Organizing special events, 

activities, and facilities for museum audiences. Relationships between the museum, public and 

private sectors in museum management. Field trip required. 
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03763425* การจัดการกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                       3(3-0-6) 

 (Strategic Management in Hotel and Tourism Business) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว การกําหนด การ

วางแผนและการควบคุมกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ การ

วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ขั้นตอนในการกําหนดแผนกลยุทธ การบริหาร 

การประเมิน และการประยุกตใชกลยุทธ กรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

       Concepts and theories of strategic management for hotel and tourism business. 

Strategic determining, planning, and controlling in hotel and tourism business. Levels of 

strategic planning. Analysis and evaluation of internal and external environment. Steps of 

determining strategic plan. Administration, evaluation, and application of strategies. Case 

studies of hotel and tourism business. 

03763426 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                         3(3-0-6) 

 (Project Development in Hotel and Tourism Business) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

การพัฒนาธุรกิจโรงแรม และการทองเท่ียว การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาธุรกิจ การวางแผน 

และกระบวนการพัฒนาโครงการ การดําเนินงาน การควบคุม และการประเมินผลโครงการ 

Development of hotel and tourism business. Feasibility study in business development. 

Planning and procedures of development projects. Implementation, control and evaluation of 

project. 
 

03763427* การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว                                   3(3-0-6) 

 (Crisis Management in Tourism Industry) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

การวิเคราะหปญหาและการจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การจัดการภาวะวิกฤติดาน

ทรัพยากร การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  

       Problem analysis and crisis management in tourism industry. Resource, political, social 

and cultural, and administrative crisis management. 
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03763428             การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ                                  3(3-0-6) 

 (Marketing Planning and Development in Service Industry)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว  

(Marketing Management for Hotel and Tourism Business) 

วิเคราะหสถานการณ วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะหภาพการแขงขัน และ

วิเคราะหสภาพทางการเงินในธุรกิจบริการ การวางแผนการตลาด การกําหนดแนวทางการปฏิบัติในแผน และ

การควบคุม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

         Situation, SWOT, competition and financial analysis in service business. Marketing 

planning, implementation, and control by software.  
 

03763431** การพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืน                                                    3(3-0-6) 

 (Sustainable Tourism Management)   

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business)           

ประวัติความเปนมา และขอบเขตของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน รูปแบบของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน กลุมท่ี

มีบทบาทในการทองเท่ียวแบบยั่งยืน การจัดการในแตละสวนงาน ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ 

          History and scope of sustainable tourism. Dimensions of sustainable tourism. Key 

groups in sustainable tourism. Functional management. Relations to other sectors. 
 

03763436* การจัดการทองเท่ียวชนบท                                                                3(3-0-6) 

 (Rural Tourism Management) 

ความหมายการทองเท่ียวชนบท กรอบแนวคิดในการจัดการทองเท่ียวชนบท รูปแบบการทองเท่ียวชนบท 4 9การ

พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรในสถานท่ีทองเท่ียวชนบท การปรับปรุงการพัฒนาภาคการทองเท่ียวในชนบท 

ความสัมพันธระหวางธุรกิจทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว 4 9 การจัดการความปลอดภัยในการทองเท่ียวชนบท 

แนวโนมและอนาคตการทองเท่ียวชนบท  การศึกษานอกสถานท่ี 

 Meaning of rural tourism. Concepts in rural tourism management. Types of rural tourism. 

Development and conservation of resources in the rural tourist attraction. Improving the 

development of the rural tourism sector. Relationship between rural tourism businesses and 

attractions. Safety management of rural tourism. Trend and future of rural tourism. Field trip 

required. 
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03763437** การอนุรักษและการจัดการส่ิงแวดลอมการทองเท่ียว                                  3(3-0-6) 

 (Conservative and Tourism Environment Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business) 

แนวความคิดทางระบบสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และการทองเท่ียว ผลกระทบตอการทองเท่ียว หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ การ

วางแผน และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม หลักการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  

 Concepts of environment and ecological systems. The connection between natural 

resources,environment and tourism. Tourism impacts. Principles of environment and natural 

resource conservation. Planning and management of environment and resources. Principles of 

sustainable tourism. 
 

03763448** การจัดการธุรกิจการจัดประชุม                                                           3(3-0-6) 

 (Meeting and Convention Business) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

วิวัฒนาการการจัดการธุรกิจการจัดประชุม ประเภทของการจัดประชุม องคประกอบของธุรกิจจัดประชุม 

อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดประชุม การจัดการ และการดําเนินงาน แผนการตลาด กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

หนวยงานรัฐและองคการในการสงเสริมการจัดประชุม แนวโนมของอุตสาหกรรมการจัดประชุม 

         Evolution of meeting industry. Types of meeting and convention. Meeting and 

convention business components. Equipment and technology of meeting and convention. 

Operations and management. Marketing plan. Related legal issues. Government and related 

organizations. Trends of meeting and convention industry. 
 

03763458**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         การจัดการโรงแรมระหวางประเทศ                                                      3(3-0-6) 

 (International Hotel Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

การลงทุนและพัฒนาโรงแรมระหวางประเทศ สัญญา และระบบการจัดการ การดําเนินธุรกิจ การจัดการ

ดานทรัพยากรมนุษย การกําหนดมาตรฐานการบริการ  แนวโนมการแขงขันในอุตสาหกรรม 

          International hotel investment and development. Agreement and management 

system. International hotel operations. Human resources management. Service 

standardization. Competitive trends in the industry. 
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03763459** การจัดการท่ีพักตากอากาศ                                                              3(3-0-6) 

 (Resort Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักตากอากาศ พฤติกรรมของลูกคา การออกแบบสถานท่ีพักแบบตางๆ การพัฒนา

และการจัดการ การจัดกิจกรรมพักผอน แนวโนมอุตสาหกรรมท่ีพักตากอากาศ 

Concept of resort business. Customer behavior. Design for different resorts. Development 

and management. Arrangement of recreation activities. Trends in resort industry. 
 

03763464** การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

(Food and Beverage Cost Control) 

     3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03760171 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) และ 

                          03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ  

                  (Principles of Production and Operations) 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนทุน และยอดขาย การควบคุมการผลิตในดานตนทุน และคุณภาพของอาหาร 

และเครื่องดื่ม 

Concepts of cost control and management of sales volume. Production controls in 

relation with cost and quality of food and beverage. 
 

03763475** การจัดการสปา 3(3-0-6) 

 (Spa Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

         วิวัฒนาการของสปา ประเภทของธุรกิจสปา องคประกอบของธุรกิจสปา การจัดการและการดําเนินงาน 

การตลาดและการสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑและการจัดอาหารในสปา จริยธรรมท่ีเก่ียวของ แนวโนมของ

ธุรกิจสปา การศึกษานอกสถานท่ี 

         Evolution of spa. Types of spa business. Spa business components. Management and 

operation in spa business. Marketing and marketing promotion. Spa product and spa 

cuisine. Ethics issues. Trends of spa business. Field trip required. 
 

03763476** การจัดการทองเท่ียวทางทะเล                                                             3(3-0-6) 

 (Marine Tourism Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)          

พัฒนาการ และลักษณะของการทองเท่ียวทางทะเล ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนทางทะเล 

แนวคิดทางการจัดการการทองเท่ียวแบบยั่งยืน การวางแผน และการดําเนินงานดานการทองเท่ียวทางทะเล 

          Development and characteristic of marine tourism. Impacts on environment and marine 

ecosystem. Concepts of sustainable tourism management. Marine tourism planning and operations. 
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03763477** การจัดการสโมสร 3(3-0-6) 

 (Club Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

การบริหาร การดําเนินการ และสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสโมสร การวิเคราะหตลาด การ

จัดการดานสมาชิกสัมพันธ การจัดการอาหาร และเครื่องดื่มในสโมสร การวางแผนการผลิต และการบริการ การ

จัดการดานพนักงาน การจัดทํางบการเงิน และการควบคุมทางการเงินการจัดการในเหตุการณพิเศษ และ

กรณีศึกษา 

          Administration, operations and environment of business in club industry. Market 

analysis. Member relations management. Food and beverage management in club. Production 

and service planning. Staffing. Budgeting and financial controls. Managing of special events 

and case studies. 

03763491       ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                       3(3-0-6) 

(Research Methods in Hotel and Tourism Business) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัย  การกําหนดปญหาการวิจัยดานการดําเนินธุรกิจโรงแรมและ

ทองเท่ียว  ตลอดจนการนําเสนอและรายงานการวิจัย   

Research principles and methods. Defining research problem of hotel and 

tourism business including research proposing and presenting. 
 

03763497       สัมมนา                                                                                      1 

   (Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียวในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting issues in hotel and tourism 

business the bachelor level. 
 

03763498       ปญหาพิเศษ                                                                                       3 

  (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียวระดับปริญญาตรี  และเรียบเรียง

เขียนเปนรายงาน 

Study and research in hotel and tourism business at the bachelor degree level 

and complied into a written report. 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร (01417, 02731) 
 

01417110 คณิตศาสตรประยุกตเบ้ืองตน (Elementary Applied Mathematics)  4(4-0)  

 เมตริกซและตัวกําหนด โปรแกรมเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว 

อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต 

 

01417111 แคลคูลัส I (Calculus I)        3(3-0-6)  

 ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต คาเชิงอนุพัทธและการประยุกต 

ปริพันธและการประยุกต  

 

01417112 แคลคูลัส II (Calculus II)        3(3-0-6)  

 พ้ืนฐาน : 01417111  

 เรขาคณิตสามมิติ อนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน  

 

01417116 คณิตศาสตรประยุกตเบ้ืองตน (Introductory Applied Mathematics)   3(3-0-6) 

 กําหนดการเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว อนุพันธและการประยุกต 

ปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน 

 

01417160 คณิตศาสตรวิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)    4(4-0)  

 การอุปนัยทางคณิตศาสตร เมตริกซและตัวกําหนด ระบบพิกัดเชิงข้ัวและพิกัดฉาก ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต ผลตางอนุพัทธ การอินทิเกรต อนุกรม  

 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)    3(3-0-6) 

 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธ ปริพันธและการ

ประยุกต ระบบพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร 

 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II (Engineering Mathematics II)    3(3-0-6)  

 พ้ืนฐาน : 01417160 หรือ 01417167  

 เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร แคลคูลัสของ

ฟงกชันคาเวกเตอร 
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01417231 หลักคณิตศาสตร (Principles of Mathematics)     3(3-0-6)  

 ตรรกศาสตรสัญลักษณและวิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบจากหัวขอตอไปนี้ เซต ความสัมพันธ 

ฟงกชัน ทฤษฎีจํานวนมูลฐาน 

 

01417241 แคลคูลัส III (Calculus III)        3(3-0-6)  

 พ้ืนฐาน : 01417112  

 เวกเตอรใน 3 มิติ ฟงกชันคาเวกเตอร เวกเตอรแคลคูลัส แคลคูลัสของการแปรผัน อนุกรมอนันต  

 

01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III (Engineering Mathematics III)    3(3-0-6)  

 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว ผล

การแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยท่ีเปนอนุกรมกําลัง ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  

 

01417268 คณิตศาสตรวิศวกรรม IV (Engineering Mathematics IV)    3(3-0-6)  

 ผลเฉลยของสมการท่ีไมเปนเชิงเสนโดยวิธีกระทําซํ้า ระบบสมการเชิงเสน การหาผลเฉลย โดยวิธี

กระทําซํ้า ขอบเขตและคาโดยประมาณของคาเจาะจงของเมทริกซ การประมาณคาฟงกชั่น การอินทิเกรตเชิง

ตัวเลข วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง และปญหาคาขอบชนิด 2 จุด  

 

01417271 วิยุตคณิตเบ้ืองตน (Introductory Discrete Mathematics)    3(3-0-6)  

 ความสัมพันธ ฟงกชัน ความซับซอนเชิงคํานวณ อุปนัยเชิงคณิตศาสตรและความสัมพันธเวียน

บังเกิด หลักการนับ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟเบื้องตน ภาษาและเครื่องจักรสถานะจํากัด 

 

01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน (Introductory Linear Algebra)    3(3-0-6)  

 พ้ืนฐาน : 01417112  

 ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสนและเมทริกซ ระบบของสมการเชิงเสน คาเฉพาะเวกเตอรเฉพาะ 

การทําใหเปนแนวทแยงมุม การประยุกต 

 

01417472 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)        3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01417271  

 กราฟและกราฟยอย  ตนไม  ขายงาน  การจับคู  ทางเดินและระยะทาง กราฟระนาบ การ

ระบายสี 
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02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร  3(3-0-6) 

 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธและ

การประยุกต อินทิกรัลและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ 
 

02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731111 

 พ้ืนผิวกําลังสอง  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร อนุพันธยอยและ

การประยุกต  อินทิกรัลหลายชั้นและการประยุกต  สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน   
 

02731141 การพิสูจนทางคณิตศาสตร    3(3-0-6) 

   ขอความทางคณิตศาสตร บทนิยาม วิธี พิสูจน การนําวิธี พิสูจนไปใชในเรื่องตางๆ                           

เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีจํานวนมูลฐาน  
 

02731151 วิยุตคณิต    3(3-0-6) 

 เซต ตรรกศาสตรและฟงกชัน พีชคณิตแบบบูล ฟงกชันสวิทซ เทคนิคการนับสมการเวียนเกิด 

ทฤษฎีกราฟ และออโตเมตา 
 

02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร II    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731112 

 เรขาคณิตวิเคราะหและเวกเตอรใน 3 มิติ ระนาบสัมผัสและผลตางเชิงอนุพันธ อนุพันธระบุ

ทิศทางและเกรเดียนตเวกเตอร เคิรลและไดเวอรเจนต  อินทิกรัลตามเสน  อินทิกรัลตามพ้ืนผิว ทฤษฎี                    

บทอินทิกรัล ลําดับและอนุกรม   

 

02731221 พีชคณิตเชิงเสน  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731112 

 การดําเนินการของเมทริกซ ผกผันของเมทริกซ การดําเนินการมูลฐานและเมทริกซมูลฐาน ดี

เทอรมิแนนต ระบบของสมการเชิงเสน คาลําดับชั้น ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ เวกเตอร

เฉพาะ การทําใหเปนแนวทแยงมุม การประยุกต 

  

02731231 สมการเชิงอนุพันธสามัญ    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731112 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธท่ีมีสัมประสิทธิ์

เปนคาคงตัว ระบบสมการเชิงอนุพันธ  สมการเชิงอนุพันธท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร  การแปลงลาปลาซ 
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02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร    3(3-0-6) 

 หลักการและการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  แบบจําลองของประชากรชนิดไมตอเนื่องและ

ตอเนื่อง การวิเคราะหจุดสมดุลและความเสถียรของแบบจําลองการวิเคราะหพฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 
 

02731261 คณิตศาสตรธุรกิจ    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01417116  หรือ  01417167  หรือ  02731111 

 ลําดับและอนุกรม  การใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางธุรกิจ การวิเคราะหเสนความพอใจ

เทากันและเสนงบประมาณ ความยืดหยุน  การวิเคราะหคาสุดขีด  การหารายไดสูงสุดและตนทุนการผลิต

ต่ําสุด  ผลกระทบจากการเก็บภาษีสวนเกินผูบริโภคและสวนเกินผูผลิต  และคณิตศาสตรการเงินมูลฐาน 
   

02731321* กําหนดการเชิงเสน    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731221 

  ตัวแบบของกําหนดการเชิงเสน เซตคอนเวกซ วิธีซิมเพล็กซ ภาวะคูกันและการวิเคราะหความไว

ของการเปลี่ยนแปลง ปญหาของการขนสงและการจัดตารางงาน กําหนดการจํานวนเต็ม และการหาคาเหมาะ

ท่ีสุดของจุดประสงคหลายตัว 
 

02731322 พีชคณิตนามธรรม    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731141 

 กรุป สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป กรุปของวิธีเรียงสับเปลี่ยนและกรุปสมมาตร ทฤษฎี

บทของเคยเลย ริง ไอดีล สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของจริงอินทิกรัลโดเมน ฟลด 

 

02731323 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731221 

 ทฤษฎีเมทริกซ การแกระบบสมการเชิงเสนโดยวิธีตรง คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ วิธีการแปลง

สําหรับปญหาคาเฉพาะ ปญหาเชิงเสนกําลังสองนอยสุดวิธีการทําซํ้า 
 

02731331 สมการเชิงอนุพันธยอย    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731231 

 สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสอง ปญหาคาเริ่มตนและปญหา

คาขอบ ฟงกชันกรีน 
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02731341 การวิเคราะหเชิงจริง 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731211  และ  02731141 

 ระบบจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันความ

ตอเนื่องเอกรูป  อนุพันธ  อินทิกรัล  ลําดับของฟงกชัน การลูเขาเอกรูป      
 

02731342 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731112 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีเซต ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปรสุม 

ฟงกชันการแจกแจง ความหนาแนนของความนาจะเปนโมเมนตของตัวแปรสุม ฟงกชันแคแรกเทอริสติก  

ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนตทฤษฎีขีดจํากัดพ้ืนฐาน 
 

02731351 คณิตศาสตรเชิงการจัด 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731151 

 หลักการนับเบื้องตน  การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู สัมประสิทธิ์ทวินาม สัมประสิทธิ ์            

อเนกนาม หลักการเพ่ิมเขาและตัดออก หลักรังนกพิราบ ฟงกชันกอกําเนิดกับปญหาการนับ ความสัมพันธเวียน

เกิดกับปญหาการนับ  
 

02731371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข I 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731112 

 คาคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน  การประมาณคาในชวง การหาอนุพันธเชิง 

ตัวเลข  การหาอินทิกรัลเชิงตัวเลข  วิธีทําซํ้าสําหรับระบบสมการเชิงเสน 

 

02731372 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731221 และ 02731331 

 โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือใชในสาขาวิชาตางๆทางคณิตศาสตร พีชคณิตเชิงเสน แคลคูลัส  

สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธยอย วิธีการเชงิตัวเลข การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณเชิง

เรขาคณิตและการคํานวณเชิงพีชคณิต  รวมท้ังแคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ  การเขียนกราฟ   
 

02731373 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731151 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของกราฟ กราฟยอย กราฟระบุทิศทาง วิถี ตนไม สภาพเชื่อมโยง ขายงาน 

การจับคู กราฟเชิงระนาบและกราฟคูกัน การระบายสี 
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02731374 ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731112 

 จํานวนเชิงซอน ฟงกชันมูลฐานของตัวแปรเชิงซอน อนุพันธเชิงซอน อินทิกรัลเชิงซอน อนุกรมเท

เลอยและอนุกรมลอเรนต สวนตกคาง การสงคงแบบและการประยุกต 
 

02731441 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731341 

 ปริภูมิอิงระยะทาง  ปริภูมินอรม  ปริภูมิบานาค  ปริภูมิผลคูณภายใน  ทฤษฎี 

หลักมูลสําหรับปริภูมินอรมและปริภูมิบานาค 
 

02731461 คณิตศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731342 

 ความนาจะเปน  คาคาดหวัง มูลคาความเสี่ยง แคลคูลัสสโทแคสติก การเคลื่อนท่ีแบบบราวเนียน 

อัตราดอกเบี้ยและคาเงินปจจุบัน ตราสารอนุพันธ 
 

02731471 การวิเคราะหเชิงตัวเลข II 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731371 

 การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธสามัญแบบข้ันเดียวและหลายข้ัน การหาผลเฉลยสมการเชิง

อนุพันธยอย วิธีทําซํ้าสําหรับระบบสมการไมเชิงเสน 
 

02731472 การแปลงฟูเรียร 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731231 

 อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียรของสัญญาณท่ีตอเนื่อง และสัญญาณวิยุตและสมบัติ ดิแรคเดลตา 

การแจกแจง และการแปลงโดยนัยท่ัวไป สังวัตนาการและสหสัมพันธและการประยุกต การแปลงฟูเรียรวิยุต

และข้ันตอนวิธีเอฟเอฟที การแปลงฟูเรียรในหลายมิติและการใชในรูปภาพ   

           

02731473 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731112 

 ฟงกชันแกมมา ฟงกชันบีตา ฟงกชันคาคลาดเคลื่อน ฟงกชันเลอช็องดร ฟงกชันเบสเซล  

ฟงกชันไฮเพอรจีออเมตริก การประยุกตท่ีเก่ียวของกับฟงกชันตางๆขางตน 
 

02731474 ทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731322 

 โครงสรางเชิงพีชคณิต  สนามจํากัด  พีชคณิตแบบบูลิน  รหัสเชิงเสน  รหัสแฮมม่ิง   

รหัสโกเลย  รหัสทูริง  รหัสวัฏจักร และรหัสบีซีเอช   
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02731475 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 02731151 และ 02731373  

 เกมเชิงตั้งฉาก และทฤษฎีบทหลักมูล  เกมผลรวมเปนศูนยท่ีมีผูแขงขัน 2 คน  ผลเฉลย 

ของเกมและผลเฉลยเหมาะท่ีสุดของเกม   การแกปญหาโดยใชระเบียบวิธีพีชคณิต ระเบียบวิธีกราฟ และ

กําหนดการเชิงเสน  
 

02731490 สหกิจศึกษา 6 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการ 

จัดทํารายงานและการนําเสนอ 
 

02731496 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 

 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกตในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 
 

02731497 สัมมนา 1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรประยุกตในระดับปริญญาตรี 

 

02731498 ปญหาพิเศษ 1 - 3  

 การศึกษาคนควาทางคณิตศาสตรประยุกตในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน 

รายงาน 
 

02731499 โครงงานคณิตศาสตรประยุกต 3  

 โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตาง ๆ ทางคณิตศาสตรประยุกต 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร (01418) 
 

01418111 การใชงานคอมพิวเตอร (Computer Applications) 1(0-2-1)                                                                                     

 องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรม

ประมวลคํา ฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตอ่ืน 

01418112  คอมพิวเตอรเบ้ืองตน (Introduction to Computer) 3(2-2-5)                                                                                 

 การคํานวณ ความสามารถ และสมรรถนะของคอมพิวเตอร  การใชตรรกศาสตรในการใหเหตุผล

และการแกปญหา ข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิดของภาษาโปรแกรม การพัฒนาและ       

การประยุกตซอฟตแวร กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอรเน็ตและ

เวิลดไวดเว็บ 

01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 (Computer and Information Technology)  

 แนวคิดพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะ และสวนประกอบของ

ระบบคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ การประยุกตคอมพิวเตอร หลักการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ความม่ันคงและภาวะสวนตัว จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน (Introduction to Computer Science) 4(3-2-7) 

 พัฒนาการของคอมพิวเตอร การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร ระบบจํานวน องคประกอบของ

ฮารดแวรคอมพิวเตอร ตัววัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร ซอฟตแวรระบบ ตัวแปลภาษาและภาษา                     

การโปรแกรม การแกปญหา การออกแบบและพัฒนาข้ันตอนวิธี เทคนิคการโปรแกรมแบบโครงสราง                   

ความซับซอนในระบบคอมพิวเตอร การจัดองคการของระบบคอมพิวเตอร การตั้งชื่อ สถาปตยกรรม

ไคลเอนต-เซิรฟเวอร การทําเสมือน สมรรถนะ เครือขายคอมพิวเตอร ความทนทานตอความผิดพลาด ภาวะ

ครบหนวย ความตองกัน ความม่ันคงของสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอรแบบขนานและกระจาย การประยุกต

ระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

01418115 การโปรแกรมโครงสราง (Structured Programming) 3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 เทคนิคการเขียนรูปแบบโปรแกรมโครงสรางท่ีดี การจัดทําเอกสาร ผังควบคุม การแกจุดบกพรอง

และการทดสอบ การประมวลผลขอมูลชนิดตางๆ โครงสรางขอมูลเบื้องตน และการเรียกซํ้า 

01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming) 3(2-2-5) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418114 

การโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง ขอความสั่งรับเขา/สงออก ตัวแปร ขอความสั่งเง่ือนไข ฟงกชัน 

การกําหนดสาระสําคัญเชิงกระบวนงาน การทดสอบหนวยยอย การโปรแกรมเชิงฟงกชัน การปรากฏซํ้า

ขอความสั่งวนซํ้า โครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน การกําหนดสาระสําคัญของขอมูล การโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาส สวน

ตอประสานและการทําใหเกิดผล การรับทอด ภาวะพหุสัณฐาน การรับทอดแบบพหุคูณ และมิกซอิน 
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01418131 ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพิวเตอร (Digital Computer Logic) 3(2-2-5)                                                               

 การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องตน การแทนขอมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลงรหัส 

การแทนตัวเลขและการคํานวณ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

01418132 หลักมูลการคณนา (Fundamentals of Computing) 4(4-0-8) 

 ทฤษฎีการคํานวณเชิงวิยุต ความนาจะเปนและสถิติ การทําใหเกิดผลและการประยุกตใน

วิทยาการคอมพิวเตอร 

01418211 การโปรแกรมภาษาภาพ (Visual Programming) 3(2-2-5)                                                                                  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 แนวคิดพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษาภาพ ชนิดของขอมูล ตัวแปร แถวลําดับ โครงสรางควบคุม 

โปรแกรมยอย แฟมขอมูล ตัวควบคุม สวนตอประสานกราฟกกับผูใช การจัดการกับขอผิดพลาด 

01418212 การโปรแกรมภาษาฟอรแทรน (FORTRAN Programming) 3(2-2-5)                                                                     

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

  โครงสรางและสวนยอยของภาษาฟอรแทรน หลักการเขียนโปรแกรมภาษาฟอรแทรนและ 

การประยุกต 

01418213 การโปรแกรมภาษาโคบอล (COBOL Programming) 3(2-2-5)                                                                               

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 โครงสรางและสวนยอยของภาษาโคบอล หลักการเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล และการประยุกต 

01418214 การโปรแกรมภาษาซี (C Programming) 3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 โครงสรางและสวนยอยของภาษาซี หลักการเขียนโปรแกรมภาษาซี และการประยุกต 

01418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุโครงสรางโปรแกรมในภาษา

เชิงวัตถุ ความหมายของวัตถุและกลุมของวัตถุ คุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ กลุมวัตถุพ้ืนฐาน การสืบ

ทอด แถวลําดับการนําเอาสวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก กราฟกสการสรางและจัดการโครงสราง

ขอมูลพลวัต 

01418216 หลักภาษาโปรแกรม (Principles of Programming Languages) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

 โครงสรางการนิยามภาษา ไวยากรณและอรรถศาสตร การวิเคราะหศัพทและการแจงสวน ชนิด

และโครงสรางของขอมูล โครงสรางควบคุม โปรแกรมยอย 

 

 

 



365 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01418217 การสรางซอฟตแวร (Software Construction)         3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

 การโปรแกรมดวยภาษาเชิงวัตถุท่ีมีชนิดแบบคงท่ี ชนิด วัตถุ คลาส คลาสยอย สวนตอประสาน

คลาสเชิงนามธรรมสิ่งผิดปกติอรรถศาสตรการเรียกเมธอด ลําดับชั้นของชนิดขอกําหนดของซอฟตแวร ตัวยืนยง

ในการแทนคา การแยกคู แผนภาพการข้ึนตอกันระหวางโมดูล แผนภาพเชิงพฤติกรรม การรีแฟกเตอร แบบ

รูปการออกแบบ หลักการออกแบบเชิงวัตถุการโปรแกรมเชิงเหตุการณ การโปรแกรมในภาวะพรอมกัน 
  

01418218 การโปรแกรมภาษาลิสป (LISP Programming)        3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 แนวคิดพ้ืนฐานของการโปรแกรมเชิงฟงกชันและการดําเนินการเชิงสัญญลักษณโครงสรางและ

สวนยอยของภาษาลิสป หลักการโปรแกรมภาษาลิสป การกําหนดฟงกชันรายการและการประมวลผลรายการ

ฟงกชันเรียกซํ้า หลักการกําหนดสาระสําคัญของขอมูล แคลคูลัสแลมปดา การโปรแกรมเชิงคําสั่งในลิสป และ

การประยุกต 

01418219 การโปรแกรมภาษาโพรล็อก (Prolog Programming) 3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 พ้ืนฐานตรรกศาสตร เพรดิเคต การโปรแกรมเชิงตรรกะ โครงสรางและสวนยอยของภาษา 

โพรล็อก หลักการโปรแกรมภาษาโพรล็อก การหาผลลัพธและการรวม การแทนความรู การตรวจสอบความ

สมเหตุสมผล การคนหา และการประยุกต 

01418221 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน (Fundamentals of Database Systems) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

 แนวคิดเก่ียวกับฐานขอมูลเบื้องตน เปาหมายของระบบจัดการฐานขอมูล ความไมพ่ึงพิงของ

ขอมูล บูรณภาพและความเชื่อถือได การจัดองคการเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เคารางและเคารางยอย ตัว

แบบขอมูลเชิงลําดับชั้น เชิงขายงาน และเชิงสัมพันธ บรรทัดฐานขอมูล ภาษานิยามขอมูล พจนานุกรมขอมูล 

เครื่องชวยตอบขอซักถาม การจัดแฟมขอมูล ความปลอดภัยของแฟมขอมูล 

01418222 การประยุกตอินเทอรเน็ตเพ่ือการพาณิชย 3(3-0-6) 

 (Internet Application for Commerce) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอินเทอรเน็ต เทคนิคและเครื่องมือสําหรับอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ              

การออกแบบและการพัฒนาท่ีอยูเว็บ ธุรกิจและการพาณิชยในอินเทอรเน็ต ความปลอดภัยในอินเทอรเน็ต 

ระบบฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 

01418231 โครงสรางขอมูล (Data Structures) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

 โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธีสําหรับใชงานรายการ กองซอน แถวคอย ตนไมและกราฟ โครงสราง

แฟม และการประมวลผลแฟม 
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01418232 การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี (Algorithm Design and Analysis) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418231 

 แนวคิดพ้ืนฐานของข้ันตอนวิธี การวิเคราะหข้ันตอนวิธีในเชิงคณิตศาสตร การวิเคราะหข้ันตอน

วิธีการเรียงลําดับและการคนหาเทคนิคเชิงข้ันตอนวิธี วิธีการออกแบบข้ันตอนวิธี 

01418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมเปลือกระบบ 3(2-2-5) 

 (Unix Operating System and Shell Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 องคประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ ลักษณะการทํางาน สวนตอประสานรายคําสั่ง  

การบริหารและจัดการระบบ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน การเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ 

ความแปรผันของระบบปฏิบัติการยูนิกซ 
 

01418321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ (System Analysis and Design) 3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

 ข้ันตอนวิเคราะหเบื้องตน เครื่องมือในการวิเคราะหระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินและ

ตนไมการตัดสิน การศึกษาความเปนไปไดของปญหา การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน นําเขาสงออกและ

การออกแบบ การออกแบบวิธีการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การทําเอกสาร การนําไปใชและการ

ประเมินผล การพิสูจน การออกแบบ กรณีศึกษา 

01418322 หลักระบบสารสนเทศ (Principles of Information System) 3(3-0-6)                                                                                     

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 แนวคิดของขอมูลและสารสนเทศ การจัดองคการบริหาร โครงสรางระบบสารสนเทศ สารสนเทศ

ตามความตองการของการจัดการ แนวคิดเก่ียวกับระบบ วัฏจักรระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใชงาน

ของระบบสารสนเทศและตัวอยาง 

01418323 การออกแบบและการพัฒนาการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

 หลักการและโครงสรางพ้ืนฐานของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ตและเอ็กซทราเน็ต 

การออกแบบกระบวนการ การออกแบบการตอประสานกับผูใช ระบบความปลอดภัย ระบบการจายเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส การสรางเว็บเพจ การโปรแกรมเว็บ ซอฟตแวรเอเจนต การทําใหเกิดผลและการประเมินผลของ

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

01418324 การสรางแผนภาพขอมูล (Data Visualization) 3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

หลักการแสดงแผนภาพขอมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ การไดมาซ่ึงขอมูล การจัดระเบียบ

ขอมูล การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล การสรางแผนภาพขอมูล การประยุกต ขอมูลปริมาณมาก จริยธรรม

ดานขอมูล 
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01418325 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality Management) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 หรือ 01418222 หรือ 01418322 

 หลักการของวงชีพคุณภาพสารสนเทศ ปญหา การประเมินคา นโยบาย และการจัดการระบบ

สารสนเทศขนาดใหญ เครื่องมือ ตัวแบบ และเทคนิคในการนิยามคุณภาพสารสนเทศ การวัดผล การวิเคราะห 

และการปรับปรุง 

01418326 สถาปตยกรรมระบบจัดการฐานขอมูล 3(3-0-6) 

 (Database Management System Architecture) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

 สถาปตยกรรมของระบบจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรมของฐานขอมูลกายภาพ กระบวนการ

การสอบถามขอมูล การสํารอง การกูคืน การทําซํ้าฐานขอมูล บูรณภาพ ความม่ันคง การปรับแตง และ

เครื่องจักรฐานขอมูล 
 

01418327 ฐานขอมูลส่ือประสม (Multimedia Database)         3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

 ขอมูลสื่อประสม ขอมูลตอเนื่อง การบีบอัดขอมูล โครงสรางฐานขอมูลสื่อประสม การกําหนด

ดัชนีและการคนคืนหนวยเก็บสื่อประสม ภาษาสอบถามสําหรับสื่อประสม ระบบปฏิบัติการสําหรับสื่อประสม 

เทคนิคการสื่อสารและสงมอบ ความม่ันคงของขอมูลและการประยุกต 

01418328 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Decision Support and Business Intelligent Systems 

 แนวคิด การสรางตัวแบบ การวิเคราะห และเทคโนโลยีของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเหมือง

ขอมูลสําหรับอัจฉริยะทางธุรกิจ เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ระบบสนับสนุนการทํางานกลุม               

การจัดการความรู ปญญาประดิษฐ และระบบผูเชี่ยวชาญ 

01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4(4-0-8) 

 (Assembly Language and Computer Architecture) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 และ 01418131หรือ 01420243 

 โครงสรางของภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการกําหนดเลขท่ีอยู แฟมขอมูลสําหรับรับเขาและสงออก 

การแบงสวนของโปรแกรมและการเชื่อมโยง การสรางโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ลักษณะเฉพาะของ

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ผลท่ีมีตอการออกแบบและสมรรถนะของระบบ ภาวะถวงดุลระหวางราคาตอ

สมรรถนะ การออกแบบชุดคําสั่ง ตัวประมวลผลกลาง ระบบรับสงขอมูล การทํางานแบบสายทอ เวกเตอรและ

สถาปตยกรรมแบบริกส สถาปตยกรรมแบบขนาน 
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01418332 ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) 4(4-0-8)                                                                                              

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418331 

 พัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ โครงสรางระบบปฏิบัติการ 

กระบวนการและสายโยงใย การจัดกําหนดการ การติดตาย ลําดับข้ันของหนวยความจํา การจัดการ

หนวยความจํา หนวยความจําเสมือน การจัดการระบบแฟม การจัดการระบบรับเขาและสงออก ความม่ันคง 

การปองกัน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย 

01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา 3(3-0-6) 

 (Formal Language and Automata Theory) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418132 หรือ 01417271 

 แนวคิดเรื่องภาวะจํากัด เครื่องรับรู ขอความปรกติ สมบัติปด เครื่องจักรชนิดลําดับ และ              

เครื่องสื่อนําภาวะจํากัด การหาภาวะต่ําสุด ไวยากรณของภาษารูปนัย ภาวะท่ีเอ้ือตอการคํานวณ และ

เครื่องจักรทัวริง 

01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม (Compiler Techniques) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418216 

 ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมแปลภาษา เฟสของตัวแปลโปรแกรม สัญกรณและแนวคิดของ

ภาษาและไวยากรณ การวิเคราะหศัพท ตนไมแจงสวนและการแปลง ความกํากวม เทคนิคการแจงสวน ตาราง

สัญลักษณ การแทนระหวางกลาง การวิเคราะหความหมายและการกอกําเนิดรหัส 

01418335 การบีบอัดขอมูล (Data Compression) 3(3-0-6)                                                                                               

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418231 

 แนวคิดการบีบอัดขอมูล เทคนิคการบีบอัดขอมูลคงรายละเอียดและการประยุกต เทคนิคการบีบ

อัดคงขอมูลหลักและการประยุกต และเทคนิคการบีบอัดสําหรับการสื่อสารผานเครือขาย 

01418341 การประยุกตคอมพิวเตอรในการหาคาเหมาะท่ีสุดเชิงเสน 3(3-0-6) 

 และการวิเคราะหเครือขาย 

 (Computer Application in Linear Optimization and Network Analysis) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417322 และ 01418116 

 การโปรแกรมข้ันตอนวิธีสําหรับการหาคาเหมาะท่ีสุดเชิงเสน วิธีซิมเพล็กซ และวิธีซิมเพล็กซแบบ

ปรับปรุง การวิ เคราะห เครือขาย เทคนิคการประเมินคาและควบคุมโครงการ ระเบียบวิธีวิ ถีวิกฤต                          

การโปรแกรมสําหรับทฤษฎีเกม 
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01418342 การโปรแกรมประยุกตบนเว็บ (Web Application Programming) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 และ 01418221 

การสรางโปรแกรมประยุกตบนเว็บดวยภาษาสคริปต สถาปตยกรรมของโปรแกรมประยุกตบน

เว็บ การแปลงเชิงสัมพันธของอ็อบเจกตการทดสอบโปรแกรมประยุกตบนเว็บ การติดตั้งโปรแกรมประยุกตบน

เว็บเพ่ือใชงานจริง การยืนยันตัวตน การบรรจุไฟลข้ึน เอแจกซ การเขียนโปรแกรมประยุกตบนเว็บแบบเรสท 

และชุดเครื่องมือการสรางสวนติดตอกับผูใชสําหรับโปรแกรมประยุกตบนเว็บ 

01418343 ทรัพยสินทางปญญาสําหรับซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนท 3(3-0-6) 

 (Intellectual Property for Software and Digital Contents) 

 จริยธรรมในวิชาชีพ ประเภทของทรัพยสินทางปญญา การไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์ สิทธิของเจาของ

ลิขสิทธิ์และผูสรางสรรค การละเมิดลิขสิทธิ์และขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง การเขาถึงขอมูล

ขาวสารและสิทธิสวนบุคคล ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรสาธารณะ ลิขสิทธิ์เอกสารสาธารณะ สัญญาอนุญาตใหใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อาชญากรรม

คอมพิวเตอร กรณีศึกษา 

01418344 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร 3(2-2-5) 

 (Enterprise Resource Planning System Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

 แนวคิดและพัฒนาการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร กรอบงานและสถาปตยกรรม        

อีอารพี การสรางตัวแบบและการวิเคราะห ระเบียบวิธีการพัฒนาและการทําใหเกิดผล กระบวนการการพัฒนา 

ปจจัยความสําเร็จในการทําใหเกิดผล ระบบขององคกรชั้นนํา กรณีศึกษาและแนวโนมทางเทคโนโลยี 

01418345 การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Computer Programming in Business)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418115 หรือ 01418116 หรือ 01418211 หรือ 01418212

         หรือ 01418213 หรือ 01418214 หรือ 01418215 

 การประยุกตคอมพิวเตอรทางธุรกิจ สภาวะแวดลอมของธุรกิจ รายการขอมูลธุรกิจ การประยุกต

ทางการบัญชี และระบบขาวสารทางบัญชี การจายเงินเดือน บัญชีรายจาย บัญชีรายรับ การแจงหนี้สินบัญชี

แยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบสั่งของการควบคุมสินคาคงคลังและการคาดคะเน 

การจัดซ้ือ การวิเคราะห การขายการประยุกตกับงานธุรกิจและธนาคาร 

01418346 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี 3(3-0-6) 

 (Mobile Application Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116และ 01418221 

แพลตฟอรมอุปกรณเคลื่อนท่ี การออกแบบตัวประสานกับผูใชสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี ท่ีอยูทาง

ภูมิศาสตร อากัปกิริยา ฐานขอมูล สื่อประสม การแจงเตือนแบบพุช การเชื่อมตอเครือขาย ตัวรับรู เว็บสําหรับ

อุปกรณเคลื่อนท่ี ขอจํากัดของโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 
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01418351 การส่ือสารคอมพิวเตอรและโพรโทคอล 3(3-0-6) 

 (Computer Communications and Protocols) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

 แนวคิดของการสื่อสาร องคประกอบของการสื่อสารคอมพิวเตอรและเครือขาย ชนิดของ

เครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานและระดับชั้นโพรโทคอล โพรโทคอลชั้นโปรแกรมประยุกต สถาปตยกรรมและ

การเขียนโปรแกรมเพ่ือประยุกตบนเครือขาย โพรโทคอลชั้นทรานสปอรต 

01418352 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and Networks) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418351 

 ชั้นเครือขาย ไอพีและโพรโทคอลท่ีเก่ียวของ โพรโทคอลการจัดเสนทาง ชั้นเชื่อมโยงขอมูลและ

โครงรูปเครือขาย เครือขายสวนบุคคลเสมือน ชั้นกายภาพ เครือขายการสื่อสารไรสาย ความม่ันคงเครือขาย 

01418353 ความม่ันคงในระบบคอมพิวเตอรและเครือขายการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 (Computer System and Communication Network Security) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418351 

 เทคนิคการเขารหัส เทคนิคการพิสูจนตัวจริง การบริหารความม่ันคง ประเด็นทางกฎหมายและ

จริยธรรมในระบบความม่ันคงของคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสาร 

01418381 หลักการสรางภาพเคล่ือนไหวดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Principles of Computer Animation) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

 กระแสงานดานการผลิต สวนตอประสานกับผูใชสําหรับซอฟตแวรการสรางภาพเคลื่อนไหว             

การสรางตัวแบบ การเคลือบลายผิว การข้ึนโครงและการทําใหเคลื่อนไหว การจัดแสงและการแรเงา                 

การคํานวณแสงและเงา ผมและผา อนุภาคและของไหล พลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งและออน 

01418382 สภาพแวดลอมการทํางานดานคอมพิวเตอรกราฟกส 3(3-0-6) 

 (Computer Graphics Working Environment) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

การพัฒนาโปรแกรมภายใตสภาพแวดลอมการทํางานดานคอมพิวเตอรกราฟกส การเตรียม

ระบบ ซอฟตแวรอรรถประโยชน โครงสรางขอมูลทางคอมพิวเตอรกราฟกส การเชื่อมประสานสําหรับผูใชดาน

กราฟกส และโอเพนจีแอล 

01418383 การโปรแกรมเกม (Game Programming) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

หลักการออกแบบเกม ปญญาประดิษฐสําหรับเกม ทฤษฎีของการจําลองทางฟสิกส ลักษณะ

และสวนประกอบท่ัวไปของตัวประมวลผลเกม การพัฒนาเกม 
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01418384 การวิเคราะหรูปภาพและคอมพิวเตอรวิทัศน 3(3-0-6) 

 (Image Analysis and Computer Vision) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418231 และ 01422111 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรวิทัศนเบื้องตน เรขาคณิตของกลองถายรูปและตัวแบบ            

การฉายภาพ วิธีการวิเคราะหรูปภาพระดับลาง การรูจําวัตถุและฉาก การตามรอยและการประมาณ                

การเคลื่อนไหวในขอมูลวีดิทัศน 

01418385 การประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital Image Processing) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

 หลักการภาพดิจิทัล การสรางภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงคุณภาพภาพ การกรองภาพ           

การบูรณะภาพ การแบงสวนภาพ การบีบอัดภาพ การซอนทับภาพการแทนและการพรรณนาภาพ            

การประมวลผลภาพสี การประยุกตการประมวลผลภาพดิจิทัลในปจจุบัน 

01418390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation) 1 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

01418399 การเตรียมความพรอมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 1 

 (Computer Science Project Preparation) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

 การฝกปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร ทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการวิเคราะหและ

ออกแบบระบบ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ การใชเครื่องมือชวยในการพัฒนาซอฟตแวร การรวบรวมขอมูล             

การวิเคราะหและออกแบบขอมูล การเขียนและการนําเสนอรายงาน การสาธิตตนแบบ 

01418401 คอมพิวเตอรและสังคม (Computer and Society) 3(3-0-6)                                                                                   

 ประวัติของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี คอมพิวเตอรในสังคมปจจุบัน คอมพิวเตอรกับบุคคล การ

ใชคอมพิวเตอร ปญหาดานกฎหมาย คอมพิวเตอรชวยในการตัดสินใจ อนาคตของคอมพิวเตอร ทัศนคติของ

ประชาชนเก่ียวกับคอมพิวเตอร และนักวิทยาการคอมพิวเตอร 

01418421 อันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Human Computer Interaction) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 หรือ 01418322 

 หลักการและสวนประกอบของอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอรกรรมวิธีการออกแบบ 

ตัวแบบของผูใชในการออกแบบ การวิเคราะหงานการออกแบบการสนทนาโตตอบ ตัวแบบของระบบ                    

การสนับสนุนการทําใหเกิดผลเทคนิคในการประเมินผล และกรุปแวร 
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01418431 ระบบฝงตัวเบ้ืองตน (Introduction to Embedded Systems) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418115 หรือ 01418214 

 ระบบฝงตัว การออกแบบการทําใหเกิดผล และการทดสอบของระบบคอมพิวเตอรแบบฝงตัว

ภาวะพรอมกันการควบคุมแบบเวลาจริง สวนตอประสานฮารดแวรและซอฟตแวรและการจัดการขอผิดพลาด 
 

01418441 การจําลองแบบและการทําแบบจําลอง (Simulation and Modeling) 3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418115 หรือ 01418116 หรือ 01418211 หรือ 01418214 

         หรือ 01418215 และ 01422111 

 เทคนิคการจําลองแบบ การจําลองแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง ทฤษฎีแถวคอย                      

สโตคาสติคโพรเซส การออกแบบวิธีจําลองการวิเคราะหผลของการจําลองแบบ ความถูกตองของแบบจําลอง

และผลลัพธ 

01418442 การจัดการมิติขอมูลและรายงานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Business Data Dimension and Report Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418344 หรือ 01418345 

 รายงานและกระบวนการทางธุรกิจสําหรับองคกร แนวคิดและพัฒนาการของมิติขอมูล เครื่องมือ

และการสรางตัวแบบสําหรับวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ ปจจัยความสําเร็จในการทําใหเกิดผล ระบบขององคกร

ชั้นนํา กรณีศึกษาและแนวโนมทางเทคโนโลยี 

01418443 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ (Web Technology and Web Services) 3(2-2-5)                                                                            

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418351 

 หลักการเว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ ขอกําหนดมาตรฐานของเว็บเทคโนโลยี สถาปตยกรรม

และสวนประกอบ ลักษณะการทํางานและกลไกของระบบเว็บบริการ การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป เว็บ

เทคโนโลย ีลักษณะการทํางาน และโครงแบบเอพีไอ 

01418444 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข (Numerical Method Programming) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418115หรือ 01418116 หรือ 01418214 หรือ 01418215 

         และ 01417322 

 การเขียนและทดสอบโปรแกรมสําหรับแกปญหาวิธีเชิงตัวเลขข้ันตอนวิธีสําหรับการตรวจหา             

การทํานายและการควบคุมขอผิดพลาดเพ่ือประยุกตในการคํานวณเชิงตัวเลข ท่ีมาของความผิดพลาดในวิธีเชิง

ตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน การประมาณคาในชวง การแยกตัวประกอบ

แอลยู คาลักษณะเฉพาะ ปริพันธและอนุพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธสามัญ วิธีกําลัง

สองนอยท่ีสุด 
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01418451 การออกแบบและการบริหารเครือขาย 3(2-2-5) 

 (Network Design and Administration) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418351 

 ฮารดแวรเครือขายและเทคนิคการเดินสาย โครงแบบอุปกรณจัดเสนทางและการออกแบบ               

ทอพอโลยีเครือขาย แลนเสมือนและเครือขายสวนบุคคลเสมือน การออกแบบทอพอโลยีแลนไรสาย                   

การบริหารและจัดการเครือขาย การติดตั้งโปรแกรมบริการเครือขาย 

01418461 ระบบคนคืนสารสนเทศ (Information Retrieval System) 3(3-0-6)                                                                                  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418232 

 ระบบคนคืนสารสนเทศเบ้ืองตน การวิเคราะหขอความแบบอัตโนมัติ การวิเคราะหคําศัพทและ

สตอปลิสต ข้ันตอนวิธีสเตมมิง การจัดทําอรรถาภิธาน กลยุทธการคนหา การดําเนินการแบบบูล การหาเลขท่ี

อยูแบบแฮช ข้ันตอนวิธีการจัดหมวดหมู โครงสรางแฟมขอมูล แฟมผกผัน แฟมลายเซ็น ตนไมแพต                     

การประเมินผล การจัดลําดับ 

01418462 ทฤษฎีปญญาประดิษฐ (Theory of Artificial Intelligence) 3(3-0-6)                                                                      

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418232 

 กรรมวิธีของปญญาประดิษฐโดยคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรในการแทนความรู                        

การแกปญหา การคนหา การเลนเกมส การรับรูแบบอยาง การพิสูจนทฤษฎีบท  ระบบนิรนัยโดยคอมพิวเตอร 

การใชภาษาธรรมชาติ การประยุกตคอมพิวเตอรในการแกปญหาปญญาประดิษฐ 

01418463 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Natural Language Processing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 และ 01418132 หรือ 01417271 

 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตรเชิงคํานวณ ทฤษฎิสารสนเทศ การวิเคราะห

หนวยคํา ตัวแบบภาษา การวิเคราะหเชิงวากยสัมพันธ การวิเคราะหเชิงความหมาย 

01418471 วิศวกรรมซอฟตแวรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 (Introduction toSoftware Engineering) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

 หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร ตัวแบบกระบวนการทางซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการ                   

การสรางตัวแบบซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร สถาปตยกรรมซอฟตแวร การออกแบบแบบรูป สวนตอ

ประสานผูใช การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแวร การประกันคุณภาพ                     

การบริหารโครงการซอฟตแวร 
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01418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ (Project Management and Control) 3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

 การวางแผนโครงการ การแบงระยะของโครงการ วัฏจักรระบบงาน การจัดองคการของโครงการ 

กรรมการโครงการ ทีมงานโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ การศึกษาความเปนไปได 

การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร เทคนิคการประมาณคา 

01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Computer Control and Audit) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

 สภาวะแวดลอมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร การควบคุมเบื้องตน การควบคุมบริหาร  

การควบคุมการดําเนินงาน การควบคุมการทําเอกสาร การควบคุมความปลอดภัย การวิเคราะหคาใชจายใน

การควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร 

01418474 สมรรถนะของคอมพิวเตอรและการประเมินผล 3(3-0-6) 

 (Computer Performance and Evaluation) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418332 

 หลักพ้ืนฐานของการสรางแบบจําลอง การใชแบบจําลองในการประเมินผลสมรรถนะและ 

การทํานาย การสรางแบบจําลองจากการวิเคราะหการดําเนินงาน การสรางแบบจําลองบนพ้ืนฐานของแถวคอย 

ตัวแบบการจําลองไมตอเนื่อง ระบบเฝาสังเกตสมรรถนะ 
 

01418475 การจัดการคุณภาพซอฟตแวร (Software Quality Management) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

 การควบคุมและประกันคุณภาพซอฟตแวร การวางแผนดานคุณภาพของซอฟตแวร การพัฒนา

ซอฟตแวรท่ีมุงเนนกิจกรรมของการประกันคุณภาพ การทบทวนและการตรวจสอบ ตัวแบบคุณภาพซอฟตแวร 

การวัดผลและตัววัดของซอฟตแวร มาตรฐานและนโยบาย เครื่องมือและเทคนิค การปรับปรุงกระบวนการ

ซอฟตแวร พีเอสพี ทีเอสพี ซีเอ็มเอ็มไอ 

01418476 การทดสอบและทวนสอบซอฟตแวร (Software Testing and Verification) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418217 

 พ้ืนฐานการทดสอบและทวนสอบ ระดับการทดสอบ ชนิดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ การ

ตรวจสอบ การสรางการทดสอบ เครื่องมือในการทดสอบ การวางแผนและการจัดการการทดสอบ วิธีเชิงรูปนัย 

การวิเคราะหคุณภาพซอฟตแวร 

01418477 การวัดซอฟตแวร (Software Measurement) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

 พ้ืนฐานทฤษฎีสําหรับการวัดซอฟตแวร การรวบรวมขอมูล การออกแบบและวิเคราะหเชิงทดลอง 

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตัววัดซอฟตแวร การวัดกระบวนการพัฒนาและบํารุงรักษาซอฟตแวร 

ระบบสําหรับวัดซอฟตแวร การสนับสนุนตัววัด เครื่องมือทางสถิติ การประยุกตการวัดซอฟตแวร 
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01418481 ภาพเคล่ือนไหวหลายตัวละคร (Multi-Character Animation) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน:01418112 หรือ 01418114 

 การจําลองฝูงชน ภาพเคลื่อนไหวตัวละคร กลุมตัวแทน กลุมตัวแทนรอบขางสมองของตัวแทน 

ระบบตัวรับรู อากัปกิริยาและตนไมการเคลื่อนไหว พลศาสตร เรขาคณิตของตัวแทน ความแปรผันของตัวแทน

การใหแสงและเงา การรวมซอนและการตัดตอภาพ 

01418482 คอมพิวเตอรกราฟกส (Computer Graphics) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418116 

 หลักการดานคอมพิวเตอรกราฟกส แนวคิดของการออกแบบท่ีจําเปนตอการใหแสงและเงา

สําหรับภาพเหมือนจริง เทคนิคการหาทางเดินแสง เทคนิคการใหแสงและเงาข้ันสูง เทคนิคการใหแสงและเงา

แบบทันที และการพัฒนาซอฟตแวร 

01418490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418390 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 

01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร (Selected Topic in Computer Science)        3 

 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

01418497 สัมมนา (Seminar) 1 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418216 หรือ 01418221หรือ 01418232 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี 
 

01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science Project) 3 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน:01418399 

 โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร 
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สาขาวิชาสถิติ (01422) 
 

01422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I) 3(3-0) 

 แนวความคิดเก่ียวกับวิชาสถิติ ตัววัดตําแหนงท่ี  ตัววัดคากลาง ตัววัดการกระจาย ตัวแปรสุมและ

การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวสซอง การแจกแจงปกติ การ

แจกแจงตัวอยาง สถิติอนุมานสําหรับประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะหขอมูลความถ่ี  การ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย 

01422211 สถิติวิเคราะห (Statistical Analysis) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 เลขดัชนี การสรางเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรมเวลาอยางงาย การวิเคราะหสถิติ ไมอิง

พารามิเตอรเบื้องตน การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเบื้องตน 

01422311 หลักสถิติ II (Principles of Statistics II) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสองประชากร  แนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนงานทดลอง  

แผนแบบสุมตลอด แผนแบบสุมภายในบล็อค แผนแบบลาตินสแควร แผนแบบสุมซอน การวิเคราะหอิทธิพลท

รีตเมนต ขอสมมติในการวิเคราะหความแปรปรวน การแปลงขอมูล การทดลองแบบแฟกทอเรียล การวิเคราะห

ความแปรปรวนรวม 

01422343 สถิติเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Statistics) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 ความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเง่ือนไข  ทฤษฎีของเบยส ตัวแปรสุม ฟงกชันความหนาแนน

ของความนาจะเปน  คาคาดหมายเชิงคณิตศาสตร  การแจกแจงของตัวแปรสุมท่ีไมตอเนื่องและตอเนื่อง 

ฟงกชันของตัวแปรสุม การแจกแจงของตัวอยาง  

01422414 เทคนิคการสุมตัวอยางทางสังคมศาสตร 3(3-0) 

 (Sampling Techniques in Social Sciences) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 ระเบียบวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง วิธีการสรางมาตรวัด การสรางแบบสอบถาม  ความถูกตอง

และความเชื่อถือได  การสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปนและไมใชความนาจะเปน การสุมตัวอยางแบบตาง 

ๆ ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจดวยตัวอยาง  การประยุกตใชในงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร 
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01422421 สถิติและคอมพิวเตอรสําหรับสังคมศาสตร 3(2-3) 

 (Statistics and Computer for Social Sciences) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตรประยุกต การวิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีการทางสถิติ อิงพารามิเตอรและไมอิงพารามิเตอร การวิเคราะหขอมูลแบงกลุม การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ 

01422422 สถิติและคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต 3(2-3) 

 (Statistics and Computer for Applied Sciences) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรประยุกต  การวิเคราะห

ขอมูลจากหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับขอมูลจากแผนการทดลองตางๆ การ

วิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การทดสอบไคสแควร 

01422425 การวิเคราะหขอมูลสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0) 

 (Statistical Analysis using Statistical Packages) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 ประเภทของโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมขอมูลและการประมวลผล การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลระดับยูนิวาริเอทและไบแวริเอทดวยวิธีการทางสถิติ  แบบอิงและไมอิง

พารามิเตอร การแปลผลการวิเคราะห  การเปรียบเทียบโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

01422431 สถิติทางชีววิทยา (Statistics in Biological Science) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การวิเคราะหความแปรปรวนในแผนการทดลองแบบพ้ืนฐาน  การทดลองแบบแฟกทอเรียล การ

ถดถอยเชิงเสนแบบงายและสหสัมพันธ การถดถอยแบบพหุ  การถดถอยแบบไมเชิงเสน การวิเคราะหความ

แปรปรวนรวม สถิติไมอิงพารามิเตอรสําหรับขอมูลทางชีววิทยา 

01422451 การวิเคราะหการถดถอยประยุกต (Applied Regression Analysis) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การถดถอยเชิงเสนแบบงาย  การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ การวิเคราะหสหสัมพันธ  การวิเคราะห

ความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยแบบไมเชิงเสน การเลือกตัวแบบการถดถอย 

01422456 การวิเคราะหขอมูลแบงกลุม (Categorical Data Analysis) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 เทคนิคทางสถิติสําหรับขอมูลแบงกลุม ภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบและตัววัด ความเก่ียวของ

สําหรับตารางแจกแจงสองทาง การพรรณนาและการอนุมานโดยใชสัดสวนและอัตราสวนค่ีตัวแบบบล็อกเชิง

เสน ตัวแบบลอจิท และตัวแบบการถดถอยลอจิสติก 
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01422462 หลักการวางแผนการทดลอง (Principles of Experimental Designs) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422311 

 แนวความคิดพ้ืนฐานในการวางแผนการทดลอง ตรรกยะของการวิเคราะห ความแปรปรวน  

ผลกระทบเม่ือขอสมมติของการวิเคราะหความแปรปรวนไมเปนจริง การวางแผนการทดลองแบบพ้ืนฐาน การ

ทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนแบบคอนฟาวด  แผนแบบเศษสวนแฟกทอเรียล แผนแบบสปลิตพลอต แผน

แบบสลับทรีตเมนต แผนแบบบล็อกไมสมบูรณ 

01422481 สถิติในการควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 ปรัชญาเก่ียวกับคุณภาพ วิธีทางกราฟสําหรับการควบคุมคุณภาพ ตัวแบบ ความนาจะเปนสําหรับ

การควบคุมคุณภาพ การอนุมานเก่ียวกับคุณภาพของกระบวนการผลิต  การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ 

แผนภูมิควบคุม การวิเคราะหขีดความสามารถของกระบวนการผลิต การสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ 
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สหกิจศึกษา (01449) 
 

01449390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1(1-0)  

   (Cooperative Education Preparation) 

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

01449490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)        6 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (02739) 
 

02739111** คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 (Computer and Information System) 

 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร  โครงสรางและการทํางาน

ของคอมพิวเตอร ระบบจํานวน ขอมูลและระบบสารสนเทศ หลักการประมวลผลขอมูล ภาษาคอมพิวเตอร  

หลักการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต 

สาระสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกตคณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Evolution of computers, computer system, hardware, software, computer 

structure and operations, number systems, data and information systems, fundamentals of 

data processing, computer languages, principles of problem solving by computer, structure 

programming, data communication and Internet , pravasive themes information technology 

and application of mathematic and statistic for information technology. 
 

02739141**กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Introduction Technology Law) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739111 

 ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร จริยธรรมและความรับผิดชอบ ทรัพยสินทาง

ปญญา การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ความเปนสวนตัวและเสรีภาพของพลเมือง กฎหมายเก่ียวกับการทําธุรกิจ

บนอินเทอรเน็ต การคาระหวางประเทศและระเบียบขอบังคับท่ีสําคัญเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเด็น

ทางกฎหมายและบริบททางสังคมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

     Computer act, ethics and responsibilities, intellectual properties, protection of 

personal, privacy and civil liberties,  electronic commerce laws, international trading and 

important regulations related to electronic commerce, legal issues and social context in 

computing. 
 

02739211** หลักการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

 (Principles of Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739111 

 เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ การแกจุดบกพรอง 

การทดสอบ การประมวลผลขอมูล แถวลําดับ โปรแกรมยอยและพารามิเตอรตัวชี้  

 Techniques  for structure programming, Event-Driven programming, debugging, 

testing, data processing, array, subprogram and parameter, pointer.  

 

 



381 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I   3(2-2-5) 

 (Computer Programming I) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง แถวลําดับหลายมิติ สายอักขระ ระเบียน เซต โปรแกรม

ยอย และพารามิเตอร ตัวชี้ แฟมขอมูล ข้ันตอนวิธีสําหรับการคนเชิงเสนและทวิภาค การเรียงลําดับ  

 Principles of structure programming, multidimensional arrays, string, record, set, 

subprograms and parameters, pointer, file, algorithms for linear search and binary search, 

sorting. 
 

02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร II  3(2-2-5) 

 (Computer Programming II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 แนวคิดเก่ียวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทักษะท่ีจําเปนตอการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง และการประยุกตใชงาน 

 Concept of object oriented programming, designing and programming 

development, skills for application programming development, object oriented programming 

languages  and its applications.  
 

02739214** หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 

 (Principles of Object Oriented Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมในภาษา

เชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ ลักษณะประจําและพฤติกรรมของวัตถุ  คลาส การสืบทอด แถวลําดับ การนํา

สวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก กราฟก การสรางและการจัดดําเนินการ  โครงสรางขอมูลพลวัต 

 Basic concepts of object-oriented software design and development, program 

structures of object-oriented language, object definitions, object attributes and behaviors, 

classes, inheritance, array, reuse of software components, graphics, creating and manipulating 

dynamic data structures. 
 

02739221 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739111 

 แนวคิดพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การออกแบบและพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กล

ยุทธในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ ระบบรักษาความปลอดภัย  

แนวโนมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษา 
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 Basic concepts of electronic commerce, e-commerce design and development, 

e-commerce strategies, payment system, marketing, public relations, security system, trends 

of e-commerce and case studies. 
 

02739231** โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) 

 (Data Structure) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง โครงสรางขอมูล แถวลําดับ ระเบียน กองเรียงทับซอน 

แถวคอย รายการโยง ตนไม และกราฟ เทคนิคการเรียงลําดับและการคนหาขอมูล การจัดระเบียบแฟม 

 Principles of structure programming; data structures array, record, stack, queue, 

linked list, tree and graphs, techniques for sorting and searching, file organization.   
 

02739241** เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  3(2-2-5) 

 (Internet Technology) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 อินเทอรเน็ตและการบริการสารสนเทศ เวิลดไวดเว็บ สถาปตยกรรมขอมูล ระดับความปลอดภัย

ของขอมูลบนเครือขายและชองโหว  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีไรสายและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล การประยุกตงานบนอินเทอรเน็ต  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในอนาคต 

 Internet and information service, world wide web, information architecture , data 

security level on network and vulnerabilities, electronic commerce, digital signature, wireless 

and information technology, digital media, application on internet, future trend of internet 

technology. 
 

02739311 การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to Computer Organization and Architecture) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ซีพียู เรจิสเตอร หนวย

คํานวณและตรรกะ หนวยควบคุม การแทนขอมูลและคําสั่งในเครื่อง วิวัฒนาการคอมพิวเตอร หนวยความจํา

เสมือน หนวยความจําแคช สถาปตยกรรมรับเขาและสงออก การประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบ

สายทอ 

 Basic concept of the organization and architecture of computers, CPU, register, 

arithmetic and logical unit, control unit, data and command representation, computer 

evolution, virtual memory, cache memory, input and output architecture, parallel processing, 

pipe line processing.  
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02739322 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 

 (Management Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศตอการจัดการและการตัดสินใจ การประยุกต

เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศท่ีใชในการจัดการ การบริหารและ

การวางแผนในองคการ  

 Roles and importance of information systems in management and decision-

making, technology application in the development of management information system, 

information systems for organization management, organization and planning. 
 

02739323** การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Information System Analysis and Design) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ข้ันตอนเบื้องตนของการวิเคราะห เครื่องมือในการวิเคราะหระบบ วงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ 

การกําหนดความตองการ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินใจและตนไมการตัดสินใจ การออกแบบระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร  การออกแบบกระบวนงาน การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การออกแบบ

ฐานขอมูล การออกแบบการจัดการโครงการ การทําเอกสาร การทําใหเกิดผลและการประเมินผล การบูรณา

การและพัฒนาระบบ การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน  กรณีศึกษา 

 Basic step of analysis, tools for system analysis, system development life cycle, 

requirement, system flowchart, decision table and decision tree, computer information 

system design, procedural design, user interface design, database design, project 

management design, documentation, implementation and evaluation, integration and 

deployment, cost effectiveness analysis, case studies. 
 

02739324 การออกแบบและการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739241 

 องคประกอบพ้ืนฐานและโครงสรางของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ตและเอ็กซทราเน็ต  

การออกแบบการตอประสานกับผูใช  การออกแบบและพัฒนาท่ีอยูเว็บ  ระบบความปลอดภัย  ระบบการ

จายเงินทางอิเล็กทรอนิกส การโปรแกรมบนเว็บ การทําใหเกิดผลและการประเมินผลของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษา 

 Basic elements and structure of electronic commerce, Internet and Extranet, user 

interface design, security system, electronic payment system, web programming, 

implementation and evaluation of electronic commerce, case studies. 
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02739341**การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 (Business Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211  

 การประยุกตคอมพิวเตอรในทางธุรกิจ สภาวะแวดลอมของธุรกิจ รายการขอมูลธุรกิจ การ

ประยุกตทางการบัญชี ระบบขาวสารทางบัญชี การจายเงินเดือน บัญชีรายจาย บัญชีรายรับ การแจงหนี้สิน 

บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบสั่งของ การควบคุมสินคาคงคลังและการ

คาดคะเน    การจัดซ้ือ การวิเคราะหการขาย การประยุกตกับงานธุรกิจและงานธนาคาร  การสื่อสารระหวาง

ระบบ การเขียนสคริปต บูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี ประเด็นดานอ่ืนๆ 

 Business computer applications, business environment, business transactions, 

accounting applications, accounting information system, payroll, payable accounts, 

receivable accounts, invoicing general ledger, material and operation control, order 

processing, inventory control and forecast, purchasing, sale analysis, banking applications, 

intersystem communications, scripting techniques, integrative programming and technologies, 

miscellaneous Issues.    
 

02739342** คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับงานสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Computer Graphic Applications for Information) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211       

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก  ระบบภาพกราฟกส  การแสดงภาพกราฟกสเชิง

โตตอบ  การออกแบบแรสเตอรและเวกเตอร การประยุกตใชภาพกราฟกสในงานสารสนเทศ 

 Introduction to computer graphic, graphic systems, interactive graphics, raster and 

vector design, application of graphic in  information system. 
 

02739343** ภาพสามมิติและภาพเคล่ือนไหว  3(3-0-6) 

 (Three-Dimensional Images and Animations) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211  

 การทําภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การสรางสตอรีบอรดและแบบจําลอง การสรางเท็กซ

เจอรใหแกวัตถุ  การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับสรางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 

 Construction of three-dimensional images and animations, story board and 

modeling creation, object texture creation, three-dimensional image and animation 

applications. 
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02739344** เทคโนโลยีส่ือผสม  3(3-0-6) 

 (Multimedia Technology)      

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211   

 ระบบสื่อผสม  โครงสรางและสวนประกอบ   การสรางภาพ  ขอความหลายมิติ  สื่อหลายมิติ สื่อ

ในการนําเสนอ ตัวอักษร กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน การนําเสนอโดยใชสื่อผสม เทคโนโลยีระบบ

สื่อผสม 

 Multimedia systems, components and structure; image creations; hypertext, 

hypermedia, presentation media, text, graphic, animation, audio, video; multimedia 

presentation; multimedia system technology. 
 

02739345* การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี  3(3-0-6) 

 (Application Development for Mobile Devices) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 สถาปตยกรรมฮารดแวร คุณลักษณะและขอจํากัดของอุปกรณเคลื่อนท่ี เครื่องมือและภาษาท่ีใช

สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี สวนตอประสานระบบสําหรับ

โปรแกรมประยุกต หนวยความจําและบันทึกขอมูล การสื่อสารกับระบบภายนอก การจําลองเพ่ือทดสอบและ

แกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความม่ันคง  

 Hardware architecture, characteristics and limit of mobile devices, tools and 

languages program used in application development,  programming principles for mobile 

devices, interface memory and data storge,  communication to external system, simulation 

for testing and editing on computer system, consideration for security. 
 

02739346* การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางทําการ  3(3-0-6) 

 (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 ตารางทําการ  การนําเขาขอมูล  การจัดการขอมูล  ฟงกชั่น  แผนภูมิและหนวยการแสดงผล

กราฟก  การวิเคราะหขอมูล การโปรแกรมมาโคร 

 Spreadsheet, data input, data management,  functions,  chart and graphic 

displays,  data analysis,  macros programming. 
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02739351** การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 (Data Communication and  Computer Network) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารขอมูล สวนประกอบของการติดตอสื่อสารขอมูล ชนิดของเครือขาย

คอมพิวเตอร เครือขายบริเวณเฉพาะท่ี ระเบียบวิธีการเครือขาย มาตรฐานของเครือขาย การวางแผนและการ

ออกแบบระบบเครือขาย การสื่อสารขอมูลในชั้นของการเชื่อมตอระหวางระบบเปด ระดับชั้นของการควบคุม 

การควบคุมการเชื่อมโยงระดับกายภาพ เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล วิธีการระบุและสลับเสนทาง  ความ

ปลอดภัยและการประยุกต 

  Concepts of data communication, components of data communication, types of 

computer networks, local area network, network topologies, network protocal standards, 

network system planning and designing, data communication layers in open system 

interconnection: layer of control, physical link control, data communication technology, 

routing and switching, security and application. 
 

02739352*การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ  3(3-0-6) 

              (Information Assurance and Security)  

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 พ้ืนฐานดานความม่ันคงของเครือขายและสารสนเทศ  การวิเคราะหรูปแบบภัยคุกคาม           

การโจมตีและการปองกันชองโหว นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงของระบบ การพิสูจนตัวตน            

การประกันสารสนเทศ ระบบความม่ันคง การบริการความม่ันคง การวิเคราะหการประกันสารสนเทศ               

การกูระบบกลับคืน  

 Basic on the security of network and information, threat pattern analysis, attacks 

and protection vulnerabilities,  policy and practice to ensure the stability of the system, 

authentication, information assurance security systems, security systems mechanisms, 

security services, analysis of information assurance, system recovery.  
 

02739421**วิศวกรรมซอฟตแวร  3(3-0-6) 

 (Software  Engineering) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 เทคนิคของการออกแบบและการพัฒนาซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมสําหรับการรักษาความ

ปลอดภัย การเวียนใช การบํารุงรักษาซอฟตแวร การจัดทําเอกสารประกอบ การตรวจสอบความถูกตอง 

ขอผิดพลาดของซอฟตแวร การบริหารโครงการซอฟตแวร การประมาณคาใชจาย การทดสอบและประเมิน

คุณภาพ 



387 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 Software design and development techniques, software security practices, 

software reuse, software maintenance, documentation, testing, software errors, software  

project management, cost estimation, testing and quality assurance. 
 

02739422** ระบบฐานขอมูล  3(3-0-6) 

              (Database System) 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 แนวคิดเก่ียวกับฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล ความเปนอิสระของขอมูล ความเชื่อถือได

และบูรณภาพ การจัดองคการเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เคารางและเคารางยอย  ตัวแบบเชิงลําดับชั้น เชิง

ขายงานและเชิงสัมพันธ บรรทัดฐานขอมูล ภาษานิยามขอมูล ภาษาท่ีใชสืบคนฐานขอมูล สภาพแวดลอมในการ

จัดการฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ฐานขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคพิเศษ 

  Database concepts, database management system, data independence, 

reliability and integrity, logical and physical organization, schema and subschema; data 

models, hierarchical model network model and relational model, data normalization, data 

definition language, database query language, managing database environment, data security, 

special-purpose database. 
 

02739423** การสืบคนสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Information Retrieval) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบสืบคนสารสนเทศ หลักการคนคืน การดําเนินการแบบบูล 

ตรรกศาสตรคลุมเครือ พี-นอรม การจําลองแบบเบเซียนและปริภูมิเวกเตอร การวิเคราะหขอความและการทํา

ดัชนีแบบอัตโนมัติ มาตรฐานสําหรับกําหนดการวางขอความดวยภาษาเอสจีเอ็มแอล และภาษาเอชทีเอ็มแอล 

การจัดรูปแบบขอคําถามอัตโนมัติ เทคนิคของการเรียนรูและการจัดรูปแบบเหมาะท่ีสุดระหวางระบบและผูใช  

การคนคืนสารสนเทศแบบไฮเปอรเท็กซ  

 Introduction to information retrieval system, principles of retrieval, Boolean 

operation, fuzzy logic, p-norm, vector space and Baysian modelling, text analysis and 

automatic index, standard of text alignment in SGML and HTML, automatic question 

formatting, techniques of knowledge and optimization formatting between a system and 

hypertext-information retrieval users. 
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02739424 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  3(3-0-6) 

 (Object Oriented Analysis and Design) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739214  

 แนวคิดพ้ืนฐานของตัวแบบเชิงวัตถุ วัฏจักรชีวิตการพัฒนาระบบ การวิเคราะหเชิงวัตถุ การสราง

แผนภาพ  การใชเคส  แผนภาพคลาส  การออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกตใชงานเชิงวัตถุ 

 Basic concept of object-oriented model, system development life cycle, object-

oriented analysis, diagram construction, using CASE, class diagram, object-oriented design, 

object-oriented applications. 
 

02739425 การจัดการระบบ  3(3-0-6) 

 (System Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 การจัดการวัตถุ การจัดการสถานะ การแสดงความสัมพันธ  การออกรายงานเตือน รายงาน

เหตุการณ การควบคุมล็อก การลองตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการการทดสอบ 

 Object management, state management, relationship presentation, alarm 

reporting, log control, security audit trial, test management. 
 

02739426**อันตรกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 (Human - Computer Interaction) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739323 

           หลักการและสวนประกอบของอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร กระบวนการออกแบบ 

ตัวแบบของผูใชในการออกแบบ การวิเคราะหงาน การออกแบบสนทนาโตตอบ ปจจัยดานมนุษยและ

ความสามารถในการเขาถึง  การพัฒนาซอฟตแวรท่ีเนนมนุษยเปนศูนยกลาง และการพัฒนาสวนติดตอผูใชท่ีมี

ประสิทธิภาพตัวแบบของระบบ เทคโนโลยีทันสมัย การสนับสนุนการทําใหเกิดผล การประเมินผลกรุปแวร   

การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

 Principles and component of human-computer interaction, design process, 

models of the design users, task analysis, dialogue design, human factors and accessibility, 

human-centered software development, model of the system, emerging technologies, 

implementation support, evaluation groupware, human - computer interaction aspects of 

application domains. 
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02739427**การออกแบบและพัฒนาเกมสคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 (Computer Games Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเกมสคอมพิวเตอร หลักการออกแบบเกมส กระบวนการในการออกแบบ

และพัฒนาเกมส การสรางเกมสท่ีเลนบนไมโครคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต การสรางเอกสาร และการ

ประเมินผล 

           Introduction to computer games, principles of games design_, games design and 

development process, creation of games on microcomputer and Internet system, document 

creation and evaluation. 
 

02739428 การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล  3(3-0-6) 

 (Digital Signal and Image Processing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 เทคนิคการประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล รูปแบบแฟมขอมูลภาพดิจิทัล การปรับแตงภาพ 

การบีบอัดภาพและการรับรูภาพ  ภาษาภาพ 

 Techniques in signal processing and digital image, file format  for digital image, 

graphic  capture, image compression and  perception , visual language. 
 

02739429* การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาระบบการวางแผน  3(3-0-6)           

ทรัพยากรองคกร 

(Business Process Design and Enterprise Resource Planning System Development) 

แนวคิดและการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ   การสรางมูลคาทางธุรกิจดวยสารสนเทศ  การบริหารธุรกิจ

อยางชาญฉลาด  การพัฒนา กรอบงานและสถาปตยกรรม การสรางตัวแบบ การวิเคราะห  การทําใหเกิดผล

และ ผลกระทบของการวางแผนดานทรัพยากรองคกรในองคกร  กรณีศึกษาและแนวโนมเทคโนโลยี 

 Concept and business process design,  business value creating with  information, 

business intelligent business administration, development, framework and architecture, 

modeling, analysis, implementation and impact of  enterprise resource planning in an 

organization, case studies and technology trends. 
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02739431 ระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวรระบบ  3(3-0-6) 

 (Operating System and  System Software) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรระบบ โครงสรางระบบปฏิบัติการ การจัดการ

กระบวนการ การจัดกําหนดการกระบวนการ การติดตอสื่อสารดวยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการ

หนวยความจํา และหนวยความจํารอง ความจําเสมือน ความปลอดภัย การปองกัน รับเขา/สงออก การจัดสรร

ทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร การติดตาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจายและเครือขาย แนวโนมของ

ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ กรณีศึกษา 

 Evolution of operating system, system software, operating system structure, 

process management, process scheduling, interrupt process communication, memory and 

secondary storage management, virtual memory, security, protection, input/output, 

computer system, resource allocation, deadlocks, distributed processing and network, 

operating system and system software trend, case studies. 
 

02739432** ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(3-0-6)  

 (Decision Support System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร โครงสรางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบและ

เทคโนโลยีเพ่ือใชในการพัฒนาระบบ กระบวนการการพัฒนาระบบ และการประยุกตใช 

 Definition and roles of decision support system, relation of DSS and Executive 

Information System, DSS structures, system design and technology for developing DSS, 

system development processing and application of DSS. 
 

02739433 ระบบผูเช่ียวชาญ  3(3-0-6) 

 (Expert System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 สวนประกอบของระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญ การวินิจฉัยปญหา การวางแผนและการ

ควบคุม การแทนความรู ฐานความรู การเสาะหาความรู ความไมแนนอนของกลไกตัดสินใจ ระบบอิงกฎเกณฑ

และระบบอิงกรอบ การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ กรณีศึกษาดานการพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ   

 Component of expert system; expert system in problem solving, planning and 

controlling; knowledge representation, knowledge base, knowledge searching, uncertainty of 

decision-making mechanism, rule-based and frame-based systems, case studies in expert 

system design. 
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02739434 ปญญาประดิษฐเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to Artificial Intelligence) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐ กระบวนการของปญญาประดิษฐโดยคอมพิวเตอร การ

แทนความรูดวยคอมพิวเตอร การแกปญหา วิธีการคนหา ข้ันตอน ตรรกศาสตรคลุมเครือ ภาษาธรรมชาติ 

วิทยาการหุนยนตและระบบผู เชี่ยวชาญ การเลนเกม การใชคอมพิวเตอรในการแกปญหาเก่ียวกับ

ปญญาประดิษฐ  

 Introduction to artificial intelligence, artificial intelligence production process by 

computer, computer representation of knowledge, problem solving and searching, 

procedure, fuzzy logic, natural language, robotic and expert system, game playing, the use of 

computer to solve artificial intelligence problems. 
 

02739435* เทคโนโลยีเหมืองขอมูลและการประยุกต  3(3-0-6) 

 (Data Mining Technologies and Applications) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 ทฤษฎีของการคนพบความรูและการทําเหมืองขอมูล ระเบียบวิธีการทําเหมืองขอมูล ตนไม             

ถถถุการตัดสินใจ  กฎการจําแนก  การสรางตัวแบบทางสถิติ  กฎความสัมพันธกัน  การจัดเขากลุม  

กรณีศึกษาและการประยุกตใช 

 Theory of knowledge discovery and data mining, methodology for data mining,  

decision tree classification rules, statistical modeling, association rules, clustering , case 

studies and applications 
 

02739436* การจัดการความรู  3(3-0-6) 

 (Knowledge Management) 

 กระบวนการจัดการความรู การกําหนดความรู แหลงความรู การใหไดมาซ่ึงความรู การพัฒนา

ความรูใหม  การบูรณาการความรู  การถายทอดการพัฒนาความรูใหม การจัดการความรูเพ่ือวัตถุประสงค

เฉพาะกิจ 

 Process of knowledge management, determination of knowledge, source, 

acquisition, integration, transmission of knowledge, development of new knowledge, 

knowledge management for special objectives 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



392 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

02739442** ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  3(3-0-6) 

 (Office Automation System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 ระบบสํานักงานกับการจัดการองคการ การใชนวัตกรรมในการประมวลผลขอมูล การประมวลผล

คําและภาพ การสื่อสารในสํานักงาน การผลิตภาพในสํานักงาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการนํามาใช การ

ออกแบบระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและการพัฒนาองคการในรูปแบบใหม การดูแลองคการและประสิทธิผล

ขององคการสมัยใหม การประยุกตการประมวลผลคํา ฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ระบบสํานักงาน

เบ็ดเสร็จ การพิจารณาความคุมคาในการลงทุน   

 Office system and organization management, application of innovations in data 

processing, word and image processing, office communication, graphic construction, data 

collection system design and developing modern organization, maintenance and efficiency in 

modern organization. Application of word processing, database and data analysis, integrated 

office system and evaluation of investment cost.    
 

02739443**ระบบส่ือประสม  3(3-0-6) 

  (Multimedia System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสื่อประสม วิทยาการและจิตวิทยาของการสื่อสารดวยการมองเห็น

และการไดยินเสียง ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบสื่อประสม การพัฒนาและทฤษฎีการ

สื่อสารบนพ้ืนฐานการใชสื่อประสม การออกแบบระบบสื่อประสม วิศวกรรมซอฟตแวรและการบริหารจัดการ

บนระบบสื่อประสม  กฎหมายและสังคมสําหรับระบบสื่อประสม  

 Fundamentals of multimedia system, technology and psychology for 

communication by visualizing and hearing, hardware and software for developing multimedia 

system, development and communication theories under multimedia system,  multimedia 

system design, software engineering and management on multimedia system. Legal and 

social concerns for multimedia system. 
 

02739444** ระบบสารสนเทศสํานักงาน  3(3-0-6) 

 (Office Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231  

 หนาท่ีและการจัดการสํานักงาน  ลักษณะของสํานักงาน  การประมวลผลสารสนเทศสํานักงาน  

อุปกรณและเทคโนโลยีสํานักงาน ระบบคอมพิวเตอรในสํานักงาน สวนประกอบของระบบสารสนเทศสํานักงาน 

ผลประโยชนและคาใชจายในการจัดทําระบบสารสนเทศสํานักงาน  แนวโนมของเทคโนโลยีสํานักงาน 
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 Duties and office management, characteristic of office, office information 

processing, equipment and technology for office automation, computer system in office, 

component of office information system, benefit and cost of office information system, trend 

of office information system. 
 

02739445** ระบบสารสนเทศทางการเงิน  3(3-0-6) 

 (Financial Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศทางการเงิน ความสัมพันธระหวางการบริหาร

จัดการองคการและระบบการประมวลผลสารสนเทศทางการเงิน การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องคการการเงิน  การวิเคราะห การออกแบบ และการควบคุมระบบประมวลผลขอมูลทางการเงิน การจัดทํา

รายงานและการประเมินผลระบบ  แนวโนมของระบบสารสนเทศทางการเงิน  

 Roles and importance of financial information systems, relation between 

organization management and financial, application of information technology in financial; 

analysis design and control of financial processing system, reporting and system evaluation, 

trend of financial information systems.  
 

02739446** ระบบสารสนเทศทางการผลิต  3(3-0-6) 

 (Manufacturing Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการดําเนินงานในองคการท่ีทําการผลิต และใหบริการระบบสารสนเทศ

ทางการผลิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ วางแผนการผลิต การดําเนินการและควบคุมการผลิต 

กรณีศึกษา 

 Basic concept of organization operation in the production and service of 

manufacturing information system; information system for product development, product 

planning, product operating and controlling, case studies. 
 

02739447** ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 

 (Accounting Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสรางและสวนยอยของระบบบัญชี

ตามความตองการของธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห การออกแบบ และการเลือกใชระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทํารายงานเพ่ือการควบคุม

และตัดสินใจของระบบงานในองคการธุรกิจ 
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 Principles and concepts of accounting information system, structure and 

component of accounting system in various business organization, planning, analysis, 

designing and selecting of accounting information system, controlling and auditing, reporting 

for controlling and decision making in business system. 

02739448 ตัววัดซอฟตแวร  3(3-0-6) 

 (Software Metrics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739323 

 แนวคิดเก่ียวกับตัววัดซอฟตแวร วิธีการวัดและการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ ตัวแบบผลผลิต

และการวัด ตัววัดคุณภาพ การจัดการทรัพยากรและภารกิจดวยตัววัด การประมาณคาใชจาย การจัดทําแผน

ตัววัด 

 Concept of software metric, measuring and collecting project data, productivity 

models and measurement, quality metric, task and resource management by metric, 

estimating software cost, developing a metric plan. 
 

02739449 การจําลองแบบและการสรางแบบจําลอง  3(3-0-6) 

 (Simulation and Modeling) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 เทคนิคการจําลองแบบ การจําลองแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง ทฤษฎีแถวคอย 

กระบวนการรสโตคาสติคโพรเซส การออกแบบการทดลองการจําลองแบบ การวิเคราะหผลการจําลองแบบ 

ความแมนของแบบจําลองและผลลัพธ 

Simulation techniques, continuous and discrete simulation models, queuing theory, 

stochastic process, designing simulation experiments, analysis of simulation results, accuracy 

of model and results. 
 

02739451 การบริหารเครือขาย  3(3-0-6) 

 (Network Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครือขาย โครงสรางและการทํางานของเครือขายคอมพิวเตอร ระบบรับ-

ใหบริการ ระบบปฏิบัติการเครือขาย  โพรโทคอลของเครือขาย การติดตั้งเครือขาย  การแบงปนทรัพยากรและ

การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย การบริหารเครือขาย การจัดสภาวะแวดลอมใหเครื่องบริการ  การ

บํารุงรักษาเครือขาย 

 Introduction to network, structure and operation of computer network, client-

server system, network operating system, network protocol, network installation, resource 

sharing and network security, network administration,  server environment configuration, 

network maintenance. 
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02739452**การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Information Technology Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 ความหมายและสวนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย กล

ยุทธและการจัดการสารสนเทศในองคการ การจัดการสถาปตยกรรมขอมูล   การพัฒนาและการบํารุงรักษา

ระบบ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศของการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิด

การทํางานเปนทีม บริบทองคกร การจัดการบริการ การบริหารจัดการโดเมนและกิจกรรมในองคกร การสื่อสาร

ในวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคตการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีศึกษา 

 Definition and component of information technology, computer technology and 

network, strategies and information technology management in organization, data 

organization architecture, system development and maintenance, application of information 

technology, business information management of information technology, teamwork 

concepts, organizational context, service management, administrative domains and activities 

in organization , professional communication for information technology, information 

technology management for future business, case studies. 
 

02739453 ระบบสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 (Information System for Communication) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 ระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศแบบกระจาย เครื่องมือระบบการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร 

เครือขายและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร สถานีงาน สวนตอประสานขายงานบริเวณเฉพาะท่ี  ฐานขอมูลของ

เครือขายการสื่อสาร การอัตโนมัติสํานักงานและเครือขายในองคการ เทคโนโลยีการสื่อสาร  อินเทอรเน็ตและ

เอ็กซทราเน็ต 

 Information system, distributed information system, communication system tools, 

communication method, computer architecture and network, workstation, local area network 

interface, database for communication network, office automation and network organization, 

communication technology, Internet and Extranet. 
 

02739454 การบริการเครือขายใยแมงมุม  3(3-0-6) 

 (WWW Server System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 เวิลดไวดเว็บ โปรแกรมคนผานเว็บ การพัฒนาและการติดตั้งตัวบริการเว็บ ระบบความปลอดภัย

ของเว็บ  ฐานขอมูลเว็บ  การใหบริการของตัวบริการเว็บ  การบํารุงรักษาเว็บ กรณีศึกษา 

 World wide web, web browser, web server installation and development, web 

security systems, web database, web server services, web maintenance, case studies.  
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02739455 การใหบริการสารสนเทศในอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต  3(3-0-6) 

 (Internet Information Services and Intranet) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 การใหบริการในอินเทอรเน็ต  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  โพรโทคอลของการถายโอนแฟม โกเฟอร 

การติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต การใหบริการของเวิลดไวดเว็บ เอ็กซทราเน็ต 

 Internet services, electronic mail, File Transfer Protocol, Gopher, installation 

Internet system, world wide web service, Extranet. 
 

02739456* ระบบประมวลผลแบบกระจาย  3(3-0-6) 

 (Distributed Processing System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 ลักษณะท่ัวไปของการประมวลผลแบบกระจาย การออกแบบ การติดตอสื่อสารระหวางโปรเซส

ในเครือขาย การบริการแฟมขอมูล การบริการชื่อ เวลาท่ีสอดคลองในการประมวลผลแบบกระจาย การทําซํ้า

ขอมูล การควบคุมภาวการณใชงานพรอมกัน การกูคืนและการทนทานตอความผิดพลาด ระบบความม่ันคงของ

ขอมูล ในระบบประมวลผลแบบกระจาย  

 General of characteristic of  processing system, design, inter-process 

communication in network, file services, name services, distributed processing synchronized-

time, data redundancy, concurrency control, recovery and fault tolerance, data security in 

distributed processing system. 
 

02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I   1 

 (Workshop in Information Technology I) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมฝกปฏิบัติทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Presentation and discussion or current interesting topics in information 

technology and workshop. 
 

02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II   1 

 (Workshop in Information Technology II) 

 สัมมนาและฝกปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง 

 Seminar  and workshop in Advanced Information Technology. 
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02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 

 (Select Topic in Information Technology) 

 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

 Selected topics in information technology at the bachelor’s degree level. Topics 

are subject to change each semester. 
 

02739497 สัมมนา   1 

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี 

 Presentation and discussion on current interesting topics in information 

technology at the bachelor’s degree level. 
 

02739498 ปญหาพิเศษ          1-3 

 (Special Problems) 

 การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 Study and research in information technology at the bachelor’s degree level and 

complied into a written report. 
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สาขาวิชาพฤกษศาสตร (01401) 
 

01401114  พฤกษศาสตรท่ัวไป (General Botany)                    3(2-3-6) 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสัณฐานวิทยา  กายวิภาควิทยา  สรีรวิทยา  นิเวศวิทยา  การจัดหมวดหมู  

และวิวัฒนาการ  การใชประโยชนจากพืช 

 General principle of plant pmorphology, anatomy, physiology, ecology, 

classification and evolution. Uses of plants. 
 

01401341 หลักอนุกรมวิธานพืช (Principles of Plant Taxonomy)   3(2-3-8) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 

 ความหลากหลายของพรรณพืช ระบบการจําแนก การตั้งชื่อ การระบุชื่อลักษณะทางอนุกรม 

วิธาน  การกระจายพันธุ  และความสัมพันธทางวิวัฒนาการ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Plants diversity, classification system, nomenclature, identification, taxonomic characters, 

distribution and physiology. Field trip required. 
 

01401351  สรีรวิทยาเบ้ืองตนของพืช (Introductory Plant Physiology)  3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 และ 01403221 

 ความรูเบื้องตนทางสรีรวิทยาของพืชท่ีเก่ียวของกับการเติบโตและการเจริญ เมแทบอลิซึม 

ความสัมพันธของน้ํากับพืชและธาตุอาหาร 

 Basic knowledge in plant physiology: growth and development, metabolism, 

plants-water relationship and mineral nutrition. 
 

01401411 กายวิภาคของพืช (Plant Anatomy)     3(2-3-6) 

      พ้ืนฐาน  :  01401114  

 ลักษณะภายในของเซลลและเนื้อเยื่อพืช พัฒนาการ วิวัฒนาการของการเจริญของโครงสรางพืช

ชั้นสูง 

 Internal structure of plant cell and tissue, ontogeny and evolutionary 

gevelopment of structural feature of higher plants. 
 

01401414 ชีววิทยาเมล็ดพันธุ (Seed Biology)      3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114  

 กระบวนการสืบพันธุ การพัฒนาของเมล็ดและกระบวนการทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวของ นิเวสวิทยา 

การจําแนกเมล็ดพันธุ มีการศึกษษนอกสถานท่ี  

 Reproductive processes, seed development and associatrd physiological 

processes, ecology and classification of seed. Field trip required. 
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01401423 เฟรน (Ferns)        3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน : 01401114 

 สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การจําแนกและวิวัฒนาการของเฟรน ตลอดท้ังความสําคัญทางดาน

เศรษฐกิจ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Morphology, ecology, classification and evolution of ferns. Economic significance. 

Field trip required. 
 

01401442  พรรณไมน้ํา (Aquatic Plants)      3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร  นิเวศวิทยา  การจําแนกและความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของพรรณ

ไมน้ํา  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Botanical structure, ecology, classification ans economic significance of aquatic 

plants. Field trip required. 
 

01401456  การตอบสนองของพืชตอสภาพแวดลอมเครียด  

 (Plant response to Environmental Stress)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401351 

 ผลของของสภาพเครียดจจกแอกทีฟออกซิเจน การขาดออกซิเจนและธาตุอาหาร น้ํา อุณหภูมิ 

รังสี สารเคมี สารพิษในสิ่งแวดลอม ความเปนกรดเปนดางของดิน ความเค็ม และสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนตอการเติบโต

และการเจริญของพืช กลไกการปรับตัวของพืชตอสภาพแวดลอมเครียด 

 Effect of active oxygen, oxygen and nutrition deficiency, water, temperature, 

radiation, chemical, pollutant, soil  pH, salinity and biotic stress on plant growth and 

development, adaptation mechanism of plant to the environment stress. 
 

01401461  พฤกษศาสตรภาคสนาม (Field Botany)     3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 

 การสํารวจและวิเคราะหสังคมพืช โดยเนนความสัมพันธทางสรีรวิทยา และ นิเวศวิทยา การ

จัดการ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Survey and analysis of vegetation with the emphasis on physiologicalabd 

ecological relationship. Plant management. Field trip required. 

01401462  พฤกษเศรษฐกิจ (Economic Botany)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 

 ประวัติ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  การกระจายทางภูมิศาสตร  การผลิตและความสําคัญทาง

เศรษฐกิจของพืชคารโบไฮเดรต  พืชโปรตีน  พืชน้ํามัน  พืชเสนใย  พืชใหสี  พืชเครื่องดื่ม  พืชสมุนไพรและ

เครื่องเทศ  พืชสวนและปาไมเศรษฐกิจ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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 History, botanical structure, geographic distribution, production and economic 

significance of plants yielding carbohydrate, protein, oil , fiber, dye and breverage. Medicinal 

plant and spices, horticultural crops and economic forest. Field trip required. 
 

01401473  ระเบียบวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช      3(1-6-6) 

 (Methodology in Plant Tissue Culture) 

 พ้ืนฐาน  :  01401351   

 หลักการและวิธีการปฏิบัติของการเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะพืช 

 Principle and methodology in plant cell, tissue and organ culture. 
 

01401496  เรื่องเฉพาะทางพฤกษศาสตร (Selected Topics in Botany)   3(3-0-6) 

 เรื่องเฉพาะทางพฤกษศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา 

 Selected topics in Botany at the bachelor’s degree level. Topics are subject to 

change each semester.  
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สาขาวิชาชีวเคมี (01402) 
 

01402311 ชีวเคมี I (Biochemistry I)       2(2-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01403221 หรือ 01403224 หรือ เรียนพรอมกับ 01403224 

 โครงสราง สมบัติ แหลงกําเนิดและความสําคัญของคารโบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด 

เอนไซม และสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทางชีวเคมี รวมท้ังบทนําเก่ียวกับเมแทบอลิซึมท่ัวไป และเรื่องท่ี

มีความสําคัญตอชีวเคมี เชน บัฟเฟอร และวิธีการศึกษาเก่ียวกับสารทางชีวเคมี 

 Cells and cell components; structure and functions of water in cellular 

biochemical processes; buffer solutions; structure, properties, functions of carbohydrates, 

proteins, nucleic acids, lipids, enzymes and coenzymes; and applications. 
 

01402311 ชีวเคมี I (Biochemistry I)        2(2-0-4) 

 พ้ืนฐาน : 01403211 หรือ 01403223 หรือเรียนพรอมกัน 

 เซลลและองคประกอบของเซลล  โครงสรางและหนาท่ีของน้ําในกระบวนการทางชีวเคมีในเซลล 

สารละลายบัฟเฟอร โครงสราง สมบัติหนาท่ีของคารโบไฮเดรท โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด เอนไซม และโค

เอนไซมและการประยุกต 

 Cells and cell components; structure and functions of water in cellular 

biochemical processes; buffer solutions; structure, properties, functions of carbohydrates, 

proteins, nucleic acids, lipids, enzymes and coenzymes; and applications. 
 

01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I (Laboratory in Biochemistry I)    1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน  :  01402311 หรือเรียนพรอมกัน 

 ปฏิบัติการเรื่องพีเอชและบัฟเฟอร สเปกโทรโฟโตเมตรี การจําลองโครงสรางของชีวโมเลกุล 

สมบัติทางกายภาพและเคมี และการวิเคราะห ชีวโมเลกุล กิจกรรม เอนไซม เทคนิค -  โครมาโทกราฟ 

 Laboratory on pH and buffer, spectrophotometry, biomolecular modeling, 

physical and chemical properties; and analysis of biomolecules, enzyme activities, 

chromatography techniques.  
 

01402313 ชีวเคมี II (Biochemistry II)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01402311  

 ธรรมชาติของเอนไซมและการเรงปฏิกิริยาโดยเอนไซม เมแทบอลิซึม และชีวพลังงาน วิถีการทํา

ใหแตกสลายและชีวสังเคราะหของสารชีวโมเลกุล ชีวสังเคราะหของสารประกอบพลังงานสูงและการสังเคราะห

ดวยแสง การหาลําดับของดีเอ็นเอ และการควบคุมการแสดงออกของยีนในโพรแคริโอต 
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 Nature of enzyme and enzyme catalysis, metabolism and bioenergetics, 

biomolecular degradation and biosynthesis pathways, biosynthesis of high energy 

compounds and photosynthesis, DNA sequencing and control of gene expression in 

prokaryotes. 
 

01402441 วิทยาเอนไซม (Enzymology)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01402313 

 โครงสรางและหนาท่ีของเอนไซม จลนพลศาสตรของเอนไซม กลไกปฏิกิริยาของเอนไซม ตัวเรง

ปฏิกิริยาชีวภาพท่ีไมใชโปรตีน การประยุกตเอนไซม  

 Enzyme structure and function, enzyme kinetics, enzymatic reaction mechanisms, 

non-protein biocatalysts, applications of enzymes. 
 

01402451 ชีวเคมีของมนุษย (Human Biochemistry)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01402313 

 องคประกอบ กลไกทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม และการควบคุมในระดับโมเลกุลของอวัยวะและ

เนื้อเยื่อในมนุษย 

 Components, Biochemical mechanisms, metabolism and molecular controls of 

important organs and tissues in human. 
 

01402461 ชีวเคมีของพืช (Plant Biochemistry)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01402313 

 โครงสรางและหนาท่ีของออรแกเนลลพืช โครงสราง สมบัติ และหนาท่ีทางชีวภาพของผนังเซลล

พืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจภายใตแสง เมแทบอลิซึมของคารโบ -  ไฮเดรท และลิพิด การตรึง

ไนโตรเจน ไฟโตฮอรโมน และตัวควบคุมการเจริญเติบโต รงควัตถุของพืช และเมแทบอไลททุติยภูมิ จีโนมพืช 

การแสดงออกของยีน และการควบคุมการเจริญของพืช 

 Structure and function of plant cell organelle, Structures, properties and 

biological functions of plant cell wall, Photosynthesis, Photorespiration, Carbohydrate and 

lipid metabolism, Nitrogen fixation, Phytohormone and growth regulator, Plant pigments and 

secondary metabolites, Plant genome, gene expression and regulation in plant development. 
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01402471 ชีวเคมีโภชนาการ (Nutritional Biochemistry)    3(3-0-6)   

 พ้ืนฐาน  :  01402313 

 เมแทบอลิซึม ความตองการ การขาด การดูดซึม การลําเลียง และการขับถายของสารอาหารหลัก 

วิตามินและแรธาตุท่ีจําเปน ความตองการโภชนาการในภาวะพิเศษ  และการประยุกตทางอาหารและยา 

 Metabolism, requirement, deficiency, absorption, transport and excretion of 

major nutrients, vitamins and essential minerals; nutritional requirement under special 

conditions and applications in food and medicine. 
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สาขาวิชาเคมี (01403) 

 

01403111**เคมีท่ัวไป (General Chemistry)  4(4-0-8)

 อะตอมและโครงสรางอะตอม  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  แกส  ของเหลว  

ของแข็ง  สารละลาย  อุณหพลศาสตร  จลนพลศาสตรเคมี  สมดุลเคมี  อิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปน

ไอออน  กรดและเบส  สมดุลของไอออน  เคมีไฟฟา   

 Atoms and atomic structures, periodic system, chemical bonds, chemical 

reactions, gases, liquids, solids, solutions, thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibria, electrolytes and their ionization, acids and bases, ionic equilibria, electrochemistry. 

01403112   เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry)  1(0-3-2) 

พ้ืนฐาน :01403111  หรือพรอมกับปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีท่ัวไป  

 Laboratory work for General Chemistry. 

01403113**เคมีท่ัวไป I (General Chemistry I)  3(3-0-6) 

 อะตอมและโครงสราง  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  แกส   ของเหลว  ของแข็ง  

สารละลาย  อิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปนไอออน  อุณหพลศาสตร  สมดุลเคมี   

 Atoms and their structures, periodic system, chemical bonds, chemical reactions, 

gases, liquids, solids, solutions, electrolytes and their ionization, thermodynamics, chemical 

equilibria. 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป  1(0-3-2)

 (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)  

 พ้ืนฐาน :01403117  หรือพรอมกับปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักมูลเคมีท่ัวไป  

 Laboratory work for Fundamentals of General Chemistry. 

01403115** เคมีท่ัวไป II (General Chemistry II)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403113 

 จลนพลศาสตรเคมี   กรดและเบส   สมดุลของไอออน   เคมีไฟฟา   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ   

ธาตุแทรนซิชัน  สารประกอบ  เคมีโคออรดิเนชัน  เคมีนิวเคลียร  เคมีอินทรียพ้ืนฐาน  

 Chemical kinetics, acids and bases, ionic equilibria, electrochemistry, 

representative elements, transition elements, compounds, coordination chemistry, nuclear 

chemistry, basic organic chemistry. 
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01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป (Fundamentals of General Chemistry)  3(3-0-6)

 โครงสรางอะตอม   ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก   พันธะเคมี  ปริมาณสัมพันธ   

แกส   ของเหลว   ของแข็ง   สารละลาย   จลนพลศาสตรเคมี   สมดุลเคมี   กรดและเบส   สมดุลของไอออน   

ธาตุเรพรีเซนเททีฟ   โลหะ   อโลหะ   และก่ึงโลหะ   โลหะแทรนซิชัน 

 Atomic structure, periodic table and periodic properties, chemical bonds, 

stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, chemical kinetics, chemical equilibria, acids 

and bases, ionic equilibria, representative elements, metals, nonmetals, and metalloids, 

transition metals. 

01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน (Basic Chemistry Laboratory)  1(0-3-2)

 พ้ืนฐาน :01403115  หรือพรอมกับปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีท่ัวไป I  และเคมีท่ัวไป II

 Laboratory work for General Chemistry I and General Chemistry II. 

01403134**เคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน (Basic Analytical Chemistry)  5(3-6-9)

 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115  

 บทบาทของเคมีวิเคราะห   สารละลายและหนวยความเขมขน   แนวคิดของสมดุลเคมีในระบบ

วิเคราะห   ระดับข้ันการแตกตัวของอิเล็กโทรไลตออน     การหาคาคงตัวการแตกตัวเปนไอออน     แบบแผน

ของการแยกและการระบุชนิดของแคตไอออนและแอนไอออนอนินทรีย    การวิเคราะหโดยน้ําหนัก   การ

วิเคราะหโดยการไทเทรต   การไทเทรตกรด-เบส   การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน    การไทเทรตโดยการเกิด

สารเชิงซอน    การไทเทรตรีดอกซ   สเปกโทรสโกปแบบดูดกลืนเบื้องตน    ปฏิบัติการทดลองคุณภาพ

วิเคราะหก่ึงจุลภาคและปริมาณวิเคราะหทางเคมี  

 Role of analytical chemistry;  solutions and concentration units,  concepts of 

chemical equilibrium in analytical systems,  degree of ionization of weak electrolytes,  

determination of ionisation constants,  schemes of separation and identification of inorganic 

cations and anions;  gravimetric analysis,  titrimetric analysis,  acid-base titrations,  

precipitation titrations,  complexation titrations,  redox titrations,  introductory absorption 

spectroscopy;  experimental works in semi-micro qualitative analysis and chemical 

quantitative analysis. 
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01403221 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)  4(4-0-8)

 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115  หรือ  01403117  

 ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย  การจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย  ปฏิกิริยาเคมีและกลไกของ

ปฏิกิริยา  สเทอริโอเคมี  เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคารบอน  แอลคิลเฮไลด  แอโรแมติกไฮโดรคารบอน  

การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยวิธีทางสเปกโทรสโกป   สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล   

อีเทอร   สารประกอบฟนอล   แอลดีไฮด   คีโตน  กรดอินทรีย  อนุพันธกรดอินทรีย   เอมีนและสารประกอบ

ไนโตรเจนอ่ืนๆ   ลิพิด  คารโบไฮเดรต  กรดอะมิโน  โปรตีน  และกรดนิวคลีอิก   

 Theories in organic chemistry, classification of organic compounds, chemical 

reactions and mechanisms, stereochemistry, chemistry of aliphatic hydrocarbons, alkyl 

halides, aromatic hydrocarbons, structural determination of organic compounds by 

spectroscopic methods, properties and reactions of alcohols, ethers, phenolic compounds, 

aldehydes, ketones, carboxylic acids, derivatives of carboxylic acids, amines and other 

nitrogen compounds, lipids, carbohydrates, amino acids, proteins and nucleic acids. 

01403222 เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry)  1(0-3-2)

 พ้ืนฐาน :01403221  หรือพรอมกับปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีอินทรีย  

 Laboratory work for Organic Chemistry. 

01403223**เคมีอินทรีย I  (Organic Chemistry I)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   และพรอมกับ 01403225    

 ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย  การจําแนกประเภทของสารอินทรีย  ปฏิกิริยาเคมีและกลไกพ้ืนฐานของ

สารประกอบ  สเทอริโอเคมี  เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคารบอน  แอลคิลเฮไลด  คอนจูเกตไดอีน  

สารประกอบแอโรแมติก  การระบุโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยวิธีทางสเปกโทรสโกป 

 Theories in organic chemistry, classification of organic compounds, chemical 

reaction and basic mechanism of compounds, stereochemistry, chemistry of aliphatic 

hydrocarbon, alkyl halide, conjugated diene, aromatic compounds, structural identification of 

organic compounds by spectroscopic methods. 

01403224**เคมีอินทรีย II (Organic Chemistry II)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403223  และ  01403225  และพรอมกับ 01403226    

 สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย   แอลกอฮอล   ฟนอล   ไทออลอีเทอร   ไทโอ

อีเทอร   แอลดีไฮด   คีโตน   กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ   เอมีน   เคมีของสารคารโบไฮเดรต   กรดอะมิโน   

เปปไทด   โปรตีน   ลิพิด   กรดนิวคลิอิก   ผลิตภัณฑธรรมชาติ   และสารพอลิเมอรสังเคราะห  
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 Properties and chemical reactions of organic compounds, alcohol, phenol, thiol 

ether, thioether, aldehyde, ketone, carboxylic acid and derivatives, amine, chemistry of 

carbohydrate, amino acid, peptide, protein, lipid, nucleic acid, natural product and synthetic 

polymer. 

01403225* ปฏิบัติการเคมีอินทรีย I (Organic Chemistry Laboratory I)  1(0-3-2)

 พ้ืนฐาน :01403112 หรือ 01403118   และพรอมกับ 01403223  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีอินทรีย I  

 Laboratory work for Organic Chemistry I. 

01403226* ปฏิบัติการเคมีอินทรีย II (Organic Chemistry Laboratory II)  1(0-3-2)

 พ้ืนฐาน :01403225   และพรอมกับ 01403224   

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีอินทรีย II  

 Laboratory work for Organic Chemistry II. 

01403231 ปริมาณวิเคราะหทางเคมี (Chemical Quantitative Analysis)  2(2-0-4)

 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   

 หลักการและกระบวนการในการวิเคราะหทางเคมี   สถิติศาสตรในระเบียบวิธีวิเคราะห   ทฤษฎี

ในปริมาณวิเคราะห    การวิเคราะหโดยน้ําหนัก   การวิเคราะหโดยการไทเทรต   การไทเทรตกรด-เบส   การ

ไทเทรตโดยการเกิดตะกอน   การไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซอน   การไทเทรตรีดอกซ    หลักการพ้ืนฐาน

ของสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบดูดกลืน 

 Principles and process in chemical analysis,  statistics in analytical methods, 

theory in quantitative analysis,  gravimetric analysis,  titrimetric analysis,  acid-base titrations,  

precipitation titrations,  complexation titrations,  redox titrations,  basic principles of 

absorption spectrophotometry. 

01403232**ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี   2(0-6-3)

 (Laboratory in Chemical Quantitative Analysis)  

 พ้ืนฐาน :01403112 หรือ 01403118   และ01403231 หรือพรอมกัน หรือ 01403233 หรือ    

พรอมกัน 

 เทคนิคและปฏิบัติการทดลองวิเคราะหปริมาณทางเคมี   

 Techniques and experimental works in chemical quantitative analysis.  
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01403233* หลักการของเคมีวิเคราะห (Principles of Analytical Chemistry)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403115   

 แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหทางเคมี  การจัดการขอมูลเชิงสถิติ  สมดุลเคมีในคุณภาพและ

ปริมาณวิเคราะห  การวิเคราะหโดยน้ําหนัก  การไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน  การ

ไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซอน  เคมีไฟฟาและการไทเทรตรีดอกซ  หลักการพ้ืนฐานของสเปกโทรโฟโตเมทรี

แบบดูดกลืน   

 Basic concepts in chemical analysis, statistical treatment of data, chemical 

equilibria in qualitative and quantitative analysis, gravimetric analysis, acid-base titrations, 

precipitation titrations, complexometric titrations, electrochemistry and redox titrations, basic 

principles of absorption spectrophotometry. 

01403242 เคมีเชิงฟสิกส I (Physical Chemistry I)  4(3-3-8)

 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   และ   01417112  และ  01420111   

 แกส  อุณหพลศาสตรและการประยุกตกับกระบวนการทางเคมีและฟสิกส  การแปรผันของ

สวนประกอบในระบบและในสมดุลเคมี  สารละลาย  สมดุลวัฏภาค  และปฏิบัติการทดลอง  

 Gases, thermodynamics and their applications to chemical and physical 

processes, variations of composition in a system and chemical equilibrium, solutions, phase 

equilibria, and experiments. 

01403243 เคมีเชิงฟสิกส II (Physical Chemistry II)  4(3-3-8)

 พ้ืนฐาน :01403242 

 จลนพลศาสตรเคมี  เคมีไฟฟา  เคมีท่ีพ้ืนผิว  และปฏิบัติการทดลอง  

 Chemical kinetics, electrochemistry, surface chemistry, and experiments. 

01403244 เคมีเชิงฟสิกสหลักมูล (Fundamental Physical Chemistry)  4(3-3-8)

 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   และ   01417112 หรือ 01417267    

 หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี  จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี  เคมีไฟฟา  และ

ปฏิบัติการทดลอง 

 Principles of chemical thermodynamics, kinetics and mechanism of chemical 

reactions, electrochemistry, and experiments. 

01403245 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับวิศวกรเคมี  2(2-0-4)

 (Physical Chemistry for Chemical Engineers)   

 พ้ืนฐาน :01403117  และ  01417168   

 ทฤษฎีของโครงสรางอิเล็กทรอนิกสและพันธะเคมี    การประยุกตในวิศวกรรมเคมี 
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 Theories of electronic structure and chemical bonding,  applications to chemical 

engineering. 

01403291**เอกสารเคมี (Chemical Literature)  1(1-0-2) 

 แบบชนิดและทรัพยากรเอกสารเคมี  การกําหนดสารสนเทศท่ีตองการ  การเลือกแหลง

สารสนเทศเคมี    การคนหาสารสนเทศเคมี  ฐานขอมูลออนไลน  โปรแกรมคนหาบนเว็บ  การประเมินและ

การวิเคราะหสารสนเทศ  การอางอิงเอกสาร  การเขียนรายงาน  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร  

 Types and resources of chemical literature,  determination of required 

information,  selection of chemical information sources,  chemical information searches,  

online databases,  web search engines,  evaluation and analysis of information,  literature 

citations,  report writing,  scientific ethics. 

01403312 เคมีอนินทรีย I  (Inorganic Chemistry I)  4(4-0-8)

 พ้ืนฐาน :01403115  

 โครงสรางอะตอม  สถานะอะตอมและสัญลักษณพจน  สมมาตรและกลุมจุด  โมเลกุลโคเวเลนต  

แรงเคมี  ของแข็งอนินทรีย  เคมีของกรด-เบส  แผนภาพ ร.ค.ฟ. และการใชประโยชน  เคมีของสารละลายท่ีไม

ใชน้ําเปนตัวทําละลาย  สารอนินทรียท่ีมีโครงสรางเปนโซ วง กรงตาขาย  และวัสดุนาโน  

 Atomic structure, atomic states and term symbols, symmetry and point group, 

covalent molecules, chemical forces, inorganic solids, acid-base chemistry, e.m.f. diagram 

and its uses, nonaqueous chemistry, inorganic chains, rings, cages and nanomaterials. 

01403313 เคมีอนินทรีย II (Inorganic Chemistry II)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403312  

 สมบัติของโลหะแทรนซิชัน  สารประกอบโคออรดิเนชัน  ไอโซเมอร  สมบัติทางแมเหล็ก  ทฤษฎี

เก่ียวกับพันธะ  ปฏิกิริยาและอิเล็กทรอนิกสเปกตรัมของสารประกอบโคออรดิเนชัน  สารประกอบออรแกโน

เมทัลลิก  การประยุกตเคมีโคออรดิเนชัน  

 Properties of transition elements, coordination compounds, isomers, magnetic 

properties, bonding theories, reactions and electronic spectra of coordination compounds, 

organometallic compounds, applications of coordination chemistry. 

01403321 เคมีอินทรีย III (Organic Chemistry III)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403224  

 กลไกของปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย  ระเบียบวิธีกําหนดกลไกของปฏิกิริยา  กรดและเบส   ปฏิกิริยา

การแทนท่ีแบบนิวคลีโอฟลิกและอิเล็กโทรฟลิก   ปฏิกิริยาการเติมแบบนิวคลีโอฟลิกและอิเล็กโทรฟลิก   

ปฏิกิริยาการกําจัด 
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 Mechanism in organic chemistry, methods for determining the reaction 

mechanisms, acids and bases, nucleophilic and electrophilic substitution reactions, 

nucleophilic and electrophilic addition reactions, elimination reactions. 

014033222  เคมีอินทรีย IV (Organic Chemistry IV)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403321  

 ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ  ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  การสังเคราะห

สารประกอบอินทรีย   ปฏิกิริยาเพริไซคลิก  

 Free-radical reactions, rearrangement reactions, oxidation and reduction 

reactions, synthesis of organic compounds, pericyclic reactions. 

01403323**ปฏิบัติการเคมีอินทรีย III (Organic Chemistry Laboratory III)  2(0-6-3)

 พ้ืนฐาน :01403224  และ  01403226   

 ปฏิบัติการเนนเทคนิคข้ันสูง   การใชอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน   การทดลองระดับ

จุลภาค  ปฏิกิริยาการสังเคราะหหลายข้ันตอน  การระบุผลิตภัณฑท่ีสังเคราะหได  

 Laboratory work emphasizing on advanced techniques, practical application of 

apparatus and equipments, microscale experiments, multistep synthetic reactions, 

identificaiton of synthetic products. 

01403325**หลักมูลของผลิตภัณฑธรรมชาติ  3(3-0-6)

 (Fundamentals of Natural Products)  

 พ้ืนฐาน :01403221  หรือ  01403224    

 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ   การตรวจหา   การแยก   การทําสารใหบริสุทธิ์   การวิเคราะห

โครงสราง   ชีวสังเคราะห   สมบัติและการใชประโยชนของผลิตภัณฑธรรมชาติ   

 Chemistry of natural products, detection, separation, purification, structure 

elucidation, biosynthesis, property and utilization of natural products. 

01403331**การวิเคราะหโดยเครื่องมือ I (Instrumental Analysis I)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403231  หรือ  01403233  

 หลักการและเทคนิคของวิธีแยกสารทางเคมี  วิธีทางสเปกโทรสโกประดับโมเลกุลและอะตอม       

วิธีทางรังสีเอกซ   

 Principles and techniques of chemical separation methods, molecular and atomic 

spectroscopic methods, x-ray methods. 

 



411 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01403332 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ II (Instrumental Analysis II)  2(2-0-4)

 พ้ืนฐาน :01403331  

 หลักการและเทคนิคของวิธีวิเคราะหทางเคมีไฟฟา   วิธีทางเคมีรังสี   วิธีเชิงความรอน 

 Principles and techniques of electroanalytical methods, radiochemical methods, 

thermal methods. 

01403333 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ   2(0-6-3)

 (Laboratory in Instrumental Analysis)   

 พ้ืนฐาน :01403232   และ   01403332 หรือพรอมกับปฏิบัติการทดลองวิเคราะหโดยเครื่องมือ

Experimental works in iInstrumental analysis. 

01403342 เคมีเชิงฟสิกส III (Physical Chemistry III)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403243  และ  01417241   

 เคมีควอนตัม  ทฤษฎีของพันธะเคมี  และหัวขอในเคมีเชิงฟสิกสท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

 Quantum chemistry, theories of chemical bonding, and current topics of interest 

in physical chemistry. 

01403343 เคมีเชิงฟสิกส IV (Physical Chemistry IV)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403342   

 กลศาสตรสถิติ  หัวขอในเคมีเชิงฟสิกสข้ันสูงท่ีนาสนใจในปจจุบัน  

 Statistical mechanics and current advanced topics of interest in physical 

chemistry. 

01403345 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในวิชาเคมีและวิศวกรรมเคมี  3(2-3-6)

 (Computer Simulation in Chemistry and Chemical Engineering)   

 พ้ืนฐาน :01403343  หรือ  01403245  

 ทฤษฎีพันธะเคมี   ระเบียบวิธีเอมพิริคัล  เซมิเอมพิริกัลและนอนเอมพิริกัล  หลักการและการ

ประยุกตของทฤษฎีโครงสรางอิเล็กตรอน   เทคนิคการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในการแกปญหาทางเคมี

และวิศวกรรมเคมี   รวมท้ังโครงงานท่ีกําหนด   

 Theories of chemical bonding, empirical, semi-empirical and non-empirical 

methods, principles and applications of electronic structure theory, computer simulation 

techniques in solving chemistry and chemical engineering problems, assigned projects 

included. 
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01403361 กระบวนการผลิตสารประกอบไฮโดรคารบอน  3(3-0-6)

 (Hydrocarbon Processing)  

 พ้ืนฐาน :01403224  

 องคประกอบของปโตรเลียมและการจําแนกประเภท   กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ   

กระบวนการกลั่นน้ํามัน   การแตกตัวและการรีฟอรมดวยตัวเรงปฏิกิริยา   การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห  มี

การศึกษานอกสถานท่ี  

 Composition and evaluation of petroleum, natural gas separation process, 

refinery process, catalytic cracking and reforming, production of synthetic fuels.  Field trip 

required. 

01403365 เคมีพอลิเมอร I (Polymer Chemistry I)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403224  และ  01403243   

 การสังเคราะห  กลไก  จลนพลศาสตรและอุณหพลศาสตรของการพอลิเมอไรซ   กระบวนการ

การเกิดพอลิเมอรและกระบวนการผลิตกรรม  

 Synthesis, mechanism, kinetics and thermodynamics of polymerizations, 

polymerization and fabrication processes. 

01403412 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย (Inorganic Chemistry Laboratory)  3(1-6-5)

 พ้ืนฐาน :01403313   

 การเตรียม  การวิเคราะหลักษณะ  และการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

สารประกอบอนินทรีย 

 Preparation, characterization and studies of physical and chemical properties of 

inorganic compounds. 

01403413 สเปกโทรสโกปทางเคมีอนินทรีย  3(3-0-6)

 (Spectroscopy in Inorganic Chemistry)  

 พ้ืนฐาน :01403313  

 สเปกโทรสโกปของการสั่น  การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ  เอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโทรสโกป  การ

เปลงแสงและโอเจสเปกโทรสโกป  นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป  อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ

สเปกโทรสโกป  จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน   

 Vibrational spectroscopy, x-ray diffraction, x-ray fluorescence spectroscopy, 

photoemission and auger spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, electron 

spin resonance spectroscopy, electron microscopy. 
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01403414**เคมีอนินทรียประยุกต (Applied Inorganic Chemistry)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115   

 การประยุกตใชวัสดุอนินทรียตางๆ ในอุตสาหกรรม  แร  ตัวเรงปฏิกิริยา  เซรามิก  พอลิเมอรของ

สารโคออดิเนชัน  วัสดุนาโน  ซุบเปอรโมเลกุล 

 Applications of inorganic materials in industry,  minerals,  catalysts,  ceramics,  

coordination polymers,  nanomaterials,  supermolecules. 

01403421 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย   3(3-0-6) 

(Spectroscopy of Organic Compounds)   

 พ้ืนฐาน :01403224 
 

  การแผรังสีแมเหล็กไฟฟา   จุดกําเนิดของสเปกตรัมโมเลกุล   อัลตราไวโอเล็ตสเปกโทรสโกป   

อินฟราเรดสเปกโทรสโกป   นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป   แมสสเปกโทรเมทรี    การหา

โครงสรางและการวิเคราะหสารประกอบอินทรียโดยระเบียบวิธีทางสเปกโทรสโกป    พัฒนาการ

ทางสเปกโทรสโกปและแมสสเปกโทรเมทรี 

 Electromagnetic radiation, origin of molecular spectra, ultraviolet spectroscopy, 

infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, mass spectrometry, 

structure determination and analysis of organic compounds by spectroscopic methods, 

developments in spectroscopy and mass spectrometry. 

01403422 ทฤษฎีทางเคมีอินทรียเบ้ืองตน   3(3-0-6)

 (Introduction to Theoretical Organic Chemistry)  

 พ้ืนฐาน :01403322  

 พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย  ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล  ทฤษฎี

พันธะเวเลนซ  ระเบียบวิธีการประมาณคาออรบิทัลเชิงโมเลกุล  ซอฟตแวรสําหรับการคํานวณทางเคมีอินทรีย  

การตรวจหาสารมัธยันตรท่ีวองไว  การกําหนดกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย  อิทธิพลของไอโซโทป หมูแทนท่ี 

ตัวทําละลาย กรดและเบส ท่ีมีตออัตราเร็วของปฏิกิริยา   

 Chemical bonding and molecular structure of organic compounds, molecular 

orbital theory, valence bond theory, methods of molecular orbital approximations, software 

for computational organic chemistry, detection of reactive intermediates, determination of 

organic reaction mechanisms, influence of isotope, substituent, solvent, acid and base on 

reaction rates. 
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01403423 การสังเคราะหแบบใหมและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย  3(3-0-6)

 (Modern Systhesis and Reactions of Organic Compounds)  

 พ้ืนฐาน :01403322   

 ปฏิกิริยาและกลไก  การสรางพันธะระหวางคารบอนกับคารบอน  การวิเคราะหโครงสรางเพ่ือ

การสังเคราะหสารประกอบอินทรียท่ีมีโครงสรางซับซอน  

 Reactions and mechanism, carbon-carbon bond formation, structural analysis for 

synthesis of complex organic compounds. 

01403424* เคมีเชิงชีววิทยา (Biological Chemistry)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403224   

 แนวคิดของการตอประสานวิชาเคมีกับชีววิทยา   โครงสราง หนาท่ี และเคมีของชีวโมเลกุล (ดี

เอนเอ, อารเอนเอ และ โปรตีน)   ความรูเบื้องตนของเอนไซม    วิธีของการศึกษาปฏิกิริยาของเอนไซม   เคมี

ของเอนไซมและโคเอนไซม    การยับยั้งการทํางานของเอนไซมและบทบาทในเคมีทางยา    งานวิจัยท่ีตอ

ประสานวิชาเคมีกับชีววิทยาในปจจุบัน  

  Chemistry and biology interface concepts, structure, function and chemistry of 

biomolecules (DNA, RNA and proteins), introduction to enzymes, methods for studying 

enzymatic reactions, enzyme and coenzyme chemistry, enzyme inhibition and its role in 

medicinal chemistry, current research in chemistry and biology interface. 

01403425 เคมีอินทรียประยุกต (Applied Organic Chemistry)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403322   

 ผลิตภัณฑอินทรียเพ่ือประโยชนในชีวิตประจําวัน  ยารักษาโรค  สารปรุงแตงอาหาร  ผงซักฟอก  

และอ่ืนๆ    

 Organic products for daily uses, drugs, food additives, detergents and others. 

01403426 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก (Heterocyclic Compounds)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403224    

 การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดตาง ๆ   

 Syntheses and reactions of heterocyclic compounds. 

01403431**การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย  2(1-3-4)

 (Commercial Product Analysis)  

 พ้ืนฐาน :01403333   

 ความมุงหมายของการวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย   สูตรผลิตภัณฑ   การเตรียมตัวอยาง   

การวัดทางกายภาพและทางเคมี  และปฏิบัติการทดลอง  
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 Purposes of commercial product analysis, product formulation, sample 

treatment, physical and chemical measurements, and experimental works. 

01403432* หลักการประกันคุณภาพในหองปฏิบัติการวิเคราะห  1(1-0-2)

 (Principles of Quality Assurance in Analytical Laboratory)  

 พ้ืนฐาน :01403231  หรือ  01403233  

 ความตระหนักในคุณภาพ   เทคนิคทางสถิติ   การยืนยันความใชไดของขอมูล   เทคนิคการ

ควบคุมคุณภาพ   แนวทางไอโซ/ไออีซี 17025:2500   

 Quality awareness, statistical techniques, data validation, quality control 

techniques, ISO/IEC guide17025:2500. 

01403441 วัสดุนาโน (Nanomaterials)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115  

 แนวคิดพ้ืนฐาน  สมบัติทางกายภาพและทางเคมี  และการประยุกตใชวัสดุนาโน   

 Basic concepts, physical and chemical properties and applications of 

nanomaterials. 

01403443**โครงสรางและสภาพไวปฏิกิริยาของซีโอไลต  3(3-0-6)

 (Structure and Reactivity in Zeolites)  

 พ้ืนฐาน :01403242  หรือ  01403244  หรือ  01403245  

 โครงสรางผลึก   โครงสรางซีโอไลต   ศึกษาสมบัติของซีโอไลตและซีโอไทปดวยระเบียบวิธีเชิง

โมเลกุล  การดูดซับบนซีโอไลต  การเรงปฏิกิริยาดวยซีโอไลต  การประยุกตใชในอุตสาหกรรมเปนตัว

แลกเปลี่ยนไอออน  ตะแกรงโมเลกุล  และตัวเรงปฏิกิริยา 

 Stuctures of crystalline solids, zeolite structures, molecular approaches to 

zeolites and zeotypes, adsorption on zeolites, catalysis by zeolites, industrial applications as 

ion exchangers, molecular sieves, and catalysts. 

01403455 เคมีส่ิงแวดลอม (Environmental Chemistry)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403221  หรือ  01403224  

 คุณภาพของสิ่งแวดลอมและปจจัยท่ีเก่ียวของ   ภาวะอากาศเสียและน้ําเสีย   การเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีในสิ่งแวดลอมอันเนื่องจากกิจกรรมตางๆ ทางเกษตร ทางอุตสาหกรรม และทางสังคมของมนุษย 

 Quality of environment and factors affecting it, air and water pollution, chemical 

changes in the environment as affected by agricultural, industrial and social activities. 
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01403465 เคมีพอลิเมอร II (Polymer Chemistry II)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403365    

 การสังเคราะห  สมบัติ  และการประยุกตของพอลิเมอรชนิดตางๆ  

 Synthesis, properties and applications of various polymers. 

01403496 เรื่องเฉพาะทางเคมี (Selected Topics in Chemistry)  3(3-0-6)

 เรื่องเฉพาะทางเคมีในระดับปริญญาตรี  หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

 Selected topics in chemistry at the bachelor’s degree level. Topics are subject to 

change each semester. 

01403497 สัมมนา (Seminar)   1

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเคมีในระดับปริญญาตรี  

 Presentation and discussion on current interesting topics in chemistry at the 

bachelor’s degree level. 

01403498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)   1

 การศึกษาคนควาทางเคมีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน   

 Study and research in chemistry at the bachelor’s degree level and compile into 

a written report.  

01403499* โครงงานวิจัยทางเคมี (Research Project in Chemistry)  2(0-6-3)

โครงงานปฏิบัติการและวิจัยในสาขาตางๆ ของเคมี  

 Practice and research project in various fields of chemistry. 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (01404, 01411) 
 

01404311 วิทยาศาสตรชีวกายภาพ (Biophysical Science)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01424111  และ  01420111 

 การประยุกตหลักทางวิทยาศาสตรกายภาพในการอธิบายระบบการทํางานทางชีวภาพ 

ความสัมพันธระหวางชีวภาพและกายภาพ 

01404484 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม (Environmental Toxicology)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01424111  และ  01420111 

 แหลงกําเนิด  การแพรกระจายและการแปลงรูปของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม  การประเมินความ

เปนพิษเมแทบอลิซึม  และความเปนพิษของสารมลพิษตอสิ่งมีชีวิต  การปองกันและบําบัด 

01404496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรท่ัวไป  3(3-0)

 (Selected Topics in General Science) 

 เรื่องท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรท่ัวไป  หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา 

01411221 อุตุนิยมวิทยาท่ัวไป (General Meteorology)  3(3-0) 

 โครงสราง  สวนประกอบ  พลังงานและพฤติกรรมของบรรยากาศ  กระบวนการพ้ืนฐาน   

การอธิบายปรากฏการณท่ัวไปและการหมุนเวียนของบรรยากาศ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01411131 ธรณีพลศาสตร (Geodynamics)  3(3-0) 

 ธรรมชาติและโครงสรางของวัสดุท่ีเปนองคประกอบของโลก  กระบวนการพลศาสตรทําใหเกิดภูมิ

ลักษณและโครงสรางของผิวโลก  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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สาขาวิชาพันธุศาสตร (01416) 
 

01416311 หลักพันธุศาสตร (Principle of Genetics)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01424111 

 เซลลและออรแกแนลลท่ีเก่ียวของกับพันธุศาสตร  การถายทอดทางพันธุกรรมระหวางไมโทซิส

และไมโอซิส  หลักการถายทอดทางพันธุกรรมของเมลเดลและกฎความนาจะเปน  ภาคขยายของกฎเมลเดล  

สารพันธุกรรม  การจําลองและการซอมแซม  การทํางานของยีนและการควบคุมมิวเทชันของยีนและโครโมโซม  

พันธุศาสตรปริมาณและประชากร  พันธุกรรมนอกนิวเคลียส  พันธุศาสตรวิวัฒนาการ 

 Cell and organelles related to genetics; genetic inheritance during mitosis and 

meiosis; Mendelian inheritance and probability; the extension of Mendelian laws; genetic 

materials, replications and repair; function and regulation; gene and chromosome mutations; 

quantitative and population genetics; extranuclear inheritance; evolutionary genetics. 

01416312 พันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics)  1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน  :  01416311  หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01416311 

 Laboratory for Principles of Genetics. 

01416421 พันธุศาสตรมนุษย (Human Genetics)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01416311 

 การถายทอดพันธุกรรมของมนุษยตามหลักเมนเดล หนาท่ีและพฤติกรรมของยีนและโครโมโซม 

สาเหตุการทําใหยีนปกติ วิธีการวินิจฉัย การบําบัด และการใหคําปรึกษาเก่ียวกับโรคทางพันธุกรรม และการ

ประยุกตความรูพันธุศาสตรอิมมูโนโลยี พันธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรของเซลล พันธุศาสตรกับมะเร็ง มลพิษ

ของสิ่งแวดลอมตอมนุษย พันธุศาสตรประชากรและการวิวัฒนาการ เพ่ือความเขาใจพันธุศาสตรของมนุษย 

 Mandelian heredity in human, function and behavior of genes and chromosomes, 

diagnosis, therapy and genetic counseling of inherited diseases. Applications of immunology, 

molecular genetics, cytogenetics, cancer, environmental hazards, population and 

evolutionary in understanding human genetics. 

01416422 พันธุศาสตรพืช (Plant Genetics)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01416311 

 หลักพ้ืนฐานทางพันธุศาสตรและการประยุกตกับพืชชั้นสูง ทฤษฎีของความนา  จะเปน ลิงคเกจ 

ความผันแปรของโครโมโซม การวิเคราะหโพลีพลอยดีย การยายยีนท่ีตองประสงคสูพืชท่ีตองการปรับปรุง การ

เพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อ เพ่ือการปรับปรุงพันธุ การเปลี่ยนพันธุกรรมของเซลลพืช 
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 Basic concepts of genetics and its applications to higher plants. Probability, 

linkage, chromosome aberrations, polyploidy analyses, gene transfer in wide crosses, tissue 

and cell culture for plant improvement, and genetic manipulation of plant cell. 

01416423 พันธุศาสตรสัตว (Animal  Genetics)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01416311 หรือพรอมกัน 

 พ้ืนฐานการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการประยุกตเพ่ือใชในการปรับปรุงพันธุสัตว สถิติ

และพันธุศาสตรประชากรท่ีประยุกตใชในการวางแผนทดลองผสมพันธุและปรับปรุงพันธุ พันธุกรรมของ

ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ ลักษณะการเปนโรคบางชนิดในสัตวเลี้ยง ลักษณะดานทานโรคการใช

วิทยาการใหม ๆ เชนเทคนิคในทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว 

 Fundamental of genetics and application in animal improvement. Statistical 

procedures, population genetics application for breeding, estimation of breeding value, 

heritability etc. Qualitative and quantitative genetics. Genetic basis of some animal diseases 

and disease resistance. The application of new biotechnologies such as genetic engineering in 

animal husbandry. 

01416441 พันธุศาสตรของเซลลเบ้ืองตน  (Introduction to Cytogenetics)  3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01416312 หรือพรอมกัน 

 ชีววิทยาและพฤติกรรมของเซลลท่ีเก่ียวกับการถายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต  ความแปรปรวนใน

หนวยพันธุกรรม โครโมโซม และผลท่ีเกิดข้ึนตอลักษณะทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  การ

ประยุกตนําความรูเหลานี้ไปใชในดานการแพทยและการเกษตร ท้ังดานการปรับปรุงพันธุพืชและสัตว  เทคนิค

เบื้องตนในหองปฏิบัติการของการศึกษาพันธุศาสตรเซลล 

 Cell biology and behavior related to inheritance. Variation in genetic material and 

the effect on expression and as well as evolution of organism. Application of genetics in 

medicine, agriculture; plant and animal breeding. Laboratory techniques in cytogenetics.   

01416453 พันธุศาสตรโมเลกุลเบ้ืองตน (Introductory Molecular Genetics)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01416311 

 โครงสรางและหนาท่ีของสารพันธุกรรม โครงสรางดีเอ็นเอ กลไกระดับเซลลและระดับโมเลกุล  

อันเก่ียวกับการเพ่ิมตัวเองของดีเอ็นเอ การรวมตัวกันใหมของสารพันธุกรรม การกลายพันธุ การซอมแซมดีเอ็น

เอ การลอกรหัส การแปลรหัส และรวมท้ังการควบคุมในข้ันตอนตางๆ เหลานี้ การอภิปรายถึงความกาวหนาใน

วิทยาการสาขานี้ 

 Introduction to the structure and function of the genetic material. Structure of 

DNA and the cellular and the molecular mechanism underlying DNA replication, 

recombination, mutation, DNA repair, transcription, translation and their regulations. The 

recent development in this area will be discussed. 
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01416454 ชีวสารสนเทศเบ้ืองตน (Introduction to Bioinformatics)  3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01416311 

 ฐานขอมูลทางชีววิทยา การสืบคนขอมูล การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะห ลําดับนิ

วคลีโอไทดและลําดับกรดอะมิโน การเทียบลําดับนิวคลีโอไทดและลําดับกรดอะมิโน การทํานายโครงสรางของ

อารเอ็นเอและโปรตีน การทําเหมืองขอมูล การวิเคราะหจีโนม 

 Biological database, information retrieval, computer software usage for 

nucleotide and amino acid sequence analyses, nucleotide sequence and amino acid 

sequence alignments, prediction of RNA and protein structures, data mining, genome 

analysis. 

01416456 พันธุวิศวกรรม I (Genetic Engineering I)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01416311 

 เทคนิคการโคลนยีน พาหะดีเอ็นเอ การตรวจสอบและการวิเคราะหยีนท่ีโคลน การเพ่ิมปริมาณดี

เอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซพอลิเมอเรส การถายยีนในพืชและสัตว หนาท่ีของยีนโดยทําใหเกิดการกลาย 

เครื่องหมายดีเอ็นเอ การประยุกตทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทยและสิ่งแวดลอม 

 Gene cloning technique, DNA vectors, detection and analysis of cloned genes, 

DNA amplification by polymerase chain reaction, gene transformation in plants and animals, 

studying gene function by induced mutation, DNA markers, application in agriculture, 

industry, medicine and environment. 

01416457 จีโนมและเครื่องหมายทางดีเอ็นเอ (Genome and DNA Markers)  3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน : 01416456  

 จีโนมของพืชและสัตว การวิเคราะหจีโนม การสกัดดีเอ็นเอ และหลักการท่ัวไปในการทํางาน

เก่ียวกับดีเอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซซันและพีซีอาร หลักของเครื่องหมายทางดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอท่ีใชวิธี

ไฮบริไดเซซันและท่ีใชพีซีอาร เปนพ้ืนฐาน การประยุกตใชและการพิจารณาเลือกใชเครื่องหมาย 

 Plant and animal genomes, genome analysis, extraction of DNA and general 

principles for handling DNA, hybridization and PCR techniques, principles of DNA markers, 

hybridization based and PCR-based DNA markers, applications and consideration for choosing 

markers. 

01416458 พันธุวิศวกรรมปฏิบัติการ (Laboratory in Genetic Engineering)  1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01416456  หรือพรอมกัน  

 การแยกดีเอ็นเอท้ังหมดและพลาสมิด การตัดและเชื่อมดีเอ็นเอแทรนสฟอรเมชั่น การตรวจสอบ

และวิเคราะหดีเอ็นเอสายผสม 

 Isolation of total DNA and plasmid, DNA digestion and ligation, transformation, 

recombinant DNA detection and analysis. 
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01416471 พันธุศาสตรประชากรและปริมาณเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to Population and Quantitative Genetics)  

 พ้ืนฐาน : 01416311  

 ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถ่ีของยีน การผสมพันธุแบบไมสุมพันธุกรรม โดยอิทธิพล

ของยีนหลายคู ความคลายคลึงระหวางเครือญาติ อัตราพันธุกรรม ลักษณะพันธุกรรมแบบเทรสโฮลด การ

พิสูจนประชากรสมดุลโดยใชเครื่องหมายโมเลกุล 

 Equilibrium population, change in gene frequency non random mating, genetics 

by polygene effects, resemblance, between relatives heritability, threshold characters and 

testing of equilibrium population by molecular markers. 

 

 

 

 

01416472 พันธุศาสตรลักษณะปริมาณ (Quantitative Genetics)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01416311 

 องคประกอบพันธุกรรมของประชากร ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงความถ่ีของยีน การ

ผสมในสายเลือด การประมาณคาของลักษณะปริมาณ คาอัตราพันธุกรรม วิธีคัดเลือกพันธุและสหสัมพันธ

ระหวางพันธุกรรมกับสิ่งแวดลอม 

 Composition of gene in populations, environmental effects on gene frequency, 

inbreeding and outbreeding, estimation of gene quantitative contribution, heritability, 

selection and the correlation between genetical and environmental effects. 
 

01416483 พันธุพิษวิทยา (Genetic Toxicology)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01416311 

 โรคทางพันธุกรรม กลไกทางชีวเคมีของการกลาย การสังเคราะหเพ่ือซอมแซม   ดีเอ็นเอ สิ่งกอ

กลายและสิ่งกอมะเร็งในสิ่งแวดลอม ระบบการทดสอบระยะสั้นนอกกายและในกาย การตีความการทดสอบ

และการประเมินอัตราเสี่ยง 

 Diseases of genetic, the biochemical mechanisms of mutation, the mechanism of 

DNA repair synthesis, mutagens and carcinogens in environment, the short-test systems of 

mutagenicity. 
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา (01419) 
 

01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป (General Microbiology)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน : 01424111   

 หลักทางจุลชีววิทยาจุลินทรียชนิดตางๆโครงสรางของเซลลพันธุกรรมการเจริญและเมแทบอลิซึม

การจัดหมวดหมูการประยุกตทางการเกษตรอาหารอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอมการสาธารณสุขและการแพทย 

01419213 จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ   2(0-6-3)

 (Laboratory in General Microbiology)   

 พ้ืนฐาน : 01419211 หรือพรอมกันและ 01424112   

 ปฏิบัติการสําหรับ 01419211  

01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2)

 (Laboratory in Fundamental Microbiology)   

 พ้ืนฐาน : 01419211 หรือพรอมกันและ 01424112   

 ปฏิบัติการสําหรับ 01419211  

01419325 เช้ือรา (Fungi)  (3-3-8)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม สายพันธุเชิงวิวัฒนาการ  การจัดหมวดหมู การนําไปใช 

ประโยชนและโทษของเห็ด รา และยีสต มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419341 วิทยาแบคทีเรียดีเทอรมิเนตีฟ (Determinative Bacteriology)  4(2-6-7)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 หลักอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย การแยกเชื้อบริสุทธิ์จากถ่ินอาศัย การระบุชนิดโดยอาศัยลักษณะ

สัณฐานวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา และทางเซรุมวิทยา การระบุชนิดโดยวิธีรวดเร็วการระบุโดยใชสวนประกอบ

ทางเคมีของเซลล เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการระบุชนิดแบคทีเรียท่ีเพาะเลี้ยงได และเพาะเลี้ยงไมได 

หลักการเก็บเชื้อแบคทีเรีย   

01419351 สรีรวิทยาของจุลินทรีย(Microbial Physiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 องคประกอบทางเคมีและหนาท่ีของโครงสรางของเซลลจุลินทรียการเติบโต ดิสซิมิเลชัน แอสซิ

มิเลชัน และ ชีวสังเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมของ จุลินทรีย 
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01419361 วิทยาภูมิคุมกัน (Immunology)  3(2-2-5)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 หลักการพ้ืนฐานทางระบบคุมกัน ภูมิคุมกันโดยกําเนิด การตอบสนองทางภูมิคุมกันโดยการสราง

แอนติบอดีและโดยอาศัยเซลล เซลลท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี 

ภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน การปลูกถายอวัยวะและเนื้อเยื่อ 

01419371 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย (Genetic Systems of Microorganisms)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 ระบบพันธุกรรมและกระบวนการถายทอดพันธุกรรมในไวรัสแบคทีเรียแอคติโนมัยซีทยีสตราและ

เห็ดการปรับตัวการแปรเปลี่ยนและการกลายพันธุวิธีการของเซลลฟวชันโปรโตพลาสตฟวชันและพันธุวิศวกรรม 

01419390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2)

 (Cooperative Education Preparation)   

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

01419391 การใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา (Instrumentation for Microbiology)  1(0-3-2)

 พ้ืนฐาน : 01419213   

 หลักและวิธีการใชการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการศึกษาและการวิจัยทาง                    

จุลชีววิทยาเบื้องตน  

01419411 การเจริญและการเพาะเล้ียงเซลลจุลินทรีย  3(2-3-6)

 (Microbial Cell Growth and Cultivation)  

 พ้ืนฐาน01419213 หรือ 01419214 และ 01417112 

 จลนพลศาสตรของการเจริญของจุลินทรียในอาหารเหลวและวัสดุแข็งคณิตศาสตรเก่ียวกับการ

เจริญของจุลินทรียในการเลี้ยงแบบงวดเดียวก่ึงตอเนื่องและตอเนื่องรวมท้ังการเลี้ยงในระบบผสมหลายเชื้อ 

01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห (Analytical Microbiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 หลักและวิธีการใชจุลินทรียในการตรวจวิเคราะหในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารตางๆเชน

กรดอะมิโนวิตามินสารปฏิชีวนะสารกอกลายพันธุและสารกอมะเร็งมีการศึกษานอกสถานท่ี  
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01419413 การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย (Preservation of Microbial Cultures)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 หลักและวิธีการเก็บรักษาจุลินทรียชนิดตางๆการจัดระบบและการรวบรวมสาระขอมูลของ

เชื้อจุลินทรียท่ีเก็บรักษาเครือขายของศูนยท่ีเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการใหบริการมีการศึกษานอก

สถานท่ี 

01419414 การอานและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา  1(1-0-2)

 (English Reading and Writing in Microbiology)   

 การอาน และการเขียน บทความภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา   

01419423 แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 สัณฐานวิทยาสรีรวิทยาพันธุกรรมอนุกรมวิธานนิเวศวิทยาและการใชประโยชนมีการศึกษานอก

สถานท่ี 

01419424 วิทยาไวรัส (Virology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 สมบัติโดยท่ัวๆไปของไวรัสพันธุกรรมวิธีการเขาสูเซลลการเพ่ิมจํานวนของไวรัสและการ

เปลี่ยนแปลงของเซลลไวรัสของพืชสัตวและแบคทีเรียการวินิจฉัยและการควบคุมมีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419426 ชีววิทยาของเห็ด (Biology of Mushroom)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 วงจรชีวิตของเห็ดการเจริญเติบโตและปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตพันธุกรรมอนุกรมวิธาน

นิเวศวิทยาการเพาะเห็ดเปนการคาและการใชประโยชนอ่ืนๆมีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419427 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี (Yeast and Yeast Technology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 ชีววิทยาของยีสตการจัดหมวดหมูและการจัดจําแนกชนิดการเก็บรักษาพันธุกรรมและการ

ปรับปรุงสายพันธุความสําคัญตออุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยีสตและเทคโนโลยีการผลิตจลนพลศาสตรเบื้องตน

ของการหมักมีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419428 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของสาหรายขนาดเล็ก  3(2-3-6)

 (Biology and Technology of Microalgae)  

 พ้ืนฐาน : 01419211  

 สัณฐานวิทยาของสาหรายขนาดเล็ก การจัดจําแนกดวยเทคนิคดั้งเดิมและเทคนิคทางโมเลกุล 

ถ่ินอาศัย ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญและโภชนาการของสาหราย การเพาะเลี้ยงสาหรายเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑท่ี

ไดจากสาหราย มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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01419434 จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)  4(2-6-7)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 จุลินทรียท่ีเก่ียวของกับอาหารการถนอมการเก็บรักษาและองคประกอบของอาหารท่ีมีผลตอการ

เจริญของจุลินทรียและลักษณะการเนาเสียการถนอมอาหารและการเนาเสียของอาหารประเภทตางๆเชื้อโรค

และสารพิษจากจุลินทรียจุลินทรียดัชนีการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหารมาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา

และการควบคุมคุณภาพมีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419435 จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม  3(2-3-6)

 (Microbiology of Milk and Milk Products)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียของน้ํานมดิบ องคประกอบทางเคมีของน้ํานมดิบ การแบง

ระดับคุณภาพน้ํานมดิบและการปลอมปน  การเนาเสียของน้ํานมดิบ การแปรรูปน้ํานม จุลินทรียท่ีเก่ียวของใน

น้ํานมและผลิตภัณฑนม มาตรฐานทางดานจุลินทรียและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑนม มีการศึกษานอก

สถานท่ี  

01419436 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)  4(3-3-8)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 จุลินทรียเพ่ือการอุตสาหกรรมหลักการคัดเลือกและการเก็บสายพันธุกระบวนการตางๆในการ

ผลิตผลิตภัณฑปฐมภูมิผลิตภัณฑทุติยภูมิและผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีไดจากจุลินทรียท้ังในระดับหองปฏิบัติการโรงงาน

ตนแบบและระดับอุตสาหกรรมมีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419438 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก (Microbiology of Fermented Foods)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 บทบาทของจุลินทรียในอาหารหมักประเภทตางๆ การหมักดวยเชื้อธรรมชาติ และเชื้อบริสุทธิ์ 

เทคโนโลยีการใชกลาเชื้อบริสุทธิ์ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารหมัก การผลิตอาหารหมัก

ในระดับอุตสาหกรรม กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419462 จุลชีววิทยาดานสาธารณสุขและสุขาภิบาล  3(2-3-6)

 (Microbiology for Public Health and Sanitation)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 หลักการสาธารณสุขชุมชนและสุขาภิบาลโรงงานจุลินทรียท่ีเก่ียวของระบาดวิทยาการปองกันและ

การควบคุมมีการศึกษานอกสถานท่ี 
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01419463 การเกิดโรคและโรคติดเช้ือ (Infection and Infectious Diseases)   3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 การเกิดโรคและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคติดเชื้อ ลักษณะของจุลินทรียกอโรค แหลงสะสม

และการแพรกระจายโรค ระยะของโรคติดเชื้อ หลักระบาดวิทยาและการเฝาระวังโรค หลักการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ โรคติดเชื้อท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัสโปรโตซัว และการตรวจวินิจฉัยโรค มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

01419481 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม (Environmental Microbiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 ระบบนิเวศของจุลินทรียบทบาทของจุลินทรียตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมการฟอกตัวเองการ

กําจัดและการใชประโยชนของเสียโดยกระบวนการทางจุลชีววิทยา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419482 จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ (Pollution Microbiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 ชนิดของจุลินทรียท่ีพบในแหลงท่ีมีมลพิษบทบาทความสําคัญของจุลินทรียชนิดตางๆในการ

กอใหเกิดภาวะแวดลอมเปนพิษประเภทของมลพิษท่ีเกิดจากจุลินทรียท้ังทางตรงและทางออมการใชจุลินทรีย

เปนดัชนีบงบอกความเปนพิษในสิ่งแวดลอมหลักการใชจุลินทรียในการลดภาวะความเปนพิษมีการศึกษานอก

สถานท่ี 

01419483 การเส่ือมสภาพของวัสดุเนื่องจากจุลินทรีย  3(2-3-6)

 (Microbial Deterioration of Materials)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214 

 ชนิดและบทบาทของจุลินทรียตอการเสื่อมสภาพของวัสดุประเภทสิ่งทอไมและผลิตภัณฑไมแปร

รูปเอกสารตําราเครื่องหนังสีฟลมโบราณวัตถุโบราณสถานภาพวาดและอ่ืนๆปจจัยท่ีมีผลตอการเสื่อมสภาพ

เนื่องจากจุลินทรียวิธีการตรวจวิเคราะหการปองกันและการกําจัดมีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419484 จุลชีววิทยาของการบําบัดน้ําเสีย  3(2-3-6)

 (Microbiology of Waste Water Treatment)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 จุลินทรียในน้ําเสียแตละประเภทชนิดบทบาทและปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรียในระบบ

บําบัดน้ําเสีย การวิเคราะหปญหาการควบคุมเพ่ือใหระบบบําบัดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมีการศึกษานอก

สถานท่ี 
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01419485 จุลินทรียในดิน (Soil Microorganisms)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 กลุมของจุลินทรียในดินกิจกรรมและกระบวนการทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนนิเวศวิทยาของจุลินทรียใน

ดินความสําคัญของจุลินทรียในดินและการใชประโยชนทางการเกษตรและการปาไมมีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419486 จุลชีววิทยาในแหลงน้ํา (Aquatic Microbiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 จุลินทรียในน้ําจืดน้ํากรอยและน้ําเค็มการกระจายและชีวมวลของจุลินทรียกลุมตางๆอิทธิพลของ

ปจจัยตางๆตอจุลินทรียในน้ําบทบาทและความสําคัญของจุลินทรียในน้ําท่ีมีตอสิ่งแวดลอมความสําคัญทางดาน

เศรษฐกิจมีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419487 จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร (Microbiology for Agriculture)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 การประยุกตจุลชีววิทยาเพ่ือประโยชนทางการเกษตรเชนการทําปุยหมักและแกสชีวภาพการใชไม

คอรไรซาและจุลินทรียตรึงไนโตรเจนการใชจุลินทรียหมักและเสริมอาหารสัตวจุลชีววิทยาหลังการเก็บเก่ียวและ

จุลชีววิทยาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํามีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419488 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย (Microbial Ecology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 การดํารงชีวิตของจุลินทรียในธรรมชาติ   วิธีการศึกษานิเวศของจุลินทรีย  การกระจายตัวและ

บทบาทของจุลินทรียในระบบนิเวศ กระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรีย ท่ี เก่ียวของกับวัฏจักรธาตุ 

ความสัมพันธของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง และอันตรกิริยาระหวางจุลินทรีย  พืชและสัตว 

01419490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)   6

 การปฏิบัติการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ    

01419496 เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยา (Selected Topics in Microbiology)        1-3

 เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรีหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา

01419497 สัมมนา (Seminar)             1

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรี 

01419498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)          3 

 การคนควาทางจุลชีววิทยาระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน  

01419499 โครงงานจุลชีววิทยา(Microbiology Projects)  3(0-9-5)

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางจุลชีววิทยา  
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สาขาวิชาฟสิกส (01420) 
 

01420101  ฟสิกสเบ้ืองตน (Elementary Physics) 2(2-0-4) 

 หลักการตางๆทางฟสิกสและดาราศาสตรท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 
 

01420102 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการแสดง (Basic Theater Physics) 3(3-0-6) 

 หลักการพ้ืนฐานทางฟสิกสการนําไปประยุกตกับเรื่องเสียงและแสงในการแสดงและการดนตรี 
 

01420103 ฟสิกสเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Elementary Physics)** 1(0-3-2) 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสเบื้องตนหรือวิชาฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการแสดง 
 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I (General Physics I) 3(3-0-6) 

 กลศาสตรการเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิกคลื่นกลศาสตรของไหลอุณหพลศาสตร 
 

01420112 ฟสิกสท่ัวไป II (General Physics II) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420111 

 ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตนและนิวเคลียรฟสิกส 
 

01420113  ปฏิบัติการฟสิกส I (Laboratory in Physics I)** 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420111หรือพรอมกันหรือ01420117หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสท่ัวไป I หรือฟสิกสพ้ืนฐาน I 
 

01420114  ปฏิบัติการฟสิกส II (Laboratory in Physics II)** 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420113และ01420112หรือพรอมกันหรือ01420118หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสท่ัวไป II หรือฟสิกสพ้ืนฐาน II 
 

01420115  ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Abridged Physics)**  1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420119หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสอยางสังเขป 
 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I (Basic Physics I) 2(2-0-4)  

 กลศาสตร กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก 
 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II (Basic Physics II) 2(2-0-4) 

 พ้ืนฐาน : 01420117 

 ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตรฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

01420119 ฟสิกสอยางสังเขป (Abridged Physics) 3(3-0-6) 

 กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่นเสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส แมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง

ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 
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01420181   ฟสิกสพ้ืนฐานในการแพทย (Basic Physics in Medicine)** 4(3-3-8) 

 กลศาสตร อุณหพลศาสตร ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่น ฟสิกสยุคใหม การนําไปประยุกตทาง

การแพทย ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสพ้ืนฐานในการแพทย 
 

01420182  ฟสิกสพ้ืนฐานในการพยาบาล (Basic Physics in Nursing) 3(2-2-5) 

 กลศาสตร อุณหพลศาสตรไฟฟา แมเหล็ก คลื่น หลักพ้ืนฐานของฟสิกสยุคใหมและการประยุกต

ทางการพยาบาล 
 

01420201   อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry) 3(3-0-6) 

 การกําเนิดและการแบงประเภทของอัญมณีสมบัติของอัญมณีลักษณะเฉพาะของอัญมณี

ธรรมชาติอัญมณีสังเคราะหอัญมณีเลียนแบบอัญมณีตกแตงและอัญมณีอินทรียการทดสอบเบื้องตนสําหรับอัญ

มณีและอุปกรณการทดสอบการประเมินคุณภาพและการประเมินราคาพลอยสีและเพชรความรูท่ัวไปเก่ียวกับ

เครื่องประดับข้ันตอนการผลิตการประเมินคุณภาพและการประเมินราคาเครื่องประดับการคาพลอยและ

เครื่องประดับ 
 

01420211  กลศาสตร I (Mechanics I)** 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420111และ01417112 

 กลศาสตรนิวตัน การเคลื่อนท่ีสัมพัทธ การสั่น วัตถุแข็งเกร็ง แรงศูนยกลาง หลักการแปรคา ลาก

รองเจียนและแฮมิลโทเนียนเบื้องตน 
 

01420212 กลศาสตร II (Mechanics II)** 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420211 

 สมการลากรองจ ทฤษฎีแฮมิลโทเนียน การแปลงแบบบัญญัติ สมการแฮมิลตัน-ยาโคบี พลศาสตร

ไมเชิงเสน พลศาสตรของไหล และกลศาสตรวัสดุเบื้องตน 
 

01420213 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I (Mathematical Physics I) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01417241 

 ปญหาสมการอนุพันธในฟสิกสฟงกชันของกรีน สมการคาเฉพาะในฟสิกสพีชคณิตเชิงเสนและการ

วิเคราะหเวกเตอรแคลคูลัส 
 

01420221 ฟสิกสยุคใหม (Modern Physics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 

 ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน อะตอม โมเลกุล กลศาสตรสถิติของแข็งของไหล

ยวดยิ่งและตัวนํายวดยิ่งนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน 

01420222 ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Modern Physics) 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420114และ01420221หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสยุคใหม 
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01420241 ปฏิบัติงานอุปกรณ I (Instrumentation Workshop I) 1(0-3-2) 

 สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทไมและประเภทท่ีไมใชโลหะในการสรางอุปกรณการออกแบบ

อุปกรณโดยใชวัสดุประเภทไมและประเภทท่ีไมใชโลหะพ้ืนฐานงานชางไมและเครื่องมือการผลิตชิ้นงานอุปกรณ

ดวยวัสดุประเภทไมและประเภทท่ีไมใชโลหะ 
 

01420242 ปฏิบัติงานอุปกรณ II (Instrumentation Workshop II) 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420241 

 สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทโลหะในการสรางอุปกรณการออกแบบอุปกรณโดยใชวัสดุ

ประเภทโลหะพ้ืนฐานงานชางฝมือและเครื่องมือการผลิตชิ้นงานอุปกรณดวยวัสดุประเภทโลหะบางชนิด 
 

01420243 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน (Introduction to Electronics)  2(2-0-4) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 

 วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ สัญญาณ และสัญญาณรบกวน การประมวลผลสัญญาณ

สารก่ึงตัวนําไดโอด ทรานซิสเตอร เครื่องขยายออเพอเรชันแนลและการประยุกตวงจรกําเนิดรูปสัญญาณวงจร

รวมเชิงเสน ไทริสเตอร อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน วงจรรวมเชิงเลขและการประยุกต 
 

01420244 อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

(Laboratory in Introduction to Electronics)   

 พ้ืนฐาน : 01420114 และ01420243หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
 

01420245 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตน(Introduction to Digital Electronics)   2(2-0-4) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสัญญาณและอุปกรณเชิงเลขระบบจํานวนรหัสและคณิตศาสตร

ตรรกศาสตร การวิเคราะหและออกแบบเกตเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก วงจรทํางานตามลําดับ วงจรเลข

คณิต วงจรแปลงสัญญาณและอุปกรณสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 
 

01420246 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Introduction to Digital Electronics)   

 พ้ืนฐาน : 01420114และ01420245หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน 

01420247 มาตรวิทยาเบ้ืองตน (Introduction to Metrology)  2(2-0-4) 

 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118หรือ01420119 

 ปริมาณทางกายภาพ ระบบหนวยและมาตรฐาน หลักการวัด ระเบียบวิธีการวัด การวิเคราะหทาง

สถิติและการแผของความคลาดเคลื่อน การสืบมาตรฐาน การเทียบมาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องตนและการ

บริหารหองปฏิบัติการมาตรวิทยา 
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01420248 มาตรวิทยาเบ้ืองตนภาคปฏบัิติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Introduction to Metrology)   

 พ้ืนฐาน : 01420247หรือพรอมกันและ01420244 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชามาตรวิทยาเบื้องตน 
 

01420261 แมเหล็กไฟฟา I (Electromagnetics I) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420112และ01417241 

 หลักของสนามและศักยของไฟฟาและแมเหล็ก สมการแมกซเวลลในรูปแบบอนุพันธและปริพันธ 

สมบัติของวัสดุไดอิเล็กทริกและวัสดุแมเหล็ก ขอปญหาคาของ การแผของสนามแมเหล็กไฟฟาในตัวกลาง 
 

01420262 แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Electromagnetics)  1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420261หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาแมเหล็กไฟฟา 
 

01420311 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II (Mathematical Physics II) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420213 

 ฟงกชันพิเศษในฟสิกสการแปลงเชิงอินทิกรัลจํานวนเชิงซอนทฤษฎีเรซิดิว คอนทัวรอินทิกรัลใน

ปญหาฟสิกส ฟงกชันของกรีน ฟูเรียรทรานสฟอรม ลาปลาสทรานสฟอรม 
 

01420312  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420112และ01417112 

 สัมพัทธภาพกอนไอนสไตนอวกาศเวลาและการวัดหลักการสัมพัทธภาพผลสืบเนื่องทาง

จลนศาสตรของสัมพัทธภาพการแปลงอวกาศเวลาสัมพัทธภาพและแนวคิดเชิงกายภาพโมเมนตัมและพลังงาน

สัมพัทธความแปรเปลี่ยนรวมเก่ียวสัมพัทธหลักการของความสมมูลกาลอวกาศแบบโคงและความโนมถวง

สมการของไอนสไตน 
 

01420321 กลศาสตรควอนตัม I (Quantum Mechanics I) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221และ01420311หรือพรอมกัน 

 การเปลี่ยนจากกลศาสตรคลาสสิกเปนกลศาสตรควอนตัมฟงกชันคลื่นสมการของชเรอดิงเงอร

ฮารมอนิกออสซิลเลเตอรอะตอมแบบไฮโดรเจนโมเมนตัมเชิงมุมและสปน 

 

01420322  ฟสิกสของโมเลกุล (Molecular Physics)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 สมบัติของโมเลกุลทฤษฎีของพันธะทางเคมีสมมาตรและการดําเนินการควอนตัมเชิงเคมี

การศึกษาสเปกตรัมของโมเลกุลนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซอิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซการประยุกตระบบ

โมเลกุล 
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01420323  การวัดเชิงควอนตัม (Quantum Measurement) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221หรือ01417241 

 พ้ืนฐานการวัดเชิงควอนตัม สัจพจนของฟอนนอยมันน การเฉลี่ยแบบกลุมตัวอยางและการเฉลี่ย

ตามเวลา ควอนตัมการวัดอยางตอเนื่อง ควอนตัมการวัดแบบไมทําลาย การวัดโดยปราศจากการพัวพัน 
 

01420325  ฟสิกสของอะตอม (Atomic Physics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 ระบบอิเล็กตรอนตัวเดียว สมบัติพ้ืนฐานของอะตอม อะตอมในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา

ระบบอิเล็กตรอนหลายตัว สเปกตรัมของอะตอม 
 

01420331 อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 สมบัติทางความรอนของสสารทฤษฎีจลนของกาซ กฎพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร สภาวะสมดุล

ปริมาณศักยตางๆในอุณหพลศาสตร ระบบมวลแปรคา 
 

01420332 กลศาสตรสถิติ (Statistical Mechanics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420331 

 สมการพ้ืนฐานสําหรับระบบคลาสสิกในสมดุลอองซอมเบิลแบบไมโครแคนอนิคัล แคนอนิคัลและ

แกรนดแคนอนิคัล พารทิชันฟงกชัน สมการของสถานะ การกระจายวิเรียลของกาซจริง สถิติเชิงควอนตัมกาซ

ควอนตัมการควบแนนแบบโบลส-ไอนสไตน 
 

01420334 อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Thermodynamics) 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420331หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาอุณหพลศาสตร 
 

01420343 อิเล็กทรอนิกสเชิงเสน (Linear Electronics)  2(2-0-4) 

 พ้ืนฐาน : 01420243 

 หลักการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหสัญญาณ สัญญาณรบกวนมอดูเลชัน เครื่อง

ขยายออเพอเรชันแนลและการประยุกตวงจรรวมเชิงเสน วงจรกําเนิดรูปสัญญาณ อุปกรณหลายรอยตอ    ไทริ

สเตอรและการประยุกตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิงแสง 

 

01420344  อิเล็กทรอนิกสเชิงเสนภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Linear Electronics)1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420244และ01420343หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเสน 
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01420345 ปฏิบัติงานอุปกรณ III (Instrumentation Workshop III) 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420242 

 การออกแบบอุปกรณและชิ้นสวนดวยคอมพิวเตอรชวยออกแบบ การวัดอยางละเอียดและการ

ตรวจสอบขนาดพ้ืนฐาน งานชางกลและเครื่องจักรกล การผลิตชิ้นสวนอุปกรณดวยเครื่องจักรการผลิต 
 

01420346 ปฏิบัติงานอุปกรณ IV (Instrumentation Workshop IV) 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420345 

 การออกแบบอุปกรณและชิ้นสวนดวยคอมพิวเตอรชวยออกแบบ การวัดอยางละเอียดและการ

ตรวจสอบขนาด การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลขและการผลิตชิ้นงานอุปกรณดวยเครื่องจักรควบคุมเชิงเลข

โดยคอมพิวเตอร 
 

01420347 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลข (Digital Electronics) 2(2-0-4) 

 พ้ืนฐาน : 01420243 

 ทฤษฎีรหัสเบื้องตนและคณิตศาสตรเชิงตรรก เครือขายเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก วงจร

ควบคุมเชิงลําดับและการประยุกตวงจรรวมเชิงเลข การออกแบบและการประยุกต การแปลงสัญญาณเชิงเลข

ภาคแสดงผลและควบคุมหลักการถายโอนขอมูล อุปกรณและการประยุกต การเชื่อมตอและการประยุกตตัว

ควบคุมไมโคร 
 

01420348 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Digital Electronics)1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420244และ01420347หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเลข 
 

01420349  ฟสิกสของตัวรับรู (Physics of Sensor) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420243 

 ปรากฏการณทางฟสิกสท่ีใชในการรับรู ชนิดของตัวรับรู สัญญาณรบกวนการประมวลผล

สัญญาณและการประยุกต 
 

01420361 ดาราศาสตรเบ้ืองตน I (Introduction to Astronomy I) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118หรือ01420119 

 กลศาสตรทองฟา ดวงอาทิตยและระบบสุริยะ โครงสรางของดาวเคราะห กําเนิดของเอกภพ

เครื่องมือทางดาราศาสตรและเทคนิคการสังเกตการณทางดาราศาสตร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01420362 ดาราศาสตรเบ้ืองตน II (Introduction to Astronomy II) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420361 

 ดาวและแกแลกซีบรรยากาศและใจกลางของดาวสเปกตรัมของดาว การจําแนกดาวและแกแลกซี

วิวัฒนาการของดาว 
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01420363 ทัศนศาสตร (Optics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและกายภาพวิธีเมทริกซในทัศนศาสตรขางแกน อุปกรณทัศนศาสตร 

ทฤษฎีความคลาด มาตรแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร สมบัติของเลเซอรทัศนศาสตรของเสนใยนําแสงการ

เลี้ยวเบนการผลิตแสงโพลาไรซ 
 

01420364  ทัศนศาสตรภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Optics) 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420363หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาทัศนศาสตร 
 

01420365 แมเหล็กไฟฟา II (Electromagnetics II) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420261 

 การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา สมการของแมกซเวลล คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทอนําคลื่น การแผรังสี

พลศาสตรทางไฟฟา ทฤษฎีสัมพันธภาพ 
 

01420366 ฟสิกสของคล่ืน (Physics of Waves)** 3(3-0-6) 

  พ้ืนฐาน : 01420211หรอื 01420261 

 ระบบการแกวงกวัดเชิงกลและเชิงไฟฟา การวิเคราะหฟูเรียรและการประยุกตคลื่นบนสายเสียง

และเสียงดนตรี คลื่นแมเหล็กไฟฟา สมการแมกซเวลล ปรากฏการณตางๆ ของคลื่น 
 

01420372 วัสดุศาสตรเบ้ืองตน (Introduction to Material Science) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 

 โครงสรางผลึก สมบัติทางฟสิกสของวัสดุ ประเภทเซรามิก โลหะพอลิเมอรและสารก่ึงตัวนําการ

ผลิตและการใชประโยชนสําหรับนิสิตสาขาอ่ืน 
 

01420373  วัสดุศาสตร I (Material Science I) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 โครงสรางอะตอมโมเลกุลและพันธะ โครงสรางผลึก สมบัติทางความรอนและเชิงกลของวัสดุ

ความบกพรองผลึก ความบกพรองผลึกอัลลอยและแผนภาพเฟสพอลิเมอรอินทรีย 

 

01420374 ฟสิกสของอัญมณี (Physics of Gemstones) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118 

 ธรรมชาติและการแบงประเภทของอัญมณี ผลึกวิทยาเบื้องตน สมบัติทางกายภาพ หลักทาง

ฟสิกสในการวิเคราะหอัญมณีและการใชเครื่องมือ การเกิดสีในอัญมณี ชนิดของอัญมณีและรายละเอียด  อัญ

มณีอินทรีย อัญมณีแสดงปรากฏการณ การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี 
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01420375  ฟสิกสของอัญมณีภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Physics of Gemstones)1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01420374  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสของอัญมณี 
 

01420376  ฟสิกสรังสีเอกซยุคใหม (Modern X-ray Physics)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 รังสีเอกซและอันตรกิริยาตอสสาร แหลงกําเนิดรังสีเอกซ การหักเหและการสะทอนจากผิวรวม

จลนศาสตรของการเลี้ยวเบน การเลี้ยวเบนโดยผลึกสมบูรณ การดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงเรโซแนนซ 
 

01420377 ผลึกเหลว (Liquid Crystals) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420261 

 ประวัติการคนพบผลึกเหลว สมบัติแอนไอโซทรอปกเฟสและสมบัติทางกายภาพ การสังเคราะห

การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ การตอบสนองตอสนามไฟฟา สนามแมเหล็กและตอแสง จุดพรอง การ

ประยุกตผลึกเหลว 
 

01420411 ฟสิกสเชิงคอมพิวเตอร (Computational Physics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420212และ01420221 

 พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและเทคนิคเชิงตัวเลขในการคํานวณดวยคอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหาทาง

ฟสิกสแบบจําลองและการประยุกตทางกลศาสตร แมเหล็กไฟฟา คลื่นควอนตัมฟสิกสและฟสิกสของอนุภาค 
 

01420412 การจําลองแบบระดับอะตอม (Atomic-Scale Simulation) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420411 

 แบบจําลองของระบบอะตอม เทคนิคทางฟสิกสสําหรับการจําลองแบบบนคอมพิวเตอร เทคนิค

การจําลองแบบและการประยุกตการจําลองแบบในการศึกษาวัสดุ 
 

01420421 กลศาสตรควอนตัม II (Quantum Mechanics II) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420321 

 การประมาณคาแบบก่ึงคลาสสิก หลักการแปรคาทฤษฎีของเพอรเทอรเบชันแบบไมข้ึนและข้ึนกับ

เวลา ทฤษฎีการกระเจิง ระบบหลายอนุภาค 

01420422 ฟสิกสของนิวเคลียส (Nuclear Physics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420321 

 อนุภาคมูลฐานในนิวเคลียส อันตรกิริยาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส การวิเคราะหโดยเครื่องเรง

อนุภาคแบบจําลองของนิวเคลียส ตารางนิวไคลด ทฤษฎีของปฏิกิริยานิวเคลียสการสลายตัวของนิวเคลียส 
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01420423 ฟสิกสรังสีจากนิวเคลียส (Nuclear Radiation Physics) 4(3-3-8) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 โครงสรางของอะตอมและนิวเคลียสรังสีเอกซ กัมมันตภาพรังสี ธรรมชาติและกัมมันตภาพรังสี

การประดิษฐอุปกรณวัดรังสี เครื่องเรงอนุภาค เครื่องปฏิกรณปรมาณูและการประยุกตความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

ฟสิกสสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

01420424 ฟสิกสหลายอนุภาค (Many-Body Physics)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน01420221 

 อนุภาคเหมือนกัน ปญหาแบบเฟนสุม หลักการกีดกันของเพาลี การประมาณฮารทรีและฮารทรี-

ฟอกก สถิติแบบควอนตัมเมทริกซและความหนาแนน 
 

01420425 ฟสิกสอนุภาค (Particle Physics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 สมบัติของอนุภาคมูลฐาน ฟสิกสของเครื่องเรงอนุภาคและเครื่องตรวจจับอนุภาค การแปลงแบบ

สมมาตรและกฎการอนุรักษ โครงสรางของแฮดรอนและแบบจําลองควาก อันตรกิริยาแบบแมเหล็กไฟฟา 

อันตรกิริยาแบบออน แบบจําลองมาตรฐาน นอกเหนือจากแบบจําลองมาตรฐาน 
 

01420441 อิเล็กทรอนิกสกายภาพ (Physical Electronics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221และ01420241 

 อะตอมและผลึก ทฤษฎีการเหนี่ยวนํา สวนตอ อุปกรณข้ัวเดี่ยวและข้ัวคู สวนตอโจเซฟสันและ

อุปกรณเชิงควอนตัม วงจรรวม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิงแสง 
 

01420442 ฟสิกสในวิชาการเครื่องมือ (Physics of Instrumentation) 2(2-0-4) 

 พ้ืนฐาน : 01420247และ01420343หรือ01420347 

 ระบบเครื่องวัด แทรนสดิวเซอรและเซนเซอร การทดสอบลักษณะเฉพาะและความแมนยํา

กระบวนและการแสดงสัญญาณ การพิจารณาความตองการของผูใช การประยุกตในวิชาฟสิกสและสาขาวิชาท่ี

เก่ียวของ 
 

01420443 ฟสิกสในวิชาการเครื่องมือภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Physics of Instrumentation)   

 พ้ืนฐาน : 01420442หรือพรอมกันและ01420248 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสของอุปกรณ 
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01420444 การประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกส 3(3-0-6) 

 (Microprocessor Application in Physics)   

 พ้ืนฐาน : 01420248 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับไมโครโพรเซสเซอร ตัวควบคุมไมโครและการประยุกต สถาปตยกรรมของ

ไมโครโพรเซสเซอรและตัวควบคุมไมโคร การเชื่อมตอกับหนวยความจําและอุปกรณอินพุตเอาตพุต การสื่อสาร

ขอมูลแบบอนุกรม การแปลงสัญญาณแอนาลอกเปนดิจิทัลและดิจิทัลเปนแอนาลอก การเชื่อมตอกับตัวรับรู

ชนิดตางๆ การเขียนโปรแกรมใชงานไมโครโพรเซสเซอรหรือตัวควบคุมไมโครเบื้องตนดวยภาษาแอสแซมบลี

สัญญาณขัดจังหวะและการเขาถึงหนวยความจําโดยตรง การประยุกตทางฟสิกสและดานอ่ืนๆ 
 

01420445 การประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกสภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Microprocessor Application in Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420348และ01420444หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาการประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกส 
 

01420452 ฟสิกสของสภาวะแวดลอม (Environmental Physics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118 

 สภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการแผรังสี การสงผานความรอน มวลและโมเมนตัม สมดุล

พลังงานของระบบ พ้ืนดินและบรรยากาศ ความชื้นในสภาวะแวดลอม ความแตกตางระหวางอุณหภูมิในชนบท

และในเมือง สิ่งมีชีวิตและบรรยากาศ 
 

01420453 ทรัพยากรพลังงาน (Energy Resources) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานคลื่นทะเล ความรอนจากใตพิภพ ความ

รอนจากมหาสมุทร พลังงานนิวเคลียร เซลลเคมี เชื้อเพลิงจากชีวมวล เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน การใชและการ

ประหยัดพลังงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

01420454 พลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420331 

 ดาราศาสตรของดวงอาทิตย รังสีจากดวงอาทิตยท่ีตกกระทบพ้ืนโลก การถายเทความรอน ทัศน

ศาสตรของเครื่องรวบรวมรังสีจากดวงอาทิตย ระบบใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน การเปลี่ยนรูป

พลังงานแสงอาทิตยเปนงาน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟา มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

01420455 ภูมิอากาศวิทยาประยุกต (Applied Climatology)  4(3-3-8) 

 สถิติภูมิอากาศ การประมาณปริมาณน้ํา การประยุกตความรูทางภูมิอากาศในการกสิกรรม 

อุตสาหกรรม อุทกวิทยาและความสะดวกสบายของผูคน 
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01420456 ฟสิกสของบรรยากาศ (Atmospheric Physics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420119 

 ระดับชั้นขององคประกอบของบรรยากาศ ปรากฏการณการแผรังสีและปรากฏการณทางแสง  

ไอน้ําและน้ําอุณหพลศาสตรของบรรยากาศพลศาสตรของบรรยากาศไฟฟาในบรรยากาศ 
 

01420461 หลักทัศนมาตรศาสตร (Principle of Optometry) 4(3-3-8) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420119 

 การวัดสายตา ความผิดปรกติทางสายตา การทํางานประสานของตาท้ังสองขางในการมองเห็น

อุปกรณทางทัศนมาตรศาสตร วัสดุและรูปแบบของเลนสแวนตาและเครื่องชวยการมองเห็น มีการศึกษานอก

สถานท่ี 
 

01420462 เลนสสัมผัส (Contact Lens) 4(3-3-8) 

 พ้ืนฐาน : 01420461 

 วัสดุการออกแบบ สมบัติทางกายภาพและเคมีและพารามิเตอรของเลนสสัมผัส วิธีการดูแล

รักษาการฆาเชื้อ การดูแลหลังการใช มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

01420463 ฟสิกสของดาว (Astrophysics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420332 

 วิวัฒนาการของดาวเอกภพควอซาร พัลซาร ดาวนิวตรอน ทฤษฏีสัมพัทธภาพท่ัวไป หลุมดํา

จักรวาลวิทยา 
 

01420464 ทฤษฎีของนาทศาสตร (Theory of Acoustics) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420211 

 สมบัติเบื้องตนของคลื่นเสียง ปรากฏการณสะทอนและการสงผาน การปลอยและการดูดกลืน

คลื่นเสียง อุปกรณสงผานรับและกรองคลื่นเสียง การแปลงระหวางคลื่นเสียงและคลื่นรูปอ่ืน 
 

01420465 เสียงรบกวนและสภาวะแวดลอม (Noise and Environment) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420211 

 เสียงรบกวนการรับสัญญาณสวนศาสตรของสิ่งแวดลอมสวนศาสตรในสถาปตยกรรมการ

สั่นสะเทือน 
 

01420466 ทัศนศาสตรเลนสสายตา (Ophthalmic Optics) 4(3-3-8) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420119 

 การออกแบบ และการประยุกตเลนสสายตา ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางแสงของการ

ออกแบบเลนสสายตาโฟกัสเดียวและหลายโฟกัส ปริซึมเลนสสายตา เลนสกรองแสง การวัดและนําเลนสเขา

กรอบ 
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01420472 วัสดุศาสตร II (Material Science II) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420373 

 ปรากฏการณพ้ืนผิว การแตกและการเสื่อมสลายของวัสดุ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ การผลิต

และการนําวัสดุประเภทเซรามิก โลหะพอลิเมอรและสารก่ึงตัวนําไปใชประโยชน มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

01420473 ฟสิกสของของแข็ง I (Physics of Solid I) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 โครงสรางผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นและอนุภาคโดยผลึก แรงระหวางอะตอมและสมบัติทาง

กลศาสตรของของแข็งชนิดตางๆ การสั่นของแลตทิซและสมบัติทางความรอนทฤษฎีแถบพลังงานของ

อิเล็กตรอน สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส 
 

01420474 ฟสิกสของของแข็ง II (Physics of Solid II)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420473 

 สมบัติทางอิเล็กทรอนิกสของของแข็งในสนามแมเหล็ก ฟสิกสของสารก่ึงตัวนํา อุปกรณสารก่ึง

ตัวนํา สมบัติทางแมเหล็ก สภาพนําไฟฟายวดยิ่ง การถูกกระตุนแบบพ้ืนฐานของกาซอิเล็กตรอน 
 

01420475  ผลึกศาสตรรังสีเอกซ (X-ray Crystallography) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 สมมาตรของผลึก การประยุกตทฤษฎี กลุมฟสิกสของรังสีเอกซ ทฤษฎีการเลี้ยวเบน วิธีการ

ทดลองหาโครงสรางของผลึกโดยรังสีเอกซ 
 

01420476 ฟสิกสของตัวนํายวดย่ิง I (Physics of Superconductor I) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420321 

 สมบัติทางความรอนและทางไฟฟาของอิเล็กตรอนตัวนํา คลื่นแลตทิซและผิวเฟรมิ ชองวาง

พลังงานและมวลยังผล สมการแมกซเวลลและสภาพะยอมแมเหล็ก ปรากฏการณสภาพนํายวดยิ่งวิกฤติ ตัวนํา

ยวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง ตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤติสูง 
 

01420477 ฟสิกสของตัวนํายวดย่ิง II (Physics of Superconductor II) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420476 

 ตัวนํายวดยิ่งไมอยูในสนามแมเหล็กและอยูในสนามแมเหล็ก สมบัติทางอุณหพลศาสตร ทฤษฎี

กินซเบิรก-ลันเดา สมบัติทางแมเหล็ก สถานะระหวางกลางและสถานะผสม สถานะวิกฤติการเจาะอุโมงค 

สมบัติการขนสง สมบัติทางสเปกโทรสโกปและการประยุกต 

01420478  นาโนฟสิกสและนาโนเทคโนโลยี (Nanophysics and Nanotechnology) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 สมบัติและลักษณะเฉพาะของระบบนาโนฟสิกสท่ีระดับนาโน การสรางระบบนาโน การหาสมบัติ

ของระบบนาโน การโยกยายระบบนาโน การศึกษาระบบนาโนดวยวิธีการจําลองแบบนาโนเทคโนโลยีและการ

ประยุกต 
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01420481  ฟสิกสสุขภาพ (Health Physics) 4(3-3-8) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

 กัมมันตภาพรังสีและรังสีเอกซหนวยตางๆท่ีใชในการวัดรังสี การคํานวณปริมาณรังสี เครื่องวัด

รังสี การคํานวณปริมาณรังสีท่ีเขาสูรางกาย หลักการควบคุมและคํานวณการใชวัสดุและอุปกรณรังสี การ

คํานวณและการออกแบบหองปฏิบัติงานรังสี การคํานวณและปองกันรังสีจากสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอก

สถานท่ี 
 

01420482 ฟสิกสชีวภาพ I (Biophysics I) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118 

 โครงสรางและการทํางานของระบบชีวภาพ กลศาสตรเชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ฟสิกสของ

เซลล ฟสิกสของชีวโมเลกุล กลไกการทํางานของชีวโมเลกุล เทคนิคทางฟสิกสชีวภาพ สารสนเทศชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

01420483 ฟสิกสชีวภาพ II (Biophysics II) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01420482 

 กลศาสตรของชีวโมเลกุล การถายโอนสภาวะกระตุนและพลังงานการถายโอนอิเล็กตรอนและ

โปรตอน การนําไอออน กระบวนการเชิงเคมีท่ีทําใหเกิดแรงกลมอเตอรระดับชีวโมเลกุล เทคนิคท่ีใชในการหา

โครงสรางของชีวโมเลกุล การทดลองท่ีทํากับโมเลกุลเดี่ยว 
 

01420490  สหกิจศึกษา(Cooperative Education)* 6 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 
 

01420496 เรื่องเฉพาะทางฟสิกส (Selected Topics in Physics) 1-3 

 เรื่องเฉพาะทางฟสิกสในระดับปริญญาตรีหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 
 

01420497 สัมมนา (Seminar) 1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางฟสิกสในระดับปริญญาตรี 
 

01420498  ปญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3 

 การศึกษาคนควาทางฟสิกสระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 

01420499  โครงงานฟสิกส (Physics Project) 3 

 โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ของฟสิกส    
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สาขาวิชาสัตววิทยา (01423) 
 

01423113 สัตววิทยาท่ัวไป (General Zoology)     3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  1424111 

 ชีววิทยาทางดานสัตว  หลักการในการจําแนกประเภทสัตว  และวิวัฒนาการของสัตว 

 Biology of the animals, principles of animal classification and their evolution. 
 

01423351 สรีรวิทยาของสัตว (Animal Physiology)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 

 หนาท่ีท่ัวไปของระบบภายในรางกายของสัตว  

 Systematic functions of a living organism in animal kingdom. 
 

01423352 สรีรวิทยาของสัตวภาคปฏิบัติการ (Animal Physiology Laboratory) 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน  :   01423351 หรือพรอมกัน  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01423351 

 Laboratory work in animal physiology. 
 

01423421 สัตวมีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Zoology)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 

 ลักษณะรูปรางของสัตวมีกระดูกสันหลัง  การจัดประเภทเนนในดานวิวัฒนาการ มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

 Morphology, structure and characteristics of the vertebrates classification with 

emphasis on evolution. Field trip required. 
 

01423431 อนุกรมวิธานของสัตว (Animal Taxonomy)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 

 ศาสตรของอนุกรมวิธาน ลักษณะอนุกรมวิธานและการแปรผันในประชากร การเกิดสปชีส  

และการตัดสินในระดับสปชีส  ลําดับข้ันอนุกรมวิธานและแนวทางการจําแนกประเภท สายวิวัฒนาการและ

วิธีการสรางสายวิวัฒนาการ กฎการเรียกชื่อทางสัตววิทยา และสิ่งพิมพทางอนุกรมวิธาน  

 Science of taxonomy, taxonomic characters and intrapopulational variation, 

speciation and taxonomic decision on the species level, taxonomic category and procedure 

of classifying, phylogeny and method for constructing phylogeny, the rule of zoological 

nomemclature and taxonomic publication. 
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01423441 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrate Zoology)    4(3-3-8) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 

 สัณฐานวิทยา  กายวิภาค  สรีรวิทยา  อนุกรมวิธาน  และนิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Morphology, anatomy, physiology, taxonomy and ecology of the invertebrates.  

Field trip required. 
 

01423451 วิทยาตอมไรทอ (Endocrinology)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423251 หรือ 423351 หรือ 01002342  หรือ 01506211  

 หลักการทํางานของฮอรโมน กลไกการออกฤทธิ์ของฮอรโมน การออกฤทธิ์แบบบูรณาการของ

ฮอรโมน และผลกระทบจากการทํางานผิดปกติของฮอรโมน  

 Anatomy, physiology, chemistry and regulation of the major endocrine glands. 
 

01423454 พฤติกรรมของสัตว (Ethology)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 หรือ 01423351 หรือ 01506211 หรือ  02033342 

 วิวัฒนาการของพฤติกรรมของสัตว  พฤติกรรมของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมีกระดูกสัน

หลัง  รวมท้ังการวิเคราะหพฤติกรรมของสัตวแตละชนิด  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Evolution of animal behavior, behavior of invertebrate and vertebrate animals 

including of analysis behavior.  Field trip required. 
 

01423481 นิเวศวิทยาของสัตว (Animal Ecology)     3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113  และ  01422111 

 พลวัตรประชากรและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของสัตว  มีการศึกษานอกสถานท่ี  

 Behavior, population dynamics and related environmental factors, Field trip 

required. 
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สาขาวิชาชีววิทยา (01424, 02726) 
 

01424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology)     3(3-0-6) 

 ชีวโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เซลล และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร และวิวัฒนาการ ความหลากหลาย

ของชนิดสิ่งมีชีวิตโครงสรางและหนาท่ีของสัตวและพืช นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

 Biomolecules of organisms, cell and metabolism, genetics and evolution, species 

diversity, structure and function of animals and plants, ecology and behavior. 
 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biology)    1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01424111 หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการการใชกลองจุลทรรศน เซลลและสวนประกอบของเซลล เยื่อหุมเซลลและการเคลื่อนท่ี

ของสาร เอนไซม และพลังงานในสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว วัฏจักรของเซลลและการแบงเซลล การสืบพันธุ

และการเจริญของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และนิเวศวิทยา 

 Laboratory for microscope, cell and comments, cell membrane and transport, 

enzyme and bioenergetics, plant tissue and animal tissue, cell cycle and cell division, 

reproduction and biodevelopment, species diversity and ecology. 
 

01424281  พิษวิทยาชีวภาพเบ้ืองตน (Introduction to Biotoxicology)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01424111 

 ข้ันตอนเบื้องตนของความเปนพิษและผลตกคางจากสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชตอธรรมชาติ

และมวลชีวภาพ 

 Basic concepts of the toxicology and the residule effects of pesticides on the 

nature and biotic community. 
 

01424311  ชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Bilology)     3(3-0-6) 

 ความรู และเทคนิคทางชีววิทยาท่ีใชในการเพาะเลี้ยง แปรรูปผลิตภัณฑ และสารสกัดจาก

จุลินทรีย พืชและสัตวจากหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีอยูในความสนใจ กรณีศึกษาจากผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย

จากภาคอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Knowledge and techniques in Biology for uses in culturing, processing and 

products extracted from microorganisms, plants and animals from several interesting 

industries. Case studies from industrial experts and researchers will be presented. Field trip 

required. 
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01424351 ชีววิทยาของเซลล (Cell Biology)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01424111 

 ลักษณะสําคัญของเซลลชนิดตางๆ โครงสราง หนาท่ีรวมท้ังกระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ภายในเซลล และการทํางานรวมกันระหวางนิวเคลียสและไซโตพลาสซึม 

 Major features of different cell type, organelle structure and function, metabolic 

pathway, interaction of nucleus and cytoplasm. 
 

01424381 นิเวศวิทยา (Ecology)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01424111 

 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม แบบแผนการไหลของพลังงาน วัฏจักรของสาร 

ปจจัยจํากัด กลุมของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาประชากร ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ พฤติกรรม 

ชีววิทยาการอนุรักษ และนิเวศพิษวิทยา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Relationship between living organisms and the environments, pattems of energy 

flow, nutrient, cycles, limiting factor, community, population ecology, Interrelationship 

among organism in ecosystem, behavior, conservation biology and ecotoxicology. Field trip 

required. 
 

01424382 นิเวศวิทยาปฏิบัติการ (Ecology Laboratory)    1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน : 01424381 

 ปฏิบัติการสําหรับนิเวศวิทยา การวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการวิจารณผล การจัดทํา

รายงาน และการนําเสนอผลการทดลอง มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Laboratory for ecology, data analysis, interpretation and discussion, report writing 

and presentation of the experimental result. Field trip required. 
 

01424396  เอกสารทางชีววิทยา (Biological Literature)     1(1-0-2) 

 พ้ืนฐาน : 01424111 

 การตรวจและการใชประโยชนเอกสารทางชีววิทยา 

 Types of information in biology publication, use of library. 
 

01424451  กลไกและการทํางานในเซลล (Mechanism and Function in the Cell)  4(4-0-8) 

 พ้ืนฐาน : 01402311 และ 01424111 

 กลไกและการทํางานของสารประกอบท่ีมีตอสิ่งมีชีวิตครอบคลุมถึงกิจกรรม และการดําเนินงานใน

องคประกอบของเซลล 

 Mechanisms and function and chemical mediation in cells. 
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01424453  หลักชีววิทยาของเซลลและโมเลกุล)       3(3-0-6) 

 (Principles of Cell and Molecular Biology  

 พ้ืนฐาน : 01414111 

 โครงสรางและหนาท่ีของเซลลโพรแคริโอตและยูแคริโอต สวนประกอบของเซลล เมแทบอลิซึม

และอันตรกิริยาของเซลลกับสภาพแวดลอม 

 Structure and function of prokaryotic and eukaryotic cells. Cellular components, 

metabolism and the interaction between cells and their environment. 
 

01424454 การสืบพันธุและชีววิทยาการเจริญ       4(3-3-8) 

 (Reproduction and Developmental Biology)  

 วัฏจักรของเซลลและการแบงเซลล วัฏจักรชีวิตท่ีสืบพันธุแบบอาศัยเพศ การพัฒนาทางดาน

ชีวภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเซลลสืบพันธุ กลไกการปฏิสนธิ กระบวนการเจริญ การเปลี่ยนสภาพของ

เนื้อเยื่อ การเกิดอวัยวะตางๆ ของสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการสืบพันธุและการเจริญ 

 Cell cycle and cell division, life cycle of sexual reproduction, biological , chemical 

and physiological development of gametes, reproduction, mechanism of fertilization, 

developmental processes, tissue differentiation, organogenesis, reproductive and 

developmental technology. 
 

01424473 ไบโอเมตร ี(Biometry)        3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01422111 และ 01424111 

 วิธีการสุมตัวอยาง การคํานวณประชากร การทดสอบการกระจายของสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห

สหสัมพันธและสมการเสนตรงการวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลของการทดลองทางชีววิทยา 

 Samplings, population calculation, distribution, correlation analysis, linear 

regression, experimental planning and data analysis. 
 

01424481 นิเวศวิทยาประชากร (Population Ecology)     3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน : 01424381 

 นิเวศวิทยาพ้ืนฐานและประยุกต ทฤษฎีทางดานการวิวัฒนาการและตัวแบบทางคณิตศาสตรใน

การจํา แนกและแกปญหาทางนิเวศวิทยาระดับประชากร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Basic and applied ecology, evolutionary and mathematical model to identify and 

solve population ecological problems, current research topics. Field trip required. 
 

01424482 ชีววิทยาของมลพิษ (Pollution Biology)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01424111 

 สภาพของสิ่งแวดลอมท่ีเปนพิษ  ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและวิธีปองกันแกไข มีการศึกษา 

นอกสถานท่ี 
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 Environmental pollution and its effects to life, avoiding and deduction of causes. 

Field trip requires. 
  

01424483 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ     4(4-0-8) 

 (Taxonomy and Biodiversity)  

 พ้ืนฐาน : 01416311 หรือเรียนพรอมกัน 

 นิยามและองคประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ การเชื่อมโยงระบบอนุกรมวิธานกับความ

หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบของการจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต วิธีการศึกษาแบบคลาดิสติกสโดยใชหลักการการ

เปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด หลักการความเปนไปไดสูงสุด สาเหตุของการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของ

ความหลากหลายทางชีวภาพตอแบบอยางและกระบวนการทางชุมนุมสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ

ตอหนาท่ีในระบบนิเวศ คาและสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพกับภูมิปญหาทองถ่ิน การวัดและการวิจัยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  

 Definition and component of biodiversity; the interrelation between taxonomy 

and biodiversity. The information’s used for classification. Cladistics include parsimony, 

maximum likelihood. Cause of biodiversification. Effects of biodiversity on pattern and 

process of community. Biodiversity and ecosystem function. Value and causes of biodiversity 

loss. Conservative approach to biodiversity, biological resources and local wisdom. 

Biodiversity measurement and research. 
 

01424484 วิวัฒนาการ (Evolution)        3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01416311 หรือเรียนพรอมกัน 

 ประวัติเก่ียวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กําเนิดของระบบสุริยะและโลก การเกิดทวีป การเกิด

สิ่งมีชีวิต ทฤษฎีเก่ียวกับการวิวัฒนาการ หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ สาเหตุการเกิดวิวัฒนาการ 

พันธุศาสตร ประชากร รูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและการมีวิวัฒนาการรวมกัน 

การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิต สายสัมพันธเชิง

วิวัฒนาการและชวงเวลา แบบรูปของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายสัมพันธวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 

 History of biological evolution, origin of the universe and earth, continental origin, 

origin of life, theories of evolution evidences of evolution, causes of evolution, population 

genetic, types of natural selection, adaptation and co-evolution, speciation and biodiversity, 

extinction, evolutionary tree and timeline, pattern of phylogenetic evolution. Field trip 

required. 
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01424485  ชีวภัณฑควบคุมทางการเกษตรและสาธารณสุข     3(3-0-6) 

 (Biological Control Agents in Agriculture and Public Health)   

 พ้ืนฐาน : 01419211 

 ชนิดของชีวภัณฑท่ีใชควบคุมศัตรูทางการเกษตรและสาธารณสุข การออกฤทธิ์ การพัฒนา

ผลิตภัณฑ จุดเดนและจุดดวยการประยุกต กฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Types of biological control agent used for controlling pests in agriculture and 

public health, modes of action, product, development, advantage, application, related law 

and regulations. Field trip required. 
 

02726311  การอนุรักษเชิงชีววิทยา (Biological Conservation)    3(3-0-6) 

 หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ การอนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การออกแบบและการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ ผลกระทบของมนุษยตอระบบนิเวศและการฟนฟูระบบนิเวศ 

ชีววิทยากับนโยบายการอนุรักษ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Principles and theories in biology relating to conservation, conserving biological 

diversity, Designing and management of protected areas, human effects on ecosystem and 

ecosystem restoration, biology and policy for conservation, field trip requi require. 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (02738) 
 

02738311 พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต (Behaviors of life)  3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01424111  

 ประวัติและวิธีการศึกษาพฤติกรรมของสัตว และการตอบสนองของพืช พ้ืนฐานความรูเก่ียวกับ

พฤติกรรมดานสรีรวิทยา พัฒนาการ และวิวัฒนาการ คุณคาทางนิเวศ และการประยุกต มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

 History and study approaches of animal behaviors and plant  responses; basic 

knowledge of behaviors in their physiology, development and evolution; ecological value 

and application. Field trip required. 
 

02738321 สารควบคุมทางชีวภาพของพืชและการใชประโยชน  3(3-0-6) 

 (Plant Bioregulators and Applications) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 

 ประวัติและคุณสมบัติของสารควบคุมทางชีวภาพในกลุมของออกชิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน  

กรดแอบไซซิก เอทิลีน บราสสิโนสเตียรอยด ซาลิไซเลท จัสโมเนท และการนํามาใชประโยชนในการ

เจริญเติบโตของพืช 

 History and property of plant bioregulators : auxins, gibberellins, cytokinins, 

abscisic acid, ethylene, brassinosteroids, salicylates, jasmonates and application in plant 

growth and development. 
 

02738361 ชีววิทยาโมเลกุลเบ้ืองตน (Introduction to Molecular Biology)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01424111  

 ความรูเบื้องตนทางชีววิทยาโมเลกุล  ลักษณะจีโนมของโพรแคริโอตและยูแคริโอต กระบวนการ

จําลอง  การแลกเปลี่ยนชิ้นสวน และการเปลี่ยนลําดับ ดีเอ็นเอ  การแสดงออกของยีนโดยกระบวนการสราง

อารเอ็นเอ การแปลงรหัสเปนโปรตีน การเกิดความผิดปกติของยีนและการซอมแซม ยีนกับการพัฒนาการ 

เทคโนโลยีทางดานรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ  และเทคนิคทางดานพันธุวิศวกรรม จีโนมและเทคโนโลยีของจีโนม 

โรคทางพันธุกรรมและการรักษา 

 Introduction to molecular biology, genome structure of prokaryotes and 

eukaryotes, DNA replication, recombination and rearrangement. Gene expression ; 

transcription and translation. DNA mutation and repair, genes and development, recombinant 

DNA technology and genetic engineering, genome and genome technology, genetic diseases 

and gene therapy. 
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02738371 การวาดภาพทางชีววิทยา (Drawing for Biology Illustrations)  2(1-3-4) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 และ 01423113  

 ความสําคัญในการวาดภาพทางชีววิทยา หลักการวาดภาพ การระบายสีและลงรายละเอียดภาพ

ของสิ่งมีชีวิต การใชเครื่องมือในการวาดภาพ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Importance of biology illustrations. Principle of drawing, painting and 

interpreting picture of organisms for biology illustrations. Field trip required. 
 

02738421 เทคนิคในการเตรียมและเก็บรักษาตัวอยางพืช  3(1-6-5) 

 (Techniques for Preparation and Preservation of Plant Specimen)  

 พ้ืนฐาน : 01401114  

 เทคนิคในการเตรียมและวิธีการเก็บรักษาตัวอยางสด ตัวอยางแหงและตัวอยางดองของพืช  

เพ่ือใชในงานทดลอง และการศึกษาทางดานอนุกรมวิธาน การทําสไลดสด และสไลดถาวรวิธีตางๆ  

เพ่ือศึกษาโครงสรางของพืช  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Techniques for and methods of preservation of fresh and dried tissues.  

Preservation of plant specimens soaked in fixative solution for plant research and taxonomic 

studies.  Various methods of preparing temporary and permanent slides for microscopic 

research in botany. Field trip required. 
 

02738422 การเจริญและการเติบโตของพืช (Plant Growth and Development)  3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401351  

 ข้ันตอนการเจริญเติบโตของพืชตั้งแตเริ่มงอก การเกิดราก การเจริญทางก่ิง ใบ การออกดอก การ

ติดผล การพัฒนาของผล การหลุดรวง การชราภาพ การพักตัว การศึกษาปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอ

การเจริญเติบโตของพืช 

 Processes of growth and development, germination, root formation, vegetative 

growth, flowering, fruit setting, fruit development, abscission, senescence, and dormancy.  

Internal and external factors affecting growth and development. 
 

02738423 การใชประโยชนจากสารประกอบทุติยภูมิในพืช  3(3-0) 

 (Utilization of  Plant Secondary Compounds) 

 พ้ืนฐาน  :  01403221 

 การสังเคราะหสารประกอบทุติยภูมิในพืช การใชประโยชนและความเปนพิษ 

 Biosynthesis of plant secondary compounds. Utilization and toxic. 
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02738431 หลักภูมิศาสตรสัตว (Principles of Zoogeography)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113  

 หลักการทางภูมิศาสตรสัตว  รูปแบบการแพรกระจาย บทบาททางประวัติศาสตร  อันตรกิริยา

ของพันธุกรรมและนิเวศวิทยาในการเกิดสปชีสใหม ทฤษฎีสมดุลของสปชีส วิวัฒนาการของสังคมสัตวและ

ภูมิศาสตรสัตวของโลก 

 Principles of zoogeography, distribution pattern, the roles of history, the 

interaction of genetics and ecology in development of speciation, the species quilibrium 

theory, the evolutionary zoogeography of communities and major zoogeographical regions of 

the world. 
 

02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ํา (Aquatic Insects Biology)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113  

 กําเนิดและวิวัฒนาการของแมลง อันดับและการจัดจําแนกอันดับของแมลงน้ํา แหลงท่ีอยูอาศัย 

โครงสรางชุมชน วงจรชีวิต การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา ชีววิทยาประชากร พลวัตรประชากร 

ความสัมพันธในโซอาหาร การประยุกตในการติดตามคุณภาพน้ํา มีการศึกษานอกสถานท่ี     

 Origin and evolution of insects, orders and key to aquatic insect orders, habitat, 

communities, life history, morphological and physiological adaptations, population biology, 

population dynamics, trophic relationships and application to water quality monitoring. Field 

trip required. 
 

02738451 ชีวเคมีประยุกต (Applied Biochemistry)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01402313  

 การประยุกตวิชาชีวเคมีในดานอาหาร ยา การเกษตร อุตสาหกรรม  การแพทยและสิ่งแวดลอม  

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Application of biochemistry in food, pharmaceutical, agriculture, industry, 

medicine and environment. Field trip required 
 

02738452 เคมีเชิงฟสิกสทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  4(3-3-8) 

 (Physical Chemistry in Biological Science)  

 พ้ืนฐาน  :  01403111  

 หลักอุณหพลศาสตรทางชีวเคมี  จลนพลศาสตร และกลไกของปฏิกิริยาทางชีวเคมี เคมีไฟฟาใน

ระบบชีวภาพ จลนพลศาสตรของเอนไซม และ การประยุกตในการศึกษาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 Principles of biochemical thermodynamics, kinetics and mechanisms of 

biochemical reaction, electrochemistry in biochemical system, enzyme kinetics; application in 

biological science. 
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02738461 เทคนิคการถายยีนในพืช (Plant Gene Transfer Technology)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01416311  

 หลักและวิธีการสรางรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ  และการถายทอดยีนลูกผสมเขาสูพืช 

 Principles and experimental techniques of making recombinant DNA and 

nonsexual gene transfer in plants. 
 

02738462 วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงประยุกตเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 

 (Applied Biological Science for Life) 

 พ้ืนฐาน  :  02738361  

 บทนําของวิทยาศาสตรชีวภาพเชิงประยุกตท่ีมีผลตอสุขภาพชีวิตในโลกปจจุบันดานพลังงาน 

สิ่งแวดลอม และการแพทย แหลงท่ีมาและการผลิต สารทางชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการผลิต การสลาย 

การควบคุม และตรวจจับ  พลังงานชีวภาพและการผลิต  เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือรองรับการระบาดในระดับ

ตางๆ การอภิปรายหัวขอท่ีใชในการแขงขันระดับนานาชาติ ในการสรางผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ  มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

 Introduction of applied biological science for modern and perspective life in 

energy, environmental and medical science. The resources of biological macromolecules and 

production. Clean technology for production, degradation, remediation and monitor. Biofuel 

and production. Biotechnology for handle the epidemics. Intellectual interaction in 

International Genetically Engineered Machine competition (IGEM) projects. Field trip required. 
 

02738471 การถายภาพทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(2-3-6) 

 (Biological Science Photography) 

 พ้ืนฐาน  :  01424112  

 หลักการและเทคนิควิธีการถายภาพทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Principles and techniques of biological science photography. Field trip required. 
 

02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(2-3-6) 

 (Instrument for Biological Science) 

 พ้ืนฐาน  :  01424351  

 หลักการและเทคนิควิธีการใชเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Principles and methods of using the research instruments for biological science. 

Field trip required. 
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02738473 การประยุกตคอมพิวเตอรทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(3-0-6) 

 (Computer Application in Biological Science)  

 พ้ืนฐาน  :  01418112  หรือ  01418113  

 การสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต การศึกษาบนอินเทอรเน็ต ระบบสารสนเทศ ระบบฐานขอมูล  

และการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 Data communication and internet, the study on internet, information system, 

database system and computer application in biological science. 
 

02738481 นิเวศวิทยาชุมชีพ (Community Ecology)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01424381  

 หลักการทางนิเวศวิทยาของสังคมชีวิต  ลักษณะสมบัติและแบบแผน ปจจัยท่ีมีผลตอโครงสราง 

เสถียรภาพ ความสัมพันธในเชิงอาหารและการถายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนท่ี การประยุกต                 

การแกปญหา การจัดการธรรมชาติของสังคมสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือฟนฟู 

 Principles of community ecology, characteristics and patterns, factors affecting, 

community structure, stability, food web relationships, energy transfers and succession. 

Application used to solve problems concerning the management of natural, altered or 

reconstructed communities 
 

02738496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพ       1-3 

 (Selected Topics in Biological Science)  

 หัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

 Selected topics in biological science at bachelor’s degree level. Topics are 

subject to change each semester. 
 

02738497 สัมมนา (Seminar)           1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพในระดับปริญญาตรี 

 Presentation and discussion on current interesting topics in biological science at 

the bachelor’s degree level. 
 

02738498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)        1-3 

 การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรชีวภาพระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 Study and research in biological science at the bachelor’s degree level and 

compiled into a written report. 
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02738499 การฝกงานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ           1 

 (Specific Practicum in Biological Science) 

 การฝกงานเพ่ือเสริมสรางทักษะและประสบการณในดานท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 Specific practicum for technical and professional experience in biological science. 

 

 

 

 
 



454 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายวิชาบูรณาการ  และรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

(01999, 02701, 02708, 02717, 02721, 02724, 02729, 02999) 
 

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  

01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม (Modern Agriculture Technology)            3(3-0-6)                                                          

                ผลกระทบจากโลกาภิวัฒนตอการเกษตร การเกษตรสมัยใหม เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางการเกษตร 

การใชเทคโนโลยีกาวหนาในการเกษตร  

             Impact of globalization on agriculture. Modern agriculture. Basic agricultural 

technologies. Use of advanced technologies in agriculture. 
 

01054101 อุตสาหกรรมเกษตรท่ัวไป (General Agro-Industry)                          3(3-0-6)  

             ความสําคัญของอุตสาหกรรมเกษตร วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ ปจจัย

ตาง ๆ ท่ีกระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การใชประโยชนของวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือ

อุตสาหกรรม  

              Importance of agro-industries, revolution and involving factors on the 

development of agro-industries and utilization of agricultural products.  
 

01173151  เอดสศึกษา  (AIDS Education)                                                   2(2-0-4)                                              

               ศึกษาเก่ียวกับโรคเอดส ในประเด็นของสาเหตุ การติดตอและการแพรระบาดของโรคภาวะเสี่ยง

และปจจัยสงเสริมการติดเชื้อโรค ลักษณะอาการและอาการแสดงของโรค การตรวจหาโรค  แนวทางปองกัน

และควบคุมการแพรระบาดของโรค การประชาสัมพันธและเผยแพรความรูโรคเอดสสูนิสิตนักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป มีการศึกษาและดูงานนอกสถานท่ี  

                A study on AIDS in relation to its causes, infection, and transmission. Risk factors 

contributing to HIV infection. Symptoms and signs of this disease. Its detection and measures 

for prevention and control of transmission. Public relation and dissemination of information 

approach to students and the public as well. Field trip.  
 

01200101  การคิดเชิงนวัตกรรม  (Innovative Thinking)                                  1(1-0-2)  

               การคิดเชิงคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรอยางเปนระบบเพ่ือการสรางสรรคนวัตกรรม ประเภท

ของนวัตกรรม นวัตกรตนแบบกระบวนการของการคิดเชิงนวัตกรรม ความผิดพลาดเชิงสรางสรรค การพัฒนา

นวัตกรรม จริยธรรมของนวัตกร  

               Systematically mathematic and sciencematic thinking for innovation. Type of 

innovation. Master innovator. Process of innovative thinking. Creative failure. Innovation 

development. Ethics of innovator  
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01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม (Computers and Programming)        3(2-3-6)                                                              

                โครงสรางพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม  การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร  การแกปญหา

ดวยข้ันตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาระดับสูง  การฝก

ปฏิบัติการโปรแกรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร        

 Basic structure of modern computer systems; data representation in computers; 

algorithmic proble solving; program design and development methodology; introductory 

programming using a high-level programming language; programming practice in computer 

laboratory.  
 

01251101 การเพาะเล้ียงสัตวน้ําท่ัวไป (General Aquaculture)              2(2-0-4)                                                     

              ประวัติการเลี้ยงสัตวน้ําความรูท่ัวไปเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงปลาและสัตวน้ําอ่ืนๆ การสรางบอ การ

ใสปุย การใหอาหาร และปญหาท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

                History of aquaculture; general information on breeding and cultivation of fishes 

and other aquatic animals including pond construction, fertilization, feeding and related 

problems.  
 

01251102 การเล้ียงปลาสวยงาม      (Ornamental Fish Culture)                    3(3-0-6)                                                   

               ปลาสวยงาม  พรรณไมน้ํา และเทคนิคการเลี้ยง การจัดตกแตงตูปลา  

               Ornamental fish, aquatic plants and culturing technique.  
 

01254201 สาหรายและพรรณไมน้ําเพ่ือสุขภาพ   3(3-0-6)  

(Algae and Aquatic Plants for Health)                                                                                 

ความรูเบื้องตน สถิติและความสําคัญทางเศรษฐกิจ การจัดจําแนกชนิด การแพรกระจาย การใช 

ประโยชนและอันตรายของสาหรายและพรรณไมน้ํา การผลิตผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม 

แนวโนมการตลาด งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือสุขภาพ  

                 Basic knowlead, statistic and economic importance, classification, distribution, 

utilization and hazard of algae and aquatic plants. Production of health products in industrial 

scale. Trend of marketing, research and development of new health products.  
 

01254202 ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากผลิตภัณฑประมง   3(3-0-6) 

 (Dietary Supplements from Fishery Products)                                 

              ประเภทของผลิตภัณฑเสริมอาหารและประโยชนตอสุขภาพ กระบวนการผลิตและการ

ประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหาร  

               Types of dietary supplement and health benefits, production and applications for 

food industry.  
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01255101 มนุษยกับทะเล (Man and Sea)                                                     3(3-0-6)                                            

              ความรูท่ัวไปเก่ียวกับทะเล คุณคาของทะเล สิ่งมีชีวิตทะเล ทะเลกับความเปลี่ยนแปลง อันตราย

จากสิ่งมีชีวิตและการปฐมพยาบาล การอนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอมทางทะเลอยางยั่งยืน  

               General information on the sea, values, marine lives, sea and changes, marine 

lives injury first aid, conservation and sustainable resources management.  
 

01301201 การอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม    3(3-0-6) 

 (Resources and Environmental Conservation)                                            

              แนวคิดและหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางข้ึน 

ความสัมพันธระหวางทรัพยากรในระบบธรรมชาติ  ปญหาการจัดการและการใชประโยชน ผลกระทบจากการ

ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ        

 Concepts and principles of resources and environmental conservation both 

natural and man-made resources. Relationship among resources within natural ecosystem. 

Problems of management and utilization. Science and technology affected to resources and 

environment. Resource and environmental conservation and economics development.  
 

01401201 พืชมนุษยและส่ิงแวดลอม (Plants, Man and Environment)           3(3-0-6)                                                     

              การเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองของพืชตอสิ่งแวดลอม การนําพืชมาใชประโยชนใน

การเกษตร การคา การแพทย อุตสาหกรรม โดยยังคงรักษาสมดุลกับธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานท่ี  

              Plants in response to environment. Utilization of plants and plant products in 

agriculture, commerce, medicine and industry with awareness of keeping balance between 

sustainable development and nature conservation. Field trip required.  
 

01404101  วิทยาศาสตรท่ัวไป (General Science)                                           3(3-0-6)                                            

               หลักการตางๆ ทางวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ แนวคิดพ้ืนฐานทางชีววิทยาเคมี ฟสิกสและ

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางหลักการตางๆ ทางวิทยาศาสตรกับมนุษยและสังคม ประโยชน

และการนําไปใช  

               Principles in physical and biological science. Basic concepts in biology, chemistry, 

physics and environmental science; related to human and society; its uses and application.  
 

01418111  การใชงานคอมพิวเตอร (Computer Applications)                       1(0-2-1)                                                   

             องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรม

ประมวลคํา ฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตอ่ืน  

             Computer system, hardware, software, operating system, word processing, 

database and other application software.  
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01418112 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน (Introduction to Computer)                       3(2-2-5)                                                

               การคํานวณ ความสามารถและสมรรถนะของคอมพิวเตอร การใชตรรกศาสตรในการใหเหตุผล

และการแกปญหา ข้ันตอนวิธีและโครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน แนวคิดของภาษาโปรแกรม การพัฒนาและการ

ประยุกตซอฟตแวร กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ  

              Computing, ability and performance of computer, reasoning and solving 

problems using logic, basic algorithms and data structures, programming language concepts, 

software developments and applications, professional information technology laws and 

ethics, Internet and World Wide Web.  
 

01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ  3(2-2-5)   

 (Computer and Information Technology)                                                   

              แนวคิดพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะและสวนประกอบของ

ระบบคอมพิวเตอร เครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ การประยุกตคอมพิวเตอร หลักการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ความม่ันคงและภาวะสวนตัวจริยธรรมทางคอมพิวเตอร  

                Computer and information technology basic concepts, characteristics and 

components of computer systems, computer networks, Internet and World Wide Web, 

computer applications, principles of information system development, security and privacy 

computer ethics.  
 

01420101 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน  (Physics in Everyday life)                    2(2-0-4)                                                         

              หลักการทางฟสิกส และดาราศาสตรท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  

               Basic principles in physics and astronomy related to every day life.  

 

01420102 ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการแสดง  (Basic Theater Physics)                  3(3-0-6)                                                     

               หลักการพ้ืนฐานทางฟสิกส การนําไปประยุกตกับเรื่องเสียงและแสงในการแสดงและการดนตรี  

                Basic principles in physics applied to sound and light in theater arts and music.  
 

01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry)                           3(3-0-6)                                                      

               การกําเนิดและการแบงประเภทของอัญมณี สมบัติของอัญมณี ลักษณะเฉพาะของอัญมณี

ธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห อัญมณี เลียนแบบ อัญมณีตกแตง และอัญมณีอินทรีย การทดสอบเบื้องตน

สําหรับอัญมณี และอุปกรณการทดสอบ การประเมินคุณภาพและการประเมินราคาพลอยสีและเพชร ความรู

ท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องประดับ ข้ันตอนการผลิต การประเมินคุณภาพและการประเมินราคาเครื่องประดับ การคา

พลอยและเครื่องประดับ  
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            Origins and classification of gemstones; properties of gemstones; characteristics of 

natural, synthetic, imitation, treated and organic gemstones, basic testing of gemstones and 

instruments; grading and appraising of colored gemstones and diamond; general knowledge 

of jewelry; process of production; jewelry grading and appraising; gemstone and jewelry 

trading.  
 

01421211 รังสี ชีวิต และส่ิงแวดลอม  (Radiation, Life and Environment)         3(3-0-6)                                                  

            พลังงานกับมนุษยชาติ ชนิดของรังสีและแหลงกําเนิด รังสีกับชีวิต ผลทางชีวภาพของรังสี 

นิเวศวิทยารังสี พลังงานนิวเคลียรในชีวิตประจําวัน  

          Energy and mankind, types and sources of radiation and life, biological effects of 

radiation, radioecology, nuclear energy in everyday life.  
 

01422101 สถิติประยุกตเบ้ืองตน (Elementary Applied Statistics)               3(3-0-6)                                                  

            แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาสถิติ ตัวแปร  ขอมูลและมาตรการวัด  การแจกแจงความถ่ี  การ

นําเสนอขอมูล  ตัววัดตําแหนงท่ีของขอมูล  คากลางและการกระจาย  ความนาจะเปนเบื้องตน  การแจกแจง

ทวินาม  การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอยาง  การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเก่ียวกับ

ลักษณะของประชากรหนึ่งกลุมและประชากรสองกลุม  การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท    

               Basic concepts in statistics, variables, data and scales of measurement,  

frequency distribution, data presentation, measure of location, center and variability,     

introduction to probability, binomial distribution, normal distribution, sampling distribution,      

estimation, statistical hypothesis testing of one population and two populations, categorical 

data analysis.  

           เดิม 01422101 สถิติเบื้องตนกับซอฟตแวร  (Elementary Statistics and Software)   3(2-2) 
 

01424201 ชีวิตกับส่ิงแวดลอม  (Life and Environmental Science)               3(3-0-6)                                                        

              ปญหาประชากร การอพยพถ่ินฐาน การปฏิวัติการเกษตรกรรม และการทําลายสภาวะแวดลอมท่ี

มีอิทธิพลตอสิ่งมีชีวิต  

           The population problem, migration agricultural revolution and environmental 

distribution which affect the living organisms.  
 

01503101 การจัดการสุขภาพเบ้ืองตนในปลาสวยงาม   1(1-0-2)   

 (Fundamental Health Management in Ornamental Fish)                                         

          ชนิดและประเภทของปลาสวยงาม ชีววิทยา ถ่ินกําเนิด และพฤติกรรมและการอยูอาศัย การ

ออกแบบเชิงนิเวศนในตูปลา การจัดการคุณภาพน้ํา การเลือกซ้ือปลายสวยงามและการกักโรค การใหอาหาร 

และความตองการสารอาหาร การปองกันโรคและการจัดการสุขภาพเบื้องตน วิธีการใหยา สารเคมี และการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  
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01507101 การจัดการสุขภาพเบ้ืองตนในสุนัข   1(1-0-2)  

 (Fundamental Health Management in Dogs)                                                       

               ตนกําเนิดของสุนัข สายพันธุและการแบงกลุม การเลือกและสถานท่ีเลี้ยง การดูแลลูกสุนัข การ

ควบคุมและการฝก การใหอาหารและความตองการสารอาหารในแตละชวงอายุ โปรแกรมการใหวัคซีนและการ

ถายพยาธิ การดูแลขนและผิวหนัง วิธีการใหยา วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดการในการเพาะพันธุ การ

จัดการในชวงการคลอดลูก ปญหาและโรค โรคติดตอจากสุนัขสูคน  

              Origins of dog. Breed and grouping. Choosing and housing. Puppy care. Handling 

and training. Feeding and nutrient requirement in each age range. Vaccination and 

deworming programme. Caring of hair and skin. Drug administrations. First aid. Breeding 

management. Management during parturition. Problems and diseases. Zoonosis transmission 

diseases from dogs.  
 

01507102 การจัดการสุขภาพเบ้ืองตนในแมว   1(1-0-2) 

 (Fundamental Health Management in Cat)                                                          

               ตนกําเนิดของแมว สายพันธุและธรรมชาติ การเลือกลูกแมวและอุปกรณท่ีจําเปนในการเลี้ยง การ

ดูแลลูกแมว การอุมและการฝก การใหอาหารและความตองการสารอาหารในแตละชวงอายุ โปรแกรมการให

วัคซีนและการถายพยาธิ การดูแลขนและผิวหนัง วิธีการใหยา วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน การจัดการในการ

เพาะพันธุ การจัดการในชวงการคลอดลูก ปญหาและโรค โรคติดตอจากแมวสูคน  

 Origins of cat. Breed and nature. Choosing a kitten and essential for raising up. 

Kitten care. Handling and training. Feeding and nutrient requirement in each age range. 

Vaccination and deworming programme. Caring of hair and skin. Drug administrations. First 

aid. Breeding management. Management during parturition. Problems and diseases. Zoonosis 

transmission diseases from cats.  

 

01999011  อาหารเพ่ือมนุษยชาติ  (Food for Mankind)                              3(3-0-6)                                                        

             ความสัมพันธของการผลิตอาหารกับความตองการอาหารของประชากร ชนิดและแหลงอาหาร 

ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหวางการผลิต พฤติกรรมการบริโภคและความสําคัญของการบริโภคตอ

การเจริญเติบโตของรางกาย  หลักการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร  บทบาทขององคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวกับการ

จัดการเรื่องอาหารของมนุษยชาติ  

             Relationship between food production and requirement based on population, 

varieties and sources of food supply. Food production systems and losses. Consumer 

preference and its importance to correct food consumption for body growth, principle of 

food processing and preservation, organization and their roles concerning food policy.  
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01999012  สุขภาพเพ่ือชีวิต  (Health for Life)                                      3(3-0-6)                                                     

             กลไกการกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย  บทบาททางเพศ  การดูแลสงเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต  การปองกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยตางๆ  สุขภาพผูบริโภค  สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  ปจจัยทาง

ครอบครัวท่ีสงผลตอสุขภาพ  ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีการศึกษานอกสถานท่ี  

             Fertilization and human development. Sex roles. Physical and mental health care 

promotion. Human risk prevention. Consumer health. Environment and health. Family factors 

influencing health. Health Science innovation. Field trip.  
 

01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหมในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

 (New Age Information Management in Everyday Life)                                 

            แนวคิดและแนวโนมเก่ียวกับขอมูลและสารสนเทศยุคใหม กระบวนการจัดการสารสนเทศ การ

ประยุกตสารสนเทศท่ีมีประโยชนกับชีวิตและสังคม ความปลอดภัย การใชสารสนเทศตามกฎหมายและ

จริยธรรม  

     Concepts and trends of new age data and information, information management 

process, information applications benefiting everyday life and society, security, information 

usage conforming to laws and ethics.  
 

01999211 คณิตศาสตรและคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน    3(2-2-5) 

 (Mathematics and Computers in Everyday Life)                        

             การประยุกตความรูทางคณิตศาสตร สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการนําไปใชในงานดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม โดยการเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมายดวยแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรอยางงาย และการประยุกตโปรแกรม คอมพิวเตอรในการคํานวณและการนําเสนอขอมูล  

               Application on mathematics, statistics and computer programs to natural 

resources and social economic, data acquisition, data interpretation by simplified 

mathematical models and the application of computer programs on calculation and data 

presentation.  
 

01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา   3(3-0-6)  

 (Concepts of Sciences and Philosophy)                                                        

             ปรัชญา หลัก และแนวคิดพ้ืนฐานทางวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรกายภาพ และวิทยาศาสตร

ชีวภาพ การประยุกตความคิดทางวิทยาศาสตร  มีการศึกษานอกสถานท่ี  

            Philosophy, principles and basic concepts in mathematics, physical sciences and 

biological sciences, applications of scientific ideas. Field trips included.  
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01999213 ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life)  3(3-0-6)                                                          

               ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิต การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมโดยการศึกษา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม กฎหมายและเศรษฐศาสตร กรณีศึกษา

และมีการศึกษานอกสถานท่ี  

            Fundamental of environment, science, technology, and quality of live. 

Environmental conservation by education, sufficiency economy philosophy, ethics, laws and 

economics. Case study and field trip.  
 

02026101 กีฏวิทยาท่ัวไป  (General Entomology)                                 3(2-3-6)                                                     

             แมลงและความสําคัญของแมลง ความสัมพันธของแมลงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

อุตสาหกรรมและสาธารณสุข การดําเนินงานและวิธีการเก่ียวกับการปองกันและกําจัดแมลง  

               Insects and their importance, insects in relation to economic, social, industrial, 

and public health development, procedures and methods of insect control.  
 

02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตท่ีดี (Agriculture and Quality of Life)      3(3-0-6)                                                     

             ความสําคัญของภาคการเกษตรกับการดํารงชีวิตของมนุษย การผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน 

สุขภาวะทางกายและใจ การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอยางปลอดภัย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 

การสรางโอกาส และเพ่ิมรายไดจากการเกษตร   

 Importance of agricultural sector to human life. Sustainability for agricultural 

production. Physical and mental health. Selection of agricultural products for safe 

consumption. Herbs and health care. Building opportunities and increasing income from 

agriculture.  
 

02729102 การประยุกตคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

 (Computer Application in Everyday Life)                                                 

               หลักมูลทางคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ขอมูลและระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศในสํานักงาน การสื่อสารขอมูล อินเทอรเน็ต การประยุกตคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน  

             Fundamentals of computer, components of computer system, data and 

information system, office information system, data communication, Internet, computer 

application in everyday life.  
 

กลุมวิชามนุษยศาสตร  

 

01376101 วรรณกรรมกับชีวิต  (Literature and Life)                                  3(3-0-6)                                              

             อานวรรณกรรมเชิงวิเคราะห เพ่ือใหเขาใจความหมายและเห็นคุณคาตอชีวิต โดยศึกษาจาก

วรรณกรรมไทยและสากล   
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           Analytical reading of literary works to assess meanings and value to life by 

studying works of Thai literature and world literature.  
 

01386121 สังคีตนิยม  (Music Appreciation)                                            3(3-0-6)                                              

                ลักษณะของดนตรีไทยและตะวันตกในแตละยุคสมัย ชนิดตางๆของเครื่องดนตรี ศัพทสังคีต          

หลักในการฟงดนตรีไทย ดนตรีคลาสสิกและดนตรีแจซ  

          Characteristics of Thai and Western music of various periods, categories of 

musical instruments, musical terminology, principles of listening to Thai music, classical 

music, and jazz.  
 

01387101  ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน  (The Art of Living with Others )           3(3-0-6)                                                 

                ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืนดวยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากล เก่ียวกับมรรยาทในสังคม 

การรูจักตัวเองเพ่ือปรับปรุงตัวเอง การฝกการพัฒนาจิตใจ  

             The art of living well with others. Thai and international etiquette. Self-cognition 

for self-improvement. Training in mental development.  
 

01387102 ปรัชญาท่ัวไป  (General Philosophy)                                        3(3-0-6)                                                     

               ความหมาย ขอบเขตและปญหาปรัชญา ความคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญ การประยุกตใชปรัชญากับ

ชีวิตและสังคม  

            Meaning, scope and problems of philosophy. Important philosophical ideas. 

Application of philosophy to life and society.  
 

01387103  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา   3(3-0-6) 

 (Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism)                                        

                ลักษณะท่ัวไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จ  พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 คําสอนในพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 

ความสัมพันธระหวางคําสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริ การประยุกต

เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน  

               General characteristics of Buddhism and philosophy of sufficiency economics. 

Sufficiency economics according to His Majesty the King Rama IX’ initiation. Teachings in 

Buddhism concerned with sufficiency economics. Relationship between Buddhist teaching 

and the King’s Philosophy of sufficiency economics. Applying the sufficiency economics in 

life and society. Sufficiency economics in globalization.  
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01387104  ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน   3(3-0-6) 

 (Philosophy and Religion   in Asean Countries)                                

               ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน อิทธิพลท่ีมีตอวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 

และวิถีชีวิตของแตละประเทศความเหมือน  ความแตกตาง และการผสมผสานกันของปรัชญาและศาสนา   

กระแสโลกาภิวัตนตอปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน  

               Philosophy and religion in Asean Countries. Their influence upon culture, politics, 

economics, education and way of life in each country. Similarities, differences and interfaith 

dialogue of Philosophy and religion. Globalization to Philosophy and religion in Asean 

country.  
 

01999031   มรดกอารยธรรมโลก  (The Heritage of World Civilizations)           3(3-0-6)                                                       

                มรดกโลกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง ภูมิปญญาความรู ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ศิลป วรรณคดี และการสื่อสาร ความเขาใจในคุณคา

และผลงานสรางสรรคของมนุษยชาติ  

               World heritage of socio-economics, governments, intellectual knowledge, 

religious beliefs, arts, literature and human communications from prehistory to the present 

to gain an appreciation of the creative works of humanity.  
 

01999032  ไทยศึกษา  (Thai Studies)                                                          3(3-0-6)                                            

               ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปญญาทองถ่ิน และวิถีชีวิตของคนไทย  อดีต 

ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต  

                 History, religions, language, literature, arts, local wisdom, and the lifestyle of Thai; 

in the past, present and future trend.  
 

01999033  ศิลปะการดําเนินชีวิต  (Arts of Living)                                 3(3-0-6)                                                        

                การคิดอยางมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ความเขาใจชีวิต ครอบครัวกับศิลปะ     

การดําเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ศิลปะการทํางาน และศิลปะการสื่อสาร  

              Rational thinking ethic, creative thinking, life understanding, family and arts of 

living, personality development and social etiquette, arts of working and arts of 

communication.  
 

01999034 ศิลปวิจักษณ  (Art Perception)   3(3-0-6)                                                                                             

              การรับรูเก่ียวกับแนวคิด ความงาม หนาท่ี การแสดงออก และคุณคาของศิลปะในชีวิตประจําวัน  

             Perception of concept, beauty, function, expression and value of art in everyday 

life.  
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01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต  (Music Culture in Life)                  3(3-0-6)                                                               

             การสงเสริมจินตนาการเพ่ือสุนทรียและการสรางสรรค ความสัมพันธระหวางดนตรี สังคม 

วัฒนธรรม และศิลปะแขนงอ่ืน  

             Imagination encouragement for aesthetics and creativity. Relationship between 

music, society, culture and other branches of arts.  
 

02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร  (Literature and Science)               3(3-0-6)                                                                

              ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรม

วิทยาศาสตร แนวคิดและกลวิธีการนําเสนออิทธิพลของแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตรตอวรรณกรรม 

การอานและตีความวรรณกรรมวิทยาศาสตร  

               Relationship between literature and science, history and evolution of scientific 

literature, concepts and presentation techniques, influences of scientific concepts and 

principle on literature, reading and interpreting scientific literary works.  
 

02724011 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  3(3-0-6)                                                                    

               ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับวัฒนธรรม มติทางวัฒนธรรม ปจจัยทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพล

ตอการสื่อสาร การสื่อสารดวยอวัจนภาษา การสื่อสารท่ีเหมาะสมกับกลุมสังคม  

            Relationship between communication and culture, cultural dimensions, cultural 

factors which influence communications, non-verbal communication, appropriate 

communication for social groups.  
 

02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality Development)  3(3-0-6)                                                                                

              หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแตงกาย การปรากฏตัวและการแสดงอิริยาบถ ใหเหมาะสม 

หลักและศิลปะการสรางมนุษยสัมพันธ และการพูดในท่ีสาธารณะ การใชอวัจนภาษา มารยาทสังคมและการ

สมาคม  

         Principles of personality development, arts of dressing, public appearance and 

performance, principles and arts of human relationship building and public speaking, non-

verbal language usage, social etiquettes and association.  
                           

03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา    1(1-0-2) 

 (Information Resources for Research)                                                        

                ความสําคัญสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด การเลือก 

และการเขียนรายงาน  

             Significance, information and source, the use of information technology in library, 

selection and report writing.  
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03752171 ปรัชญาและตรรกศาสตร (Philosophy and Logic)     3(3-0-6)                                                                                

             ความหมาย ขอบเขต ปญหาและวิธีการของปรัชญา ความสัมพันธระหวางปรัชญากับตรรกศาสตร

ท่ีนําวิธีการใชเหตุผลมาเปนเครื่องมือพิจารณาปญหาดานอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตรท่ีเก่ียวเนื่องใน

ชีวิตประจําวัน  

             The definition, boundaries, problems and methods of philosophy, the relation 

between philosophy and logic that is philosophical instrument of justification about 

rationality valid, and reliable argument in metaphysics epistemology, and ethics problem on 

everyday life.  
 

กลุมวิชาสังคมศาสตร  

01001317  พระมหากษัตริยและผูนําประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตร              3(3-0-6)                                                        

             (Kings and State Leaders on Agricultural Sector Development)  

               ความสําคัญของภาคการเกษตร บทบาทของผูนําประเทศกับภาคการเกษตร พระมหากษัตริยไทย

กับภาคการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 กับการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับการถวายการรับใชในดานการเกษตร   

             Importance of agricultural sector, role of state leaders and agricultural sector, His 

Majesty King Bhumibol Adulyadej and the development of Thai agricultural sector, Kasetsart 

University and agricultural service to His Majesty the King.  
 

01119407  การจัดการและการพัฒนาธุรกิจการเกษตร   3(3-0-6) 

 (Agribusiness Management and Development)                                               

                ความหมาย ความสําคัญ และลักษณะเฉพาะของระบบธุรกิจการเกษตร  การเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการจัดการธุรกิจการเกษตร  ท้ังในดานการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ        

การแปรรูป  การเงิน  ทรัพยากรมนุษยและการจัดการ ระบบสารสนเทศ การวิเคราะหโครงการทางธุรกิจ

การเกษตร  และแนวนโยบายของรัฐในการพัฒนาธุรกิจการเกษตร  

            Definition, significance and characteristics of agribusiness system Changes in 

external environments, on agribusiness management including, procurement, processing, 

finance, human resource and management information system. Agribusiness project analysis 

and public policy in agribusiness development.  
 

01125101  สหกรณเบ้ืองตน (Introduction to Cooperative Sciences)              3(3-0-6)                                                          

              ความหมาย มูลเหตุ กําเนิด พัฒนาการ หลักสหกรณโดยสังเขป กําเนิดและ วิวัฒนาการของ

สหกรณในประเทศไทย การจัดประเภทสหกรณในประเทศไทย ความสัมพันธระหวางรัฐกับสหกรณ  

สถานการณของสหกรณในประเทศไทยในปจจุบัน  
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                Origin and historical development of cooperation. Meaning and principles of 

cooperatives. Cooperative in Thailand: origin, evolution, present situation, and relationship 

between cooperatives and the State.  
 

01132101  ผูประกอบการรุนใหม (Modern Entrepreneur)                               3(3-0-6)                                                 

             แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน บทบาทและความสําคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม 

องคประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพรอมสําหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะหความ

เปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง  

              Concept of business in the administration in the globalization era, roles and the 

significance of modern business administration, business plan elements and writing, 

competency preparation for being an entrepreneur, business feasibility analysis, risk 

management.  
 

01371111 ส่ือสารสนเทศ (Information Media)                                        1(1-0-2)                                                      

                แนวคิดและประเภทสื่อสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคน การเขาถึงและการใช

สารสนเทศ การเขียนอางอิง    

                Concept and type of information media, information sources, searching strategies, 

access and use of information, writing references.           

               (อนุมัติการปรับปรุงเม่ือวันท่ี 6 ส.ค. 2555 เดิมชื่อ การใชทรัพยากรหองสมุด)  
 

01371112   การรูสารสนเทศ (Information Literacy)                                       2(2-0-4)                                               

               ความสําคัญของการรูสารสนเทศ การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การเลือกแหลงและ

ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ การวิเคราะห สังเคราะห 

และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

                Importance of information literacy. Determining the information requirements. 

Selecting information sources and resources. Searching and retrieving information by using 

technological tools. Evaluating, analyzing and synthesizing the information. Writing and 

communicating the information in appropriate formats.  
 

01371421 การเขียนบทความทางวิชาการ (Technical Research Writing)           3(2-2-5)                                                           

              ลักษณะบทความ วิธีการเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ การใชภาษาการเขียนตาราง 

แผนภูมิและบทคัดยอ  

             Characteristic of articles; article and research report writing method; use of 

language; table, graph and abstract writing  
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01450101 สังคมไทยในโลกปจจุบัน  (Thai Society in Today’s World)         3(3-0-6)                                                               

               การประยุกตสังคมศาสตรในการอธิบายพฤติกรรมมนุษยและปจจัยท่ีมีผลตอความสัมพันธทาง

สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบการเมืองและพลวัตทางสังคมในสังคมไทย  

กฎหมายและความสัมพันธทางสังคมเสถียรภาพทางสังคมและการปรับตัวของสังคมไทยในโลกปจจุบัน  

               Application of social sciences to explain human behavior, and factors affecting 

the social relations. Resource and environment, social changes, political rustler and social 

dynamic in Thai society. Law and social relations social stability and adaptation of Thai 

society in today’s world.  
 

01453101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (Introduction to Law)    3(3-0-6)                                                               

             ความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย   ท่ีมา ลักษณะ และชนิดตางๆ ของกฎหมาย การใชและ

การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพงและอาญา  

            Basic knowledge of      law, sources and categories of laws, legal application and 

abrogation, general principles of civil and commercial law and criminal laws.  
 

01453102 กฎหมายในชีวิตประจําวัน (Law in Everyday Life)        3(3-0-6)                                                                         

                กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  

              Business law, civil law, criminal law, public law, administrative law and other laws 

related to everyday life.  
 

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน (World Politics in Daily Life)    3(3-0-6)                                                                

             จุดเริ่มตนและวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ เหตุการณท่ีสําคัญตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบันในการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชีวิตประจําวัน  

                The origin and revolution in studying international relations. Important events in 

world politics from past to present. Effects of global politics to daily lives.  
 

01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม (Psychology for Modern Life)     3(3-0-6)                                                                  

               การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพท่ีดี การเขาใจและควบคุมอารมณ การฝกสมอง การหา 

กลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียน การเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง การปรับตัวสูสังคมสมัยใหม   

การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหมและการเปนพลเมืองดีในโลกสมัยใหม  

                Balancing life style for healthy living, understanding and controlling emotion, 

exercising brain, finding effective strategy for studying, enhancing self esteem, adjusting to 

modern society, keeping love and happiness in modern life, and being a good citizen in 

modern world.  
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01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย   3(3-0-6) 

 (Contemporary Thai Society and Culture)                                                        

              แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย การสังเกต 

การศึกษา และการวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมรวมสมัย ความเขาใจตอพลวัตและการปรับตัวทางสังคม

และวัฒนธรรม แนวโนมของความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน   

                Concepts, patterns and relations in contemporary thai society and culture; 

observations, studies and analysis of contemporary social phenomena; understanding of 

social dynamism, socio-cultural adaptation; trends of socio-cultural relations in society.  
 

01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี (Economics for Better Living)    3(3-0-6)                                                        

             ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกับการดําเนินชีวิตท่ีดี บทบาทและ        

การดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม การเรียนรูการเปนผูประกอบการ 

การจัดการองคประกอบทางเศรษฐกิจ  และรูปแบบและประเด็นสําคัญในทางเศรษฐศาสตรและการจัดการ  

              Relationship between economics-business administration and better living. Roles 

and human living in economic society at household, community and societal levels. Learning 

about entrepreneurship, economic composition management. Key models and issues in 

economics and management.  
 

01999043 การคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา   3(3-0-6) 

 (Creativity for Value Management)                                     

           การคิดสรางสรรคและการจัดการคุณคาวิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม การตระหนักถึงปญหาดวย

จิตสํานึก การแกปญหาอยางสรางสรรค การจัดองคกรใหเกิดศักยภาพสูงสุด  

              Creative thinking and value management, evolution of thought in the new age, 

problem awareness, creative problem solving, organization management for maximum 

efficiency.  
 

01999141 มนุษยกับสังคม  (Man and Society)   3(3-0-6)                                                                                            

             พ้ืนฐานของมนุษยโดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถ่ินฐาน ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม

ดานวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย  ภูมิหลัง

สังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาสังคม และแนวทางแกไข  

               Human nature, behavior, and settlement. The relationship of man,                  

society and culture. Economic, political and legal aspects of social organization. Background 

of Thai society. Social change and social problems.  
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02999042 การพัฒนานิสิต (Students Development)   3(2-3-6)                                                                                         

              เอกลักษณและวัฒนธรรมของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การเขาใจในชีวิตและ

การทํางาน การพัฒนานิสิตสูการเปนผูนําและผูตาม จริยธรรมในการทํางาน การเตรียมความพรอมในการ

ทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน ทักษะในการติดตอสื่อสาร การ

วางแผนการทํางาน กระบวนการการบริหาร การจัดทําโครงการ การนําเสนอและประเมินผลโครงการ  

             Uniqueness and culture of Thailand and Kasetsart University. Self-understanding 

and work-recognition. Student development to be good leaders and followers. Ethics at 

work.  Preparation for work.  Personality development. Skills for human relations. 

Communication skills. Work plan. Administration process. Project proposal, presentation and  

evaluation.  
 

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย  1(1-0-2)   

 (Life Skills For Undergraduate Student)                                                     

            เอกลักษณ  เจตลักษณนิสิต  การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

กระบวนการเรียนรูของนิสิต องคประกอบการเรียนรูทางสังคม  จิตตปญญาศึกษาเพ่ือการพัฒนาความเปน

มนุษยสําหรับสังคมคุณภาพ  จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน  

           Identity. Desired character of undergraduate. Personality development and life 

adjustment in the university.  Undergraduate learning process.  Social learning element.      

Mind  and contemplative studies for humanity development of quality society. Public mind 

in the youth dimension.  
 

02717011 ตนและการพัฒนาตน (Self and Self Development)  3(3-0-6)                                                                                  

             ทฤษฎีความเปนตัวตน ปฏิสัมพันธทางสังคม การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ทางสังคม บทบาททางสังคมและสถานภาพของตนเองและผูอ่ืน มนุษยสัมพันธ จริยธรรม การทํางานเปนทีม 

การจัดการความขัดแยง และการพัฒนาตน  

            Theories of self, social interaction, adaptation to rapid change in society.             

Social roles and status of ourselves and others. Human relation, ethics, teamwork, conflict 

management and self development.  
 

02721121 การจัดการเพ่ือการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน    3(3–0–6) 

 (Management for Social Sustainable Development)                                     

               ความสัมพันธระหวางธุรกิจและสังคม ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมกับความยั่งยืน แนวคิด

และกระบวนการของการจัดการองคกรเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม บทบาทของผูนํา 

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนขององคกรและสังคม  
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             Relationship between business and society. Corporate social responsibility and 

sustainability. Concepts and process of organization management for sustainability. Social 

responsibility activities. Roles of leaders. Application of sufficiency economy with 

sustainability of organization and society.  
 

03751111 มนุษยกับส่ิงแวดลอม  (Man and Environment)   3(3-0-6)                                                                                  

               แนวคิดทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม หลักการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิธีการปรับตัวและการใชประโยชน จากสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การดํารงชีวิตของมนุษย ผลกระทบของกิจกรรมมนุษยท่ีมีตอสิ่งแวดลอม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาและ

สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน มลพิษสิ่งแวดลอม รวมท้ังนโยบายการควบคุม การปองกันและการแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม  

                Ecological and environmental concepts, relations between man and natural 

resources and environment, principles of natural and environmental conservation, ways of 

adaptation and utilization of environment for human living, effects of human activities to  

environmental, social and economical conditions, present environmental problems and 

situations, environmental pollution, including controlling policy, prevention, and solution of 

environmental problems.  
 

03751112 สังคมและการเมือง  (Social and Politics)  3(3-0-6)                                                                                       

              แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม กําเนิดสังคมและรัฐ โครงสรางและ

องคประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุมทางสังคมและระบบทางการเมือง อุดมการณและลัทธิ

การเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการ การมีสวนรวมทางการเมืองพัฒนาการทางการเมือง การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง และการบริหารประเทศในสมัยใหม  

              Sociological concept and theory, politics and cultures, origins of society and 

state, social structure and components, social and political institutions, social group and 

political system, political ideology and doctrines, political parties and governmental system, 

participation in politics, political development, social and political changes, and 

administration of modern country.  
 

03751151 จิตวิทยาพ้ืนฐาน     (Basic Psychology)  3(3-0-6)                                                                                      

              ศาสตรทางจิตวิทยา ความหมายและความเปนมาของจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษยในชวงวัย

ตางๆ ระบบของรางกายท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรม อารมณ การรับรู การเรียนรู การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 

ความแตกตางระหวางบุคคล สุขภาพจิต การปรับตัว การควบคุมความเครียด พฤติกรรมของมนุษยในสังคม 

บทบาทของจิตวิทยาท่ีมีตอการทํางานและธุรกิจอุตสาหกรรม  
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 The science of psychology, definition, the origin of psychology,  human 

development in different ages, effects of bodily systems towards human behaviors, 

emotions, perception, learning, motivation, attitude, personality, individuality, mental health, 

adaptation, stress control, human behaviors in society, psychological roles towards the work 

and industrial business.  
 

03751161 ภูมิศาสตรการคาโลก  (World Trade Regional Geography)  3(3-0-6)                                                                       

             การเปรียบเทียบภูมิภาคหนึ่งกับอีกภูมิภาคหนึ่งในแงมุมการขยายตัวของทองถ่ินและเขตการ

ปกครอง ระบบเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง วิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นการจัดการ ผลกระทบจากสภาพ

ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมท่ีมีตอการการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศและเครื่องมือในการประเมินผล  

               The comparison of one region to the other in the aspect of expansion in local 

residents and territories. Economics changing systems. The effects of geographical and 

cultural conditions on international business and evaluation tools.  
 

04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy)  3(3-0-6)                                                                   

            ปรัชญา แนวคิด บทบาท ความสําคัญของเศรษฐกิจแบบพอเพียง และหลักการดําเนินชีวิตตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง  

            Philosophy, concept, role, importance of sufficiency economy and principles of 

living relevant to sufficiency economy.  
 

กลุมวิชาภาษา  

01357111 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน I (Elementary German I)  3(3-0-6)                                                                                  

              โครงสรางท่ีสําคัญของภาษาเยอรมัน ฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียน  

            Presentation of significant structures of the German language. Practice in listening, 

speaking, reading and writing.  
 

01357112 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน II (Elementary German II)  3(3-0-6)                                                                                 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01357111  

             โครงสรางท่ีสําคัญของภาษาเยอรมัน ฝกการฟง การพูด การอาน และการเขียน ในระดับท่ีสูงข้ึน  

               Presentation of significant structures of the German language. Practice in listening, 

speaking, reading and writing at a higher level.  
 

01357113 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน III (Elementary German III)  3(3-0-6)                                                                                     

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01357112  

              โครงสรางของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ คําศัพท สํานวน การฟง การพูด การอาน  และ การ

เขียนในระดับท่ีสูงข้ึน  
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             Presentation of language structure and grammatical rules of the German 

language, vocabulary, idioms. Practice in listening, speaking, reading, and writing at a      

higher level.  
 

01357114 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน IV (Elementary German IV)  3(3-0-6)                                                                                       

             วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01357113  

               โครงสรางของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ เนนการอาน การเขียน การสรุปใจความสําคัญจาก

สิ่งท่ีอาน  

           Presentation of language structure and grammatical rules of the German 

language, with emphasis on reading, writing, and abstracting main ideas from what has been 

read.  
 

01357232 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับศิลปะและดนตรีเยอรมัน   3(3-0-6)   

 (Introduction to German Art and Music)                                  

              ศิลปะและดนตรีเยอรมันตั้งแตสมัยแรกจนถึงสมัยปจจุบัน  

                German art and music from the beginning to the present.  
 

01366311 ภาษาลาว I (Laotian I)  3(3-0-6)                                                                                                         

              ระบบเสียงภาษาลาว เปรียบเทียบระบบเสียงลาวกับภาษาไทย การอานและการเขียนตัวอักษร

ลาว ไวยากรณภาษาลาว ทักษะการฟง พูด อาน เขียนข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน 400 คํา 

               The sound system of Laotian. Comparison of the Laotian and the Thai sound 

systems. Reading and writing Laotian script. Laotian grammar. Basic listening speaking, reading 

and writing skills with a vocabulary of 400 words used in everyday life.  
 

01366312 ภาษาลาว II (Laotian II)  3(3-0-6)                                                                                                       

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01366311  

               ระดับภาษา ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนคําศัพทภาษาลาวใหม 600 คํา บทสนทนาใน

ชีวิตประจําวัน  

             Levels of formality, listening, speaking, reading and writing with a vocabulary of 

600 new Laotian words. Conversations on everyday life topics.  
 

01366411 ภาษาลาว III (Laotian III)  3(3-0-6)                                                                                                     

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01366312  

             ทักษะการฟง พูด อาน เขียน คําศัพทและสํานวนภาษาลาว 1,200 คํา การเลาเรื่อง              

การแสดงทรรศนะ  

              Listening, speaking, reading, and writing skills with a vocabulary of 1,200 Laotian 

words and idioms. Telling stories. Expressing views.  
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01372101 สัทศาสตรภาษาอังกฤษ  (English Phonetics)  3(3-0-6)                                                                                      

              อวัยวะท่ีใชในการเปลงเสียงพูดของมนุษย โดยเนนเรื่องของสรีรสัทศาสตรกลวิธีในการออกเสียงท่ี

ถูกตองการฟงการออกเสียงพยัญชนะ สระและทํานองเสียงในภาษาอังกฤษรวมท้ังขอบกพรองและการแกไข    

                Recognition and production of consonants, vowels, and intonation of the English 

language. This course is designed for Thai students in general. It emphasizes problem sounds 

for Thai learners studying English so that they will be able to recognize and produce English 

sounds correctly.  
 

01372201 โครงสรางของคําในภาษาอังกฤษ (Word Structure in English)  3(3-0-6)                                                                       

             หนวยคําผูกพัน หนวยคําอิสระ หนวยคําเติม ความหมายของอุปสรรคและปจจัยตาง ๆ รากศัพท 

และความหมาย การวิเคราะหโครงสรางของคําในภาษาอังกฤษ    

             Bound and free morphemes, affixes and their meanings, bound roots with their 

meanings, and the analysis of English word structure.  
 

01372211 มนุษยกับภาษา  (Man and Language)  3(3-0-6)                                                                                                

              ความสําคัญของภาษาในฐานะท่ีแยกมนุษยออกจากสัตวโลก ประเภทอ่ืน ธรรมชาติของภาษา

มนุษย การเรียนรู การใชภาษาของมนุษย บทบาทของภาษาในดานสังคมวิทยา ความสัมพันธของภาษากับ

ความคิด ภาษาในฐานะท่ีเปนเครื่องสื่อความนึกคิด ความหมาย และเปนเครื่องกําหนดรูปแบบความคิดของ

มนุษย  

           The importance of language as a factor distinguishing man from other creatures 

Nature of language Acquisition and use of language Role of language in sociological aspect 

Relationship between language and culture language as a mean for communicating ideas 

meaning and also for controlling our idea.  
 

01398101 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร I (Communicative Malayu I)  3(3-0-6)                                                                              

               อักษรมลายู  ระบบเสียงภาษามลายู โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน ทักษะการฟง พูด 

อาน เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

               Malayu script. Malayu sound system. Elementary structure and grammar. Skills of 

listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions 

in daily life.  
 

01398102 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร II (Communicative Malayu II)  3(3-0-6)                                                                            

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01398101  

             โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน 

คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน  
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               Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and 

writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.  
 

01398103 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร III (Communicative Malayu III)  3(3-0-6)                                                                           

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01398102  

              โครงสรางและหลักไวยากรณ คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร สนทนา

โตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้นๆ  

 Structure and grammar. Vocabulary and expressions in communicative situations. 

Conversation on everyday topics. Writing short passages.  
 

01398104 ภาษามลายูเพ่ือการส่ือสาร IV (Communicative Malayu IV)  3(3-0-6)                                                                              

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01398103  

           โครงสรางและหลักไวยากรณในระดับท่ีสูงข้ึน อานเรื่องสั้นๆ เพ่ือใหเขาใจเนื้อหา สํานวนและ

โครงสรางของประโยค สนทนาโตตอบเรื่องท่ัวๆ ไป  

              Structure and grammar at a higher level. Reading short texts in order to 

understand the content, expressions and language structure. Conversation on general topics.  
 

01398105 การอานภาษามลายู (Malayu Reading)  3(3-0-6)                                                                                                 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01398104  

              หลักการอาน การอานบทคัดสรรภาษามลายูท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวันเพ่ือจับใจความสําคัญและ

พูดรายงาน  

            Principles of reading. Reading selected Malayu articles related to daily life to 

grasp main ideas and giving oral reports.  
 

01398106 การฟง-พูดภาษามลายู (Malayu Listening and Speaking)  3(3-0-6)  

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01398104  

             ทักษะการฟงและพูดภาษามลายู เนนการใชศัพทสํานวนและประโยคในชีวิตประจําวัน  

              Listening and speaking skills in Malayu with emphasis on vocabulary, expressions 

and sentences in daily life.  

           Structure and grammar at a higher level. Reading short texts in order to 

understand the content, expressions and language structure. Conversation on general topics.  
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01999021 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)                                                                      

                ภาษาไทยในการสื่อสาร  ความคิดกับการใชภาษา  ภาษากับสังคม และการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

            Communication   of   the   Thai   language,   thoughts   and   language   usage,   

language  and   society,   and   the   skill  development of the Thai language for 

communication.  
 

02701011 การใชภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 (Thai Usage for Business, Science and Technology)  3(3-0-6)  

               การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรกับการใชภาษาไทย การฝก

การอานและการฟงโดยเนนการเก็บใจความสําคัญฝกอานเชิงวิเคราะหงานเขียนทางธุรกิจวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการและรายงานทางธุรกิจ  

             Thai usage for communication, scientific thinking process and Thai usage; reading 

and listening practice with emphasis on finding main ideas; critical reading of business, 

scientific and technological articles; formats and methods of academic and business report 

writing. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



476 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



477 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 

 

 



478 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



479 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



480 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



481 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



482 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



483 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



484 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



485 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



486 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



487 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



488 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



489 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



490 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



491 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 

 



492 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



493 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 



494 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 



495 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 



496 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



497 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



498 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



499 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



500 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



501 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



502 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 



503 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



504 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



505 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 

 

 

 



506 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 

 

 
 

 



507 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



508 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



509 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



510 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



511 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



512 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



513 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



514 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 



515 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 



516 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



517 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



518 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



519 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 



520 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 

 

 



521 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



522 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



523 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



524 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



525 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



526 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 



527 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 
 

 



528 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



529 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



530 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



531 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



532 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 



533 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

นามศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

นามใดจะใหชื่อ และจักถือเปนหนึ่งในเกษตรศาสตร 

อักษรใด ท่ีจะไดจารวาด วาเปนแหลงสรรพศาสตรแหงชาติไทย 

ณ ท่ีท่ีวิชามาบรรจบ 

เพ่ือคนพบความงาม ความจริงท่ียิ่งใหญ 

ณ ท่ีท่ีจะทอดตัวรับใช 

ก็จักใหอยางงดงามสมนามตน 

นามใดจะไดชื่อ จะจักถือเปนหนึ่งในเกษตรศาสตร 

อักษรใด ท่ีจะไดไดจารวาด วาเปนแหลงประสาทวิชาปญญาชน 

เพ่ือเพาะบม เสาะสรางหนทางศาสตร 

เพ่ือประกาศ วิทยานานาศิลป 

เพ่ือเสริมสง ความสมบูรณแหงชีวิน 

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหยืนยง 

นามนี้ท่ีไดชื่อ และจักถือเปนหนึ่งในเกษตรศาสตร 

อักษร ท่ีไดจารวาด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรนามนี้เอย 

 

เทาเงินในร้ัวเขียว 

เพียงแรกผลิกําเนิดนามในความเขียวขจี 

เกษตรศาสตร ถ่ินนนทรีท่ีสดใส 

เพียงแรกแยม เทาเงินนามนองใหม 

รวมอยูในชายคาแหงบานเรา 

ทุงกําแพงแสน คือ เนื้อดินใหกอเกิด 

นั้นจักเทิดไวในดวงจิตนี้ 

รั้วเกษตรเขียวงามนามนนทรี 

นั้นจักสถิตยในฤดีตราบนิรันดร 

จะกาวยาง เติบใหญในวันหนา 

สรางรากฐานวิชาใหกลาแกรง 

จะกาวยางตอไปรับใชดินแดน 

ถ่ินกําแพงแสนนี้ มิรูลืม 

ถ่ิมกําแพงแสนนี้ มิรูลืม 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

มารชศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

พวกเราศิลปศาสตรและวิทยาศาตร 

ประกาศปณิธานการศึกษา 

สรางบัณฑิตใหมีปญญา 

คุณธรรมและความสุขทุกคนไป 

เปนหนึ่งในรั้วนนทรี 

กําแพงแสนแดนนี้กวางใหญ 

พัฒนาวิชาการเพ่ือสังคมไทย 

เกษตรศาสตรกาวไกลคูแผนดิน 

เลือดเทาเงินเขมขลังดังเหล็กกลา 

ศรัทธาตอความดีไมมีสิ้น 

เชิดชูชาติ ศาสน กษัตริย เหนือชีวิน 

ถ่ินไทยจักเปนถ่ินทอง 

จะรักษาปณิธานม่ันมุง 

จะผดุงเกียรติยศปรากฏกอง 

จะฝากชื่อลืเลื่องเรืองรอง 

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรนามของเรา 
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  คณะผูจัดทํา . 
 

 

 

 

ท่ีปรึกษา 
 

คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

ขอมูลและตรวจสอบขอมูล 
 

หัวหนาภาควิชา 

ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชา 

ประธานหลักสูตร 

หัวหนาสาขาวิชา 

คณะกรรมการฝายการศึกษา 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 

 

รวบรวม เรียบเรียง บันทึกขอมูลและจัดทํา 
 

รองคณบดีฝายวิชาการ 

รองคณบดีฝายการศึกษา 

ประธานหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

หัวหนางานบริการการศึกษา 

เจาหนาท่ีประสานงานบริการการศึกษา 

นักวิชาการศึกษา 

 

ออกแบบปก 
 

หัวหนางานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 
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