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แห่งนี้ ดังปณิธานของคณะที่ว่า “สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรม และความสุข” พร้อมทั้งประสบความส าเร็จ
ในการศึกษาดังท่ีมุ่งหวัง น าเกียรติยศและความภาคภูมิใจมาสู่วงศ์ตระกูล สมดังปรารถนาทุกประการ 
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คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็น
คู่มือส าหรับนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรที่เก่ียวข้องพึงทราบเพ่ือถือปฏิบัติ โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 คู่มือเล่มนี้
มีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ ในการดูแลตนเองตลอดระยะเวลาแห่ง
การศึกษา ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นนิสิตจึงควรศึกษาคู่มือเล่มนี้
อย่างละเอียดและเก็บรักษาไว้ เพื่อสิทธิ์และประโยชน์สูงสุดของนิสิต และใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง เพ่ือมิให้เกิดความ
ผิดพลาดที่อาจจะเป็นสาเหตุให้นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาล่าช้า  โดยเนื้อหา
ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ส าหรับ
นิสิต รวมทั้งโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา นอกจากนั้นยังมีค าอธิบายรายวิชา ซึ่งจะท าให้ทราบ
ขอบเขตรายวิชาต่าง ๆ 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนิสิ ต
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 เล่มนี้ จะอ านวยประโยชน์ให้กับนิสิตได้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด
ระยะเวลาของหลักสูตร อันจะท าให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจแห่งการเป็นบัณฑิตต่อไป 
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558 

 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตก าแพงแสน 

559 

 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาส าหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

561 

 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการจัดเก็บและการบริหารเงินค่าธรรมเนียมบ ารุงสโมสรนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

563 

 หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 565 
 คะแนนความประพฤตแิละวินยันิสิต 571 

คณะผู้จัดท า 576 
   

 
 

 



  แนะน ำคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ . 
 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดเป็นคณะล าดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติ
จัดตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งในระยะ
เริ่ มต้น เ พ่ือให้บริ การการเรียนการสอนวิชา พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี  แก่นิ สิตของคณะเกษตร                         
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตก าแพงแสน และปัจจุบันให้บริการการ
เรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานเพ่ิมให้กับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะประมงที่มาเปิดสอน ณ วิทยาเขต
ก าแพงแสน ต่อมาจึงมีการเปิดรับนิสิตของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ามาศึกษาในหลักสูตรต่างๆ 
ระดับปริญญาตรี  ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2539 เริ่มรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)                 
และ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน ตามล าดับ     

ปีการศึกษา 2544 เปิดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ซึ่งเป็นหลักสูต รของ     
คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน 

ปีการศึกษา 2547 เปิดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)  
ปีการศึกษา 2548 เปิดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  
ปีการศึกษา 2549 เปิดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เคมี) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์  

บางเขน 
ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(ฟิสิกส์) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ 

บางเขน หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ บางเขนและหลักสูตรภาคพิเศษ 
จ านวน 2 หลักสูตร คือ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) และ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  

ปีการศึกษา 2552 เปิดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะ
วิทยาศาสตร์ บางเขน และปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

ปีการศึกษา 2553 เปิดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ ซึ่งเป็นหลักสูตรของ 
คณะบริหารธุรกิจ บางเขน 

ปีการศึกษา 2554 เปิดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ 
บางเขน 

ปีการศึกษา 2555 เปิดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตร วท.บ.
(คณิตศาสตร์ประยุกต์) หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้งสายวิชา
ศิลปศาสตร์ สุพรรณบุรี และหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) ภาคพิเศษ โครงการจัดตั้ง
ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

ปีการศึกษา 2556 เปิดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) และ                      
บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา  

ปีการศึกษา 2557 เปิดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ภาคพิเศษ ซึ่งเป็นหลักสูตรของ
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 

ปีการศึกษา 2558 เปิดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะมนุษย์
ศาสตร์ บางเขน หลักสูตร ศศ .บ. (ภาษาตะวันออก) ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะมนุษย์ศาสตร์ บางเขน และ
หลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) ภาคพิเศษ ซึ่งเป็นหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ บางเขน 

ปีการศึกษา 2559 เปิดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) โครงการ
จัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 



2 คู่มือหลกัสตูรกำรศกึษำ ระดับปรญิญำตรี ปกีำรศึกษำ 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2560 เปิดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร) และ บธ.บ. (การ
จดัการธุรกิจการบิน) โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
               ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 17 หลักสูตร  

การศึกษาระดับปริญญาโท  มีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้ 
ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.(พฤกษ์เศรษฐกิจ) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น 

วท.ม.(วิทยาการพืช) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 โดยเปิดรับนิสิตในภาคปลายปีการศึกษา 2555         
ปีการศึกษา 2550 เปิดรับนิสิตในหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)                

ในภาคต้น และหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) เปิดรับนิสิตในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2554 เปิดรับนิสิตในหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา) และหลักสูตร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ

เป็นภาษาสากล) หลักสูตรนานาชาติ       
ปีการศึกษา 2555 เปิดรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) และ วท.ม.(เคมี)  

                ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาโทที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 6 หลักสูตร    
          การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้ 

       ปีการศึกษา 2551 เปิดรับนิสิตในหลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) 
               ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 1 หลักสูตร  

 

รำยนำมคณบดีคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์จำกในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้ 
1. รศ.ปริทรรศน์ นฤทุม   พ.ศ. 2537 – 2538 
2. ผศ.แสงสุรีย์ 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.ชานันก์ สุดสุข   พ.ศ. 2549 – 2557 
6. อ.ดร.อนามัย ด าเนตร  พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 คู่มือหลกัสตูรกำรศกึษำ ระดับปรญิญำตรี ปกีำรศึกษำ 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  รำยช่ือผู้บริหำรคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ . 
 

ที ่ ต ำแหน่ง ชื่อ - สกุล 
ห้อง

ท ำงำน 
หมำยเลข
ภำยใน 

1. คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ.ดร.อนามัย ด าเนตร SC9-104 7122 
2. รองคณบดฝี่ายบริหาร ผศ.นพพร รัตนช่วง SC9-101 7107 
3. รองคณบดฝี่ายวิชาการ รศ.จิตราภรณ ์ ธวัชพันธุ์ SC9-115 7126 
4. รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพ   รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธ์ิ SC9-104 7123 
5. รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติ อ.ดร.พจมาน พูลม ี SC2 ช้ัน 3 7626 
6. รองคณบดฝี่ายบริการวิชาการ อ.ดร.กิตติพจน ์ เพิ่มพูล SC2 ช้ัน 3 7659 

7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.วีรนุช แก้ววิเศษ SC9-115 7117 
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต อ.ดร.วรางคณา จิตตชุ่ม SC2 ช้ัน 3 7641 
9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตรอ์งค์กร อ.ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ ์ SC9-412 7712 

10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอ านวยการ นางภัณฑริา มงคงจุฑา ส านักงาน
เลขาฯ 7127 

11. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาววิไล แจ้งบุญ SC9-104 7109 
12. หัวหน้าภาควิชาศลิปศาสตร ์ ผศ.กาญจนา โรจนพานิช SC9-220 7224 
13. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิต ิและคอมพิวเตอร์   รศ.ชุติมณฑน ์ บุญมาก SC9-320 7326 
14. รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร ์ ผศ.นพพร รัตนช่วง SC9-101 7107 
15. หัวหน้าศูนย์ส่งเสรมิการวิจยัและถา่ยทอดเทคโนโลยี อ.ดร.อารม์ อันอาตม์งาม SC4 ช้ัน 1 7627,7641 
16. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาภาษาอังกฤษ อ.ดร.นิดา จ าปาทิพย์ LLB-107 7734-5 

17. 
ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาการจัดการและการ
บัญช ี

อ.เกษศิณ ี ตั้งอ้ัน SC9-502 7726 

18. 
ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาการตลาด 
และโลจสิติกส ์

อ.ศุภชัย เหมือนโพธิ ์ SC9-412 7712 

19. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาสังคมศาสตร ์ ผศ.กาญจนา โรจนพานิช SC9-220 7224 
20. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

และนวัตกรรมภาษา 
อ.ดร.อนามัย ด าเนตร SIL-101 3099 

21. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร ์ รศ.ชุติมณฑน ์ บุญมาก SC9-320 7326 
22. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาเคมี รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธ์ิ SC9-104 7123 
23. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาฟิสิกส ์ อ.ดร.สุนทร ี แสงจันทร ์ SC2-104 7620 

24. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาจลุชีววิทยา ผศ.ดร.สุทธิชา 
ณ ระนอง ธรรม
สิทธิรงค ์

SC4-310 7741 

25. ประธานโครงการจดัตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร ์ ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศร ี SC3-205 7657 
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  รำยช่ือประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร . 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ห้องท ำงำน หมำยเลข
ภำยใน 

1. อ.ดร.สุพตัรา สุจรติรักษ์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) LLB-208 7736 
2. อ.กฤช วีรกลุ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) SC9-510 7509 
3. อ.ศุศราภรณ์  แต่งตั้งล า ศศ.บ.(นวัตกรรมการท่องเที่ยว) SIL-206 3099 
4. อ.ณัฐวรรษฐ์ ตั้งฤทัยวานิชย์ ศศ.บ.(ภาษาตะวันออก) SC9-233 7217 
5. อ.ดร.จุรีวรรณ จันพลา บธ.บ.(การจัดการ) SC9-202 7232 
6. อ.ทาริกา สระทองค า บธ.บ.(การตลาด) SC9-412 7712 
7. อ.บริสุทธ์ิ แสนค า บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) SIL-101 3099 
8. อ.ทาริกา แย้มขะมัง บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) SC9-202 7725 
9. อ.ดร.พีรญา ธภัทรสุวรรณ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) SC9-329 7715 
10. อ.ดร.ศลยา สุขสอาด วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชวีภาพ) SC1-204 7605 
11. อ.กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) SC9-308 7316 
12. ผศ.ดร.ฐิติยา แซ่ปัง วท.บ.(เคมี) SC2-318 7650 
13. อ.ดร.อฐัสิษฐ์ ทับทิมแท้ วท.บ.(ฟิสิกส์) SC2-311 7647 
14. ผศ.ดร.พงศ์ระว ี นิ่มน้อย วท.บ.(จุลชีววิทยา) SC4-310 7603 
15. ผศ.ดร.สิทธิพงศ์  รักตะเมธากูล วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) SC9-302 7302 
16. อ.ดร.สุพตัรา สุจรติรักษ์ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ภาคพิเศษ LLB-212 7336 
17. อ.ดร.พงศ์พันธ ์ ศรีเมือง บธ.บ.(การจัดการ) ภาคพิเศษ SC9-502 7702 
18. อ.ทาริกา สระทองค า บธ.บ.(การตลาด) ภาคพเิศษ SC9-412 7712 
19. อ.บริสุทธ์ิ แสนค า บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)  

ภาคพิเศษ 
SIL-101 3099 

20. อ.ปิยะพงษ ์ เลาศรีรัตนชัย ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ) SIL-206 3099 
21. อ.ปฤณพร บุญรังษ ี ศศ.บ.(การโรงแรมและภตัตาคาร) SIL-206 3099 
22. อ.จันทร์เมธา ศรีรักษา บธ.บ(การจัดการธุรกิจการบิน) SIL-206 3099 
23. อ.สมนึก จงไพบูลย์กิจ บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ภาคพเิศษ SC9-202 7233 
24. รศ.ชุติมณฑน ์ บุญมาก วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ภาคพิเศษ SC9-320 7323 
25. รศ.ดร.สกาวรัตน ์ จงพัฒนากร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ SC9-302 7309 
 26. ผศ.ดร.มลธิรา                  ศรีถาวร วท.ม.(จุลชีววิทยา)    SC4-310 7652 
27. ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศร ี วท.ม.(วิทยาการพืช) SC9-115 7126 
28. อ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) SC2-303 7680 
29. รศ.ดร.ศิรลิักษณ ์ เอี่ยมธรรม วท.ม. และ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์) SC1-207 7604 
30. ผศ.ดร.บุญเดช เบิกฟ้า วท.ม.(เคมี) SC2-319 7635 
31. รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) SC4-110 7685 
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  รำยช่ือเจ้ำหน้ำที่งำนธุรกำรและงำนสนับสนุนวิชำกำร . 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ห้องท ำงำน หมำยเลข  

1. นางวรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักงานเลขาฯ 7112 
2. นางภัณฑิรา  มงคลจุฑา หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 

หัวหน้าหน่วยบริหารและพัฒนาบุคลากร 
หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

ส านักงานเลขาฯ 7127 

3. นายทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ SC9-101 7102 
4. นางสุวรรณี ศรีนวล หัวหน้างานนโยบายและแผน ส านักงานเลขาฯ 7111 
5. นางสาววิไล แจ้งบุญ หัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัติ ส านักงานเลขาฯ 7109 
6. นายสุชาติ พรนภาลัย หัวหน้าหน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ส านักงานเลขาฯ 7108 
7. นายทรงศักดิ์ บุญสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยบัญชี SC9-101 7105 
8. นางสุกัญญา น่ิมเนียม หัวหน้าหน่วยการเงิน SC9-101 7102 
9. นางสาววาสนา หัตถกิจ หัวหน้าหน่วยพัสดุ SC9-101 7103 
10. นางสาวอริสรา ขุนพิทักษ์ หัวหน้าหน่วยสารบรรณ ส านักงานเลขาฯ 7132 
11. นายสถาพร ไชยสมภาร หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ SC9-114 7133 
12. นายวีรพล บุญธรรม หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีการศึกษา SC9-114 7118 
13. นางสาวอรสา สระทองแก้ว หัวหน้างานบริการการศึกษา SC9-114 7117 
14. นางสาววิชุดา ปู่น้อย หัวหน้าหน่วยกิจการนิสิต อาคารกิจการ

นิสิต ศวท 
7104 

15. นางสาวหทัยวรรณ์ สระทองโอน ธุรการภาควิชาศิลปศาสตร์ SC9-201 7211 
16. นางสาวจิราภรณ์ วงษ์จู ธุรการภาควิชาวิทยาศาสตร์ SC4 ชั้น 1 7602 
17. นางอารีย์ คนใหญ่ ธุรการภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์    SC9 ชั้น 3 7302 
18. นางสาวธัญนาฏ เลี้ยงพันธุ์ ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการฯ อาคาร อบน. 3099 
19. นางสาวศตกมล  ตันธนกิจ 

 
ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
อุตสาหกรรมบริการ 

อาคาร อบน. 3099 

20. นายวิทวัส เพชรกาฬ ธุรการโครงการบริหารธุรกิจฯการจัดการโรงแรมและ
ท่องเท่ียว 

อาคาร อบน. 3099 

21. 
 

นางสาวสนฤทัย สระกบแก้ว ธุรการโครงการบริหารธุรกิจฯการจัดการโรงแรมและ
ท่องเท่ียว (ภาคพิเศษ) 

อาคาร อบน. 3099 

22. นายอัยรัช อาภาศิลป์ ธุรการโครงการหลักสูตร ศศ.บ.นวัตกรรมการท่องเท่ียว อาคาร อบน. 3099 
23. นางสาววิลาวัลย์ หลงหาด ธุรการโครงการหลักสูตร ศศ.บ.การโรงแรมและ

ภัตตาคาร 
อาคาร อบน. 3099 

24. นางสาวศิริวรรณ ดาวทอง ธุรการโครงการหลักสูตร บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน อาคาร อบน. 3099 
25. นายสุทธวีร์ ขยันงาน ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาการจัดการและบัญชี SC9-506 7701 
26. นางสาวสิริจันทร์ เชียรชัยแสน ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาสังคมศาสตร์ SC9-507 7504 
27. นางสาวเกศินี บุญรัตน์ประพันธ์ ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี SC2 ชั้น 2 7694 
28. นางสาวธนิดา แย้มสุวรรณ ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาฟิสิกส์ SC2-104 7620 
29. นายประสาร ชิวปรีชา ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ช านาญการ ภาควิชาจุล

ชีววิทยา 
SC3-310 7670 

30. นางสาววิภาวรรณ เรืองศรี ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ SC9-329 7301 
31. นางสาวพจนีย์ ทองคงหาญ ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์ SC9-412 7712 
32. นางสาววาสนา สามอ้าย ธุรการโครงการจัดต้ังภาควิชาภาษาอังกฤษ  LLB-107 7734, 

7735 
33. นางสาวรุ่งทิพย์ กาวิตา ธุรการโครงการหลักสูตร ภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) LLB-101 7336 

ต่อ 101 
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34. นางสาวดวงทิพย์ ไชยทิพย์อาสน์ ธุรการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) 

SC9-506 7505 

35. นางสาวเจนจิรา  สระสมทรัพย์ ธุรการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ) 

SC9-506 7510 

36. นางสาววิลาวัลย์ เปลี่ยนข า ธุรการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) 

SC9-412 7712 

37. นางสาวพรพรรณ เล้าสมบูรณ์ ธุรการโครงการปริญญาตรี   
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 

SC11 ชั้น 1 7327 

38. นางสาววรรณภา ค าดี ธุรการโครงการปริญญาตรี  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 

SC9-329 7328 

39. นางสาวพิชญากร เพ่งพิศ ธุรการโครงการปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์       
(ภาคพิเศษ) 

SC9-507 7504 

40. นางสาวพิชญากร พิมพา ธุรการศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี SC4 ชั้น 1 7612 

41. นางชนาพร สิงโตทอง เจ้าหน้าท่ีประสานงานด้านกิจกรรมนิสิต อาคารกิจการ
นิสิต ศวท 

7104 

42. 
43. 
44. 

นางสาวจิติมา 
นางสาวอทิตยา 
นางสาวนันทวัน 

เสืองามเอี่ยม 
ศรีพรรณทอง  
ใจเย็น 

เจ้าหน้าท่ีประสานงานบริการการศึกษา SC9-114 7138 
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  รหัสสำขำวิชำ (แบ่งตำมหลักสูตร) . 

 

รหัส หลักสูตร 
 ระดับปริญญำตรี 

Q02 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
Q03 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
Q04 วท.บ.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
Q05 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
Q06 วท.บ.(เคมี) 
Q07 วท.บ.(ฟิสิกส์) 
Q08 บธ.บ.(การจัดการ)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
Q09 วท.บ.(จุลชีววิทยา) 
Q10 บธ.บ.(การตลาด) ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
Q11 วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
Q13 บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ  

โครงการจดัตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 
Q14 บธ.บ.(การบัญชีบริหาร)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 
Q16 ศศ.บ.(การท่องเที่ยว) 
Q17 ศศ.บ.(ภาษาตะวันออก) 
Q18 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ) 

 Q19 ศศ.บ.(การโรงแรมและภตัตาคาร) 
 Q20 บธ.บ.(การจดัการธุรกิจการบิน) 
Q21 ศศ.บ.(นวัตกรรมการท่องเที่ยว) 

 ระดับปริญญำโทและปริญญำเอก 
XQ01 วท.ม.(วิทยาการพืช) 
XQ02 วท.ม.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) 
XQ03 วท.ม.(วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภณัฑ์) 

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวผลติภณัฑ์) 
XQ05 วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) 
XD06 วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
XD19 วท.ม.(เคมี) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 คู่มือหลกัสตูรกำรศกึษำ ระดับปรญิญำตรี ปกีำรศึกษำ 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเหมำจ่ำยส ำหรับนิสิตปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2560 

 
           คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์           ภำคต้นและภำคปลำย ภำคฤดูร้อน 
ภำคปกติ (กลุ่มสังคมศำสตร์) ประกอบด้วย 
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    - สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 
    - สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 
    - สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุ่มวิชาภาษาจีนธรุกิจ) 
    - สาขาวิชาการจัดการ 
    - สาขาวิชาการตลาด 
    - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
    - สาขาวิชาการบัญชีบรหิาร 
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 
    - สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร 
    - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
  

12,900 2,500 

ภำคปกติ (กลุ่มวิทยำศำสตร์) ประกอบด้วย 
    - สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    - สาขาวิชาเคม ี
    - สาขาวิชาฟิสิกส ์
    - สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
    - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

16,300 2,500 

โครงกำรภำคพิเศษ* 
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    - สาขาวิชาการจัดการ 
    - สาขาการตลาด 
    - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
    - สาขาวิชาการบัญชีบรหิาร 
    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
33,200 
27,000 
28,600 
25,000 
28,500 
36,200 
34,700 

 
10,000 
8,000 
8,000 
7,000 
8,000 
10,500 
10,500 

*อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนสิิตปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ ยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าสมัคร ค่าประกันของเสียหาย
ส าหรับนิสิตแรกเข้า ค่าบัตรประจ าตัวนสิิตแรกเข้า ค่าเอกสารมอบตัวแรกเข้า เป็นต้น โดยเป็นไปตามประกาศของโครงการภาคพิเศษ 
 

หมายเหตุ  1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
 2. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากนี้ให้ดูจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
       3. รายละเอียดนอกจากนี้ ศึกษาเพ่ิมเติมที่ เว็ปไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
                 http://www.ku.ac.th 
 

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

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

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน http://www.kps.ku.ac.th/ 

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

งานกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 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/ 

ระบบทรานสคริปต์กิจกรรม http://nisit.kasetsart.org/ 

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

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

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ http://www.cpc.ku.ac.th/ 

องค์การบริหารองค์การนิสิต ก าแพงแสน http://kusab.nisit.kps.ku.ac.th/ 

ชมรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน http://sbo.ku.ac.th/index.html 

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

ส านักงานหอสมุดก าแพงแสน 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.  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 

 
2.  ชือ่ปริญญา 

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อย่อ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 
ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (English) 
ชื่อย่อ B.A. (English) 

 
3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ 

มีความรอบรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและ 
 ศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และวิชาชีพในอนาคต 

 
4.แนวทางการประกอบอาชีพ 
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษา 
ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้ คือ 
 1. อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
          2. นักแปลภาษาอังกฤษเช่นแปลบทความข่าวเรื่องสั้นเป็นต้น 
 3. บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับบน 
              เครื่องบิน บุคลากรในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ      
             สื่อสาร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานของรัฐ 

5.บรรณาธิการ 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต  

          5.2 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
  1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
     -  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข        ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

  -  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
             -  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต 

                        -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
   -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์     ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
2)   หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะบังคับ        72 หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ วรรณคดีและการแปล  18 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ     9 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาทักษะภาษา      45 หน่วยกิต 

      - วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 
3)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 

5.3  รายวิชา 
           1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
           1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

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

หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
                    1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ        ไม่น้อยกว่า          3 หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่
น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
                    1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร      ไม่น้อยกว่า    13 หน่วยกิต 

- วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา (ยกเว้นภาษาอังกฤษ)  9( - - ) 
  - วิชาภาษาไทย     3( - - ) 
  - วิชาสารสนเทศ/ คอมพวิเตอร์   1( - - ) 

                    1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ไม่น้อยกว่า        5 หน่วยกิต 
        01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน             2(2-0-4) 
     (Knowledge of the Land) 

และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก       ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

   1.5  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
       ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระ

สุนทรียศาสตร์ 
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2)   หมวดวิชาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า   102          หน่วยกิต 
     2.1) วิชาเฉพาะบังคับ         7            หน่วยกิต 

       - กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ วรรณคดี และการแปล  18    หน่วยกิต 
01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น              3(3-0-6) 
  (Introduction to Linguistics) 
01372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์     3(3-0-6) 

 (Linguistics and Its Application) 
01373202 การตีความวรรณคดี       3(3-0-6) 

 (Interpreting Literature) 
01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีร์ไบเบิล     3(3-0-6) 

 (Classical Mythology and The Bible) 
01355261** การแปลจากอังกฤษเป็นไทย      3(3-0-6) 
 (Translation from English into Thai) 
01355362** การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ    3(3-0-6) 
 (Translation from Thai into English) 

   -  กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ   9       หน่วยกิต 
01355281** ระบบภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 (English Language Systems) 
01355382** ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
 (English Sound Systems)  
01355383** ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  3(3-0-6) 
 (English Varieties and Cultures of English Native Speakers) 

-  กลุ่มวิชาทักษะภาษา     45      หน่วยกิต 
01355116** ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to English Grammar and Structure)                                 
01355117 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

 

01355118** ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to English Reading and Writing Skills) 
 
01355211** โครงสร้างภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
 (English Structure) 
01355212 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง    3(3-0-6) 
 (Advanced English Structure) 
01355221 การอ่านภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 (English Reading) 
01355231** การเขียนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
 (English Writing) 
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01355232** ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 (Integrated English Reading and Writing Skills)   
01355241** การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
  (English Listening-Speaking) 
01355331** ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(3-0-6) 
                  (Advanced Integrated English Reading and Writing Skills) 
01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน    3(3-0-6) 
 (Public Speaking in English) 
01355431** ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง   3(3-0-6) 
 (Advanced Integrated English Language Skills)  
01355432** ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาต่อ  3(3-0-6) 
 (English for Job Application and Further Studies)  
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น   3(3-0-6) 
 (Introduction to Research Writing in English) 
01355443 ทักษะการน าเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 
 (Project Presentation Skills in English) 
 

    2.2)  วิชาเฉพาะเลือก      ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียน 1 หรือ 2 กลุ่มวิชาจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

หรือให้เลือกเรียน 1 หรือ 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 15  
หน่วยกิต จากรายวิชานอกกลุ่มวิชา หรือนอกสาขาวิชา หรือนอกภาควิชา หรือนอกคณะที่เก่ียวข้อง โดย
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชา ทั้งนี้วิชาที่เลือกทั้ง 15 หน่วยกิต    

หรือมากกว่าต้องอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกันเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ กลุ่มวิชาการเดินทางท่องเที่ยว กลุ่มวิชาการโรงแรม กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
กลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน เป็นต้น 

 

-  กลุ่มวิชาการแปล  
01355363** การแปลขั้นสูงจากอังกฤษเป็นไทย   3(3-0-6) 
 (Advanced Translation from English into Thai) 
01355364** การแปลขั้นสูงจากไทยเป็นอังกฤษ   3(3-0-6) 
 (Advanced Translation from Thai into English) 
01355365** การแปลด้านสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 
 (Translation in Mass Communication) 
01355366** การแปลด้านพาณิชยศาสตร์     3(3-0-6)  
 (Translation in Commerce) 
01355367** การแปลด้านวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
 (Translation in Science) 
01355368** การแปลด้านนิติศาสตร์     3(3-0-6) 
 (Translation in Law)   
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01355369** การแปลด้านวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
 (Translation in Culture) 
01355390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation) 
01355490 สหกิจศึกษา       6 
 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                   1 - 3 
                                   (Selected Topics in English) 
                           01355498     ปัญหาพิเศษ                                                        1 - 3 
                                             (Special Problems) 

-  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสื่อสารมวลชน 
01355251** ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
 (Communicative Business English) 
01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ    3(3-0-6) 
 (Business English Writing) 
01355253** ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
 (English for Logistics Management) 
01355254* ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (English for International Trade Communication) 
01355255* ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (English for International Trade Negotiation) 
01355256 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวารสารศาสตร์   3(3-0-6) 
 (English for Journalism) 
01355257 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธ์และโฆษณา  3(3-0-6) 
 (English for Public Relations and Advertising) 
01355258 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางโทรทัศน์และวิทยุ  3(3-0-6) 
   (English for Television and Radio Communication)  
01355259* ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการส านักงาน   3(3-0-6) 
 (English for Office Management) 
01355353*    ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารข้ามวัฒนธรรมใน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                 3(3-0-6) 
(English for Intercultural Communication in ASEAN Economic Community) 
01355354* ทักษะการเขียนบทภาพยนตร์ โทรทัศน์                       3(3-0-6)    

และสารคดีเป็นภาษาอังกฤษ                    
                  (English Script Writing Skills for Film, Television 

and  Documentary) 
01355390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation) 
01355490 สหกิจศึกษา       6 
 (Cooperative Education) 
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        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                   1 - 3 
                                   (Selected Topics in English) 
                           01355498     ปัญหาพิเศษ                                                      1 - 3 
                                             (Special Problems) 

          -  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 
01355271** ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานต้อนรับ 3(3-0-6) 
 บนเครื่องบิน  
 (English for Ground and Flight Attendants) 
01355273** ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์     3(3-0-6) 
           (English for Tourist Guides) 
01355274** ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม    3(3-0-6) 
           (English for Hotel Business) 
01355276** ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
 (English for Tourism) 
01355278* ภาษาอังกฤษเพ่ือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 
 (English for International Relations) 
01355390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation) 
01355490 สหกิจศึกษา       6 
 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                    1 - 3 
                                   (Selected Topics in English) 
                           01355498     ปัญหาพิเศษ                                                       1 - 3 
                                             (Special Problems) 

           -  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์และวรรณคดีอังกฤษ  
01372201 โครงสร้างของค าในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 (Word Structure in English) 
01372202  ค าและความหมายในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
 (Word and Meaning in English) 
01372203 ภาษากับสื่อ      3(3-0-6) 
 (Language and Media) 
01372205  เทคนิคการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   3(3-0-6) 
 (Foreign Language Learning Techniques) 
01372211 มนุษย์กับภาษา     3(3-0-6) 
 (Man and Language) 
01372222 หลักการแปล        3(3-0-6) 
 (Principles of Translation)   
01372311 การวิเคราะห์หน่วยค าและโครงสร้างประโยค   3(3-0-6) 
  (Morphological and Syntactical Analysis) 
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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) 
01373332 กวีนิพนธ์       3(3-0-6) 
 (Poetry) 
01373333 การละคร      3(3-0-6) 
 (Drama) 
01373334 วรรณกรรมส าหรับเด็กนานาชาติ   3(3-0-6) 
 (International Children’s Literature) 
01373441 งานของเชกสเปียร์     3(3-0-6) 
 (Shakespeare’s Works) 
01373455 บันเทิงคดีกับภาพยนตร์    3(3-0-6) 
 (Fiction and Film) 
01355390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation) 
01355490 สหกิจศึกษา       6 
 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                     1 - 3 
                                   (Selected Topics in English) 
                           01355498     ปัญหาพิเศษ                                                        1 - 3 
                                             (Special Problems) 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ความหมายของเลขประจ าวิชา 
ความหมายของเลขประจ าวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  
เลขล าดับที่ 1-2 (01) หมายถึง    วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3-5  (355) หมายถึง    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง    ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังนี้ 

0   หมายถึง  กลุ่มวิชาส าหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 
1   หมายถึง  กลุ่มวิชาโครงสร้างภาษา 
2   หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการอ่าน 
3   หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการเขียน 
4   หมายถึง  กลุ่มวิชาทักษะการฟัง - การพูด 
5   หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจและสื่อสารมวลชน  
6   หมายถึง  กลุ่มวิชาการแปล 
7  หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 
8   หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ 
9   หมายถึง  กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง ปัญหาพิเศษ  

เลขล าดับที่ 8  หมายถึง   ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 

          6.  แผนการศึกษา  
              6.1 ตัวอย่างแผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 
                    ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1                                                 จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01355116 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
01355117 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา        1(0-2-1) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระดีมีสุข       3( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ     3( - - ) 
วิชาภาษาต่างประเทศ        3( - - )

 วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์       1( - - ) 
          รวม              20( - - ) 
 
 
 
 
   



20 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                    ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2                                               จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)                                   

01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
01355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน        2(2-0-4) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      2( - - ) 
     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      3( - - )
     วิชาภาษาต่างประเทศ                 3( - - ) 
     วิชาภาษาไทย         3( - - ) 
         รวม              19( - - )
  

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1                                             จ านวนหน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

   01355212 โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง       3(3-0-6) 
   01355221 การอ่านภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
   01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
   01355241 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
   01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 
     วิชาภาษาต่างประเทศ        3( - - ) 
         รวม               18( - - ) 
 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่  2                                             จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01355232 ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   01355261 การแปลจากอังกฤษเป็นไทย      3(3-0-6) 
   01355281 ระบบภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
          วิชาเฉพาะเลือก                  9( - - ) 
         รวม              18( - - ) 
 
                   
                    ปีท่ี 3  ภาคการศึกษา 1                                               จ านวนหน่วยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   01355331 ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(3-0-6) 
   01355362 การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ           3(3-0-6) 
   01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
   01372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์       3(3-0-6) 
   01373202 การตีความวรรณคดี        3(3-0-6) 
          วิชาเฉพาะเลือก         6( - - ) 
         รวม                21( - - )  
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                   ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2                                               จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01355341 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน       3(3-0-6) 

01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา     3(3-0-6)
 01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีร์ไบเบิล       3(3-0-6)
   วิชาเฉพาะเลือก                  9( - - ) 

        รวม               18( - - ) 
 

                   ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1                                              จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง       3(3-0-6)
 01355432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาต่อ     3(3-0-6)
   วิชาเฉพาะเลือก                  6( - - )
   วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 

         รวม              15( - - ) 
 
                   ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2                                              จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น      3(3-0-6)
  01355443 ทักษะการน าเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 
         รวม               9( - - ) 
 
 
             6.2  แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
                     ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1                                              จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01355116 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น               3(3-0-6) 
01355117 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น               3(3-0-6) 
01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา                  1(0-2-1) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระดีมีสุข        3( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     3( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ      3( - - ) 
วิชาภาษาต่างประเทศ          3( - - )

 วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์                   1( - - ) 
          รวม              20( - - ) 
 
                   ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2                                               จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
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01355118 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
01355211 โครงสร้างภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน        2(2-0-4) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข      2( - - ) 
    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      3( - - )
    วิชาภาษาต่างประเทศ        3( - - ) 
    วิชาภาษาไทย         3( - - ) 
         รวม              19( - - )
  

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1                                              จ านวนหน่วยกิต  
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01355212  โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง       3(3-0-6) 
01355221  การอ่านภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
01355231  การเขียนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
01355241  การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
01372212  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น        3(3-0-6) 

  วิชาภาษาต่างประเทศ        3( - - ) 
         รวม              18( - - ) 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2                                     จ านวนหน่วยกิต 
 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01355232 ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 
01355261  การแปลจากอังกฤษเป็นไทย       3(3-0-6) 
01355281  ระบบภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

       วิชาเฉพาะเลือก                  12( - - ) 
         รวม               21( - - ) 

 
                    ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1                                   จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
01355331  ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง    3(3-0-6) 
01355362  การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ           3(3-0-6) 
01355382  ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 
01372313  ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์       3(3-0-6) 
01373202  การตีความวรรณคดี        3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก         3( - - ) 
  วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 
       รวม              21( - - )  
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                   ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2                                              จ านวนหน่วยกิต 
 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01355341  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน       3(3-0-6) 
01355383  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา     3(3-0-6) 
01355390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 
01373212  ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีร์ไบเบิล       3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก                  9( - - ) 
       รวม              19( - - ) 

 
                     ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1                                            จ านวนหน่วยกิต  

(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง)                         
  01355490  สหกิจศึกษา                                        6   
       รวม                              6 
 
 
 

                     ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2                                             จ านวนหน่วยกิต 
 (บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง       3(3-0-6) 
01355432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาต่อ     3(3-0-6) 
01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น      3(3-0-6) 
01355443 ทักษะการน าเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

    วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 
         รวม              15( - - ) 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

พ.ศ. 2559 
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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 . 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว  

      ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  

2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยว) 
 ชื่อย่อ   ศศ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)  

      ชื่อเต็ม      Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  
 ชื่อย่อ   B.A. (Tourism Innovation) 
 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ 
2. มีความรอบรู้ทางภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถน าความรู้มาปรับใช้ในการประกอบอาชีพและ 
 ศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และวิชาชีพในอนาคต 

 
4. แนวทางการประกอบอาชีพ 
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการ
ใช้ภาษา ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได้ คือ 

 1. อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
      2. นักแปลภาษาอังกฤษเช่นแปลบทความข่าวเรื่องสั้นเป็นต้น 
 3. บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับบ 
        เครื่องบิน 

4 บุคลากรในองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
        เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ในหน่วยงานของรัฐ 

5. บรรณาธิการ 
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5 เนื้อหาหลักสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            ไม่น้อยกว่า 138        หน่วยกิต  
5.2 โครงสร้างหลักสูตร    

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    ไม่น้อยกว่า    

    138 
      30 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

         -  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  4 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต 

         - กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  5 หน่วยกิต 
         - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์  5 หน่วยกิต 

- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   3 หน่วยกิต 
   
        (2) หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า    96 หน่วยกิต 
         - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                         ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
         - วิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต 
                    - วิชาเฉพาะเลือก                48 หน่วยกิต 

-  วิชาเฉพาะบังคับ 24 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
(4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

  
5.3 รายวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ        4      หน่วยกิต 

  01321101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่     3 (3-0-6)  
          (Modern Entrepreneur) 

  01200101       การคิดเชิงนวัตกรรม     1 (1-0-2) 
    (Innovative Thinking) 

- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร       13      หน่วยกิต 
  01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
    (Thai Language for Communication) 
  01371111  สื่อสารสนเทศ      1 (1-0-2) 
    (Information Media) 

และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระภาษากับการ
สื่อสาร” ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

- กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก        5        หน่วยกิต 
  01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2 (3-2-1) 
    (Knowledge of the Land) 
 และเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระพลเมืองไทย พลเมืองโลก”  
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์                  5     หน่วยกิต 
 01240011      การออกแบบในชีวิตประจ าวัน                         3 (3-0-6) 
           (Design in Everyday Life) 
และเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์” ไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยกิต 
        -    กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข          3       หน่วยกิต 

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

และเลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข” ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
  

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต 

 

01390111 การท่องเที่ยวในพลวัตโลก  3 (3-0-6) 
 (Tourism in Global Dynamics)  

01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ 3 (3-0-6) 
 (Psychology and Cross-culture Communication for Services)  
01390113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร 3 (3-0-6) 
 (Introduction to Lodging and Food Service Business)  
01390114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุม  

นิทรรศการและงานกิจกรรมพิเศษ 
3 (3-0-6) 

 (Introduction to MICE and Event Business) 
01390215 การขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 (Transportation for Tourism) 
01390216 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 (Tourist Behavior) 
01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
 (Information Technology for Tourism Industry)  
01390319 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 (Human Resource Management in Tourism Industry) 

 

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  72 หน่วยกิต 
 

01390221 การจัดน าเที่ยวและงานมัคคุเทศก์ 3 (2-2-5) 
 (Organization of Tours and Tour Guiding)  

01390231 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3 (3-0-6) 
 (Global and Thai Cultural Tourism Resources)  

 01390341 การจัดการธุรกิจน าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  3 (3-0-6) 
 (Creative Tour Business Management) 

 01390342 การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว  3 (3-0-6) 
 (Creative Marketing for Tourism)  
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 01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยว  2 (2-0-4) 
 (Quantitative Methods in Tourism) 

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

 

 01390452 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน   3 (3-0-6) 
 (Sustainable Tourism Resource Development) 

 01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานเพื่อนวัตกรรมการท่องเที่ยว     3 (2-2-5) 
 (Basic Research Methodology for Tourism Innovation) 

 01390497 สัมมนา     1 (1-0-2) 
 (Seminar) 

 

- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก      48 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรมพิเศษ ไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
01390361 การจัดการการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 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 การจัดการสถานที่จัดงาน 3 (3-0-6) 
 (Venue Management)  
01390366 งานกิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด 3 (3-0-6) 
 (Event as Marketing Communication Tool)  
 
2) กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
01390344 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า  3 (2-2-5) 

 (Front Office Operations and Management) 
01390372 การด าเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3 (2-2-5) 

 (Food & Beverage Service Operations)  
01390373 การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน 3 (2-2-5) 

 (Housekeeping Operations and Management)  
01390374 การด าเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง 3 (2-2-5) 

 (Catering Operations and Management)  
01390375 หลักศิลปะการประกอบอาหาร 3 (2-3-6) 

 (Principles of Culinary Arts) 
 

 

01390376 หลักศิลปะการท าขนมอบ 3 (2-3-6) 
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 (Principles of Baking and Pastry Arts)  
01390377 การจัดการร้านอาหาร 3 (2-2-5) 

 (Restaurant Management)  
01390471 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 

 (Hospitality Facilities Planning and Management)  
01390472 การจัดการรายได้ในอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 

 (Revenue Management in the Hospitality Industry)  
01390473 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 
 (Quality Management in the Hospitality Industry)  
01390474 การจัดซื้อส าหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3 (3-0-6) 
 (Purchasing for Hospitality Industry)  

 
3) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
จ านวน 5 รายวิชา (15 หน่วยกิต) ซึ่งจะต้องศึกษามาจากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 9 หน่วยกิต ในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไปมาก่อนแล้ว และศึกษาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสองภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว 
จ านวน 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) 

 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                      ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
   
(4) หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ        ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในช่วงภาคฤดูร้อนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมงต่อ
ครั้ง รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมงในหมวดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

01390490   สหกิจศึกษา  6 
                 (Co-operative Education)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

31 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
6. แผนการศึกษา 
    6.1แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว 

ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร   
         ความหมายของเลขรหัสประจ า วิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว 
ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลักมีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1 – 2 (01)                                หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 

เลขล าดับที่ 3 – 5 (390)                                                 หมายถึง สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

เลขล าดับที่ 6                                                                      หมายถึง ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังต่อไปนี้  
                 1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  
                 2 หมายถึง กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว  
                 3 หมายถึง กลุ่มวิชาทรัพยากรการท่องเที่ยว  
                 4 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการและการตลาดการท่องเที่ยว  
                 5 หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว  
                 6 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัลการประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรมพิเศษ 

 

                 7 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  
                 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา วิจัย และปัญหาพิเศษ  
เลขล าดับที่ 8                                                                        หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  2(3-2-1)  
01132101      ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3(3-0-6)  
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
01371111 สื่อสารสนเทศ  1(1-0-2)  
01390111 การท่องเที่ยวในพลวัตโลก  3(3-0-6) 
01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ  3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - ) 

รวม 18( - - ) 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01200101  การคิดเชิงนวัตกรรม  1(1-0-2)  
01240011 การออกแบบในชีวิตประจ าวัน  3(3-0-6) 
01390113 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(3-0-6) 
01390114 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 

การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรมไทยศึกษา 
3(3-0-6) 

01999021       ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษากับการสื่อสาร 

3(- -) 
 

2(- -) 
          3(- -) 

รวม 21( - - ) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390215 การขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
01390216 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(2-2-5)  
01390231 ทรัพยากรการท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษากับการสื่อสาร  3( - - ) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาอยู่ดีมีสุข  2(- -)  
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  3( - - ) 

รวม 17( - - ) 
 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390221 การจัดน าเที่ยวและงานมัคคุเทศก์  3(2-2-5)  
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 

การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

3(2-2-5) 
 
 
3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(- - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  3(- - ) 

รวม 21( - - ) 

 
ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390452  การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(2-2-5) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษงานอาชีพ  3(--) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง  3(--) 

รวม 18( - - ) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390318 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
01390342 การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
01390343 วิธีเชิงปริมาณเพ่ือการท่องเที่ยว  2(2-0-5)  
01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
01390497 สัมมนา 1(1-0-1)  
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น

รางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง 

3(2-2-5) 
 
 
3(- -) 
 
3(- -) 

รวม 21(--) 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390341 การจัดการธุรกิจน าเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6)  
01390451 โครงงานนวัตกรรมการท่องเที่ยว 

วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ  
วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศภาษาท่ีสอง  

3(1-4-6) 
3(--) 
 
3(--) 

 วิชาเลือกเสรี 
วิชาเลือกเสรี 

3(--) 
3(--) 
 

รวม 18( - -)   
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ช.ม.บรรยาย-ช.ม. ปฏิบตัิการ-ช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01390490  สหกิจศึกษา 6 
รวม 6 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ) 

พ.ศ. 2560 
ขณะนี้หลักสูตรอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  

นิสิตจะได้รับรายละเอียดหลักสูตรและแผนการศึกษาหลังเปิดภาคเรียนแล้ว  
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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ) พ.ศ. 2555 . 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 
 

2.  ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก) 
ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) 
ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Eastern Languages) 
ชื่อย่อ B.A. (Eastern Languages) 

 

3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม เป็นผู ้ที ่มี
คุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และวิจารณญาณ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  
 

4.  แนวทางการประกอบอาชีพ 
 1. พนักงานบริษัทหรือหน่วยงานที่ติดต่อกับประเทศจีน        
  2. พนักงานของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
  3. ล่าม นักแปลภาษาจีน  
  4. มัคคุเทศก์ภาษาจีน  
  5. เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต 
 6. อาจารย์ผู้สอนภาษาจีน ตามสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันสอนภาษา 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร 
 5.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  138  หน่วยกิต 
 5.2  โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า   30   หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาภาษา 15  หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 -  กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต 
(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า      102   หน่วยกิต 
 -  วิชาเฉพาะบังคับ 54 หน่วยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก 48  หน่วยกิต 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       6    หน่วยกิต 

5.3  รายวิชา 
(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต 
 เลือกศึกษาวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  4  หน่วยกิต 
 เลือกศึกษาวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต   
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  หน่วยกิต 
 เลือกศึกษาวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต   
 - กลุ่มวิชาภาษา  15 หน่วยกิต 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ 9( - - ) 
 และเลือกศึกษาวิชาภาษาไทยในหมวดศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
 - กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต    
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา(Physical Education Activities) 1,1 (0 -2 -1 )    
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  102 หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะบังคับ           54 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ                  
  01394211*   ภาษาในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีน            3(3-0-6) 

   (Language in Chinese Culture Circle) 
                              01396111*     ภาษาจีนธุรกิจ I     3(3-0-6) 
                                            (Business Chinese I) 
                              01396112*     ภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 
                                             (Business Chinese II) 
                              01396141*       สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I    3(3-0-6) 
                                             (Business Chinese Conversation I) 
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                              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*    การอ่านภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I   3(3-0-6) 
         (Chinese Reading for Career I) 
                              01396222*    การอ่านภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ 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*      ภาษาจนีธุรกิจ 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     ประวัติศาสตร์จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีร่วมสมัย   3(3-0-6) 
   (Contemporary History of China, Japan and Korea)  

  - วิชาเฉพาะเลือก                   ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
      01396321*     งานประพันธ์จีน I     3(3-0-6) 
                       (Chinese Literary Works I) 
      01396322*     งานประพันธ์จีน II    3(3-0-6) 
    (Chinese Literary Works II) 
                           01396323* การอ่านภาษาจีนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์   3(3-0-6) 
                 (Chinese Reading through Published Materials) 
                              01396361*    ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
       (Chinese for Business Public Relation) 
      01396371*     ภาษาและวัฒนธรรมในองค์กรจีน   3(3-0-6) 
         (Language and Culture in Chinese Corporate)  
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  01396381*   ภาษาจีนเพ่ือการเมืองและเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 
         (Chinese for Politics and Economics) 

           01396390*   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
         (Cooperative Education Preparation) 

                              01396411* ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู้    3(3-0-6) 
                (Chinese for Proficiency Test) 

 01396431*  การเขียนภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ   3(3-0-6) 
           (Chinese Writing for Career) 
                              01396441* ภาษาจีนเพ่ือการน าเสนอทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
                 (Chinese for Business Presentation) 
                              01396451*     การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ   3(3-0-6) 
                (Chinese Business Translation) 
                              01396452*    ภาษาจีนเพ่ือการล่ามในธุรกิจ   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*    ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
       (Chinese for Tourism Business) 
                             01396464*      ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
       (Chinese for International Trade) 
                             01396490*    สหกิจศึกษา     6 
                                               (Cooperative Education) 
    และเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาอ่ืนอีก    ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
               (3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
  ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก 
  ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  เลขล าดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
  เลขล าดับที่ 3-5 (394) หมายถงึ สาขาวิชาภาษาตะวันออก  
  เลขล าดับที่ 3-5 (396) หมายถึง สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  
  เลขล าดับที่ 3-5 (397) หมายถึง สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  
  เลขล าดับที่ 6  หมายถึง ระดับชั้นปี 
  เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังนี้ 
   0      หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 
   1      หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะร่วม และโครงสร้างภาษา 
   2      หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะการอ่าน 
   3      หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะการเขียน 
   4      หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะการฟัง - การพูด 
   5      หมายถึง กลุ่มวิชาการแปล 
   6      หมายถึง กลุ่มวิชาชีพ 
   7      หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจ 
   8      หมายถึง กลุ่มวิชาสหวิทยาการ 
   9      หมายถึง กลุ่มวิชาวิชาสหกิจศึกษา 
  เลขล าดับที่ 8     หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 
6  แผนการศึกษา  
 6.1 แผนไม่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
 ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1             จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396111 ภาษาจีนธุรกิจ I       3(3-0-6) 
  01396141      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I                 3(3-0-6) 
                  01355xxx ภาษาอังกฤษ                            3( - - ) 
                      วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   4( - - ) 
                วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - ) 
    วิชาภาษาไทยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3( - - ) 
          รวม 19( - - ) 
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 ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396112   ภาษาจีนธุรกิจ II                    3(3-0-6) 
                   01396142      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 
  01452241     ประวัติศาสตร์จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีร่วมสมัย            3(3-0-6) 
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                     2(0-4-2) 
  01355xxx ภาษาอังกฤษ                               3( - - ) 
           วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            3( - - )  
    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - )  
                             รวม    20( - - ) 
 
 

 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1                          จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III      3(3-0-6) 
  01396221  การอ่านภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I    3(3-0-6) 
  01396241  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 
  01396281   ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
  01355xxx ภาษาอังกฤษ                       3( - - ) 
                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                               3( - - )  
                             รวม    18( - - ) 
 
 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2            จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)                                                          
  01394211       ภาษาในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีน           3(3-0-6) 
  01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV      3(3-0-6) 
  01396222  การอ่านภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II    3(3-0-6) 
  01396231   การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV              3(3-0-6) 
                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                               3( - - )  
                                     รวม   18( - - ) 
 
 

 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396311        ภาษาจีนธุรกิจ V      3(3-0-6) 
                 01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 
    วิชาภาษาไทยในหมวดศึกษาทั่วไป       3( - - ) 
                 วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา                            6( - - )  
                             วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                          3( - - )    
                                       รวม    18( - - ) 



 

42 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2                          จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396312   ภาษาจีนธุรกิจ VI          3(3-0-6) 
  01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 
                  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา                             6( - - )  
                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                          3( - - )  
                              วิชาเลือกเสรี                                                       3( - - ) 
          รวม    18( - - ) 
 
 

 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
                  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา                         12( - - )  
                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                                3( - - )  
                       รวม   15( - - ) 
 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
                  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา                      9( - - )  
                              วิชาเลือกเสรี                                                       3( - - ) 
                 รวม    12( - - ) 
 
 6.2. แผนเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
 ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1                         จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396111 ภาษาจีนธุรกิจ I          3(3-0-6) 
    01396141      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I      3(3-0-6) 
  01355xxx ภาษาอังกฤษ                            3( - - )                             
    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   4( - - ) 
                วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - ) 
    วิชาภาษาไทยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3( - - ) 
          รวม 19( - - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396112   ภาษาจีนธุรกิจ II                            3(3-0-6) 
  01396142      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 
  01452241     ประวัติศาสตร์จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีร่วมสมัย            3(3-0-6) 
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                     2(0-4-2) 
  01355xxx ภาษาอังกฤษ                               3( - - ) 
           วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            3( - - )  
    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - )  
                             รวม    20( - - ) 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1                          จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III      3(3-0-6) 
  01396221  การอ่านภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I    3(3-0-6) 
  01396241  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 
  01396281   ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม         3(3-0-6)  
  01355xxx ภาษาอังกฤษ                       3( - - ) 
                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                               3( - - )  
                             รวม    18( - - ) 
 

 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2            จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)                                                          
  01394211       ภาษาในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีน           3(3-0-6) 
  01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV      3(3-0-6) 
  01396222  การอ่านภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II    3(3-0-6) 
  01396231   การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV              3(3-0-6) 
                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                               3( - - )  
                                     รวม   18( - - ) 
 

 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396311        ภาษาจีนธุรกิจ V      3(3-0-6) 
  01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 
    วิชาภาษาไทยในหมวดศึกษาทั่วไป       3( - - ) 
                 วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา                            9( - - )  
                             วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                          3( - - )    
                                       รวม    21( - - ) 
 
 



 

44 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2                          จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396312   ภาษาจีนธุรกิจ VI          3(3-0-6) 
  01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 
                  วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา                             6( - - )  
                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                          3( - - )  
                              วิชาเลือกเสรี                                                       3( - - ) 
          รวม    18( - - ) 
 

 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)     
    วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา    12( - - )  
                  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                     3( - - )  
    วิชาเลือกเสรี                                      3( - - ) 
                                                                                         รวม    18( - - ) 
 

   ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)     
   01395490 สหกิจศึกษา                               6          
                   รวม   6 
 

 6.3 แผนเลือกเรียนที่ต่างประเทศ 2 ภาคการศึกษา  (เรียนที่มหาวิทยาลัยในประเทศจีนที่มี
 ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
 ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1                         จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
         01396111 ภาษาจีนธุรกิจ I         3(3-0-6) 
  01396141      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I     3(3-0-6) 
                  01355xxx ภาษาอังกฤษ                            3( - - ) 
                               วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   4( - - ) 
                วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - ) 
    วิชาภาษาไทยในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   3( - - ) 
          รวม 19( - - ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่ 2                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396112   ภาษาจีนธุรกิจ II                   3(3-0-6) 
  01396142      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 
  01452241     ประวัติศาสตร์จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีร่วมสมัย            3(3-0-6) 
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                     2(0-4-2) 
  01355xxx ภาษาอังกฤษ                               3( - - ) 
           วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            3( - - )  
    วิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - )  
                             รวม    20( - - ) 
 

 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1                          จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
  01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III      3(3-0-6) 
  01396221  การอ่านภาษาจีนเพื่องานอาชีพ I    3(3-0-6) 
   01396241  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 
   01396281   ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม         3(3-0-6) 
   01355xxx ภาษาอังกฤษ                       3(3-0-6) 

                 วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                               3( - - )  
                             รวม    18( - - ) 
 

 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2            จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)                                                         
  01394211       ภาษาในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีน           3(3-0-6)   
  01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV      3(3-0-6) 
  01396222  การอ่านภาษาจีนเพื่องานอาชีพ II    3(3-0-6) 
  01396231   การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6)   
  01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV               3(3-0-6) 

                 วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                               3( - - )  
                                    รวม   18( - - ) 

 
 ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 (เรียนที่ประเทศจีน)    จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396311        ภาษาจีนธุรกิจ V      3(3-0-6) 
  01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 
              วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา                  6( - - ) 
                รวม    12( - - ) 
 
 
 
 
 
 
 



 

46 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 (เรียนที่ประเทศจีน)        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  01396312   ภาษาจีนธุรกิจ VI           3(3-0-6) 
  01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 
    วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา    6( - - )        
            รวม    12( - - ) 
 

 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1                       จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
    วิชาภาษาไทยในหมวดศึกษาทั่วไป       3( - - ) 
    วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา                  9( - - ) 

                วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา                            3( - - )  
                               วิชาเลือกเสรี                                                      6( - - )    
                                       รวม    21( - - ) 
 

 ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2                        จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
                      วิชาเฉพาะเลือกในกลุ่มวิชา             12( - - )  
                       วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุ่มวิชา    6( - - ) 
                 รวม     18( - - ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

47 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 

พ.ศ. 2559 

 
 
 



 

48 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2559 . 
1. ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ  
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in English for Service Industry 
 
2. ชื่อปริญญา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ)  
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Arts (English for Service Industry) 

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  B.A. (English for Service Industry) 
 
3. วัตถุประสงค ์
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

3.1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
3.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบิน 
3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

4.1 ผู้ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 4.2 ผู้ให้บริการด้านที่พัก ทั้งรีสอร์ทและโรงแรม 
 4.3 ผู้ให้บริการด้านการบิน ทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศ 

4.4 ผู้ประสานงานหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ที่พัก และการบิน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 
 5.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า          138 หน่วยกิต 
 5.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข          3 หน่วยกิต
 - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ       6  หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร              13 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       3  หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์       5  หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า         102 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะบังคับ                66 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า           36 หน่วยกิต 
        3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
 
 5.3 รายวิชา   
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า            30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข             ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
    01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 
    (Physical Education Activities) 
 -ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมี
สุข 
  1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า   6        หนว่ยกิต 
 -ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระ
ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
  1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า           13        หน่วยกิต 
 - ภาษาไทย        3(- -) 
 - ภาษาต่างประเทศ       9(- -) 
 - สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์       1(- -) 
  1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2(1-2-3) 
   (Knowledge of the Land) 
 02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย   1(1-0-2) 
   (Life Skills for Undergraduate Student)  
 
  1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   5 หน่วยกิต 
   - ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า           96 หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะบังคับ                66 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาทักษะภาษา               24  หน่วยกิต 
  02746111  โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1    3(3-0-6) 
    (English Grammar Structure  I) 
  02746112  โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2    3(3-0-6) 
    (English Grammar Structure  II) 
  02746113  ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
    (English Listening-Speaking Skills I) 
  02746114  ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 
    (English Listening-Speaking Skills II) 
  02746211  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
    (English Reading Skills I) 
  02746212  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 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) 

 - กลุ่มวิชาภาษาเพื่ออุตสาหกรรมบริการ             18 หน่วยกิต 
  02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
    (Professional English for Tourism Industry) 
  02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม   3(3-0-6) 
    (Professional English for Hotel Industry) 
  02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับธุรกิจสายการบิน   3(3-0-6) 
    (Professional English for Airline Business) 
  02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
    (English for Cultural Intelligent in Service Industry) 
  02746322 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
    (English for Public Relations in Service Industry) 
  02746498 ปัญหาพิเศษ      3(3-0-6) 
   (Special Problems)    

 - กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมบริการ              24 หน่วยกิต 
  02746151 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ           3(3-0-6) 
    (Introduction to Hospitality Industry) 
  02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ             3(3-0-6) 
    (Psychology of Motivation in Service Industry) 
  02746251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว            3(3-0-6) 
    (Introduction to Tourism Industry) 
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  02746252 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม            3(3-0-6) 
    (Introduction to Hotel Industry) 
  02746253 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน             3(3-0-6) 
    (Introduction to Aviation Industry) 
  02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6)
    (Ethics and Corporate Social Responsibility in Service Industry)
   02746255 การจัดการโลจิสติกส์เพ่ืออุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6) 
    (Logistics Management for Hospitality)  
  02746451 พฤติกรรมองค์การและการจัดการประสิทธิภาพในการท างาน  3(3-0-6) 
    (Organization Behaviors and Working Proficiency Management 
 - วิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า         36       หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนกลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หรือภาษาอังกฤษเพ่ือการ
โรงแรม หรือภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
  - กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
  02746323* ภาษาอังกฤษส าหรับงานมัคคุเทศก์และผู้น ากลุ่มท่องเที่ยว  3(3-0-6) 
    (English for Tour Guide and Tour Leader) 
  02746324* ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย  3(3-0-6)  
    (English for Geography and History of Thailand) 
  02746325* ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะในประเทศไทย     3(3-0-6) 
    (English for Arts in Thailand) 
  02746326* ภาษาอังกฤษส าหรับประเพณีและวัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 
    (English for Tradition and Culture of Thailand) 
  02746327* ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 
    (English for Natural Attraction) 
  02746328* ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ   3(3-0-6) 
    (English for Recreational Tourism) 
  - กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 
  02746331* ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการส่วนหน้า    3(3-0-6) 
    (English for Front Office) 
  02746332* ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการฝ่ายห้องพัก    3(3-0-6) 
    (English for Rooms Division Service) 
  02746333* ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับการปฏิบัติงานครัว   3(3-0-6) 

    (Technical English for Kitchen Operation)  
  02746334* ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการจัดเลี้ยงภายในและภายนอก  3(3-0-6) 
    (English for Banquet and Catering Service) 
  02746335* ภาษาอังกฤษส าหรับบาร์และการบริการเครื่องดื่ม   3(3-0-6) 
    (English for Bar and Beverage Service) 
  02746336* ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการประชุม แสดงสินค้า และนิทรรศการ 3(3-0-6) 
    (English for Conference, Trade Fair, and Exhibition Business) 
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  - กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 
  02746341* ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมการบิน    3(3-0-6) 
    (English for Aviation Industry) 
  02746342* ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการภาคพ้ืน    3(3-0-6) 
    (English for Ground Service)  
  02746343* ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการบนเครื่องบิน   3(3-0-6) 
    (English for In-flight Service) 
  02746344* ภาษาอังกฤษส าหรับการสรรหาบุคลากรด้านการบิน   3(3-0-6)
     (English for Airline Personal Recruitment) 
  02746345* ภาษาอังกฤษส าหรับการขนส่งอากาศยาน    3(3-0-6) 
    (English for Cargo Airline) 
  02746346* ภาษาอังกฤษส าหรับการส ารองที่นั่ง จองตั๋ว และบริการลูกค้า  3(3-0-6) 
    (English for Reservation, Ticketing and Customer Service) 
   และเลือกเรียนกลุ่มรายวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว หรือธุรกิจการโรงแรม หรือธุรกิจการ
บิน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนอกหลักสูตรตามท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง ส าหรับแผนการเรียนแบบไม่มีสหกิจศึกษา 
   หรือ เลือกเรียนกลุ่มรายวิชาธุรกิจการท่องเที่ยว หรือธุรกิจการโรงแรม หรือธุรกิจการ
บิน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนอกหลักสูตรตามท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
ส าหรับแผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา และเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
  02746390* การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 
    (Cooperative Education Preparation) 
  02746490* สหกิจศึกษา       6
     (Cooperative Education) 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนในรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

อุตสาหกรรมบริการ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1-2 (02)  หมายถึง วิทยาเขตก าแพงแสน 
เลขล าดับที่ 3-5 (746) หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง  ระดับของวิชา ระดับความยากง่าย หรือ ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7  หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุ่ม 

1 หมายถึง  กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ 
2 หมายถึง  กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
3 หมายถึง  กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมโรงแรม 
4 หมายถึง  กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบิน 
5 หมายถึง  กลุ่มวิชา อุตสาหกรรมบริการ 
9 หมายถึง  กลุ่มวิชา วิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษและสหกิจศึกษา 

เลขล าดับที่ 8  หมายถึง  ล าดับวิชาในแตล่ะกลุ่ม  
 
1. แผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาแบบไม่มีสหกิจศึกษา 
 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746111 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

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

02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(1-2-3) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 4( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  3( - - ) 

  
รวม 20( - - ) 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746151 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ 3(3-0-6) 

02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

02746112 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

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

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 2( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มอยู่ดีมีสุข 2( - - ) 

  
รวม 19( - - ) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746211 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746213 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

3(3-0-6) 

02746251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                               
 

3(3-0-6) 

02746252 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

3(3-0-6) 

02746253 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน 
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

       

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746212 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 
 

3(3-0-6) 

02746214 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2  
 

3(3-0-6) 

02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746255 การจัดการโลจิสติกส์เพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

3(3-0-6) 

02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับธุรกิจสายการบิน 
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

       



 

55 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านภาษา 6( - - ) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - ) 

   
รวม 18( - - ) 

       

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746322 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านภาษา 3( - - ) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
     เลือกเสรี 6( -  -) 

   
รวม 18( - - ) 

 
 

 
ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง ต่อเนื่องกัน 
 
จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746451 พฤติกรรมองค์การและการจัดการประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) 

02746498 ปัญหาพิเศษ 3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านภาษา 3( - - ) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

   
รวม 

  
15( - - ) 
 

       

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

   
รวม 

  
6 

  
 
 
 



 

56 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา  

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746111 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

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

02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(1-2-3) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 4( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  3( - - ) 

  
รวม 20( - - ) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746151 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ 3(3-0-6) 

02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

02746112 โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

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

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 2( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มอยู่ดีมีสุข 2( - - ) 

  
รวม 19( - - ) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746211 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746213 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

3(3-0-6) 

02746251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

3(3-0-6) 

02746252 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
 

3(3-0-6) 

02746253 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน  
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 



 

57 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746212 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2 
 

3(3-0-6) 

02746214 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2  
 

3(3-0-6) 

02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746255 การจัดการโลจิสติกส์เพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

3(3-0-6) 

02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับธุรกิจสายการบิน 
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านภาษา 6( - - ) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - ) 

   
รวม 18( - - ) 

       
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746322 ภาษาอังกฤษส าหรับงานประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านภาษา 3( - - ) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
     เลือกเสรี 6( -  -) 

   
รวม 

18( - - ) 
 
 
 
 
 
 
 

       



 

58 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746451 พฤติกรรมองค์การและการจัดการประสิทธิภาพในการท างาน 3(3-0-6) 

02746498 ปัญหาพิเศษ 3(3-0-6) 

02746390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านภาษา 3( - - ) 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกด้านอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

   
รวม 

  
16( - - ) 

       

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02746490 สหกิจศึกษา 
    

6 

   
รวม 

  
6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

59 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 

พ.ศ. 2560 



 

60 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร พ.ศ. 2560 . 
 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร     
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Hotel and Restaurant 
 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม:   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร) 
ชื่อย่อ:    ศศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร) 
ชื่อเต็ม:   Bachelor of Arts (Hotel and Restaurant) 
ชื่อย่อ:    B.A. (Hotel and Restaurant) 

 
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ด้านการ
โรงแรมและภัตตาคาร มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และการให้บริการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทาง
วิชาชีพของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

2.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 
 3.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม โดย
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดบัอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา 
รวมทั้งการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม  

 
4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

1. พนักงานแผนกต่างๆ ของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เช่น แผนกบริการส่วนหน้า   
 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกจัดเลี้ยง เป็นต้น 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า 
4. เจ้าหน้าที่ประสานงาน/จัดงานในธุรกิจการจัดเลี้ยง และการประชุม 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 
    5.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า         140        หน่วยกิต 

   5.2 โครงสร้างหลักสูตร   
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า          30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข    ไม่น้อยกว่า    3 หนว่ยกิต           
 - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร             13 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   ไม่น้อยกว่า  5  หน่วยกิต 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า          97 หน่วยกิต 
 - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ               24  หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะบังคับ               43 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะเลือก    ไม่น้อยกว่า          30 หน่วยกิต 
        3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 4) หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต 
5 5.3 รายวิชา 

      1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

  1.1) กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข              ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   01175xxx     พลศึกษา 1(0-2-1) 
                  (Physical Education Activities)  
   ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข         
  1.2) กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ    ไม่น้อยกว่า 6    หน่วยกิต 
   ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์   
   แห่งผู้ประกอบการ  
  1.3) กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต 
  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา   9( - - ) 
  วิชาภาษาไทย   3( - - ) 
  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์   1( - - ) 
  1.4) กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ไม่น้อยกว่า           3       หน่วยกิต 
   01999111    ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
                 (Knowledge of the Land)  
   02999144    ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 
                  (Life Skills for Undergraduate Student)  
  1.5) กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                      ไม่น้อยกว่า            5 หน่วยกิต 
   ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระ    
   สุนทรียศาสตร์ 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    24 หน่วยกิต 

02744111* ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 (Introduction to Hotel and Restaurant Business)  

02744112* พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 (Consumer Behavior for Hotel and Restaurant 

Business) 
 

02744113* การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Communication for Hotel and 

Restaurant Business) 
 

02744211* เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 (Information Technology for Hotel and Restaurant 

Business) 
 

02744311* กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

 (Laws and Professional Ethics for Hotel and 
Restaurant Business) 

 

02744312* ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 (Human Resource for Hotel and Restaurant Business)  

02744411* การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการ 3(3-0-6) 
 (Personality Development for Service)  

03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
 (Service Industry Psychology)  

  2.2) วิชาเฉพาะบังคับ    43 หน่วยกิต 
02744221* การตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Marketing for Hotel and Restaurant Business)  
02744231* การจัดการฝ่ายห้องพัก 3(3-0-6) 

 (Rooms Division Management)  
02744232* การด าเนินงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 

 (Front Office Operations)  
02744241* การจัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

 (Food and Beverage Division Management)  
02744242* การจัดการงานครัว 3(3-0-6) 

 (Kitchen Management)  
02744243* การด าเนินงานภัตตาคาร 3(2-2-5) 

 (Restaurant Operation)  
02744321* การวางแผนและพัฒนาส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Planning and Development for Hotel and Restaurant 
Business) 
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02744322* การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพส าหรับธุรกิจโรงแรม
และภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

 (Safety and Security Management for Hotel and 
Restaurant Business) 

 

02744323* การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 (Accounting  and  Financial for Hotel and Restaurant 

Business) 
 

02744331* การด าเนินงานส่วนแม่บ้าน 3(2-2-5) 
 (Housekeeping Operation)  

02744341* การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
 (Food and Beverage Service and Operation)  

02744342* การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
 (Catering Operation and Service)  

02744421* การจัดการคุณภาพบริการส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
 (Service Quality Management for Hotel and 

Restaurant Business) 
 

02744491* ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร    3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in Hotel and Restaurant 

Business) 
 

02744497* สัมมนา         1 
 (Seminar) 

 
 

  2.3) วิชาเฉพาะเลือก    30 หน่วยกิต 
      2.3.1)  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 

02744233* การจัดการงานห้องผ้าและห้องซักรีด  3(3-0-6) 
 (Laundry and Linen Room Management)  

02744251* การด าเนินงานห้องดอกไม้ 3(3-0-6) 
 (Florist Room Operation)  

02744343* การด าเนินงานครัวร้อน 3(2-2-5) 
 (Hot Kitchen Operation)  

02744344* การด าเนินงานครัวเย็น 3(2-2-5) 
 (Cold Kitchen Operation)  

02744345* การด าเนินงานครัวเบเกอรี่ 3(2-2-5) 
 (Bakery Kitchen Operation)  

02744351* การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ  3(3-0-6) 
 (Coffee Shop Management)  

02744352* การจัดการสปา 3(3-0-6) 
 (Spa Management)  

02744353* การจัดการสโมสรสุขภาพ  3(3-0-6) 
 (Health Club Management)  
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02744354* การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัล 

3(3-0-6) 

 (MICE Management)  
02744355* การประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ               3(3-0-6) 

 (Public Relation in Hospitality Industry)  
02744441* การด าเนินงานบาร์ 3(3-0-6) 

 (Bar Operation)  
02744442* การด าเนินงานห้องเก็บไวน์  3(3-0-6) 

 (Wine Cellar Operation)  
02747244* การบริหารงานส านักงานเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 (Office Management for Service Industry) 
 

 

                2.3.2)  วิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
02744261* ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 (English for Hospitality Industry)  
02744461* ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร 
3(3-0-6) 

 (English for Career Preparation in Hotel and 
Restaurant Business) 

 

02746331 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการส่วนหน้า 3(3-0-6) 
 (English for Front Office)  

02746332 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการฝ่ายห้องพัก 3(3-0-6) 
 (English for Rooms Division Service)  

02746333 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับการปฏิบัติงานครัว 3(3-0-6) 
 (Technical English for Kitchen Operation)  

02746334 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการจัดเลี้ยงภายในและภายนอก 3(3-0-6) 
 (English for Banquet and Catering Service)  

02746335 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับบาร์และการบริการเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
 (English for Bar and Berverage Service)  
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 4) หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ         ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 

02744390* การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation)  

02744391* การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพส าหรับงานโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

1(1-0-2) 

 (Preparation for Hotel and Restaurant Career)  
02744392* ฝึกงานโรงแรมและภัตตาคาร I         2 

 (Internship for Hotel and Restaurant I)  
02744490* สหกิจศึกษา         6 

 (Cooperative Education)  
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02744492* ฝึกงานโรงแรมและภัตตาคาร II                 4 
 (Internship for Hotel and Restaurant II)  

 
 
 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา   

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 
ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขล าดับที่ 1 - 2 (02) หมายถึง วิทยาเขตก าแพงแสน 
เลขล าดับที่ 3 - 5 (744) หมายถึง สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 
เลขล าดับที่ 6   หมายถึง ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7   มีความหมายดังต่อไปนี้  

1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการโรงแรมและภัตตาคาร 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 
3 หมายถึง กลุ่มวิชางานห้องพัก 
4 หมายถึง กลุ่มวิชางานอาหารและเครื่องดื่ม 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ฝึกงานและสหกิจศึกษา 

เลขล าดับที่ 8              หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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1.  แผนการศึกษา 

1.1 แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
02744111 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 
03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
01175xxx พลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 รวม 19( - - ) 
  

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744112 พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744113 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 
 วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข         2( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 2( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - ) 

 รวม 20( - - ) 
   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744231 การจัดการฝ่ายห้องพัก 3(3-0-6) 
02744241 การจัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
02744242 การจัดการงานครัว 3(3-0-6) 
02744411 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการ 3(3-0-6) 
02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744221 การตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744232 การด าเนินงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 
02744243 การด าเนินงานภัตตาคาร 3(2-2-5) 
02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 รวม 18( - - ) 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744311 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

02744321 การวางแผนและพัฒนาส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744331 การด าเนินงานส่วนแม่บ้าน 3(2-2-5) 
02744342 การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 
  

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744312 ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744322 การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพส าหรับธุรกิจโรงแรม

และภัตตาคาร 
3(3-0-6) 

02744323 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744341 การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
02744391 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพส าหรับงานการโรงแรมและ

ภัตตาคาร 
1(1-0-2) 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ  3( - - ) 
 รวม 19( - - ) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744211 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744392 ฝึกงานโรงแรมและภัตตาคาร I 2 
02744421 การจัดการคุณภาพบริการส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744497 สัมมนา 1 
02744xxx วิชาเฉพาะเลือก วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 
 รวม 18( - - ) 
  

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744492 ฝึกงานโรงแรมและภัตตาคาร II 4 
  รวม 4 

 
 

1.2 แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
02744111 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 
03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
01175xxx พลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 รวม 19( - - ) 

  
 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744112 พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744113 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร 
3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 
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 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข         2( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 2( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( - - ) 

 รวม 20(- -) 
   

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744231 การจัดการฝ่ายห้องพัก 3(3-0-6) 
02744241 การจัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
02744242 การจัดการงานครัว 3(3-0-6) 
02744411 การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการ 3(3-0-6) 
02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 
  

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744221 การตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744232 การด าเนินงานบริการส่วนหน้า 3(2-2-5) 
02744243 การด าเนินงานภัตตาคาร 3(2-2-5) 
02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
 รวม 18( - - ) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744311 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

02744321 การวางแผนและพัฒนาส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744331 การด าเนินงานส่วนแม่บ้าน 3(2-2-5) 
02744342 การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 
02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร  3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 
  

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744312 ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744322 การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพส าหรับธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร 
3(3-0-6) 

02744323 การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744341 การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 
02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 
 รวม 18( - - ) 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744211 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
02744421 การจัดการคุณภาพบริการส าหรับธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร 
3(3-0-6) 

02744491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 
02744497 สัมมนา 1 
02744xxx วิชาเฉพาะเลือก วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก วิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 
 รวม 17( - - ) 
  

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหนว่ยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02744490 สหกิจศึกษา 6 
  รวม 6 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

พ.ศ. 2560 
ขณะนี้หลักสูตรอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  

นิสิตจะได้รับรายละเอียดหลักสูตรและแผนการศึกษาหลังเปิดภาคเรียนแล้ว  
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  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2555 . 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
(ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Business Administration Program in Management 
 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 
ชื่อย่อ  บธ.บ. (การจัดการ) 
ชื่อเต็ม  Bachelor of Business Administration (Management) 
ชื่อย่อ  B.B.A. (Management) 

 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ ให้มีความรู้

ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ 
2) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านการจัดการธุรกิจ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการศึกษาค้นคว้าวิจัยใน

สาขานี้ และสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจ ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีทางการจั ดการในการ
ประกอบอาชีพในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่ปรึกษาบริษัท 
วิทยากรฝึกอบรม ผู้ประสานงานของหน่วยงาน ผู้จัดการส านักงาน ผู้จัดการทั่วไป และเจ้าหน้าที่ธุรการ โดย
สามารถท างานได้ทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ 
  นอกจากนี้ผู้ส าเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ได้ทั้ง
ในสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 
  5.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต   
  5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     32  หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        3 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์        3 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาภาษา      18 หน่วยกิต  
    - กลุ่มวิชาพลศึกษา         2 หน่วยกิต  
   (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      94  หน่วยกิต 
    - วิชาแกน        39 หน่วยกิต  
    - วิชาเฉพาะบังคับ       31 หน่วยกิต 
    - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า     24 หน่วยกิต  
   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต  
 5.3 รายวิชา 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     32  หน่วยกิต 
(1.1) กลุ่มสังคมศาสตร์       3  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชาสังคมศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
(1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      3  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชามนุษยศาสตร์ ไมน่้อยกว่า 3 หนว่ยกิต 
(1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   6  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อย

กว่า 6 หนว่ยกิต 
(1.4) กลุ่มวิชาภาษา       18  หน่วยกิต 
01355xxx  ภาษาอังกฤษ     9 ( - - )  

(English) 
และให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชาภาษา 3 หนว่ยกิต จากรายวิชา 

ต่อไปนี้ 
01361111  การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น    3 (3-0-6) 

(Introductory Thai Usage) 
01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3 (3-0-6) 

(Thai Language for Communication)  
และให้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศ อีก 6 หนว่ยกิต 
 
(1.5) กลุ่มวิชาพลศึกษา       2  หน่วยกิต 
01175 xxx  กิจกรรมพลศึกษา    1, 1 (0-2-1) 

    (Physical Education Activities) 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      94  หน่วยกิต 
(2.1) วิชาแกน        39  หน่วยกิต 
01101181  เศรษฐศาสตร์จุลภาค I     3 (3-0-6) 

(Microeconomics I) 
01101182  เศรษฐศาสตร์มหภาค I     3 (3-0-6) 
  (Macroeconomics I) 
01130171  การบัญชีการเงิน     3 (3-0-6) 
  (Financial Accounting) 
01130172  การบัญชีเพื่อการจัดการ     3 (3-0-6) 
  (Management Accounting) 
01131211  การเงินธุรกิจ      3 (3-0-6) 
  (Business Finance) 
01132111  หลักการจัดการ      3 (3-0-6) 
  (Principles of Management) 
01132142  ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย   3 (3-0-6) 
  (Business and Legal Environment) 
01132231  สถิติธุรกิจ      3 (3-0-6) 
  (Business Statistics) 
01132332  การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
  (Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 
01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ     3 (3-0-6) 
  (Business Tax System) 
01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ์     3 (3-0-6) 
  (Strategic Management) 
01133211  การจัดการการผลิต     3 (3-0-6) 
  (Operations Management) 
01134111  หลักการตลาด      3 (3-0-6) 
  (Principles of Marketing) 
 

(2.2) วิชาเฉพาะบังคับ       31  หน่วยกิต 
01132221  พฤติกรรมองค์การ     3 (3-0-6) 
  (Organization Behavior) 
01132222  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3 (3-0-6) 
  (Human Resource Management) 
01132314  สภาพแวดล้อมธุรกิจ     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) 
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01132336  การพยากรณธ์ุรกิจ     3 (3-0-6) 
  (Business Forecasting) 
01132412  การจดัการธุรกิจขนาดย่อม    3 (3-0-6) 
  (Small Business Management) 
01132451  ธุรกิจระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
  (International Business) 
01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ    3 (3-0-6) 
  (Basic Research Methods in Business) 
01132497  สัมมนา       1 
  (Seminar) 
01132498  ปัญหาพิเศษ      3 
  (Special Problems)  
 

(2.3) วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า     24  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาสาขาวิชาการจัดการ ไมน่้อยกว่า 9 หนว่ยกิต และ/หรือเลือกเรียน

รายวิชานอกสาขา 15 หนว่ยกิต ดังตัวอยา่งรายวิชาดังนี้ 
- สาขาวิชาการจัดการ 
01132243  ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม   3 (3-0-6) 

(Business and Social Responsibility)  
01132311  การจัดการส านักงาน     3 (3-0-6) 
  (Office Management) 
01132312  การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 
  (Business Negotiation) 
01132313  การสื่อสารองคก์ร     3 (3-0-6) 
  (Organization Communication) 
01132315  การจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจ    3 (3-0-6) 

(Knowledge Management in Business)  
01132321  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    3 (3-0-6) 
  (Human Resource Development) 
01132322  การบริหารค่าตอบแทน     3 (3-0-6) 
  (Compensation Management) 
01132323  ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน    3 (3-0-6) 
  (Employment Relations) 
01132324  ภาวะผู้น าในองคก์ารธุรกิจ    3 (3-0-6) 
  (Leadership in Business Organization) 
01132334  การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ    3 (3-0-6) 
  (Business System Analysis) 
01132339  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเชิงธุรกิจ  3 (3-0-6) 
  (IT Application for Business Problem Solving) 
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01132344  สภาพแวดล้อมทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   3 (3-0-6) 
  (Legal Environment on Consumer Protection) 
01132414  การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง    3 (3-0-6) 
  (New Enterprise Management) 
01132415  การจัดการองค์การเพ่ือการเรียนรู้    3 (3-0-6) 
  (Management of Learning Organization) 
01132421  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์    3 (3-0-6) 
  (Human Resource Planning) 
01132422  การบริหารผลการปฏิบัติงาน    3 (3-0-6) 
  (Performance Management) 
01132431  การจัดการโดยเทคนิคจ าลอง    3 (3-0-6) 
  (Management Simulation Techniques) 
01132441  สภาพแวดล้อมทางกฎหมายระหว่างประเทศ  3 (3-0-6) 
  (International Legal Environment) 
01132442  สภาพแวดล้อมทางกฎหมายทรัพย์สินทางปญัญา  3 (3-0-6) 
  (Legal Environment on Intellectual Properties) 
01132452  การบริหารเชิงเปรียบเทียบ    3 (3-0-6) 
  (Comparative Management) 
01132490  สหกิจศึกษา      6 
  (Cooperative Education) 
- สาขาวิชาบัญชี 
01130112  การบัญชีขั้นกลาง I     3 (3-0-6) 
  (Intermediate Accounting I) 
01130211  การบัญชีขั้นกลาง II     3 (3-0-6) 
  (Intermediate Accounting II) 
- สาขาวิชาการเงิน 
01131312  การวิเคราะห์ทางการเงิน     3 (3-0-6) 
  (Financial Analysis) 
01131313  การเงินบุคคล      3 (3-0-6) 
  (Personal Finance) 
01131315  สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน    3 (3-0-6) 
  (Credit and Collection) 
01131316  การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ    3 (3-0-6) 
  (Business Asset Management) 
01131317  หลักและนโยบายการลงทุน    3 (3-0-6) 
  (Principles and Policy of Investment) 
01131321  การเงินระหว่างประเทศ     3 (3-0-6) 
  (International Finance) 
01131411  การวิเคราะหห์ลักทรัพย์     3 (3-0-6) 
  (Securities Analysis) 
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- สาขาวิชาการจัดการผลิต 
01133242  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    3 (3-0-6) 
  (Introduction to E-Commerce) 
01133317  การจัดการคุณภาพ     3 (3-0-6) 
  (Quality Management) 
- สาขาวิชาการตลาด 
01134212  พฤติกรรมผู้บริโภค     3 (3-0-6) 
  (Consumer Behavior) 
01134411  การจัดการการตลาด     3 (3-0-6) 
  (Marketing Management) 
01134422  การตลาดบริการ      3 (3-0-6) 
  (Service Marketing) 
01134442  หลักการจัดการโลจิสติกส์     3 (3-0-6) 
  (Principles of Logistics Management) 
 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
 
6. แผนการศึกษา 

6.1 แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01130171  การบัญชีการเงิน      3 (3-0-6) 
01132111  หลักการจัดการ       3 (3-0-6) 
01132142  ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย    3 (3-0-6) 
01355xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชาสังคมศาสตร์    3 ( - - ) 
วิชาศึกษาทั่วไป กลุม่วิชามนุษยศาสตร์    3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01101181  เศรษฐศาสตร์จุลภาค I      3 (3-0-6) 
01130172  การบัญชีเพื่อการจัดการ      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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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01101182  เศรษฐศาสตร์มหภาค I      3 (3-0-6) 
01131211  การเงินธุรกิจ       3 (3-0-6) 
01132221  พฤติกรรมองค์การ      3 (3-0-6) 
01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1 (0-2-1) 
01355xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 ( - - ) 
รวม      16 ( - - ) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132222  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3 (3-0-6) 
01132231  สถิติธุรกิจ       3 (3-0-6) 
01133211  การจัดการการผลิต      3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 ( - - ) 
ภาษาต่างประเทศ      3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132314  สภาพแวดล้อมธุรกิจ      3 (3-0-6) 
01132332  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 
01132333  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3 (3-0-6) 
01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ      3 (3-0-6) 

ภาษาต่างประเทศ      3 ( - - ) 
วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132335  การประเมินโครงการทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
01132336  การพยากรณ์ธุรกิจ      3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       6 ( - - ) 
วิชาเลือกเสรี       6 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132412  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม     3 (3-0-6) 
01132451  ธุรกิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 
01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       9 ( - - ) 
รวม      18 ( - - ) 

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
01132497  สัมมนา        1 
01132498  ปัญหาพิเศษ       3 

วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 
รวม      10 ( - - ) 

 
6.2 แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01130171  การบัญชีการเงิน      3 (3-0-6) 
01132111  หลักการจัดการ       3 (3-0-6) 
01132142  ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย    3 (3-0-6) 
01355xxx  ภาษาอังกฤษ       3 ( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชาสังคมศาสตร์    3 ( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01101181  เศรษฐศาสตร์จุลภาค I      3 (3-0-6) 
01130172  การบัญชีเพื่อการจัดการ      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 กลุม่วิชามนุษยศาสตร์    3 ( - - ) 
รวม      19 ( - - ) 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01101182  เศรษฐศาสตร์มหภาค I      3 (3-0-6) 
01131211  การเงินธุรกิจ       3 (3-0-6) 
01132221  พฤติกรรมองค์การ      3 (3-0-6) 
01355xxx  ภาษาอังกฤษ 3       ( - - ) 
01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1 (0-2-1) 

วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 ( - - ) 

รวม      19 ( - - ) 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132222  การจัดการทรัพยากรมนุษย์     3 (3-0-6) 
01132231  สถิติธุรกิจ       3 (3-0-6) 
01133211  การจัดการการผลิต      3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       6 ( - - ) 
วิชาเลือกเสรี       3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132314  สภาพแวดล้อมธุรกิจ      3 (3-0-6) 
01132332  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 
01132333  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ     3 (3-0-6) 
01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ      3 (3-0-6) 
01132451  ธุรกิจระหว่างประเทศ      3 (3-0-6) 

ภาษาต่างประเทศ      3 ( - - ) 
รวม      18 ( - - ) 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132335  การประเมินโครงการทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 
01132336  การพยากรณ์ธุรกิจ      3 (3-0-6) 
01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

ภาษาต่างประเทศ      3 ( - - ) 
วิชาเฉพาะเลือก       3 ( - - ) 
วิชาเลือกเสรี       3 ( - - ) 

รวม      18 ( - - ) 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132490  สหกิจศึกษา       6 
รวม      6 

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย - ชม.ปฏิบัติการ - ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01132412  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม     3 (3-0-6) 
01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ์      3 (3-0-6) 
01132497  สัมมนา        1 
01132498  ปัญหาพิเศษ       3 

วิชาเฉพาะเลือก       6 ( - - ) 
รวม      16 ( - - ) 



83 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 

พ.ศ. 2560 
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  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2560 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร  
 ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration in Marketing 
 

2. ช่ือปริญญา  
 ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  
 ชื่อย่อ  บธ.บ. (การตลาด)  
 ชื่อเต็ม   Bachelor of Business Administration (Marketing)  
 ชื่อย่อ  B.B.A. (Marketing)  
 

3. วัตถุประสงค์ 
 (1) เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  ซึ่ง
ต้องการบุคลากรที่มีความรอบรู้ทั้งด้านบริหารธุรกิจและด้านการตลาด ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ 
และความสามารถ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 (2) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาด ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในสาขาการตลาด
และสามารถบูรณาการความรู้กับสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะ
ทางการตลาด ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น เจ้าของธุรกิ จส่วนตัว เจ้าหน้าที่
การตลาด นักวิเคราะห์ตลาด เจ้า   หน้าที่วางแผนการตลาด เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ พนักงานแนะน าสินค้า
พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ค้าส่ง - ค้าปลีก นักโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาทางการตลาด ครู อาจารย์ด้าน
การตลาด นอกจากนี้ผู้ส าเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ ได้ 
ทั้งในสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร   

                   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า    133     หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต   

- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                                ไม่น้อยกว่า        3 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ            ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก             ไม่น้อยกว่า                                            5 หน่วยกิต 

          - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                                                            13 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า   97  หน่วยกิต                                                    
 - วิชาแกน                                                                   39 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะบังคับ                                                         34     หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะเลือก                        ไม่น้อยกว่า                                   24 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต                                                
 
 5.3 รายวิชา  

     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระอยู่ดีมี        ไม่น้อยกว่า                       3  หน่วยกิต 

         01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                                  
         และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มสาระ

อยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 

1(0-2-1)        

- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการคุณค่า          
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์
แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 

- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
            01999111 ศาสตร์แห่งแผน่ดิน 
            และให้เลือกเรียน ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระพลเมืองไทย 

และพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2(2-0-4) 

- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                       13 หน่วยกิต 
           วิชาภาษาไทย  จากรายวิชา 
            01999201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           
            หรือ 
            01136111 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น                           
           วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา                         9 หน่วยกิต 

  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์                           1 หน่วยกิต 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 

- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์        ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระ 
        สุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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     2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า      97 หน่วยกิต 
         - วิชาแกน                                39 หน่วยกิต 

01108181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 3(3-0-6) 
 (Microeconomics I)  

01108182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I 3(3-0-6) 
 (Macroeconomics I)  

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial of Accounting)  

01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Management Accounting)  

01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Finance)  

01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Principles of Management)  

01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Legal Environment of Business)  

01132231 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Statistics)  

01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Decision Making in 

Business) 
 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Tax System)  

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
 (Strategic Management)  

01133211 การจดัการผลิต 3(3-0-6) 
 (Operations Management)  

01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 (Principles of Marketing)  

 - วิชาเฉพาะบังคับ                  34  หน่วยกิต 
01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6) 

 (Consumer Behavior)  
01134321 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 

 (International Marketing)  
01134322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Marketing)  
01134332 กลยุทธ์การจัดการผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 

 (Strategic Product Management)  
01134341 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Channel Management)  
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01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Marketing Communication)  

01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 (Marketing Management)  

01134412 การพยากรณ์การขาย 3(3-0-6) 
 (Sales Forecasting)  

01134432 กลยุทธ์ราคา 3(3-0-6) 
 (Price Strategy)  

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด 3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in Marketing)  

01134497 สัมมนา        1 
 (Seminar)  

01134498 ปัญหาพิเศษ        3 
 (Special Problem)  
   

 - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า      24 หน่วยกิต  
ให้เลือกเรียนจากกลุ่มสาขาวิชาการตลาดไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต และ/หรือเลือก
จากนอกสาขาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาในกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

- กลุ่มวิชาการตลาด  
01134311 การจัดซื้อ  3(3-0-6) 

 (Purchasing)   
01134312 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

 (Sales Management)  
01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Ethics)  
01134315 การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 (Marketing for Social and Environment 
Responsibility) 

 

01134323 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(2-2-5) 
 (Strategic Marketing Planning)  

01134324 การตลาดกีฬา 3(3-0-6) 
 (Sports Marketing)  

01134325 การตลาดการท่องเที่ยว แนวคิดและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Tourism Marketing Concepts and Application)  

01134331 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 
 (Product and Price Policy)  

01134332 การตลาดสินค้าหรูหรา 3(3-0-6) 
 (Luxury Marketing)  

01134342 การค้าปลีก   3(3-0-6) 
 (Retailing)   
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01134353 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์   3(3-0-6) 
 (Customer Relationship Management)  

01134354 ศิลปะการขาย   3(3-0-6) 
 (Salesmanship)  

01134355 การส่งเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม  3(2-2-5) 
 (Sales Promotion and Event Marketing)  

01134356 การโฆษณา 3(3-0-6) 
 (Advertising)  

01134413 การตลาดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
 (Marketing and Decision Making)  

01134421 การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า   3(3-0-6) 
 (Export-Import Management)  

01134422  การตลาดบริการ 3(3-0-6) 
 (Service Marketing)  

01134423 การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business to Business Marketing)  

01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 
 (Product Development and Design)  

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส์ 3(3-0-6) 
 (Principles of Logistics Management)  

01134490 สหกิจศึกษา        6  
 (Cooperation Education)  

01134492 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด    3(0-0-200) 
 (Field Experince in Marketing)  

- กลุ่มวิชาบัญชี  
01130112 การบัญชีขั้นกลาง I 3(3-0-6) 

 (Intermediate Accounting I)  
01130211 การบัญชีขั้นกลาง II 3(3-0-6) 

 (Intermediate Accounting II)  
- กลุ่มวิชาการเงิน  
01131312 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน             3(3-0-6) 

 (Computer Applications in Financial Analysis)  
01131313 การสื่อสารทางการเงิน 3(3-0-6) 

 (Financial Communication)  
01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน 3(3-0-6) 

 (Credit and Collection)  
01131316 การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Asset Management)  
01131321 การเงินระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

 (International Finance)    
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01131411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3(3-0-6) 
 (Securities Analysis)  

- กลุ่มวิชาการจัดการ  
01132221 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) 

 (Organizational Behavior)  
01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์          3(3-0-6) 

 (Human Resource Management)    
01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม        3(3-0-6) 

 (Business and Social Responsibilities)  
01132313 การสื่อสารองค์การ  3(3-0-6) 

 (Organization Communication)  
01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 (Management Information Systems)  
01132334 การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business System Analysis)  
01132335 การจัดการโครงการ  3(3-0-6) 

 (Project Management)  
01132351 ธุรกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

 (International Business)  
01134412 ความเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurship)  
01132415 การจัดการองค์การเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 

 (Management of Learning Organization)  
- กลุ่มวิชาการจัดการการผลิต  
01133242 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) 

 (Introduction to Electronic Commerce)  
01133312 การออกแบบระบบการผลิต 3(3-0-6) 

 (Operations System Design)   
01133313 การควบคุมต้นทุนการผลิต 3(3-0-6) 

 (Operations Cost Control)  
01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 

 (Strategic Sourcing)  
01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 

 (Operations Planning and Control)  
01133317 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Quality Management)  
01133318 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 (Supply Chain Management)  
01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

 (Hotel Management)  
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01133341 การจัดการเทคโนโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Management of Technology)  

01133415 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
 (Operations Strategy)  

01133418 การจัดการคลังสินค้า 3(3-0-6) 
 (Warehouse Management)  

01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต 3(3-0-6) 
 (Decision Making in Operation Management)  

01133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี 3(3-0-6) 
 (Shipping Management)  

01133427 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 
 (Airline Management)         

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต  
 
6. แผนการศึกษา  

6.1 แผนการศึกษาแบบไม่เรียนวิชาสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1                         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบตัิการ – ชม. 
ศึกษาด้วยตนเอง) 
01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)   
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)  
01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)   
 ภาษาต่างประเทศ 3(  -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2( -  -  ) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( -  -  ) 
 รวม 18( -  - ) 

 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2                            จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – 
ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01108111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 3(3-0-6)   
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)  
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
01xxxxxx วิชาภาษาไทย 3(3-0-6) 
 ภาษาต่างประเทศ 3( -  - )   
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)   
 รวม 17( -  - ) 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01108112 เศรษฐศาสตร์มหภาค I 3(3-0-6)   
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)  
01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)   
01xxxxxx ภาษาต่างประเทศ 3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก 3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( -  - ) 
 รวม 18( - - ) 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)   
01132231 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)  
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์           3( -  - )   
 วิชาเฉพาะเลือก  9( -  - )   
 รวม 18( - - ) 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)   
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
01134331 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 3(3-0-6)   
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)   
 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( -  -  ) 
 รวม         16( - - ) 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01134321 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)   
01134341 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)  
01134353 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( -  -  )   
 รวม 18( -  - ) 

 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)   
01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)  
01134432 กลยุทธ์ราคา 3(3-0-6) 
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด 3(3-0-6)   
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - )   
 รวม 15( - - ) 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01134412 การพยากรณ์การขาย  3(3-0-6)   
01134497 สัมมนา            1  
01134498 ปัญหาพิเศษ            3 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 
 รวม 13( -  - ) 

 
6.2 แผนการศึกษาแบบเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)   
01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)  
01132142 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)   
 ภาษาต่างประเทศ           3(  -  - )   
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2(  -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3(  -  - ) 
 สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์           1(0-2-1) 
 รวม 19( -  - ) 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01108181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 3(3-0-6)   
01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)  
01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
01xxxxxx วิชาภาษาไทย 3(3-0-6)   
 ภาษาต่างประเทศ 3( -  - )   
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4)   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3(  -  - ) 
 รวม 20( -  - ) 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01108182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I 3(3-0-6)   
01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)  
01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค 3(3-0-6)   
 ภาษาต่างประเทศ 3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)   
01132231 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)  
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี 6( -  - )   
 รวม 18( -  - ) 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)   
01132332 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)  
01134331 การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า 3(3-0-6)   
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)   
01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 
 รวม 18( -  - ) 
ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01134321 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6)   
01134341 การจัดการช่องทางการตลาด 3(3-0-6)  
01134322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด 3(3-0-6)   
01134432 กลยุทธ์ราคา 3(3-0-6)   
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6)   
01134412 การพยากรณ์การขาย  3(3-0-6)   
01134497 สัมมนา            1  
01134498 ปัญหาพิเศษ            3 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 
 รวม 16( -  - ) 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2                                 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ 
– ชม. ศึกษาด้วยตนเอง) 
01134490 สหกิจศึกษา 6 
                                              รวม                6 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

พ.ศ. 2559 
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  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว พ.ศ. 2559 . 
 

1.ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hotel and 

Tourism Management 
 

2.ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) 
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration  
    (Hotel and Tourism Management) 
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  B.B.A. (Hotel and Tourism Management) 
 

3.วัตถุประสงค์ 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.2 มีความรอบรู้ทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการโรงแรมและท่องเที่ยวมี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน การให้บริการ และบริหารจัดการเทียบเท่ามาตรฐาน
สมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

3.3 มีทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผล และวิจารณญาณอย่าง
เหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ 

3.4 มีความสามารถในการท างานกับผู้อื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

3.5 มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 1 ภาษา 
รวมทั้งสามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

3.6 มีความรู้ และความสามารถในการใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการและการพัฒนา 

 

4.แนวทางการประกอบอาชีพ 
4.1 ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แก่ธุรกิจน าเที่ยวธุรกิจการบินการเป็นมัคคุเทศก์            

แหล่งท่องเที่ยว สวนสนุก 
4.2 ธุรกิจบริการที่พักอาศัยได้แก่ธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ 
4.3 ธุรกิจบริการอื่นๆได้แก่ธนาคารและสถาบันการเงินภัตตาคารโรงพยาบาล 

  4.4 หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบายก ากับดูแลวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 
5.1  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  152     หน่วยกิต 
5.2  โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข     ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร         13  หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า           3  หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 115 หน่วยกิต 
- วิชาแกน         24   หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ        61   หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า      30   หน่วยกิต 

(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)    ไม่น้อยกว่า   15   หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ)   ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
(4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงานแบบนับชั่วโมง  400  ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 

5.3  รายวิชา 
(1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                            ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
กิจกรรมพลศึกษา       1(0-2-1) 
(Physical Education Activities ) 
และให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า  
5  หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ     ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ        
  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                13  หน่วยกิต 
                ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา                                          9( - - ) 
                วชิาภาษาไทย                                                              3( - - ) 
                วชิาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์                                            1( - - ) 
 1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า         3  หน่วยกิต 

 01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน                                      2(2-0-4) 
  (Knowledge of the Land)  

                        และให้เลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต 

 1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      ไม่น้อยกว่า           3  หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 

หน่วยกิต 
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 (2)   หมวดวิชาเฉพาะ                             ไม่น้อยกว่า   115 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน  24 หน่วยกิต 
 03753113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
  (Business Economics for Service Industries)  
 03757112 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
  (Organization and Management)  
 03757223 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis and Business Statistics)  
 03757231 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Law)  
 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 หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 
  (Principles of Production and Operations) 

 
 

 2.2 วิชาเฉพาะบังคับ                                                    61    หน่วยกิต 
 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
  (Service Industry Psychology)  
 03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Accounting for Hotel and Tourism Business Management)  
 03763111           ธุรกิจการท่องเที่ยว                                            3(3-0-6)              
  (Tourism Business)  
 03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6)              
  (Tourist Behavior)  
 03763213 ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว  3(3-0-6)              
  (Transportation Systems in Tourism) 

 
 

 037632141

  
การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการในธุรกิจ       
โรงแรมและท่องเที่ยว   

     3(3-0-6) 

 
 

(Personality Development for Service in Hotel and  
Tourism Business)  

 03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

                                           
**รายวิชาปรับปรุง 
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  (Human Relations in Hotel and Tourism Business)  
 03763252 การจัดการงานบริการส่วนหน้า         3(3-0-6) 
  (Front Office Management)  
 03763253** การจัดการส่วนงานแม่บ้าน 3(3-0-6) 
  (Housekeeping Management)  
 03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
  (Food and Beverage Management)  
 03763315 จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6)              
  (Ethics in Hotel and Tourism Business)  
 037633162 การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวใน

อาเซียน                                                              
3(3-0-6)              

  (Cross-cultural Learning for Tourism Management in 
ASEAN) 

 

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

Business) 
 

 03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Service Quality Management in Hotel and Tourism 

Business) 
 

 03763341 การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจน าเที่ยว  3(3-0-6) 
  (Management and Operations in Tourism Business)  
 03763342 มัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
  (Tour Guide)  
 03763351** การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
  (Management and Operations in Hotel Business)  
 03763425 การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Strategic Management in and Tourism Hotel 

Business) 
 

 03763491 
 

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

 03763497 สัมมนา        1  
  (Seminar)  
 03763498 ปัญหาพิเศษ        3  
  (Special Problems)  
 2.3 วิชาเฉพาะเลือก         ไม่น้อยกว่า                                          30 หน่วยกิต      
    2.3.1กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                               15 หน่วยกิต      
  ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้                                          

                                           
**รายวิชาปรับปรุง 
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 03763243 การจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
  (Airline Business Management)  
 03763271 การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ        3(3-0-6) 
  (Local and International Cuisine Management)  
 03763332 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร   3(3-0-6) 
  (Agro Tourism Management)  
 03763333 นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
  (Recreation for Tourism)   
 03763334 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6) 
  (Health Tourism)  
 03763335 การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา                                      3(3-0-6) 
  (Sport Tourism Management)  
 03763338 การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม   3(3-0-6) 
  (Niche Tourism)  
 03763344 การจัดการธุรกิจกอล์ฟ       3(3-0-6) 
  (Golf Business Management)  
 03763345 การจัดการธุรกิจเรือส าราญ           3(3-0-6) 
  (Cruise Business Management)  
 03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ       3(3-0-6) 
  (Trade Fair and Exposition Management)  
 03763347 การจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล   3(3-0-6) 
  (Incentive Travel Management)  
 03763355 การจัดการงานจัดเลี้ยง        3(3-0-6) 
  (Catering Management)  
 03763356 การจัดการด้านเครื่องดื่มและบาร์   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 การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย        3(3-0-6) 
  (Adventure Tourism)  
 03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม   3(3-0-6) 
  (Festivals and Special Events Management)  
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 03763374 การจัดการพิพิธภัณฑ์        3(3-0-6) 
  (Museum Management)  
 03763426 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                   3(3-0-6) 
  (Project Development in Hotel and Tourism Business)  
 03763427 การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
  (Crisis Management in Tourism Industry)  

  03763428 การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
  (Marketing Planning and Development in Service Industry) 
 03763431 การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 
  (Sustainable Tourism Management)  
 03763436 การจัดการท่องเที่ยวชนบท         3(3-0-6) 
  (Rural Tourism Management)  
 03763437 การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
  (Conservation and Tourism Environment Management)  
 03763448 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม                                   3(3-0-6) 
  (Meeting and Convention Management)  
 03763458 การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  (International Hotel Management)  
 03763459 การจัดการที่พักตากอากาศ   3(3-0-6) 
  (Resort Management)  
 03763464 การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม      3(3-0-6) 
  (Food and Beverage Cost Control)  
 03763475 การจัดการสปา         3(3-0-6) 
  (Spa Management)  
 03763476 การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล                                   3(3-0-6) 
  (Marine Tourism Management)  
 03763477 การจัดการสโมสร                                                          3(3-0-6) 
  (Club Management)  

 2.3.2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    ไม่น้อยกว่า                      15 หน่วยกิต    
  

03754362 
ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้                                        
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก 

 
3(3-0-6) 

  (English for Golbal Business Communication)  
 03754373 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
  (English for Food and Beverage Service)  
 03754374 

 
03754391 

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน 
(English for Airline Business) 
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับการจัดการธุรกิจ 

3(3-0-6) 
      
     3(3-0-6) 

  (Academic English for Business Management) 3(3-0-6) 3(3      
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03754392 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสรรหาบุคคล        3(3-0-6) 
 

03754473 
 (English for Recruitment)        
ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

  (Technical English for Hotel Business)  
 03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  (Technical English for Tourism Business)  

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า           6  หน่วยกิต 

(4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงานแบบนับชั่วโมง  400 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 
 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
         ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 เลขล าดับที่ 1-2 (03)     หมายถึง      วิทยาเขตศรีราชา 
 เลขล าดับที่ 3-5 (763) หมายถึง      สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
 เลขล าดับที่ 6  หมายถึง      ชั้นป ี
 เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังต่อไปนี้ 

 

      1    หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการโรงแรมและท่องเที่ยว 
      2    หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
      3    หมายถึง กลุ่มวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยว 
      4    หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
      5    หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม 
      6    หมายถึง กลุ่มวิชาการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม 
      7    หมายถึง กลุ่มวิชาท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
      9    หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย  สัมมนาและปัญหาพิเศษ  

       เลขล าดับที่ 8    หมายถึง ล าดับของวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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1. แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
 03757112 องค์การและการจัดการ   3(3-0-6) 
 03758111 

03763111 
หลักการตลาด 
ธุรกิจการท่องเที่ยว    

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 
  กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข     2( - - ) 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ    3( - - ) 
  รวม 20( - - ) 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 
 03753113 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจส าหรับอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6) 
 03760171 หลักการบัญชี   3(3-0-6) 
 03761111 

 
หลักการผลิตและการด าเนินการ 
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 

3(3-0-6) 
3( - - ) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 

3( - - ) 
3( - - ) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาภาษากับการสื่อสาร  
(สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 

      
      1( - - )   

  รวม 22( - - ) 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03757231 กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6) 
 03757223 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
 03763351 การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 
 03763222 บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 03763213 

 
ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว 
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 

3(3-0-6) 
3( - - ) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 
(ภาษาไทย)   

 
  3( - - )    

  รวม 21( - - ) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03759211 การจัดการทางการเงิน I  3(3-0-6) 
 03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
           03763341 การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจน าเที่ยว 3(3-0-6) 
 03763253  การจัดการส่วนงานแม่บ้าน 3(3-0-6) 
   หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3(- -) 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  3( - - ) 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมือง

โลก 
  1( - - )     

  รวม 19( - - ) 
 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03763316 

03763214 
 
03763252 

การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวใน
อาเซียน 
การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและ 
ท่องเที่ยว 
การจัดการงานบริการส่วนหน้า 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6)  

  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)    6( - - ) 
  รวม 18( - - ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

 03763323 
03763342 

การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 
มัคคุเทศก์  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
  

 
หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 
หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)   

  3( - - )  
  3( - - )  

  รวม 18( -  - ) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03763315 

03763324 
จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 

การจัดการคณุภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 

  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)    3( - - ) 
  วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
  รวม 18( - - ) 

 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 03763425  การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 03763497 สัมมนา 1 
 03763498 ปัญหาพิเศษ    3 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 
  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ)    3( - - ) 
            วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
  รวม 16( - - ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info.src.ku.ac.th/curriculum/763491.htm
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  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร พ.ศ. 2559 
 
 

1. ชื่อหลักสูตร  
(ภาษาไทย)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
(ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting 
 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) 
ชื่อย่อ  บธ.บ. (การบัญชีบริหาร) 
ชื่อเต็ม  Bachelor of Business Administration (Managerial Accounting) 
ชื่อย่อ  B.B.A. (Managerial Accounting) 

 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางด้านการบัญชีบริหารและและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับ

สากล และมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และสามารถ

น าเสนอความคิดได้อย่างสร้างสรรค์ 
          3) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเหมาะสม 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 
        1) นักบัญชีบริหาร นักบัญชีต้นทุน ผู้ท าบัญชี ผู้วางระบบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี                       

ผู้สอบัญชีรับอนุญาต ของหน่วยงานภาคเอกชน 
           2) นักวิชาการเงินและบัญชีนักบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายในนักตรวจสอบภาษีนักวิชาการตรวจสอบ

บัญชีนักวิเคราะหง์บประมาณนักวิชาการคลัง ของหน่วยงานภาครัฐ 
  3) ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ส านักงานรับท าบัญชี ส านักงานตรวจสอบบัญชี ส านักงานวางระบบบัญชี   

และให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการบัญชี ด้านภาษีอากร และการควบคุมภายใน เป็นต้น 
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       5.  โครงสร้างของหลักสูตร 
 5.1    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139    หน่วยกิต 
 5.2    โครงสร้างหลักสูตร 

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
  - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
  - วิชาแกน  30 หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะบังคับ  55 หน่วยกิต 
  - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

    3.1.3รายวิชา    
 (1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 กิจกรรมพลศึกษา      
(Physical Education Activities) 

 1(0-2-1) 

และเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 
 - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่ง
ผู้ประกอบการ 

 - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต 
  ภาษาไทย                 3(  -  -  ) 
  ภาษาอังกฤษ 9(  -  -  ) 
  สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์                      1(  -  -  ) 

 - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
          01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน       

(Knowledge of the Land) 
 2(2-0-4) 

และเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก  

 - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
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 (2)   หมวดวิชาเฉพาะ                          ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
 - วิชาแกน  30 หน่วยกิต 
 03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
  (Microeconomics)  
 03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
  (Macroeconomics)  
 03757112 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
  (Organization and Management)  
 03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Statistics)  
 03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis for Business)  
 03757231 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Law)  
 03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
  (Principles of Marketing)  
 03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 
  (Financial Management I)  
 03760111** หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  (Fundamental Accounting Principles)  
 03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 
  (Principles of Production and Operations)  
    

 - วิชาเฉพาะบังคับ  55 หน่วยกิต 
 03757361 การภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5) 
  (Business Taxation)  
 03760112** หลักการบัญชีชั้นกลาง I 3(2-2-5) 
  (Principles of Intermediate Accounting I)  
 03760211** หลักการบัญชีชั้นกลาง II 3(2-2-5) 
  (Principles of Intermediate Accounting II)  
 03760221** หลักการบัญชีชั้นสูง I 3(2-2-5) 
  (Principles of Advanced Accounting I)  
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 03760231** หลักการบัญชีต้นทุนI 3(2-2-5) 
  (Principles of Cost Accounting I)  
 03760321 หลักการบัญชีชั้นสูง II 3(3-0-6) 
  (Principles of Advanced Accounting II)  
 03760331** หลักการบัญชีต้นทุนII 3(2-2-5) 
  (Principles of Cost Accounting II)  
 03760332 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 
  (Cost Management)  
 03760341** หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
  (Principles of Internal Auditing and Controlling)  
 03760342** การสอบบัญชี 3(3-0-6) 
  (Auditing)  
 03760351** หลักการบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
  (Principles of Tax Accounting)  
 03760361** หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
  (Principles of Accounting Information Systems)  
 03760431** การวางแผนและควบคุมก าไร 3(3-0-6) 
  (Profit Planning and Control)   
 03760433 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
  (Environmental Management Accounting)  
 03760434** การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
  (Strategic Management Accounting)  
 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
  (Research Methods in Managerial Accounting)  
 03760497** สัมมนา 1 
  (Seminar)  
 03760498 ปัญหาพิเศษ 3 
  

 

(Special Problems)  
และเลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 03754371 ภาษาอังกฤษส าหรับนักบัญชี 3(3-0-6) 
  (English for Accountant)  
 03754372 ภาษาอังกฤษเพ่ือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีระดับสากล 3(3-0-6) 
  (English for International Professional Accountant)  
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 - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือเลือกเรียน 7 หน่วย

กิต ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 
 03760390* การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                  1(1-0-2) 
  (Preparation for Cooperative Education)  
 03760490** สหกิจศึกษา 6 
  (Cooperative Education)  
 03760499* การฝึกงาน 3 
  (Internship)  

เลือกเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือเลือก
เรียนอย่างน้อย  9 หน่วยกิต ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา จากรายวิชา ดังต่อไปนี้ 

 03760322** การบัญชีเพื่อการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Fundamental of Risk Management Accounting)  
 03760323** การบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  (Human Resources Management Accounting)  
 03760324** ระบบบัญชีระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  (International Accounting Systems)  
 03760362** โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี 3(2-2-5) 
  (Application in Accounting)  
 03760421** นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี 3(3-0-6) 
  (Accounting Policy and Standards)  
 03760422 การบัญชีกิจการเฉพาะ 3(2-2-5) 
  (Accounting for Specific Enterprises)  
 03760441 การให้บริการความเชื่อมั่นเชิงวิชาชีพ 3(3-0-6) 
  (Professional Assurance Services)  
 03760442** การบัญชีสืบสวนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  (Fundamentals of Forensic Accounting)  
 03760461 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม 3(3-0-6) 
  (Information System Security and Control)  
 03760492** สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
  (Seminar in Financial Accounting)  
 03760493 สัมมนาการภาษีอากร 3(3-0-6) 
  (Seminar in Taxation)  
 03760494 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 
 

 
(Seminar in External and Internal Auditing) 
  

 

 
 

 

 * รายวิชาเปิดใหม ่
** รายวิชาปรับปรุง 
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 03760495 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) 
 

 
(Seminar in Accounting Information Systems and 
Technology)  

 03760496 เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
   (Selected Topics in Managerial Accounting)  

            และ/หรือ เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 03757321 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

  (Management Information System)  
 03757335 ธรรมาภิบาลในองค์การ 3(3-0-6) 
  (Corporate Governance)  

 03757344 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6) 
  (Remuneration Management)  
 03758341 การจัดการทางการตลาด 3(3-0-6) 
  (Marketing Management)  
 03758343 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6) 
  (Retailing Management)  
 03758444 การตลาดทางอินเทอร์เน็ต 3(3-0-6) 
  (Internet Marketing)  
 03759212 การรายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน 3(3-0-6) 
  (Financial  Reporting and Analysis)  
 03759361 การประกันภัย 3(3-0-6) 
  (Insurance)  
 03759371 การวางแผนทางการเงินบุคคล I 3(3-0-6) 
  (Personal Financial Planning I)  
 03762351 การจัดการเพ่ือการส่งออกและน าเข้า 3(3-0-6) 
  (Export and Import Management)  
 03764211 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management)  
 (3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา  
           ความหมายของรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร 

ประกอบด้วยเลข8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1-2 (03)   หมายถึง  วิทยาเขตศรีราชา 
เลขล าดับที่ 3-5 (760) หมายถึง  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 
เลขล าดับที่ 6หมายถึง  ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7            มีความหมายดังต่อไปนี้ 

0 หมายถึง กลุ่มวิชาบริการส าหรับนิสิตนอกคณะวิชา 
1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีบริหาร 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาการสอบบัญชี 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาการบัญชีภาษีอากร 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศทางการบัญชี 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาบริการส าหรับนิสิตนอกสาขาการบัญชี 
8 หมายถึง กลุ่มวิชาอ่ืนๆ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา วิจัย  เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาและ

ปัญหาพิเศษ 
 

                    เลขล าดับที่ 8          หมายถึง   ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 

4. แผนการศึกษา 

4.1ตัวอย่างแผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ– ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
03757112 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
03760111 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(2-2-5) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ 2(2-0-4) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชากิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการ 3( -  - ) 
 รวม 19( -  - ) 
 
 
 
 
 
 
 

  

   



115 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ– ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
03760112 หลักการบัญชีชัน้กลาง I 3(2-2-5) 
03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทย 3( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -  - ) 
 รวม 21( -  - ) 
   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตกิาร– ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
03757231 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
03759211 การจัดการทางการเงนิ I 3(3-0-6) 
03760211 หลักการบัญชีชัน้กลาง II 3(2-2-5) 
03760231 หลักการบัญชีต้นทุน I 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 

  
  

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ– ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
03757361 การภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5) 
03760221 หลักการบัญชีชัน้สูง I 3(2-2-5) 
03760331 หลักการบัญชีต้นทุน II 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการ 3( -  - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



116 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ– ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03760332 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 
03760341 หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
03760351 หลักการบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
03754xxx วิชาเฉพาะบังคบั (ภาษาอังกฤษ)       3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  2( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( -  - ) 
 รวม 20( -  - ) 
   

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหนว่ยกิต 
(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตกิาร – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03760342 การสอบบัญช ี 3(3-0-6) 
03760499 การฝึกงาน 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
 รวม 9( -  - ) 

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
จ านวนหน่วยกิต 

(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตกิาร– ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03760321 หลักการบัญชีชัน้สูง II 3(3-0-6) 
03760431 การวางแผนและควบคุมก าไร 3(3-0-6) 
03760433 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบรหิาร 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 
   

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ– ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03760361 หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
03760434 การบัญชบีริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
03760497 สัมมนา 1 
03760498 ปัญหาพิเศษ 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 
 รวม 16( -  - ) 

 
 
 
 
 
 



117 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4.2 แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
03757112 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
03760111 หลักการบัญชีเบื้องต้น 3(2-2-5) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดนิ 2(2-0-4) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชากิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ  3( -  - ) 
 รวม 19( -  - ) 
   

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03753112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) 
03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
03760112 หลักการบัญชีชัน้กลาง I 3(2-2-5) 
03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาไทย 3( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -  - ) 
 รวม 21( -  - ) 
   

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตกิาร – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
03757231 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
03759211 การจัดการทางการเงนิ I 3(3-0-6) 
03760211 หลักการบัญชีชัน้กลาง II 3(2-2-5) 
03760231 หลักการบัญชีต้นทุน I 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 

 
 
 
 
 
 
 

  



118 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03757222 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
03757361 การภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5) 
03760221 หลักการบัญชีชัน้สูง I 3(2-2-5) 
03760331 หลักการบัญชีต้นทุน II 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผูป้ระกอบการ 3( -  - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 

  
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 

 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
03760332 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 
03760341 หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 
03760351 หลักการบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 
03754xxx วิชาเฉพาะบังคบั (ภาษาอังกฤษ)       3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  2( -  - ) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร ์ 3( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( -  - ) 
 รวม 20( -  - ) 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตกิาร – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03760321 หลักการบัญชีชัน้สูง II 3(3-0-6) 
03760342 การสอบบัญช ี  3(3-0-6) 
03760431 การวางแผนและควบคุมก าไร 3(3-0-6) 
03760433 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบรหิาร 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( -  - ) 
 รวม 21( -  - ) 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต 
(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตกิาร – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03760361 หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
03760390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา                 1(1-0-2) 
03760434 การบัญชบีริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
03760497 สัมมนา        1 
03760498 ปัญหาพิเศษ        3 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 
 รวม 17( -  - ) 

   

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 
 (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

03760490 สหกิจศึกษา 6 
 รวม 6 

 



111 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

พ.ศ. 2560 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



112 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน พ.ศ. 2560 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business    
                     Management    

 

2. ชื่อปริญญา 
   

ชื่อเต็ม:   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) 
ชื่อย่อ:    บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน) 
ชื่อเต็ม:  Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management) 
ชื่อย่อ:  B.B.A. (Aviation Business Management) 
 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านการบริหารจัดการและการบริการเพ่ือเป็น   
บุคลากรที่มีศักยภาพของอุตสาหกรรมการบิน 
 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มคีุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม 
 3. เพ่ือผลิตบัณฑิตทีม่ีความสามารถในการสื่อสาร สามารถปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ 
ท างานได้ในบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 

4.  แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

1. พนักงานฝ่ายการโดยสาร พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและส ารองท่ีนั่ง พนักงานฝ่ายโภชนาการและ 
ครัวการบิน พนักงานฝ่ายคลังสินค้า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน รวมถึงพนักงานสายการบิน เจ้าหน้าที่
หน่วยงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารส านักงาน 
สายการบิน เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร     

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                              ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ           ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
-  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                   13 หน่วยกิต 
-  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก        ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
- กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                           ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 
-  วิชาเฉพาะบังคับ  69 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก                                   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

         3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
         4) หมวดวิชาฝึกงาน                                  ไม่น้อยกว่า 400   ชั่วโมง 
 
5.3 รายวิชา 

 
 

  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
       1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข                             ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

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

  - ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษา
ทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 

 

 1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ                   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  - ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษา

ทั่วไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   
 

      1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                        13 หน่วยกิต 
03754xxx  ภาษาอังกฤษ 9(- -) 

  วิชาภาษาไทย 3(- -) 
  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1(- -) 

     1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก            ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 

  (Knowledge of the Land)  
02999144  ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

  (Life Skills for Undergraduate Student)  
  - ให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวด

ศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
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        1.5  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์                                 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
  - ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษา

ทั่วไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
 

    
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 

      - วิชาเฉพาะบังคับ 69 หน่วยกิต 
02747111*  อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Industry)  
02747112*  องค์การและการจัดการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Organization and Management in Aviation Business)  
02747113*  เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Economics for Aviation Business)  
02747114*  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Intercultural Communication in Aviation Business)  
 02747211*  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Law and  Professional Ethics in Aviation Business)  
02747212*  นิรภัยและความปลอดภัยทางการบิน 3(3-0-6) 
  (Aviation Safety and Security)  
02747213*  ระบบส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 3(2-2-5) 
  (Reservation Systems and Ticketing)   
02747214*  พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Consumer Behavior in Aviation Business)  
02747241*  การจดัการการตลาดในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Marketing Management in Aviation Business)  
02747321*  การด าเนินงานบริการภาคพ้ืน 3(2-2-5) 

  (Ground Service Operations)  
02747331*  การบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-5) 

  (In-flight Services)  
02747341*  การจัดการครัวการบิน 3(3-0-6) 

  (Flight Catering Management)  
02747342*  การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6) 

  (Air Cargo Management)  
02747391*  การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการบิน 2(1-2-3) 

  (Career Preparation in Aviation Business)  
02747441*  การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Strategic Management in Aviation Business)  
02747442*  การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Service Quality Management in Aviation Business)  
02747491*  ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Basic Research Methods in Aviation Business)  
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02747497*  สัมมนา    1 
  (Seminar)  

02747498*  ปัญหาพิเศษ    3 
  (Special Problems)  

03757122  สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Statistics)  

03758111  หลักการตลาด 3(3-0-6) 
  (Principles of Marketing)  

03759211  การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 
  (Financial Management)  

03760171  หลักการบัญชี   3(3-0-6) 
  (Principles of Accounting)  

03761111  หลักการผลิตและการด าเนินการ 3(3-0-6) 
  (Principles of Production and Operations)  
    

        - วิชาเฉพาะเลอืก         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาธุรกิจการบิน ไม่น้อยกว่า  

15 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ือ
อาชีพอีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 

 

  - กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน                              ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

 
02744472  การประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  (Public Relation in Hospitality Industry)  
02747242*  การสื่อสารการตลาดในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Marketing Communication in Aviation Business)  
02747243*  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Human Resource Management in Aviation Business)  
02747244*  การจัดการงานส านักงานเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  (Office Management for Service Industry)  
02747343*  การจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 

  (Airline Management)  
02747344*  การจัดการท่าอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Airport Management)  
 

02747345* 
  

การจัดการงานบริการภาคพ้ืนส่วนอากาศยาน 
 

3(3-0-6) 
  (Aircraft Ground Handling)  

02747346*  อาชีวอนามัยในธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6) 
  (Occupational Health in Airline Business)  
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02747347*  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management in Aviation 

Business) 
 

02747390*  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
  (Cooperative Education Preparation)  

02747443*  นวัตกรรมและการออกแบบบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
  (Innovation and Service Design in Aviation Business)  

02747490*  สหกิจศึกษา   6 
  (Cooperative Education)  

02747496*  เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Aviation Business)  
    

      - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่ออาชีพ         ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 

02747251*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6) 
  (Communicative English for Airline Business)  

02747351*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการบริการภาคพ้ืน  3(3-0-6) 
  (Communicative English for Ground Services)  

02747352*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการบริการบนเครื่องบิน  3(3-0-6) 
  (Communicative English for In-flight Services)  

02747353*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการส ารองที่นั่งและออกบัตร
โดยสาร 

3(3-0-6) 

  (Communicative English for Reservation and Ticketing)   
02747354*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการจัดการครัวการบิน  3(3-0-6) 

  (Communicative English for Flight Catering Management)   
02747355*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6) 

  (Communicative English for Air Cargo)   
02747356*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 

  (Communicative English for Career Preparation in  
Aviation Business)  

 

02747451*  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับงานอาชีพในธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
  (Communicative English for Professional Purposes in  

Aviation Business) 
 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
4) หมวดวิชาฝึกงาน                        ไม่น้อยกว่า 
 

400 ชั่วโมง 
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา วิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 

เลขล าดับที่ 1 - 2 (02) หมายถึง วิทยาเขตก าแพงแสน 
เลขล าดับที่ 3 - 5 (747) หมายถึง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
เลขล าดับที่ 6   หมายถึง ระดับชั้นปีที่ควรศึกษา 
เลขล าดับที่ 7   มีความหมายดังต่อไปนี้  

1 หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพธุรกิจการบิน 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริการภาคพ้ืนดิน 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาการบริการบนเครื่องบิน 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา เรื่องเฉพาะทาง ปัญหาพิเศษ สหกิจศึกษา 

เลขล าดับที่ 8   หมายถึง ล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา/สาขาวิชา 
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1. แผนการศึกษา 
 1.1 แผนการศึกษาแบบไม่มีสหกิจศึกษา 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
02747111 อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 
02747112 องค์การและการจัดการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02747113 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 
03754xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ 1( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747114 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
03761111 หลักการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
  03754xxx 
  01175xxx       

ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมพลศึกษา 

3( - - ) 
1(0-2-1) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2( - - ) 
 รวม 21( - - ) 
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คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02747212 นิรภัยและความปลอดภัยทางการบิน 3(3-0-6) 
02747241 การจัดการการตลาดในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
03760171 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
03754xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 2( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - ) 
 รวม 20( - - ) 
   

 
 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747213 ระบบส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 3(2-2-5) 
02747214 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
03759211 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน 6( - - ) 
 รวม 18( - - ) 
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 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747321 การด าเนินงานบริการภาคพ้ืน 3(2-2-5) 
02747341 การจัดการครัวการบิน 3(3-0-6) 
03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน  6( - - ) 
 รวม 18( - - ) 

 
 
 
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747331 การบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-5) 
02747342 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6) 
02747391 การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการบิน 2(1-2-3) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน  3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 
 รวม 17( - - ) 

 
 

 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747441 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02747442 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02747491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 
 รวม 15( - - ) 
   

 
 

 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747497 สัมมนา 1 
02747498 ปัญหาพิเศษ 3 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 
                                    รวม                   7( - - ) 

  
 
 
 

 



121 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 1.2 แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
02747111 อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 
02747112 องค์การและการจัดการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02747113 เศรษฐศาสตร์เพ่ือธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 
03754xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร์ 1( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
   

 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747114 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
03761111 หลักการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
  03754xxx 
  01175xxx       

ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมพลศึกษา 

3( - - ) 
1(0-2-1) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2( - - ) 
 รวม 21( - - ) 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02747212 นิรภัยและความปลอดภัยทางการบิน 3(3-0-6) 
02747241 การจัดการการตลาดในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
03760171 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
03754xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 2( - - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( - - ) 
 รวม 20( - - ) 
   

 
 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747213 ระบบส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร 3(2-2-5) 
02747214 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
03759211 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน 6( - - ) 
 รวม 18( - - ) 

 
 
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747321 การด าเนินงานบริการภาคพ้ืน 3(2-2-5) 
02747341 การจัดการครัวการบิน 3(3-0-6) 
02747342 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ 3(3-0-6) 
03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน  3( - - ) 
 รวม 18( - - ) 

 
 
 
 
 
 
 



123 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747331 การบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-5) 
02747391 การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการบิน 2(1-2-3) 
02747441 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02747491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 
 รวม 17( - - ) 

 
 

 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
02747442 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 
02747497 สัมมนา 1 
02747498 ปัญหาพิเศษ 3 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพ่ืออาชีพ  6( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 
 รวม 17( - - ) 
   

 
 

 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2         จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02747490 สหกิจศึกษา 6 

 รวม 6 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2560 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 . 
 

1. รหัสและช่ือหลักสตูร 

ภาษาไทย                   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม           วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ชื่อย่อ           วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ชื่อเต็ม           Bachelor of Science (Computer Science) 
ชื่อย่อ           B.S. (Computer Science) 

 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

    1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สนองนโยบายของรัฐบาล 
    2.  เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์ ให้แก่สังคมอย่างกว้างขวางมากข้ึน 
 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

   1. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) 
          2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 
          3. นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) 

  4. สถาปนิกซอฟต์แวร์ (Software Architect) 
  5. นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Tester) 

          6. นักออกแบบเว็บ (Web Designer) 
          7. ผู้บริหารเว็บ (Webmaster) 

  8. นักจัดการความรู้ (Knowledge Management Staff) 
          9. ผู้ประสานงานโครงการด้านเทคนิค (Technical Project Coordinator) 

            10. ผู้จัดการโครงการ 
      11. วิศวกรระบบ (System Engineer) 

         12. วิศวกรเครือข่าย (Network Engineer) 
      13. เจ้าหน้าที่สนบัสนุนดา้นเทคนิคซอฟต์แวร์ (Software Technical Support) 
    14. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือด้านเทคนิค (Technical Help Desk) 
    15. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภณัฑ์ (Product Specialist) 
    16. นักออกแบบสื่อประสม (Multimedia Designer) 
    17. นักบริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) 
    18. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
    19. ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
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5. เน้ือหาหลักสตูร 

  5.1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128 หน่วยกิต 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่นอ้ยกว่า 3 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเฉพาะที่เป็นรายวิชาของคณะ
ต้นสังกัดของหลักสูตรอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 
วิชาแกน  16 หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะบังคับ  55 หน่วยกิต 
เฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 (Physical Education Activities) 
และเลือกไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หน่วยกิต 
 วิชาภาษาไทย 3( -  -  ) 
 (Thai) 
 วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9( -  -  ) 
 (Foreign Language) 
 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( -  -  ) 
 (IT/Computer) 
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กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
 (Knowledge of the Land) 
และเลือกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
เลือกไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 

และเลือกเรียนรายวิชาใน 5 กลุ่มสาระของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเฉพาะที่เป็นรายวิชาของคณะ
ต้นสังกัดของหลักสูตรในแต่ละวิทยาเขตอีกไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต 
 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

วิชาแกน  16 หน่วยกิต 
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 
 (Calculus I) 
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 
 (Calculus II) 
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Linear Algebra) 
01418132 หลักมูลการคณนา 4(4-0-8) 
 (Fundamentals of Computing) 
01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 (Principles of Statistics) 
วิชาเฉพาะบังคับ  55 หน่วยกิต 
กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
01418341** ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 (Intellectual Properties and Professional Ethics) 
กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 
01418221** ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Database Systems) 
01418321** การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 (System Analysis and Design) 
01418390** การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Co-operative Education Preparation) 
01418490 สหกิจศึกษา 6 
 (Co-operative Education) 
01418497** สัมมนา 1 
 (Seminar) 
01418499** โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-9-5) 
 (Computer Science Project) 
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กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
01418112* แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Fundamental Programming Concepts) 
01418113** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 (Computer Programming) 
01418211** การสร้างซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 (Software Construction) 
01418231** โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Data Structures) 
01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
 (Algorithm Design and Analysis) 
กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
01418111* วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
 (Introduction to Computer Science) 
01418331** ระบบปฏิบัติการ 4(4-0-8) 
 (Operating Systems) 
01418332* ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information Systems Security) 
01418333** ทฤษฎีออโตมาตา 2(2-0-4) 
 (Automata Theory) 
01418334** เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 2(2-0-4) 
 (Compiler Techniques) 
01418351** หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอร์และ 3(3-0-6) 
 การประมวลผลบนคลาวด์ 
 (Computer Communications  
 and Cloud Computing Principles) 

* วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
01418233** ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Assembly Language and Computer Architecture) 
วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
ก. เลือก 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 (Digital Computer Logic) 
01420245 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 (Introduction to Digital Electronics) 
01420246 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้นภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 (Laboratory in Introduction to Digital Electronics) 
ข. เลือกวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไมน่้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา 
014182xx ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
เลขล าดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3-5 (418) หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังต่อไปนี้ 

1 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและฐานข้อมูล 
3 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล 
4 หมายถึง กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 
5 หมายถึง กลุ่มวิชาการสื่อสาร เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6 หมายถึง กลุ่มวิชาสารสนเทศอัจฉริยะและปัญญาประดิษฐ์ 
7 หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
8 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบสื่อประสมและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
9 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหา

พิเศษ และโครงงาน 
เลขล าดับที่ 8  หมายถึง ล าดับของวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 
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3.1.4 แสดงตัวอย่างแผนการศึกษา 

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 
 01418111 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
 01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
  วิชาภาษาไทย 3(3-0-6) 
  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3 ( -  - ) 
 รวม 19( -  -  ) 
 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 
 01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 01418132 หลักมูลการคณนา 4(4-0-8) 
 01175xxx พลศึกษา 1(0-2-1) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1( -  -  ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3( -  -  ) 
 รวม 18( -  -  ) 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 01418211 การสร้างซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 01418231 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( -  -  ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 2( -  -  ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปใน 5 กลุ่มสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ 3( -  -  ) 
 รวม 18( -  -  ) 
 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
 01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 01418xxx วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 
  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3 ( -  - ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปใน 5 กลุ่มสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร์ 2( -  -  ) 
 รวม 18( -  -  ) 
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 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 01418331 ระบบปฏิบัติการ 4(4-0-8) 
 01418341 ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 01418497 สัมมนา 1 
 01418xxx วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 
  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 3 ( -  - ) 
 รวม 17( -  -  ) 
 
 ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01418332 ความมั่นคงในระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 01418333 ทฤษฎีออโตมาตา 2(2-0-4) 
 01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 2(2-0-4) 
 01418351 หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์ 3(3-0-6) 
 01418390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 01418xxx วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 
  วิชาเลือกเสรี 3( -  -  ) 
 รวม 17( -  -  ) 
 
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01418490 สหกิจศึกษา 6 
 รวม 6 
 
 ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-9-5) 
 01418xxx วิชาเฉพาะเลือก 9( -  -  ) 
  วิชาเลือกเสรี 3( -  -  ) 
 รวม 15( -  -  ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

พ.ศ. 2556 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2556 . 
   

1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Biological Science 
 

2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
 ชื่อย่อ   วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
 ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Biological Science) 
 ชื่อย่อ   B.S. (Biological Science) 
 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(1) เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม 

ตลอดจนเป็นผู้ชี้น าทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะ
ของชาติ 

(2)เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการท างาน และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ และ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

(3) เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนมีศักยภาพในการท างานมากเพียงพอที่จะสามารถน าไปพัฒนาหน่วยงาน 
ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติได้ 
 

4. แนวทางประกอบอาชีพ 
  อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ พนักงานแนะน าและจ าหน่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางวิทยาศาสตร์ ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
-  กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ 87 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
5.3 รายวิชา 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต 

01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Introduction to Computer) 

และเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อีก  
3 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 7 หน่วยกิต 

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

และเลือกเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  อีก 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 (Arts of Living) 

 

- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 (Thai Language for Communication) 
01355XXX 
 

ภาษาอังกฤษ 9(  - -  ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

138 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา 

2 หน่วยกิต 

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

 (2)หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ 85 หน่วยกิต 

01401114  พฤกษศาสตร์ทั่วไป 
(General Botany) 

3(2-3-6) 

01401351   สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 
(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 เคมีทั่วไป 
(General Chemistry) 

4(4-0-8) 

01403112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 
(Laboratory in General Chemistry) 

1(0-3-2) 

01403221 เคมีอินทรีย์ 
(Organic Chemistry) 

4(4-0-8) 

01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 
(Laboratory in Organic Chemistry) 

1(0-3-2) 

01416311 หลักพันธุศาสตร์ 
(Principles of Genetics) 

3(3-0-6) 

01416312 หลักพันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ 
(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 จุลชีววิทยาทั่วไป 
(General Microbiology) 

3(3-0-6) 

01419213 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ 
(Laboratory in General Microbiology) 

2(0-6-3) 

01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I  
(Laboratory in Physics I)   

1(0-3-2) 
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01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II  
(Laboratory in Physics II) 

1(0-3-2) 

01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I 
(Basic Physics I) 

2(2-0-4) 

01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน 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 สัตววิทยาทั่วไป 
(General Zoology) 

3(2-3-6) 

01423351 สรีรวิทยาของสัตว์ 
(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 ชีววิทยาของเซลล์ 
(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 ชีววิทยาโมเลกุลเบื้องต้น 
(Introductory Molecular Biology) 

3(3-0-6) 

02738462 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงประยุกต์เพ่ือชีวิต 
(Applied Biological Science for Life) 

3(3-0-6) 

02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Instrument for Biological Science)  

3(2-3-6) 

02738497 สัมมนา 
(Seminar) 

1 

02738498 ปัญหาพิเศษ 
(Special Problems) 

3 

02738499 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Specific Practicum in Biological Science) 

1 
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- วิชาเฉพาะเลือก                  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ 
                - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
02738311 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

(Behaviors of Life) 
3(3-0-6) 

02738321 สารควบคุมทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์ 
(Plant Bioregulators and Applications) 

3(3-0-6) 

02738371 การวาดภาพทางชีววิทยา 
(Drawing for Biology Illustrations) 

2(1-3-4) 

02736421 เทคนิคในการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างพืช
(Techniques for Preparation and Preservation of 
Plant Specimen)  

3(1-6-5) 

02738422 การเจริญและการเติบโตของพืช   
(Plant Growth and Development) 

3(2-3-6) 

02738423 การใช้ประโยชน์จากสารประกอบทุติยภูมิในพืช
(Utilization of Plant Secondary Compound) 

2(1-3-4)                    

02738424 พืชเส้นใยและการใช้ประโยชน์ 
(Fiber Plants and Applications) 

3(3-0-6)  

02738431 หลักภูมิศาสตร์สัตว์ 
(Principles of Zoogeography) 

3(3-0-6) 

02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ า 
(Aquatic Insects Biology) 

3(3-0-6) 

02738433 ชีววิทยาของปลา 
(Biology of Fish) 

3(2-3-6) 

02738451 ชีวเคมีประยุกต์ 
(Applied Biochemistry) 

3(3-0-6) 

02738452 เคมีเชิงฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Physical Chemistry in Biological Science) 

4(3-3-8) 

02738461   เทคนิคการถ่ายโอนยีนในพืช 
(Gene Transfer Technology in Plant) 

3(3-0-6) 

02738471 การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Biological Science Photography) 

3(2-3-6) 

02738473 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Computer Application for Biological Science)  

3(3-0-6) 

02738481 นิเวศวิทยาชุมชีพ 
(Community Ecology) 

3(3-0-6) 

02738496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
(Selected Topics in Biological science) 

1-3 
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และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาพฤกษศาสตร์ หรือ ชีวเคมี หรือ พันธุศาสตร์ 
หรือ สัตววิทยา หรือชีววิทยา ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

สาขาพฤกษศาสตร์ 
 

01401341 หลักอนุกรมวิธานพืช 
(Principles of Plant Taxonomy)  

3(2-3-6) 

01401411  
  

กายวิภาคของพืช 
(Plant Anatomy) 

3(2-3-6) 

01401414 ชีววิทยาเมล็ดพันธุ์ 
(Seed Biology) 

3(2-3-6) 

01401423 เฟิร์น 
(Ferns) 

3(2-3-6) 

01401442 พรรณไม้น้ า 
(Aquatic Plants) 

3(2-3-6) 

01401461 พฤกษศาสตร์ภาคสนาม 
(Field Botany) 

3(2-3-6) 

01401462 พฤกษ์เศรษฐกิจ 
(Economic Botany) 

3(3-0-6) 

 
สาขาชีวเคมี 

 

01402441 วิทยาเอนไซม์ 
(Enzymology) 

3(3-0-6) 

01402451 ชีวเคมีของมนุษย์ 
(Human Biochemistry) 

3(3-0-6) 

01402461 ชีวเคมีของพืช 
(Plant Biochemistry) 

3(3-0-6) 

01402471 ชีวเคมีโภชนาการ 
(Nutritional Biochemistry) 

3(3-0-6) 

สาขาพันธุศาสตร์  
01416421 พันธุศาสตร์มนุษย์ 

(Human Genetics) 
3(3-0-6) 

01416422 พันธุศาสตร์พืช 
(Plant  Genetics) 

3(3-0-6) 

01416441 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น  
(Introduction to Cytogenetics) 

3(2-3-6) 

01416453 พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น 
(Introductory Molecular Genetics) 

3(3-0-6) 

01416454 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Bioinformatics) 

3(2-3-6) 
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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 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Population and Quantitative Genetics) 
01416472 พันธุศาสตร์ลักษณะปริมาณ 

(Quantitative Genetics) 
3(3-0-6) 

01416483 พันธุพิษวิทยา 
(Genetic Toxicology) 

3(3-0-6) 

 
สาขาสัตววิทยา 

 

01423352 สรีรวิทยาของสัตว์ภาคปฏิบัติการ 
(Animal Physiology Laboratory) 

1(0-3-2) 

01423421 สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
(Vertebrate Zoology) 

3(3-0-6) 

01423431 อนุกรมวิธานของสัตว์ 
(Animal Taxonomy) 

3(3-0-6) 

01423441 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
(Invertebrate Zoology) 

4(3-3-8) 

01423451 วิทยาต่อมไร้ท่อ 
(Endocrinology) 

3(3-0-6) 

01423454 พฤติกรรมของสัตว์ 
(Ethology) 

3(3-0-6) 

01423481 นิเวศวิทยาของสัตว์ 
(Animal Ecology) 

3(2-3-6) 

สาขาชีววิทยา  
01424281 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น  

(Introduction to Biotoxicology) 
3(3-0-6) 

01424311 ชีววิทยาอุตสาหกรรม 
(Industrial Biology)  

3(3-0-6) 

01424396 เอกสารทางชีววิทยา  
(Biological Literature) 

1(1-0-2) 

01424451 กลไกและหน้าที่ภายในเซลล์ 
(Mechanism and Function in the Cell) 

4(4-0-8) 

01424453 หลักชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล  
(Principles of Cell and Molecular Biology) 

3(3-0-6) 
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01424454 การสืบพันธุ์และชีววิทยาการเจริญ  
(Reproduction and Developmental Biology) 

4(3-3-8) 

01424473 ไบโอเมตรี 
(Biometry) 

3(3-0-6) 

01424481 นิเวศวิทยาประชากร  
(Population Ecology)  

3(2-3-6) 

01424482 ชีววิทยาของมลพิษ 
(Pollution Biology) 

3(3-0-6) 

01424485 ชีวภัณฑ์ควบคุมทางการเกษตรและสาธารณสุข  
(Biological Control Agents in Agriculture and Public 
Health)  

3(3-0-6) 

02726311 การอนุรักษ์เชิงชีววิทยา  
(Biological Conservation) 

3(3-0-6) 

  
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

(3)  หมว 

 

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ชีวภาพประกอบด้วยเลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 เลขล าดับที่ 1-2 (01)  หมายถึง   วิทยาเขตบางเขน 
  (02)  หมายถึง   วิทยาเขตก าแพงแสน 
 เลขล าดับที่ 3-5 (738)  หมายถึง   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 เลขล าดับที่  6  หมายถึง   ระดับชั้นปี 
 เลขล าดับที่  7    (1)  หมายถึง   กลุ่มวิชา ทั่วๆ ไปทางชีววิทยา 
  (2) หมายถึง   กลุ่มวิชา พฤกษศาสตร์ 
  (3) หมายถึง   กลุ่มวิชาสัตววิทยา 
  (4) หมายถึง   กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อม 
  (5) หมายถึง   กลุ่มวิชา เคมีและชีวเคมี 
  (6) หมายถึง   กลุ่มวิชา พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชวีภาพ 
  (7) หมายถึง   กลุ่มวิชาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 
  (8) หมายถึง   กลุ่มวิชานิเวศวิทยา 
  (9)  หมายถึง   กลุ่มวิชาวิจัยเรื่องเฉพาะทาง สัมมนา  
    ปัญหาพิเศษ และฝึกงาน 
 เลขล าดับที่  8  หมายถึง   ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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6. แผนการศึกษา  
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1             จ านวนหน่วยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2) 
01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8) 
01403112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I 1(0-3-2) 
01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I 2(2-0-4) 
01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
01355XXX           3(3-0)  ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

รวม  19( - - ) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2             จ านวนหน่วยกิต 
         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01401114 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(2-3-6)  
01403221  เคมีอินทรีย์ 4(4-0-8) 
01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
01417112 แคลคูลัส II  3(3-0-6) 
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 1(0-3-2) 
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II  2(2-0-4) 
01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

รวม  18( - - ) 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1             จ านวนหน่วยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01402311 ชีวเคมี I  2(2-0-4) 
01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I  1(0-3-2) 
01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
01423113 สัตววิทยาทั่วไป 3(2-3-6) 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
01355XXX ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 
 วิชาหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3( - - ) 

รวม  18( - - ) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2             จ านวนหน่วยกิต 
         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
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01402313 ชีวเคมี II 3(3-0-6) 
01416311 หลักพันธุศาสตร์ 3(3-0-6) 
01416312  หลักพันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
01419213 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ  2(0-6-3) 
01424381 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 
01424382 นิเวศวิทยาปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 วิชาหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
3( - - ) 

รวม  19( - - ) 
 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1             จ านวนหน่วยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01401351  สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช 3(2-3-6) 

01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
01422431 สถิติทางชีววิทยา 3(3-0-6) 
01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 

02738361 ชีววิทยาโมเลกุลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 6( - - ) 

รวม  21( - - ) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2             จ านวนหน่วยกิต 
         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01423351 สรีรวิทยาของสัตว์  3(3-0-6) 
01424351 ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) 
01424484 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 
02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6) 
 วิชาหมวดศึกษาท่ัวไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3( - - ) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

รวม  18( - - ) 
 
 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1             จ านวนหน่วยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01424483 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ  4(4-0-8) 
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02738462 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงประยุกต์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
2738497 สัมมนา 1 
02738499 การฝึกงานเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

รวม  14( - - ) 
 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2             จ านวนหน่วยกิต 

         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02738498  ปัญหาพิเศษ 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. ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology 
 

2. ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Information Technology) 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
1. มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี

ที่เหมาะสม เน้นให้มีความสามารถในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่อสาร 
 2. มีความรู้และทักษะด้านการจัดการ มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ ปฏิบัติการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเชื่อมโยง ควบคุม จัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
(1) นักพัฒนาเว็บไซต์ 
(2) นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ 
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน 
(4) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
(5) ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผู้จัดการซอฟต์แวร์ 
(6) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 
(7) นักทดสอบระบบ 
(8) เจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจ 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 
5.1 หลักสูตร  

5.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  
5.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร    13 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ                 75 หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก                                      ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

5.1.3 รายวิชา 
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1   กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต 
        01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 
 (Physical Education Activities)  

   และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่ม
สาระอยู่ดีมีสุข 

              1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
         ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มสาระ

ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
              1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต 

- ภาษาไทย 3(- -) 
- ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9(- -) 
- สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1(- -) 

              1.4 กลุม่สาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
01999111  ศาสตรแ์หง่แผน่ดิน   2(2-0-4) 
  (Knowledge of the land)  

  และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่ม
สาระพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 

               1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
 และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่ม

สาระสุนทรียศาสตร์ 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า    94 หน่วยกิต 
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ  75 หน่วยกิต 
      -  กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน      27 หน่วยกิต 

01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป  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 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I  1(0-3-2) 
(Laboratory in Physics I) 

01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II  1(0-3-2) 
(Laboratory in Physics II) 

01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I  2(2-0-4) 
(General Physics I) 

01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II  2(2-0-4) 
(General Physics II) 

02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ  3(3-0-6) 
(Introduction to Business) 

02739111**คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
(Computer and Information System) 

02739141** กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  (Information Technology Law) 

02739261*  คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
   (Mathematics and Statistics for Information Technology) 
-  กลุ่มประเด็นองค์การ  9  หน่วยกิต 
02739323   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

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

(Database System) 
02739452     การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information Technology Management) 
-  กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  18 หน่วยกิต 
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 

(Internet Technology) 
02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Business Programming) 
02739351** การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 

(Data Communication and Computer Network) 
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02739352** การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 (Information Assurance and Security) 
02739426 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  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) 
 

-  กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15 หน่วยกิต 
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

(Principles of Programming) 
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 

(Principles of Objectd Oriented Programming) 
02739231 โครงสร้างข้อมูล  3(3-0-6) 

(Data Structure) 
02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6) 

(Application Development for Mobile Devices) 
02739421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

(Software Engineering) 
 

-  กลุ่มโครงสร้างของระบบ  6 หน่วยกิต 
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์บื้องต้น 3(3-0-6) 

(Introduction to Computer Organization and Architecture) 
02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ   3(3-0-6) 
 (Operating System and System Software) 
 

2.2 วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า 19 หน่วยกิต 
เลือก 1 กลุ่มวิชาจาก 2 กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 

กลุ่มวิชาที่ 1  
02739398*   การเตรียมความพร้อมปัญหาพิเศษ  1(1-0-2) 
    (Special Problem Preparation) 
02739498** ปัญหาพิเศษ  3 

   (Special Problems) 
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กลุ่มวิชาที่ 2 
02739390*  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
   (Cooperative Education Preparation) 
02739490* สหกิจศึกษา  6  

 (Cooperative Education) 
 
วิชาเลือก 

กลุม่วิชาที ่ 1 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาที ่ 2 ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาที่ 1 เลือกเรียนรหัสตั้งแต่หมายเลข 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส่วนกลุ่มวิชาที่ 2 เลือกเรียน
รหัสตั้งแต่หมายเลข 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเลือกจากรายวิชาของสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ เลือกจากวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะรหัสหมายเลข 200 
(เลขสามตัวหลัง)  ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 

02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I  3(2-2-5) 
(Computer Programming I) 

02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II  3(2-2-5) 
(Computer Programming II) 

02739221 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
(Electronic Commerce) 

02739312 การโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต  3(3-0-6) 
(Internet Programming)  

02739313*ระบบฝังตัวเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Embedded Systems) 
02739322     ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 
 (Management Information System) 
02739324 การออกแบบและการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) 
 (Electronic Commerce Design and Development)  
02739342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับระบบสารสนเทศ  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 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางท าการ  3(3-0-6) 
 (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 
02739423**การค้นคืนสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Information Retrieval) 
02739424 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  3(3-0-6) 

(Object Oriented Analysis and Design) 
 



 

153 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

02739425 การจัดการระบบ  3(3-0-6) 
(System Management) 

02739427 การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์  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) 
การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร  
(Business Process Design and Enterprise Resource  
Planning System Development) 

02739432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
(Decision Support System) 

02739433 ระบบผู้เชี่ยวชาญ  3(3-0-6) 
(Expert System) 

02739434      ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Artificial Intelligence) 
02739435 เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลและการประยุกต์  3(3-0-6) 

(Data Mining Technologies and Applications) 
02739436 การจัดการความรู้  3(3-0-6) 

(Knowledge Management) 
02739437*ระบบฐานข้อมูลภาคปฏิบัติการ  1(0-2-1) 

(Laboratory in Database System) 
02739438*เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม  3(2-2-5) 

(Augmented Reality Technology) 
02739442 ระบบส านักงานอัตโนมัติ  3(3-0-6) 

(Office Automation System)  
02739443 ระบบสื่อประสม  3(3-0-6) 

(Multimedia System) 
02739444 ระบบสารสนเทศส านักงาน  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   ตัววัดซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 

(Software Metrics) 
02739449 การจ าลองแบบและการสร้างแบบจ าลอง  3(3-0-6) 

(Simulation and Modeling) 
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02739451 การบริหารเครือข่าย  3(3-0-6) 
(Network Management) 

02739453 ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
(Information System for Communication) 

02739454 การบริการเครือข่ายใยแมงมุม  3(3-0-6) 
(WWW Server System) 

02739455 การให้บริการสารสนเทศในอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต 3(3-0-6) 
 (Internet Information Services and Intranet) 
02739456 ระบบประมวลผลแบบกระจาย  3(3-0-6) 

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

(Selected Topic in Information Technology)  
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
 ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วยเลข 8 หลัก     มีความหมายดังนี้ 
 เลขล าดับที่ 1-2 (02) หมายถึง  วิทยาเขตก าแพงแสน 
 เลขล าดับที่ 3-5 (739) หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เลขล าดับที่ 6 หมายถึง  ระดับชั้นปี 
 เลขล าดับที่ 7 มีความหมายดังนี้ 
  0 หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับนิสิตนอกสาขาวิชา 
  1 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเบื้องต้น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  2 หมายถึง กลุ่มวิชาการประมวลผลแฟ้มข้อมูล ฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
     สารสนเทศ 
  3 หมายถึง กลุ่มวิชาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ โครงสร้างข้อมูล 
  4 หมายถึง กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
  5 หมายถึง กลุ่มวิชาการสื่อสาร ข่ายงานคอมพิวเตอร์ 
  6 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ 
  8 หมายถึง สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  9 หมายถึง กลุ่มวิชาเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา 
 เลขล าดับที่ 8 หมายถึง  ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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  6. ตัวอย่างแผนการศึกษา  
6.1 ตัวอย่างแผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกไม่เรียนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I 1(0-3-2) 
01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I 2(2-0-4) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
02739111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1(- -) 
 รวม                                                                               19(- -) 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 1(0-3-2) 
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II 2(2-0-4) 
02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
02739141 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 1(- -) 
 รวม  19(- -) 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)     
02739231 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
02739261 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)             3(- -) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ                     3(- -) 
 วิชาเฉพาะเลือก                                                                       3(- -) 

รวม 18(- -) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ                     3(- -) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3(- -) 

รวม 18(- -) 
 
             ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)                    

02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
02739351 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
02739422 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
02739497 สัมมนา 1 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 3(-.-) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  

                                                            (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์)                                1(-.-) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

รวม 17(- -) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
02739352 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
02739398 เตรียมความพร้อมปัญหาพิเศษ 1(1-0-2) 
02739421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 รวม 16(- -) 

 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวน
หน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)                
02739426 อันตกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I 1 
02739498 ปัญหาพิเศษ 3 
 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 
 วิชาเลือกเสรี 3(- -) 

รวม 13(- -) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II 1 
 วิชาเฉพาะเลือก 6(- -) 
 วิชาเลือกเสรี 3(- -) 

รวม 10(- -) 
 

6.2 ตัวอย่างแผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I 1(0-3-2) 
01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I 2(2-0-4) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) 
02739111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1(- -) 
 รวม                                                                               19(- -) 

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II 1(0-3-2) 
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II 2(2-0-4) 
02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
02739141 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 1(- -) 
 รวม  19(- -) 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)     
02739231 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
02739261 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
02739311 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)              3(- -) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ                      3(- -) 
 วิชาเฉพาะเลือก                                                                        3(- -) 

รวม 18(- -) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 
02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 3(3-0-6) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ                     3(- -) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3(- -) 

รวม 18(- -) 
 
             ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1        จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)                    

02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
02739351 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
02739422 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
02739497 สัมมนา 1 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 3(-.-) 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร  

                                                             (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์) 1(-.-) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

รวม 17(- -) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02739323 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
02739352 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 
02739390 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
02739421 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I                                    1         
 รวม 17(- -) 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)                
02739426 อันตกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II 1 
 วิชาเฉพาะเลือก 6(- -) 
 วิชาเลือกเสรี 6(- -) 

รวม 16(- -) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2  จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02739490 สหกิจศึกษา 6 

รวม 6 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
พ.ศ. 2555 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2555 . 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Chemistry 
 

2. ชี่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) 
 ชื่อย่อ   วท.บ.(เคมี) 
 ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Chemistry) 
 ชื่อย่อ   B.S.(Chemistry) 
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  สาขาวิชาเคมี เป็นสาขาที่มีความส าคัญและเป็นพื้นฐานความรู้ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี นักเคมีมีบทบาทและปฏิบัติหน้าที่ในงาน
ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดการเพ่ือความ
เป็นอยู่ที่ดี องค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการวิจัยเพ่ิมพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ต้องมีการปรับปรุงและ
พัฒนาทั้งด้านความรู้และก าลังบุคลากรที่มีความรู้สูง วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีดังนี้ 
 3.1 เพ่ือผลิตนักเคมีที่มีความรู้ในวิชาการเคมีที่สามารถตอบสนองความต้องการบุคลากรของประเทศ 
 3.2 ปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาเคมี ให้ทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการในปัจจุบัน 
 

4.  แนวทางการประกอบอาชีพ 
 ภาครัฐ :ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ในหน่วยงานของกระทรวง กรม กอง
ต่างๆ  เป็นต้น 
 ภาครัฐวิสาหกิจ :นักวิชาการ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานของภาครัฐวิสาหกิจ เช่น 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ กรมสรรพาสามิต 
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เป็นต้น 
 ภาคเอกชน :นักวิชาการประจ าบริษัท นักวิจัยประจ าห้องปฏิบัติการ พนักงานแนะน าและขาย
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 
  5.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 142  หน่วยกิต 
 5.2 โครงสร้างหลักสูตร    
 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า              30     หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า       3       หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า         6       หนว่ยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า          7       หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า        12       หนว่ยกิต 
- กลุ่มวิชาพลศึกษา ไม่น้อยกว่า          2       หน่วยกิต 

 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า            106    หน่วยกิต 
- วิชาแกน                                                      28       หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะบังคับ                                            69        หน่วยกิต 
- วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า         9        หน่วยกิต 

 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า               6     หน่วยกิต 
 

            5.3 รายวิชา 
 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า                  30      หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า    3      หน่วยกิต 

เลือก 1 รายวิชาจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ 3(3-0-6) 

 (Food for Mankind) 
 01999012 สุขภาพเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 (Health for Life) 
 01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

 (New Age Information Management in Everyday Life) 
 01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

 (Mathematics and Computers in Everyday Life) 
 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 3(3-0-6) 

 (Concepts of Sciences and Philosophy) 
 01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0-6) 

 (Environment, Technology and Life) 
 

                     - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า                         6     หน่วยกิต 
เลือก 1 รายวิชาจาก 2 รายวิชาต่อไปนี้ 

 01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  3(3-0-6) 
 (The Art of Living with Others) 

 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 (Arts of Living) 

  และ เลือกอีก 1 รายวิชาจาก 4 รายวิชาต่อไปนี้  
    01999031 มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

  (The Heritage of World Civilizations) 
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01999032 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 
  (Thai Studies) 
01999034 ศิลปวิจักษณ์ 3(3-0-6) 
  (Art Perception) 
01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต 3(3-0-6) 
  (Music Culture in Life) 

 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า                          7      หน่วยกิต 
ให้เรียน  2  รายวิชาต่อไปนี้ 
01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด 1(1-0-2) 
  (The Use of Library Resources) 
01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
  (Psychology for Modern Life) 

                               และ เลือกอีก 1 รายวิชาจาก 3 รายวิชาต่อไปนี้  
                               01999041 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดี 3(3-0-6) 

  (Economics for Better Living) 
                               01999043 การคิดสร้างสรรค์เพ่ือการจัดการคุณค่า 3(3-0-6) 

  (Creativity for Value Management) 
                               01999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 

  (Man and Society) 
- กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า     12      หน่วยกิต 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  (Thai Language for Communication) 
...............  ภาษาต่างประเทศ 9( -  - ) 

- กลุ่มวิชาพลศึกษา ไม่น้อยกว่า        2      หน่วยกิต 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1,1(0-2-1) 
 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า               106      หน่วยกิต 
- วิชาแกน      28      หน่วยกิต 

01403113 เคมีทั่วไป I  3(3-0-6) 
    (General Chemistry I) 

 01403115 เคมีทั่วไป 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 ฟิสิกส์ทั่วไป I 3(3-0-6) 
 (General Physics I) 
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 01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II 3(3-0-6) 
 (General Physics II) 

 01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I 1(0-2-1) 
 (Laboratory in Physics I) 

 01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 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     หน่วยกิต 
 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  เคมีอินทรีย์ I 3(3-0-6) 

 (Organic Chemistry I) 
 01403224  เคมีอินทรีย์ II 3(3-0-6) 

 (Organic Chemistry II) 
 01403225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ I 1(0-3-2) 

 (Organic Chemistry Laboratory I) 
  01403226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ Il 1(0-3-2) 

 (Organic Chemistry Laboratory II) 
 01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี  2(0-6-3) 

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

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

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

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

 (Chemical Literature) 
 01403312 เคมีอนินทรีย์ I 4(4-0-8) 

 (Inorganic Chemistry I) 
 01403313 เคมีอนินทรีย์ II 3(3-0-6) 

 (Inorganic Chemistry II) 
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 01403321 เคมีอินทรีย์ III 3(3-0-6) 
 (Organic Chemistry III) 

 01403322 เคมีอินทรีย์ IV 3(3-0-6) 
 (Organic Chemistry IV) 

 01403323 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ III 2(0-6-3) 
 (Organic Chemistry Laboratory III) 

 01403331 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I 3(3-0-6) 
 (Instrumental Analysis I) 

 01403332 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II 2(2-0-4) 
 (Instrumental Analysis II) 

                           01403333  ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ                        2(0-6-3) 
 (Laboratory in Instrumental Analysis) 

 01403342 เคมีเชิงฟิสิกส์ III 3(3-0-6) 
 (Physical Chemistry III) 

 01403343 เคมีเชิงฟิสิกส์ IV 3(3-0-6) 
 (Physical Chemistry IV) 

 01403412 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 3(1-6-5) 
 (Inorganic Chemistry Laboratory) 

 01403497 สัมมนา 1 
 (Seminar) 
01403499  โครงงานวิจัยทางเคมี 2(0-6-3) 
  (Research Project in Chemistry) 
01417241 แคลคูลัส III 3(3-0-6) 
  (Calculus III) 
01420221 ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(3-0-6) 
  (Modern Physics) 
01420222 ฟิสิกส์ยุคใหม่ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
  (Laboratory in Modern Physics) 

 

- วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า                          9     หน่วยกิต 
  เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 

 01403325 หลักมูลของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Natural Products) 

 01403344 เคมีนิวเคลียร์และเคมีรังสี 2(2-0-4) 
 (Nuclear Chemistry and Radiochemistry) 

 01403345 การจ าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมี 3(2-3-6) 
 และวิศวกรรมเคมี  

 (Computer Simulation in Chemistry and Chemical    
Engineering) 

    01403361 กระบวนการผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 3(3-0-6) 
 (Hydrocarbon Processing) 
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                           01403365 เคมีพอลิเมอร์ I  3(3-0-6) 
 (Polymer Chemistry I) 

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

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

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

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

                             01403423การสังเคราะห์แบบใหม่และปฏิกิริยาของสารประกอบ 
 อินทรีย์ 3(3-0-6) 
 (Modern Synthesis and Reactions of Organic  
 Compounds) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 (Environmental Chemistry) 
 01403465 เคมีพอลิเมอร์ II 3(3-0-6) 

 (Polymer Chemistry II) 
 01403496 เรื่องเฉพาะทางเคมี 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Chemistry) 
 01403498 ปัญหาพิเศษ 1 

 (Special Problems) 
 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                          6      หน่วยกิต 
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ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชา 
เลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 8 หลัก  ดังนี้ 

เลขล าดับที่ 1-2 คือ 01 หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3-5 คือ 403 หมายถึง สาขาวิชาเคมี 
เลขล าดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นปี 

            เลขล าดับที่ 7 หมายถึง กลุ่มวิชาเคมีต่างๆ ดังนี้  
เลข 0 คือ กลุ่มวิชาเคมีส าหรับนิสิตที่ไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์ 
เลข 1 คือ กลุ่มวิชาเคมีทั่วไป และเคมีอนินทรีย์ 
เลข 2 คือ กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ 
เลข 3 คือ กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์ 
เลข 4 คือ กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 
เลข 5 คือ กลุ่มวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเคมีประยุกต์ 
เลข 6 คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
เลข 9 คือ กลุ่มวิชาสัมมนา เรื่องเฉพาะ ปัญหาพิเศษ โครงงาน 

เลขล าดับที่ 8 หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
 

6.  แผนการศึกษา 
 ปีท่ี 1ภาคการศึกษาที่ 1         จ านวนหน่วยกิต 

       (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01403113 เคมีทั่วไป 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 ฟิสิกส์ทั่วไป I    3(3-0-6) 
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I    1(0-2-1) 
 ภาษาต่างประเทศ    3( -  - ) 

 รวม         17(15-7-34) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2         จ านวนหน่วยกิต 
      (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด    1(1-0-2) 
01403115 เคมีทั่วไป II    3(3-0-6) 
01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน    1(0-3-2) 
01417112 แคลคูลัส II    3(3-0-6) 
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II    3(3-0-6) 
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II    1(0-2-1) 
01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 
ภาษาต่างประเทศ     3( -  - ) 

  รวม       19(16-7-36) 
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1      จ านวนหน่วยกิต 
   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01420221 ฟิสิกส์ยุคใหม่    3(3-0-6) 
01420222 ฟิสิกส์ยุคใหม่ภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 
01403223 เคมีอินทรีย์ I    3(3-0-6) 
01403225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ I    1(0-3-2) 
01403242 เคมีเชิงฟิสิกส์ I    4(3-3-8) 
01417241 แคลคูลัส III    3(3-0-6) 
01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม่    3(3-0-6) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 
ภาษาต่างประเทศ     3( -  - ) 
  รวม     23(15 -9 -34) 

 
 
 

  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2                    จ านวนหน่วยกิต 
   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01422111 หลักสถิต ิ    3(3-0-6) 
01403224 เคมีอินทรีย์ II    3(3-0-6) 
01403226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ II    1(0-3-2) 
01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี    2(0-6-3) 
01403233 หลักการของเคมีวิเคราะห์    3(3-0-6) 
01403243 เคมีเชิงฟิสิกส์ II    4(3-3-8) 
01403291 เอกสารเคม ี    1(1-0-2) 
ภาษาต่างประเทศ     3( -  - ) 
  รวม      20(13-12-33) 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1      จ านวนหน่วยกิต 
   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01402311 ชีวเคมี I    2(2-0-4) 
01402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 
01403312 เคมีอนินทรีย์ I    4(4-0-8) 
01403321 เคมีอินทรีย์ III    3(3-0-6) 
01403323 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ III    2(0-6-3) 
01403331 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I    3(3-0-6) 
01403342 เคมีเชิงฟิสิกส์ III    3(3-0-6) 

  รวม      18(15-9-35) 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2      จ านวนหน่วยกิต 
   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01402313 ชีวเคมี II    3(3-0-6) 
01403313 เคมีอนินทรีย์ II    3(3-0-6) 
01403322 เคมีอินทรีย์ IV    3(3-0-6) 
01403332 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II    2(2-0-4) 
01403333 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ    2(0-6-3) 
01403343 เคมีเชิงฟิสิกส์ IV    3(3-0-6) 
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (เลือก 1 รายวิชา ต่อไปนี้) 
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  หรือ 
01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต    3(3-0-6) 

 รวม        19(17-6-37) 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1      จ านวนหน่วยกิต 
   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01403497 สัมมนา    1 
01403412 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์    3(1-6-5) 
01999xxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3(3-0-6) 
01403xxx วิชาเฉพาะเลือก    6( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี    3( -  - ) 

   รวม  16( -  - ) 
 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2      จ านวนหน่วยกิต 
   (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

01403499 โครงงานวิจัยทางเคมี    2(0-6-3) 
01403xxx วิชาเฉพาะเลือก    3( -  - ) 
01999xxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    3( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี    3( -  - ) 
01999xxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3(3-0-6) 

  รวม  14( -  - ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 

พ.ศ. 2556 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ พ.ศ. 2556 . 
 

1.   ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Physics 
 

2.   ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 
ชื่อย่อ    วท.บ. (ฟิสิกส์)  
ชื่อเต็ม    Bachelor of Science (Physics) 
ชื่อย่อ    B.S. (Physics) 
 

3.   ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  องค์ความรู้ในวิชาฟิสิกส์เป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ  การเรียนรู้และความเข้าใจวิชาฟิสิกส์จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเข้าใจปรากฏการณ์และเรียนรู้ธรรมชาติ 
ต่อเนื่องไปถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยทางฟิสิกส์
ในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนมากมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีทางการแพทย์ พลังงานทดแทน การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น   ดังนั้นบัณฑิตในสายวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงควรต้องมีความรู้ฟิสิกส์เป็นพ้ืนฐานถึงระดับหนึ่ง   ขณะเดียวกันประเทศก็ควร
ต้องมีผู้รู้ทางฟิสิกส์ระดับสูงที่ทัดเทียมกับนานาชาติ   เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ในระดับสากลมา
ปรับใช้และเผยแพร่ในประเทศ เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศให้ทันกับ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 

 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้สามารถน าองค์
ความรู้ทางฟิสิกส์ที่ได้เรียนมาและจากการวิจัยไปประกอบวิชาชีพเพ่ือพัฒนาประเทศ ให้บรรลุผลตาม ปรัชญา/
ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อบทบาทในประชาคมอาเซียน และส่งเสริมให้นิสิตมีค่านิยมในการเรียนต่อระดับสูงทั้ง
ในสาขาฟิสิกส์และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

3.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา และสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ มีความเป็นผู้น า และมีจิตส านึกสาธารณะ 

3.2.2 มีความสามารถปรับตนให้เข้ากับสถานภาพทางสังคม ชุมชน และองค์กรที่สังกัดได้ดี 
เพ่ือที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากหลักสูตรไปประกอบอาชีพในสายงานระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ   อีกท้ังมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต 

3.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางฟิสิกส์ มีความสามารถและทักษะในการประยุกต์องค์
ความรู้ทางฟิสิกส์ไปใช้ในสาขาวิชาการและสาขาวิชาชีพต่างๆ สามารถติดตามความรู้และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพ่ือมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตและภาระกิจของตนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถ
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่างดี 
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4.   แนวทางการประกอบอาชีพ 
 4.1  นักฟิสิกส์ นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ 
 4.2  อาจารย์  
 4.3  นักมาตรวิทยา และผู้ควบคุมคุณภาพการผลิต 
 4.4  นักฟิสิกส์การแพทย์ และนักนิติวิทยาศาสตร์  
 4.5  นักอุตุนิยมวิทยา 
 4.6  พนักงานขายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และพนักงานสนับสนุนทางเทคนิค 
 4.7  โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบและนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 4.8  ผู้ประกอบกิจการ และประกอบวิชาชีพอิสระ อ่ืนๆ 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 
5.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า   134  หน่วยกิต 
5.2 โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย 

 (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า        30   หน่วยกิต 
 - กลุมวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา                                                   12 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                           3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     7 หน่วยกิต 
 - กลุมวิชาพลศึกษา  2 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า      98    หน่วยกิต 
 - วิชาแกน     28 หนวยกิต 
 - วิชาเฉพาะบังคับ                                           52 หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะเลือก                          ไม่น้อยกว่า          18 หนวยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 

             5.3 รายวิชา  
  (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า     30      หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6 หน่วยกิต 

 01418112  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
 01999212  แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา    3(3-0-6) 
 

  -กลุ่มวิชาภาษา        12 หน่วยกิต 
                   01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)               
  XXXXXXX  ภาษาต่างประเทศ 1  ภาษา     9( -  - ) 
  -กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       3 หน่วยกิต 
  01387101  ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน    3(3-0-6)  
  -กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       7 หน่วยกิต 
  01371111  สื่อสารสนเทศ      1(1-0-2) 
  01999041  เศรษฐศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิตที่ดี   3(3-0-6) 
  01999141  มนุษย์กับสังคม   
  -กลุ่มวิชาพลศึกษา       2 หน่วยกิต 
  01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1,1(0-2-1) 
   

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า     98    หน่วยกิต 
    -วิชาแกน   28 หน่วยกิต 
    01403113  เคมีทั่วไป I  3(3-0-6) 
    01403115  เคมีทั่วไป II  3(3-0-6) 
    01403118  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
    01417111  แคลคูลัส I  3(3-0-6) 
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    01417112  แคลคูลัส II  3(3-0-6) 
    01420111  ฟิสิกส์ทั่วไป I  3(3-0-6) 
    01420112  ฟิสิกส์ทั่วไป II  3(3-0-6) 
    01420113  ปฏิบัติการฟิสิกส์ I**  1(0-3-2) 
    01420114  ปฏิบัติการฟิสิกส์ II**  1(0-3-2) 
    01422111  หลักสถิต ิ  3(3-0-6) 
    01424111  หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 
    01424112  ชีววิทยาภาคปฏบิัติการ  1(0-3-2) 
 

    -วิชาเฉพาะบังคับ 52 หน่วยกิต 
    01417241  แคลคูลัส III  3(3-0-6) 
    01420211  กลศาสตร์ I**  3(3-0-6) 
    01420213  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ I  3(3-0-6) 
    01420221  ฟิสิกส์ยุคใหม่  3(3-0-6) 
    01420222  ฟิสิกส์ยุคใหม่ภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
    01420243  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  2(2-0-4) 
    01420244  อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
    01420247  มาตรวิทยาเบื้องต้น  2(2-0-4) 
    01420248  ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องต้น  1(0-3-2) 
    01420261  แม่เหล็กไฟฟ้า I  3(3-0-6) 
    01420262  แม่เหล็กไฟฟ้าภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
    01420311  ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ II  3(3-0-6) 
    01420321  กลศาสตร์ควอนตัม I  3(3-0-6) 
    01420331  อุณหพลศาสตร์  3(3-0-6) 
    01420332  กลศาสตร์สถิติ  3(3-0-6) 
    01420334  อุณหพลศาสตร์ภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
    01420363  ทัศนศาสตร์  3(3-0-6) 
    01420365  แม่เหล็กไฟฟ้า II  3(3-0-6) 
    01420366  ฟิสิกส์ของคลื่น**  3(3-0-6) 
    01420473  ฟิสิกส์ของของแข็ง I  3(3-0-6) 
    01420497  สัมมนา  1 
    01420499  โครงงานฟิสิกส์  3 
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     - วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกิต 
    แผนการเรียนแบบไม่มีสหกิจศึกษา ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเลือกในสาขาฟิสิกส์ รหัส 
01420xxx ระดับ 200 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ/หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องในคณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตรห์รือคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต ดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
    01420212  กลศาสตร์ II  3(3-0-6) 
    01420312  ทฤษฎีสัมพันธภาพ  3(3-0-6) 
    01420322  ฟิสิกส์ของโมเลกุล  3(3-0-6) 
    01420323  ทฤษฎีการวัดเชิงควอนตัม  3(3-0-6) 
    01420325  ฟิสิกส์ของอะตอม  3(3-0-6) 
    01420349  ฟิสิกส์ของตัวรับรู้  3(3-0-6) 
    01420361  ดาราศาสตร์เบื้องต้น I  3(3-0-6) 
    01420372  วัสดุศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
    01420374  ฟิสิกส์ของอัญมณี  3(3-0-6) 
    01411431  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ  3(3-0-6) 
    01202471  วิศวกรรมพอลิเมอร์  3(3-0-6) 
    01053351  หลักการออกแบบทางการบรรจุ  3(3-0-6) 
                    ฯลฯ 
    แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา     ให้นิสิตเลือกเรียน 
    01420490  สหกิจศึกษา*  6                   
และวิชาเลือกในสาขาฟิสิกส์ รหัส 01420xxx ระดบั 200 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ/หรือสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในคณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
   

   (3) หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า     6    หน่วยกิต      
   - วิชาเลือกเสรี  6( -  -  ) 
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ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา 
ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์จ านวน 8 หลัก มี
ความหมายดังนี้ 

เลขล าดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
เลขล าดับที่ 3-5 (420) หมายถึง สาขาวิชาฟิสิกส์ 
เลขล าดับที่ 6  หมายถึง ระดับชั้นปี 
เลขล าดับที่ 7  มีความหมายดังนี้ 
 0 หมายถึง กลุ่มวิชาส าหรับนิสิตนอกสาขาวิชาฟิสิกส์ 
 1 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ทั่วไป ฟิสิกส์ทฤษฎี ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์เชิงคลาสสิก 
 2 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์เชิงควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของนิวเคลียส 
 3 หมายถึง กลุ่มวิชาอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์สถิติ 
 4 หมายถึง กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มาตรวิทยา วิชาการเครื่องมือ 
 5 หมายถึง กลุ่มวิชาพลังงาน ธรณีฟิสิกส์ ฟิสิกส์ของสภาวะแวดล้อม 
 6 หมายถึง กลุ่มวิชาคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า นาทศาสตร์ ทัศนศาสตร์ ดาราศาสตร์ 
 7 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์ของของแข็ง วัสดุศาสตร์ 
 8 หมายถึง กลุ่มวิชาฟิสิกส์สุขภาพ ฟิสิกส์ชีวภาพ 
 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ และโครงงาน 
เลขล าดับที่ 8 หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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6. แผนการศึกษา 
    6.1 แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 
 

 ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1               จํานวนหนวยกิต  
             (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01387101 ศิลปะการอยูร่วมกับผูอ่ืน  3(3-0-6) 
 01403113 เคมีทั่วไป I  3(3-0-6) 
 01417111 แคลคูลัส I  3(3-0-6) 
 01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I  3(3-0-6) 
 01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I  1(0-3-2) 
 01999041 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดี  3(3-0-6) 
  ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3(  -   - ) 
   รวม  19( -  - ) 
 

 ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2                                                               จํานวนหนวยกิต  
                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01371111 สื่อสารสนเทศ  1(1-0-2) 
 01403115 เคมีทั่วไป II  3(3-0-6) 
 01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1(0-3-2) 
 01417112 แคลคูลัส II  3(3-0-6) 
 01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II  3(3-0-6) 
 01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II  1(0-3-2) 
 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3(  -  -  ) 
  รวม   19( -  - ) 

 
 

 ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1                                                                จํานวนหนวยกิต  
                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01417241 แคลคูลัส III  3(3-0-6) 
 01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(2-2-5) 
 01420211 กลศาสตร์ I  3(3-0-6) 
 01420221 ฟิสิกส์ยุคใหม่  3(3-0-6) 
 01420222 ฟิสิกส์ยุคใหมภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
 01420243 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  2(2-0-4) 
 01420244 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา  3 ( -  -  ) 
  รวม   20( -  -  ) 
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 ปที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 จํานวนหนวยกิต  
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420213 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ I 3(3-0-6) 
 01420247 มาตรวิทยาเบื้องต้น  2(2-0-4) 
 01420248 ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องต้น  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) 
 

 ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1                                                                จํานวนหนวยกิต  
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420311 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ II 3(3-0-6) 
 01420321 กลศาสตร์ควอนตัม I 3(3-0-6) 
 01420331 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 01420334 อุณหพลศาสตร์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 01420365 แมเหล็กไฟฟา II 3(3-0-6) 
 01420473 ฟิสิกส์ของของแข็ง I  3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -)  

  รวม   19( -  - ) 
 

 ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2                                                                จํานวนหนวยกิต  
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420366 ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6) 
 01420332 กลศาสตร์สถิติ 3(3-0-6) 
 01420363 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  -) 
  รวม  18( - - ) 
 

 ปที่ 4   ภาคการศึกษาที่ 1                                                                จํานวนหนวยกิต  
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420497  สัมมนา  1 

 วิชาเฉพาะเลือก  9( -  -  ) 
 วิชาเลือกเสรี  3( -  -  ) 
  รวม  13( -  -  ) 
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ปที่ 4    ภาคการศึกษาที่ 2                          จํานวนหนวยกิต    
                                                       (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

 01420499  ปัญหาพิเศษ 3 
 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 
  รวม  6( - - ) 

 
6.2 แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 
 ปที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1                                                                จํานวนหนวยกิต   
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน 3(3-0-6) 
 01403113 เคมีทั่วไป I 3(3-0-6) 
 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 
 01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I 3(3-0-6) 
 01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I 1(0-3-2) 
 01999041 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดี 3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  -  ) 
  รวม  19( -  - ) 

 
 ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2                                                                   จํานวนหนวยกิต     
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2) 
 01403115 เคมีทั่วไป II 3(3-0-6) 
 01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 
 01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป 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 3(  -  -  ) 
  รวม  19( - - ) 
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 ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1                          จํานวนหนวยกิต    
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01417241 แคลคูลัส III 3(3-0-6) 
 01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 01420211 กลศาสตร์ I 3(3-0-6) 
 01420221 ฟิสิกส์ยุคใหม 3(3-0-6) 
 01420222 ฟิสิกส์ยุคใหมภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 01420243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2(4-0-2) 
 01420244 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ 1(2-3-0) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(1-2-0) 
  ภาษาต่างประเทศ ภาษา 1 3( -  -  ) 
   รวม   20( - - ) 
   
 ปที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2                                                                จํานวนหนวยกิต  
                                                         (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420213 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร์ I 3(3-0-6) 
 01420247 มาตรวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 01420248 ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องต้น 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) 
 
 

 ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1                                                                จํานวนหนวยกิต  
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420311 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ II 3(3-0-6) 
 01420321 กลศาสตร์ควอนตัม I 3(3-0-6) 
 01420331 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 01420334 อุณหพลศาสตร์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 01420365 แมเหล็กไฟฟา II 3(3-0-6) 
 01420473 ฟิสิกส์ของแข็ง I 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(  -  -  ) 
   รวม  19( -  - ) 
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 ปที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2                                                                จํานวนหนวยกิต  
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420366 ฟิสิกส์ของคลื่น 3(3-0-6) 
 01420332 กลศาสตร์สถิติ 3(3-0-6) 
 01420363 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6) 
 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะเลือก 6(  -  -  ) 

  รวม  18( -  - ) 
 
 

 ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1                                                                จํานวนหนวยกิต  
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420490 สหกิจศึกษา 6 

  รวม  6 
 

 ปที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2                                                                จํานวนหนวยกิต  
                                                                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420497 สัมมนา 1 
 01420499  ปัญหาพิเศษ 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
 วิชาเลือกเสรี 6( -  - ) 
  รวม  13( -  - ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

พ.ศ. 2560 

 
 
 



 

184 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2560 . 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Microbiology 
 

2. ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
 ชื่อย่อ   วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 
 ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Microbiology) 
 ชื่อย่อ   B.S. (Microbiology) 
 

3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทางจุลชีววิทยา สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 2. เพ่ือปลูกฝังให้บัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

4. แนวทางประกอบอาชีพ 
 หน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจ เช่น อาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทาง                         
จุลชีววิทยาใน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิชาการเกษตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ 
และสถาบันวิจัยต่างๆ  
 หน่วยงานภาคเอกชน เช่น อาชีพนักวิจัย นักค้นคว้าผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่
ผลิต เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านอาหาร 
การเกษตร และเวชภัณฑ์ ผู้ช านาญการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พนักงานส่งเสร ิมการขายอาหารสารเคม ีและ
อ ุปกรณ ์ทางวิทยาศาสตร ์ผู้ประกอบการทางด้านจุลชีววิทยา อาหาร และการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับจุลชีววิทยา 
 แนวทางการศึกษาต่อ เช่น บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านจุลชีววิทยา สามารถศึกษาต่อในระดับสูง
ทางด้านจุลชีววิทยา ทางการแพทย์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ     
พันธุวิศวกรรม เป็นต้น 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร   
 5.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า          133     หน่วยกิต 
 5.2  โครงสร้างของหลักสูตร   
  (1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า                      30    หน่วยกิต 
        -  กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข     3           หน่วยกิต 
        -  กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   6    หน่วยกิต 
        -  กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร          13    หน่วยกิต 
        -  กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 5    หน่วยกิต 
        -  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์     3    หน่วยกิต 
  (2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                          97      หน่วยกิต 
        -  วิชาแกน      24   หน่วยกิต 
        -  วิชาเฉพาะบังคับ       52   หน่วยกิต 
        -  วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า   21   หน่วยกิต 
   (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                          6       หนว่ยกิต 
   (4)  หมวดฝึกงาน        ไม่น้อยกว่า                       120       ชั่วโมง 
 5.3  รายวิชา 
   (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไม่น้อยกว่า               30       หน่วยกิต 
    - กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข          3       หน่วยกิต  
       01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา       1(0-2-1) 
       01999033  ศิลปะการด าเนินชีวิต             3(3-0-6) 
       หมายเหตุ วชิาในกลุ่มสาระดีมีสุข ก าหนดให้นิสิตสาขาจุลชีววิทยา เรียน 4 หน่วยกิต 
     - กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ          6    หน่วยกิต 
       01132101  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่    3(3-0-6) 
       02717011  ตนและการพัฒนาตน    3(3-0-6) 
     - กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร     13     หน่วยกิต 
       01371111  สื่อสารสนเทศ                                            1(1-0-2 ) 
       01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
        01355xxx  วิชาภาษาอังกฤษ         9( - - ) 
      - กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    5      หนว่ยกิต 
       01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4) 
และเลือกเรียนอีก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    - กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์        3      หนว่ยกิต 
      เลือกเรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า                                97     หน่วยกิต 
    - วิชาแกน       24     หน่วยกิต 
   01403111  เคมีทั่วไป   4(4-0-8) 
   01403112  เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
   01417111  แคลคูลัส I   3(3-0-6) 
   01417112  แคลคูลัส II   3(3-0-6) 
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   01420113  ปฏิบัติการฟิสิกส์ I                           1(0-3-2) 
   01420114  ปฏิบัติการฟิสิกส์ II    1(0-3-2) 
   01420117  ฟิสิกส์พื้นฐาน I    2(2-0-4) 
   01420118  ฟิสิกส์พื้นฐาน II    2(2-0-4) 
   01422111  หลักสถิต ิ     3(3-0-6) 
   01424111  หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 
   01424112  ชีววิทยาภาคปฏบิัติการ   1(0-3-2) 
              - วิชาเฉพาะบังคับ  52  หน่วยกิต 
   01402311  ชีวเคมี I     2(2-0-4) 
   01402312  ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
   01402313  ชีวเคมี II     3(3-0-6) 
   01403221  เคมีอินทรีย์     4(4-0-8) 
   01403222  เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
   01403231  เคมีปริมาณวิเคราะห์    2(2-0-4) 
   01416311  หลักพันธุศาสตร์    3(3-0-6) 
   01416312  พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 
   01419211  จุลชีววิทยาทั่วไป    3(3-0-6) 
   01419213  จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ  2(0-6-3) 
   01419325  ราวิทยา     3(2-3-6) 
   01419341  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย   3(1-6-5) 
   01419351  สรีรวิทยาของจุลินทรีย์   3(2-3-6) 
   01419361  วิทยาภูมิคุ้มกัน    3(2-2-5) 
   01419371  ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์   3(3-0-6) 
   01419391  การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์  2(0-6-3) 
                  ทางเคมสี าหรับนักจุลชีววิทยา  
   01419411  การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์ 3(2-3-6) 
   01419424  วิทยาไวรัส 3(2-3-6) 
   01419497  สัมมนา     1 
   01419499  โครงงานจุลชีววทิยา    3(0-9-5) 
   01422431  สถิติทางชีววิทยา    3(3-0-6) 
   - วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า   21  หน่วยกิต 
          ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในสาขาจุลชีววิทยาในรหัส 01419xxx จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จาก
ตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
    01419372  ชีวสารสนเทศศาสตร์ส าหรับนักจุลชีววิทยา 2(1-2-3) 
     01419390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 
   01419412  จุลชีววิทยาวิเคราะห์    3(2-3-6) 
   01419413  การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์   3(2-3-6) 
   01419414  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา 1(1-0-2) 
   01419423  แอคติโนมัยซีท     3(2-3-6) 
   01419426  ชีววิทยาของเห็ด     3(2-3-6) 
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   01419427  ยีสต์และยีสต์เทคโนโลย ี    3(2-3-6) 
   01419428  ชีววิทยาและเทคโนโลยีของสาหร่ายขนาดเล็ก  3(2-3-6) 
   01419434  จุลชีววิทยาทางอาหาร    4(2-6-7) 
   01419435  จุลชีววิทยาของน้ านมและผลิตภัณฑ์นม           3(2-3-6) 
   01419436  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม    3(2-3-6) 
   01419438  จุลชีววิทยาเก่ียวกับอาหารหมัก   3(2-3-6) 
   01419462  จุลชีววิทยาทางการสุขาภิบาลอาหาร   3(3-0-6) 
   01419463  การเกิดโรคและโรคติดเชื้อ    3(2-3-6) 
   01419481  จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม    3(2-3-6) 
   01419482  จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ    3(2-3-6)
   01419483  การเสื่อมสภาพของวัสดุเนื่องจากจุลินทรีย์  3(2-3-6) 
   01419484  จุลชีววิทยาของการบ าบัดน้ าเสีย   3(2-3-6) 
   01419485  จุลินทรีย์ในดิน     3(2-3-6) 
   01419486  จุลชีววิทยาในแหล่งน้ า    3(2-3-6) 
   01419487  จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร    3(2-3-6) 
   01419488  นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์    3(2-3-6) 
   01419490  สหกิจศึกษา      6 
   01419496  เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยา     1-3 
 และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
   01008211  โรคพืชวิทยาเบื้องต้น     3(2-3-6) 
   01052212  อาหารและโภชนาการ    3(3-0-6) 
   01424281  พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   01008451  โรคพืชวิทยาระดับโมเลกุล    3(3-0-6) 
   01008468  เชื้อสาเหตุโรคพืช     3(3-0-6) 
   01052211  เคมีเชิงฟิสิกส์ทางอาหารขั้นมูลฐาน   3(3-0-6) 
    01052325  นวัตกรรมในการแปรรูปอาหาร    2(2-0-4) 
   01052341  มาตรฐานและกฎหมายอาหาร    2(2-0-4) 
   01052432  กระบวนการผลิตอาหาร    3(2-3-6) 
   01254311  จุลชีววิทยาประมง     3(2-3-6) 
   01402482  ชีวเคมีการเกษตร     3(3-0-6) 
   01403232  ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี   2(0-6-3) 
   01403432  หลักการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 1(1-0-2) 
   01403441  วัสดุนาโน          3(3-0-6) 
   01416424  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการถ่ายฝากยีนในพืช  3(1-6-5) 
   01416441  พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น    3(2-3-6) 
   01424311  ชีววิทยาอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 
   01424482  ชีววิทยาของมลพิษ     3(3-0-6) 
   01424483  อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ  4(4-0-8) 
   01424485  ชีวภัณฑ์ควบคุมทางการเกษตร และสาธารณสุข  3(3-0-6)
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       (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า         6     หน่วยกิต 
                (4) การฝึกงาน  ไม่น้อยกว่า                                        120     ชัว่โมง 
 
   ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

ประกอบด้วยเลข  8 หลัก มีความหมายดังนี้ 
  เลขล าดับที่ 1-2 (01)  หมายถึง วิทยาเขตบางเขน 
  เลขล าดับที่ 3-5 (419)  หมายถึง สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  เลขล าดับที่ 6  หมายถึง ระดับชั้นปี 
  เลขล าดับที่ 7     มีความหมายดังนี้ 
  1 หมายถึง  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา 
  2 หมายถึง  กลุ่มวิชาจุลินทรีย์ 
  3 หมายถึง  กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาด้านอาหารและอุตสาหกรรม 
  4 หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านอนุกรมวิธาน 
  5 หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านสรีรวิทยา 
  6 หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านการแพทย์ วิทยาภูมิคุ้มกัน และสาธารณสุข 
  7 หมายถึง  กลุ่มวิชาด้านพันธุศาสตร์ 
  8 หมายถึง  กลุ่มวิชาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
  9 หมายถึง  กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปัญหาพิเศษ โครงงาน 
      เลขล าดับที่ 8 หมายถึง  ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่ม 
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6. แผนการศึกษา  
6.1  แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1          จ านวนหน่วยกิต 
                 (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01420113  ปฏิบัติการฟิสิกส์ I      1(0-3-2) 
 01420117    ฟิสิกส์พื้นฐาน I       2(2-0-4) 
 01403111 เคมีทั่วไป I       4(4-0-8) 
 01403112 เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2) 
 01132101    ผู้ประกอบการรุ่นใหม่      3(3-0-6) 
 01999033 ศิลปะการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน        2(2-0-4) 
 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ       3( - - ) 
   รวม                  19( - - )  
หมายเหตุ การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต ให้ขึ้นอยู่กับระดับผลคะแนนภาษาอังกฤษที่สอบเข้าโดยทาง
กองบริการการศึกษาจะเป็นผู้ก าหนดระดับชั้นของวิชาเรียนที่เหมาะสมให้กับนิสิต 
 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2                                                               จ านวนหน่วยกิต    
                                                     (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ       3( - - ) 
 01424111 หลักชีววิทยา       3(3-0-6) 
 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2) 
 01371111  สื่อสารสนเทศ       1(1-0-2)   
 01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II      1(0-3-2) 
 01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II       2(2-0-4) 
 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 02717011 ตนและการพัฒนาตน      3(3-0-6) 
   รวม        18( - - ) 
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 ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1                                                              จ านวนหน่วยกิต    
                                       (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ       3( - - ) 
 01416311 หลักพันธุศาสตร์       3(3-0-6) 
 01416312 พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 
 01417111 แคลคูลัส I       3(3-0-6) 
 01419211 จุลชีววิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
 01419213 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ     2(0-6-3) 
   วิชาเลือกเสรี       3( - - ) 
   วิชากลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    3( - - ) 
   รวม        21( - - )  
 
 
 ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2                                                              จ านวนหน่วยกิต      
                                                                (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01403221 เคมีอินทรีย์       4(4-0-8) 
 01403222 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 
 01419341 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย     3(1-6-5) 
 01417112 แคลคูลัส II       3(3-0-6) 
 01419391  การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ทางเคมีส าหรับนักจุลชีววทิยา 2(0-6-3) 
 01422111 หลักสถิติ       3(3-0-6) 
   วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 
   รวม        19( - - )  
 
 
 ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 1                                                           จ านวนหน่วยกิต                            
                                                             (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01402311 ชีวเคมี I        2(2-0-4) 
 01402312 ชีวเคมี I ภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2) 
 01403231 เคมีปริมาณวิเคราะห์      2(2-0-4) 
 01419325 ราวิทยา        3(2-3-6) 
 01419371 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์     3(3-0-6) 
 01419411 การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์    3(2-3-6) 
   วิชากลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์     3(3-0-6) 
   วิชาเฉพาะเลือก       3( - - ) 
   รวม        20( - - )  
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ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 2                                                             จ านวนหน่วยกิต                             
                                                     (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01402313 ชีวเคมี II       3(3-0-6) 
 01419351 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์     3(2-3-6) 
 01419424 วิทยาไวรัส      3(2-3-6) 
 01422431 สถิติทางชีววิทยา      3(3-0-6) 
 01419361 วิทยาภูมิคุ้มกัน      3(2-2-5) 
   วิชาเฉพาะเลือก      3( - - ) 
   รวม       18( - - )  
 
 
ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาที่ 1                                                              จ านวนหน่วยกิต                          
                                                     (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01419414 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา   1(1-0-2) 
 01419497 สัมมนา        1 
   วิชาเฉพาะเลือก       8( - - ) 
   รวม        10( - - )  
 
หมายเหตุ รายวิชาโครงงานจุลชีววิทยา นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนได้ทั้งในภาคการศึกษาที่ 1 หรือภาค
การศึกษาท่ี 2  
 
 
ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาที่ 2                                                          จ านวนหน่วยกิต                  
                                                  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01419499 โครงงานจุลชีววิทยา      3(0-9-5) 
   วิชาเฉพาะเลือก      6( - - ) 
    รวม                   9( - - ) 
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6.2  แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา  
(ปีท่ี 1 ถึง ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ใช้เหมือนแผนส าหรับนิสิตที่ไม่เรียนสหกิจศึกษา) 
 
ปีท่ี 3   ภาคการศึกษาที่ 2                                                            จ านวนหน่วยกิต                           
                                                            (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01402313 ชีวเคมี II        3(3-0-6) 
 01419351 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์      3(2-3-6) 
 01419424 วิทยาไวรัส       3(2-3-6) 
 01422431 สถิติทางชีววิทยา       3(3-0-6) 
 01419361 วิทยาภูมิคุ้มกัน       3(2-2-5) 
 01419390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 
   วิชาเฉพาะเลือก       3( - - ) 
   รวม        19( - - )  
 
 
 ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาที่ 1                                                         จ านวนหน่วยกิต                                 
                                                          (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01419490 สหกิจศึกษา       6 
   รวม        6( - - )  
 
 
 ปีท่ี 4   ภาคการศึกษาที่ 2                                                          จ านวนหน่วยกิต                              
                                                           (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01419414 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา   1(1-0-2) 
 01419497 สัมมนา        1 
 01419499 โครงงานจุลชีววิทยา      3(0-9-5) 
   วิชาเฉพาะเลือก       7( - - ) 
    รวม               12( - - ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

พ.ศ. 2560 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2560 . 
 

1.  ช่ือหลักสูตร  
ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Applied Mathematics 
 

2.  ช่ือปริญญา  
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ชื่อย่อ วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

 ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Applied Mathematics)   
ชื่อย่อ B.S. (Applied Mathematics) 

 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได ้

3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถคิด  วิเคราะห์กระบวนการต่างๆ  โดยใช้หลักตรรกวิทยาได้ 
3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถเรียนรู้ศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยตัวเอง   
 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 
ภาครัฐ: ครู  อาจารย์  นักวิชาการ  นักวิจัย  และนักคณิตศาสตร์ในหน่วยงานของกระทรวง กรม   

กอง  ต่างๆ  เป็นต้น 
ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน: นักวิชาการ  นักวิจัย  อาชีพอิสระ และนักคณิตศาสตร์ในหน่วยงาน 

รัฐวิสาหกิจ  เช่น  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี นักวิชาการประจ าบริษัท เป็นต้น 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 
     5.1 จ านวนหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 
     5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า   5  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                13 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 

1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า   90  หน่วยกิต 

  2.1 วิชาแกน        29  หน่วยกิต 
  2.2 วิชาเฉพาะบังคับ        46  หน่วยกิต 
   2.3 วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
    3.  หมวดวิชาเสรี   ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
      5.3 รายวิชาในหลักสูตร 

          1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
                1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข    ไม่น้อยกว่า    5  หน่วยกิต 
        -  กิจกรรมพลศึกษา                         1( -  - ) 

           และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข 

   1.2 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร                    13 หน่วยกิต 
        -  วิชาภาษาไทย     3( - - ) 
        -  วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา     9( - - ) 
        -  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์     1( - - ) 
   1.3 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ    ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต 
                                 ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป          

กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 
   1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
         -  01999111  วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน     2(2-0-4) 
                                                 (Knowledge of the Land) 

            และให้นิสิตเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

                       1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์      ไม่น้อยกว่า   3   หน่วยกติ 
                                 ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป         

กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 
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       2.  หมวดวิชาเฉพาะ              ไม่น้อยกว่า   90   หน่วยกิต 
          2.1  วิชาแกน                       29   หน่วยกิต 

01403114  ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป   1(0-3-2) 
   (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 
01403117  หลักมูลเคมีทั่วไป     3(3-0-6) 
   (Fundamentals of General Chemistry) 

 01420113  ปฏิบัติการฟิสิกส์ I    1(0-3-2) 
   (Laboratory in Physics I) 
 01420114  ปฏิบัติการฟิสิกส์ II        1(0-3-2) 
   (Laboratory in Physics II) 
 01420117  ฟิสิกส์พื้นฐาน I     2(2-0-4) 
   (Basic Physics I) 
 01420118  ฟิสิกส์พื้นฐาน II     2(2-0-4) 
   (Basic 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) 
 02731111  แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร    3(3-0-6) 
      (Calculus of One Variable) 
  02731112   แคลคูลัสหลายตัวแปร I    3(3-0-6) 
   (Calculus of Several Variables I) 

02731141  การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
   (Mathematical Proofs) 

 02739111  คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 
   (Computer  and Information  System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ 46 หน่วยกิต 
02739211  หลักการเขียนโปรแกรม    3(2-2-5) 
   (Principles  of  Programming) 

02731151  วิยุตคณิต     3(3-0-6) 
  (Discrete  Mathematics) 
 
 



 

197 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

02731211  แคลคูลัสหลายตัวแปร II    3(3-0-6) 
   (Calculus of Several Variables II)  

02731221  พีชคณิตเชิงเส้น     3(3-0-6) 
   (Linear  Algebra) 

02731231  สมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 
   (Differential Equations) 

02731232  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
(Mathematical  Modeling) 

02731261           หลักการประกันภัย    3(3-0-6) 
                     (Principles of Insurance) 

02731271  ทฤษฎีกราฟและการประยุกต ์   3(3-0-6) 
  (Graph Theory and Applications) 

02731321  ก าหนดการเชิงเส้น    3(3-0-6) 
   (Linear Programming) 

02731341  การวิเคราะห์เชิงจริง    3(3-0-6) 
   (Real Analysis) 

02731342  ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3(3-0-6) 
(Probability Theory)  

02731361  คณิตศาสตร์การเงิน     3(3-0-6) 
   (Financial Mathematics) 

 02731371  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I    3(3-0-6) 
   (Numerical Analysis I) 

 02731372  โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
    (Mathematical  Packages) 

02731497  สัมมนา      1   
   (Seminar) 

02731499            โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์   3 
   (Applied Mathematics Project) 

2.3  วิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    ให้นิสิตเลือกเรียนดังตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 

02731262  คณิตศาสตร์ธุรกิจ    3(3-0-6) 
   (Business Mathematics) 

02731322  พีชคณิตนามธรรม    3(3-0-6) 
   (Abstract Algebra) 
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02731323  พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข    3(3-0-6) 
   (Numerical  Linear Algebra)  

02731331  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3(3-0-6) 
   (Partial Differential Equations) 

02731343  ทฤษฎีจ านวน     3(3-0-6) 
   (Number  Theory)  
02731344           ทฤษฎีเซต         3(3-0-6) 

    (Set Theory) 
02731351  คณิตศาสตร์เชิงการจัด    3(3-0-6) 
   (Combinatorial Mathematics) 

02731362             คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันชีวิต            3(3-0-6)  
                     (Mathematics of Life Contingency) 

    02731363   คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันวินาศภัย  3(3-0-6)  
                     (Mathematics for Casualty Insurance) 

    02731373            การวิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณด้วยโปรแกรม    3(2-2-5) 
                               ส าเร็จรูปทางสถิติ    

                     (Data Analysis and Computing with  
  Statistical Packages) 

02731374  ฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน    3(3-0-6) 
   (Function of a Complex Variable) 

02731390  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
    (Cooperative Education Preparation) 

02731441  การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน    3(3-0-6) 
   (Functional  Analysis) 

02731471  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข II    3(3-0-6) 
   (Numerical Analysis II) 
02731472  การแปลงฟูเรียร์     3(3-0-6) 
   (Fourier Transforms) 

02731473  ฟังก์ชันพิเศษและการประยุกต ์   3(3-0-6) 
   (Special Functions and Applications)  

02731474  ทฤษฎีรหัส     3(3-0-6) 
   (Coding Theory)                  

02731475     ทฤษฎีเกม     3(3-0-6) 
   (Game  Theory)  
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 02731490      สหกิจศึกษา      6  
                         (Co-operative Education) 

02731496 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์             3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied  Mathematics)  

  02739221       พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3(3-0-6) 
 (Electronic Commerce) 

 02739241 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 
 (Internet Technology) 

 02739322 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 
 (Management Information System) 

 02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Programming) 

 02739342 คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับงานสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Computer Graphic Applications for Information) 

 02739346 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางท าการ 3(3-0-6) 
 (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                  ไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต 
6. แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4) 
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I    1(0-3-2) 
01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I     2(2-0-4) 
02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร    3(3-0-6) 
02731141 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
02739111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  3( -   - ) 
  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1( -   - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( -   - ) 
                   รวม             19( -   - ) 
 
 
 
 
 

 



 

200 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II    1(0-3-2) 
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II     2(2-0-4) 
02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I    3(3-0-6) 
02731151 วิยุตคณิต     3(3-0-6) 
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม    3(2-2-5) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   3( -   - ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกิจกรรมพลศึกษา   1( -  -  ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  3( -   - ) 
   รวม              19( -   - ) 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป    1(0-3-2) 
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป     3(3-0-6) 
01424111 หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 
02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร  II    3(3-0-6) 
02731231 สมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 

   วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาภาษาไทย   3( -   - ) 
รวม             17( -   - ) 

 
ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01422111 หลักสถิต ิ     3(3-0-6) 
02731221 พีชคณิตเชิงเส้น     3(3-0-6) 
02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
02731261       หลักการประกันภัย    3(3-0-6) 
02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต ์   3(3-0-6) 

        วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  3( -   - ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   1( -   - ) 

   รวม             19( -   - ) 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02731321 ก าหนดการเชิงเส้น    3(3-0-6) 
02731341 การวิเคราะห์เชิงจริง    3(3-0-6) 

          02731342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3(3-0-6) 
02731371 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I    3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี     3( -  - ) 
   รวม             15( -   - )  
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02731361 คณิตศาสตร์การเงิน    3(3-0-6) 
02731372 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
02731497 สัมมนา       1 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( -  -  ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  3( -   - ) 

  วิชาเฉพาะเลือก     3( -  -  ) 
   รวม             16( -  -  ) 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02731499 โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์   3( -  - ) 
  วิชาเฉพาะเลือก     6( -  - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( -  - ) 
  รวม              12( -  - ) 

 
ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  วิชาเฉพาะเลือก     6( -  -  ) 
  วิชาเลือกเสรี     3( -  -  ) 

   รวม      9( -  -  ) 
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แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน    2(2-0-4) 
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I    1(0-3-2) 
01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I     2(2-0-4) 
02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร    3(3-0-6) 
02731141 การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
02739111 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์  3( -   - ) 
  วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1( -   - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1( -   - ) 
                   รวม             19( -   - ) 
 
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II    1(0-3-2) 
01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II     2(2-0-4) 
02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I    3(3-0-6) 
02731151 วิยุตคณิต     3(3-0-6) 
02739211 หลักการเขียนโปรแกรม    3(2-2-5) 

วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   3( -   - ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกิจกรรมพลศึกษา   1( -  -  ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  3( -   - ) 
   รวม              19( -   - ) 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป    1(0-3-2) 
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป     3(3-0-6) 
01424111 หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 
02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร  II    3(3-0-6) 
02731231 สมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 

   วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาภาษาไทย   3( -   - ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( -  - ) 
รวม             20( -   - ) 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
01422111 หลักสถิต ิ     3(3-0-6) 
02731221 พีชคณิตเชิงเส้น     3(3-0-6) 
02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
02731261       หลักการประกันภัย    3(3-0-6) 
02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต ์   3(3-0-6) 

        วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  3( -   - ) 
  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   1( -   - ) 

   รวม             19( -   - ) 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02731321 ก าหนดการเชิงเส้น    3(3-0-6) 
02731341 การวิเคราะห์เชิงจริง    3(3-0-6) 

          02731342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3(3-0-6) 
02731371 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I    3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี     3( -  - ) 
   รวม             15( -   - )  
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02731361 คณิตศาสตร์การเงิน    3(3-0-6) 
02731372 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร ์  3(2-2-5) 
02731497 สัมมนา       1 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3( -  -  ) 
วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  3( -   - ) 

  วิชาเฉพาะเลือก     3( -  -  ) 
    รวม                                 16( -  -  ) 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 1 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

02731490 สหกิจศึกษา      6  
  รวม                6 

 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่ 2 จ านวนหน่วยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
02731499 โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์    3 
  วิชาเลือกเสรี      3( -  -  ) 

วิชาเฉพาะเลือก      6( -  -  ) 
   รวม               12( -  -  ) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
* วิชาเปิดใหม่, ** วิชาปรับปรุง 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01355) 
01355116** ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น                           3(3-0-6)  

        (Introduction to English Grammar and Structure) 
  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับโครงสร้างภาษาอังกฤษในขั้นที่ 
สูงขึน้ 

Basic English grammar in preparation for English structure at a higher level. 
         
           01355117   ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
         (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

 การฟังและการพูดหัวข้อที่หลากหลาย แสดงความคิดเห็นสั้นๆ เน้นความคล่อง 
ในการพูด และการจับใจความในการฟัง  
 Listening and speaking on various topics. Expressing brief opinions and 

           focusing on fluency and listening comprehension. 
                 
           01355118** ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6) 
         (Introduction to English Reading and Writing Skills) 
         วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355116   

การอ่านและการเขียนหัวข้อ  ใจความส าคัญ  และรายละเอียดของเรื่อง การแนะน า  
รูปแบบประโยคและการเขียนเค้าโครง การเขียนย่อหน้าพ้ืนฐาน 

Reading and writing topics, main ideas, and supporting details of texts. 
Introducing sentence patterns and writing outlines.  Basic paragraph writing. 

 

 

01355211**โครงสร้างภาษาอังกฤษ                                3(3-0-6) 
       (English Structure) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355116 
                วิเคราะห์ประเภททางไวยากรณ์ของค า และความแตกต่างทางโครงสร้างของวลีและ
ประโยค   หน้าที่ของส่วนประกอบหลักและส่วนขยายในโครงสร้างประโยค  วิเคราะห์โครงสร้างวลี
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   โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นสูง                               3(3-0-6) 
(Advanced English Structure) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355211 
วิเคราะห์รูปและหน้าที่ของส่วนประกอบในประโยค และโครงสร้างของประโยคพ้ืนฐาน

และประโยคซับซ้อนชนิดต่าง ๆ การน าทฤษฎีวากยสัมพันธ์มาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
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   การอ่านภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
  (English Reading) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355118  
 เทคนิควิธีในการพั้นาทักษะการอ่านให้เกิดความเข้าใจในระดับย่อหน้า และความสัมพันธ์   

ระหว่างใจความหลักและรายละเอียด การขยายวงศัพท์และทักษะการเดาค าศัพท์ การใช้พจนานุกรม 
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)  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355118  

                  การเขียนย่อหน้าที่สละสลวย การเตรียมโครงร่างส าหรับเรียงความ การเขียน 
บทน า เนื้อเรื่อง และบทสรุป การเขียนเรียงความขนาดสั้นในรูปแบบและหัวข้อที่หลากหลาย เน้นการ
เสนอความคิดอย่างมีเหตุผลและการใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม 

                           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** ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 
         (Integrated English Reading and Writing Skills) 
         วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355221 และ 01355231 

  บูรณาการทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง เทคนิคการ 
อ่านที่เหมาะสมกับความเรียงที่มีโครงสร้างทางวาทศาสตร์ต่างๆกัน การย่อความเรียงเรื่องที่อ่านและ
การสังเคราะห์ข้อมูล การเลือกหัวข้อการเขียน การเตรียมโครงร่าง การเขียนเรียงความขนาดสั้นโดย
น าข้อมูลที่หลากหลายจากการอ่านมาเขียน 

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** การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ                     3(3-0-6) 
         (English Listening-Speaking) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355117  
  การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์หลากหลาย  โดยเน้นศัพท์  ส านวนที่   

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

expressions appropriate for each situation including meetings and discussions. 

01355251** ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุร                                        3(3-0-6) 
                 (Communicative Business English) 
                 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355118 

                   ทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานที่ท างาน โดยเน้นการสนทนาทางธุรกิจใน
หัวข้อต่างๆ การจัดและนัดหมายการประชุม การแบ่งงาน การสื่อสารข้ามวั้นธรรม การอ่านบทความ
ทางธุรกิจด้านต่างๆ 
         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. 
01355252   การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                  3(3-0-6) 
                 (Business English Writing) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355118 

                  การเขียนจดหมายโต้ตอบแบบต่างๆ รายงานการประชุม บันทึกข้อความ ข่าว
ประชาสัมพันธ์ แผนงานทางธุรกิจ และสรุปบทความทางธุรกิจ 

          Writing various types of correspondence, minutes of meetings, memos, 
press releases, business plans and summary of business articles. 
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01355253** ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการโลจิสติกส์         3(3-0-6) 

        (English for Logistics Management) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :    01355118  

                 บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อสื่อสารในธุรกิจภาค
บริการขนส่งล าเลียงสินค้า การสื่อสารระหว่างองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารคลังสินค้า
และการจัดเก็บ 

Integrating listening, speaking, reading and writing skills in logistic 
business. Effective communication between organizations for inventory and 
warehouse management. 

 
01355254*  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการค้าระหว่างประเทศ             3(3-0-6) 

        (English for International Trade Communication) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :    01355118  

                 บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การอ่านเอกสารและกรอกแบบฟอร์มที่ใช้ในธุรกรรมส่งออกและน าเข้าสินค้า การเขียนใบสั่ง
สินค้า ใบเรียกเก็บเงิน จดหมายตามหนี้การค้า การสนทนาซึ่งหน้า การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียน
โต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อด าเนินธุรกรรมระหว่างประเทศและการจัดส่งสินค้า 

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. 
01355255* ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ         3(3-0-6) 

         (English for International Trade Negotiation) 
       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :    01355118 

บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ การต่อรองเงื่อนไขทางการค้าและ
เจรจาข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยวิธีสนทนาซึ่งหน้า สนทนาทางโทรศัพท์ การเขียน
โต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การร่างข้อเสนอและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ  

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.  
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01355256   ภาษาอังกฤษเพื่องานวารสารศาสตร์                  3(3-0-6) 
(English for Journalism) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01355118  

  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานวารสารศาสตร์ การเขียนข่าว 
บทความ และบทความพิเศษในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร การท าโครงงานด้านวารสารศาสตร์ 

 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   ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์และโฆษณา       3(3-0-6) 

(English for Public Relations and Advertising) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :    01355118  

  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานประชาสัมพันธ์และโฆษณา    การ
เขียนชื่อเรื่อง หัวข้อ สโลแกน และวลีในการโฆษณาและเอกสารด้านการประชาสัมพันธ์    การพั้นา
กลวิธีในการพูดสื่อสารเพ่ืองานประชาสัมพันธ์และโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   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.  
01355258  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางโทรทัศน์และวิทยุ        3(3-0-6) 

(English for Television and Radio Communication) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355118  

  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารทางโทรทัศน์       และ
วิทยุ เทคนิคการพูดสื่อสาร การน าเสนอเอกสาร และการประกาศข่าว                          

                          English language skills required to perform the tasks related to television  
           and radio communication: oral communication techniques; documentary  
           presentation and news announcement.            
 

 01355259*  ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการส านักงาน       3(3-0-6) 
       (English for Office Management) 
       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355118 

      ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการส านักงาน 
การมอบหมายและการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี การน าเสนอข้อมูลส านักงานด้วยกราฟ
และแผนภูมิ การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อติดต่อนัดหมาย 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. 
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          01355261** การแปลจากอังกฤษเป็นไทย                           3(3-0-6) 
            (Translation from English into Thai) 
        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355211 

   การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในด้านไวยากรณ์
และความหมาย การตีความภาษาอังกฤษในระดับค า วลี และประโยค เพ่ือแปลเป็นภาษาไทยที่
เหมาะสม 

Comparison of grammatical and lexical differences between English  
and Thai. Interpreting the English words, phrases, sentences for translating into 
appropriate Thai. 
01355271** ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานภาคพื้นและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน   3(3-0-6)   
                (English for Ground and Flight Attendants) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355118 
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานต้อนรับบน

เครื่องบิน การอ่านเอกสารเฉพาะทางที่เก่ียวข้องกับธุรกิจการบิน การพูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ          

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** ภาษาอังกฤษส าหรับมัคคุเทศก์         3(3-0-6) 

        (English for Tourist Guides) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355118 
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานมัคคุเทศก์ทางด้านศาสนา วั้นธรรม ธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวิถีชีวิตไทย 
English used by tourist guides concerning religion, culture, customs, 

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

01355274** ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม          3(3-0-6) 
        (English for Hotel Business) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355118 
 การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและเนื้อหาที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

อุตสาหกรรมการโรงแรม  
  The integration of English language skills and content required to perform 

the tasks related to hotel industry business.     
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01355276** ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                    3(3-0-6) 
         (English for Tourism) 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355118 
ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว พาหนะในการเดินทาง ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกินและการจับจ่าย เทศกาลและ
งานต่างๆ การจัดทัวร์ และการวางแผนก าหนดการเดินทาง การพั้นากลวิธีในการพูดสื่อสาร เพ่ืองาน
ด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 

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  * ภาษาอังกฤษเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ              3(3-0-6) 
         (English for International Relations) 

       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355118 
ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อการสื่อสารในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ 

  การให้บริการทางการทูต การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของโลก การด าเนินการและให้ข้อมูล 
            เกี่ยวกับการท าวีซ่าและกงศุล  

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) 
         วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355118 

แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องระบบภาษาอังกฤษ เสียงและระบบเสียง โครงสร้างค าและการ
สร้างค า โครงสร้างวลีและประโยค และความหมาย 

 Fundamental concepts of the English language system: sounds and 
sound patterns; word structure and word formation; phrase and sentence structure; 
and meaning. 

           01355331**ทักษะรวมทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง                 3(3-0-6) 
        (Advanced Integrated English Reading and Writing Skills) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355232  
บูรณาการทักษะการอ่านและการเขียนในระดับสูง การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ การ

เขียน   เรียงความขั้นสูง โดยเน้นการรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม 
              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  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมนุมชน                           3(3-0-6) 

       (Public Speaking in English) 
       วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355241 

การกล่าวค าปราศรัย การโต้วาที การอภิปรายกลุ่มและการพูดเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือ
จุดประสงค์และเป้าหมายต่างๆ 

Delivering speeches, holding debates and panel discussions and a variety 
of speeches in English for different purposes. 

 
 

          01355353*  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  3(3-0-6)  
                          (English for Intercultural Communication in ASEAN Economic 
Community) 

      วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355118 
 การพั้นาความสามารถในการสื่อสารข้ามวั้นธรรมผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ    ทักษะ

ภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารข้ามวั้นธรรมที่จ าเป็น เพ่ือการสื่อสารระหว่างประเทศ    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*  ทักษะการเขียนบทภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสารคดีเป็นภาษาอังกฤษ       3(3-0-6)  

(English Script Writing Skills for Film, Television and Documentary) 
        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355331 
                 ทักษะภาษาอังกฤษซึ่งใช้ในการเขียนบทภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และสารคดี         
 การเขียนเรื่องย่อ และบทภาพยนตร์ขนาดสั้น รายการโทรทัศน์ และสารคดีเป็นภาษาอังกฤษ 

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** การแปลจากไทยเป็นอังกฤษ                 3(3-0-6) 
             (Translation from Thai into English) 
         วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355211 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในด้านไวยากรณ์และความหมาย  
การตีความภาษาไทยในระดับค าวลี และประโยค เพ่ือแปลเป็นภาษาอังกฤษที่เหมาะสม 

 
                            Comparison of grammatical and lexical differences between Thai  

and English.  Interpreting the Thai words, phrases, sentences for translating into 
appropriate English. 
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01355363** การแปลข้ันสูงจากอังกฤษเป็นไทย                       3(3-0-6) 
    (Advanced Translation from English into Thai) 
    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355261 

การแปลจากเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่แสดงให้เห็นแนวคิดต่างๆ ในการแปล ได้แก่ 
การแปลเทียบเท่า ระดับการตีความ และความถูกต้องในการแปล 
Translation of texts from English into Thai exemplifying concepts in translation: translation 
equivalence; levels of interpretation; accuracy in translation. 
 

01355364** การแปลข้ันสูงจากไทยเป็นอังกฤษ                           3(3-0-6) 
                            (Advanced Translation from Thai into English) 
                            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355362 

การแปลจากเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษที่แสดงให้เห็นแนวคิดต่างๆ ในการแปล ได้แก่ 
การแปลเทียบเท่า ระดับการตีความ และความถูกต้องในการแปล 
Translation of texts from Thai into English exemplifying concepts in translation: 

translation equivalence; levels of interpretation; accuracy in translation. 
 
     01355365** การแปลด้านสื่อสารมวลชน                  3(3-0-6) 

       (Translation in Mass Communication) 
                            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355261 และ 01355362 

                 การแปลเอกสารด้านสื่อสารมวลชน โดยเน้นความถูกต้องและส านวนการแปลที่
เหมาะสม 

  Translation of texts in mass communication with emphasis on precise  
            translation and appropriate style. 
 
            01355366**การแปลด้านพาณิชยศาสตร์           3(3-0-6) 
                            (Translation in Commerce) 
                            วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355261 และ 01355362 

       การแปลเอกสารด้านพาณิชยศาสตร์ โดยเน้นความถูกต้องและส านวนการ 
             แปลที่เหมาะสม 
 

    Translation of texts in commerce with emphasis on precise translation 
             and appropriate style. 
 
            01355367**  การแปลด้านวิทยาศาสตร์                           3(3-0-6)          
                              (Translation in Science) 
                              วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355261 และ 01355362 

 การแปลเอกสารด้านวิทยาศาสตร์ โดยเน้นความถูกต้องและส านวนการแปลที่         
เหมาะสม 

        Translation of texts in science with emphasis on precise translation   
and appropriate style. 
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             01355368**  การแปลด้านนิติศาสตร ์                        3(3-0-6) 
                               (Translation in Law)  
                               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355261 และ 01355362 

    การแปลเอกสารด้านนิติศาสตร์ โดยเน้นความถูกต้องและส านวนการแปลที่  
     เหมาะสม 

                  Translation of texts in law with emphasis on precise translation and 
appropriate style. 
 

            01355369**  การแปลด้านวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 
                              (Translation in Culture) 
                              วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355261 และ 01355362 

การแปลบทความและสารคดีเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศาสนา วั้นธรรมและศิลปะ โดยเน้น 
             ความถูกต้องและส านวนการแปลที่เหมาะสม 

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)  
          วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355281 

    แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษ การฝึกและการพั้นาทักษะการ  
ออกเสียงของผู้เรียน การน าทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

Fundamental concepts of the sound system of English. Practicing and  
developing students’ English pronunciation skills. Application of English 
pronunciation skills in daily life. 

 

           01355383** ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา     3(3-0-6) 
                  (English Varieties and Cultures of English Native Speakers) 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :   01355331 
ประวัติและวิวั้นาการของภาษาอังกฤษตั้งแต่ภาษาอังกฤษโบราณจนถึง   

ภาษาอังกฤษสมัยใหม่เพ่ือเป็นพื้นฐานชองความเข้าใจภาษาอังกฤษแต่ละแบบในปัจจุบัน การ
วิเคราะห์ภาษาอังกฤษด้านการออกเสียง การสะกดค า ไวยากรณ์ และค าศัพท์ในบริบทของการใช้
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย และ
ภาษาอังกฤษแบบนิวซีแลนด์ การน าเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับสังคมและวั้นธรรมของ
ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

                            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. 
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01355390   การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ความรู้
พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษย
สัมพันธ์ การพั้นาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ 
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) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355331 
ฝึกการใช้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง โดยอาศัยการสร้าง  

สถานการณ์ในสภาพที่คล้ายความเป็นจริง การอภิปราย จดรายงานการประชุม ค้นคว้าข้อมูล ท า
รายงานปากเปล่า และเขียนรายงาน  

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 ** ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและการศึกษาต่อ        3(3-0-6) 

        (English for Job Application and Further Studies)  
        วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355331 

        บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาต่อ การค้นคว้า 
ข้อมูล การกรอกใบสมัคร การเขียนประวัติย่อ จดหมายน า และเรียงความที่ใช้สมัครศึกษาต่อโดยเน้น
รูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสม การเตรียมตัวเพ่ือสัมภาษณ์งาน 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   การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องต้น         3(3-0-6)  
         (Introduction to Research Writing in English) 
                           วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  01355331 

การเขียนทางวิชาการเบื้องต้นส าหรับเขียนงานวิจัยขนาดเล็กเป็นภาษาอังกฤษ การ   
ฝึกการจดบันทึก การเรียบเรียงข้อความ และการสรุปความ การเขียนหัวเรื่องงานวิจัย 

การระบุที่มาของปัญหา และการเขียนโครงงานวิจัย 
Basic academic writing for small-scale research project in English.  
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Practicing note taking, paraphrasing, and summarizing. Writing research topics, stating 
the problems, and writing a research proposal.  

  
          01355443     ทักษะการน าเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
          (Project Presentation Skills in English)  
                   วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01355341 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ รูปแบบการน าเสนอ และโครงสร้างของ 
การน าเสนอโครงงาน ทักษะการพูดโน้มน้าว การใช้เหตุผล การใช้ภาษาท่าทาง ในการสื่อความหมาย
และการใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอ  

      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. 

 
01355490    สหกิจศึกษา                 6 
  (Cooperative Education) 

                การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย   
           ตลอดจนการจัดท ารายงานและการน าเสนอ 

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 หัวเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละ 
ภาคการศึกษา 
                 Selected topics in English at the bachelor’s degree level. Topics are  
subject to change each semester.  
 

01355498   ปัญหาพิเศษ                                                    1 - 3 
                           (Special Problems) 
                   การศึกษาค้นคว้าทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

                            Study and research in English at the bachelor’s degree level and   
compile  into a written report. 
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รายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบริการ 
ส าหรับนิสิตที่ไม่ได้ใช้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
ตั้งแต่รหัส 59 เป็นต้นไป 

(01355) 
 

01355111  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  I (Foundation English I)                        3(3-0-6) 
       พ้ืนฐาน   :  ก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

                 โครงสร้างที่ส าคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กัน    
ทั้ง 4 ทักษะ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้อง 

       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   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II (Foundation English II)                      3(3-0-6) 
                 พ้ืนฐาน  :  01355111 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
                 โครงสร้างที่ส าคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับที่มีความยากข้ึน 

 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   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III   (Foundation English III)                  3(3-0-6) 
พ้ืนฐาน   :  01355112 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

      การฝกทักษะการสื่อสาร ดานการอาน เขียน ฟง และพูด ในบริบททางวิชาการ การอภิปราย และ
การ น าเสนอประเด็นจากบทคัดสรร 

Practice of communication skills: reading, writing, listening and speaking in 
academic contexts. Discussion and presentation of issues based on selected texts. 

 

01355114  ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I (English for Pre-Medical Students I) 3(3-0-6) 
                ฝึกอ่านบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จากต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร 
ตลอดจนสิ่งตีพิมพ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ด้วยเทคนิคการอ่านที่สอดคล้องกับลักษณะของบทความนั้น ๆ  ฝึกเขียน
ตลอดจนสรุปสาระส าคัญของบทความ 

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. 
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01355115  ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II           3(3-0-6) 
               (English for Pre-Medical Students II) 
                พ้ืนฐาน :  01355114 

ฝึกอ่านจับใจความส าคัญ จดบันทึกย่อ ศึกษาโครงสร้างทางภาษา ฝึกเขียนสรุปและความเรียงสั้นๆ 
Practice reading comprehension, looking for main ideas, and note-taking. Study 

language structures. Practice writing summaries and compositions.       

01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น      3(3-0-6) 
               (Fundamental English Reading)  
               พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การอ่านในใจให้สามารถเข้าใจโดยตรงจากภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องอาศัยการคิดหรือพูดแปลเป็น
ภาษาไทย  ศิลปะการอ่านออกเสียง และเทคนิคการขยายวงศัพท์ให้กว้างขวางขึ้น 

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  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น                  3 (3-0-6) 

     (Fundamental English Writing) 
               พ้ืนฐาน   : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
               การเขียนจากตัวอย่างที่ดี โดยใช้โครงสร้างประโยคและค าศัพท์ที่เหมาะสม 
               Writing from models using appropriate structure and vocabulary. 
 
01355203  โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น                                       3(3-0-6) 

     (Fundamental English Structure) 
                พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

วิเคราะห์โครงสร้างของภาษาเขียนจากบทความหรือเรื่องที่ตัดตอนมาซึ่งมีความยากง่ายของ
ภาษาอยู่ในระดับปานกลางให้เห็นและเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในประโยคและระหว่างประโยค
เพ่ือเป็นฐานในการอ่าน การเขียน และการแปล 

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  การฟัง -การพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น -                             3 (3-0-6)             

(Fundamental English Listening-Speaking)  
พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
การฝึกทักษะฟัง -พูด โดยใช้กิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหัวข้อต่างๆ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึก

ทักษะภาษาอังกฤษ 
                Practicing listening and speaking skills through various activities in a variety of 
topics with an emphasis on helping students practice their English. 
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01355205   การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน                  3(3-0-6)           
                (Reading for Mass Communication in English) 
                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน  ข่าว โฆษณา  บทความหนังสือพิมพ์และ
นิตยสาร  ข่าวจากโทรพิมพ์ และการพิสูจน์อักษร โดยเน้นวิธีอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ  ส านวนและลีลาการ
เสนอข่าวและบทความ 

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 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝึกฝนทักษะการอ่านเพ่ือให้นิสิตได้คุ้นเคยกับศัพท์ในต าราเรียน วารสาร  และสิ่งตีพิมพ์อ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับวิชาการต่าง 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.  
 
01355207  การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 
               (English Correspondence)   
                พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ เน้นในเรื่องแบบฟอร์ม ศัพท์ ส านวน ศิลปะการเขียนจดหมาย
สมัครงานและวิธีการท าประวัติส่วนตัว  

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 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วยในการถ่ายทอดความหมาย การ
น าศัพท์และส านวนจากบทเพลงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจน การเน้น
จังหวะให้เหมาะสมกับลีลาและท่วงท่าในการพูด เพื่อให้สามารถสื่อความคิดและความหมายได้ถูกต้อง 

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. 



 

222 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

01355209   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ   3(3-0-6) 
                (Communicative English for Careers) 
                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

 ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรเลข ตารางเวลา  
แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

       Vocabulary and expressions used in many career areas.  
Memos,advertisements, telegrams, schedules, and other career documents. 

 
01355301  ภาษาอังกฤษเพื่อนักกีฬาและผู้ตัดสิน           3(3-0-6) 
                (English for Athletes and Referees)    
                  พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
                  ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในหนังสือ บทความ เอกสารที่เก่ียวข้องกับการแข่งขัน การใช้ภาษาอังกฤษใน
หน้าที่ผู้ตัดสินกีฬา และเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน  

        Vocabulary and idioms used in textbooks, articles and other documents 
concerning athletics and competitions. Uses of English as referees and officials. 
01355302   การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ                       3(3-0-6)      
(Report Writing in English) 
                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การเขียนรายงานที่เป็นทางการ การหาและการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  การเรียบเรียง
ข้อมูล  และการเขียนรายงาน 

Writing formal reports: locating and collecting data from various sources, 
compiling data, and writing a finished report. 
 
01355303  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน                      3(3-0-6) 
               (English for Employment) 
                พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝึกฟัง พูดและเขียนภาษาท่ีใช้ในการสมัครงานอาชีพต่าง ๆ เทคนิคการพูดโต้ตอบในการสอบ
สัมภาษณ์และการเขียนใบสมัครงาน 

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  ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                        3 (3-0-6) 

    (English for Tourism Industry)  
               พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

     ฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การต้อนรับ
นักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การเข้าพักในโรงแรม และการจัดการทัวร์  การพัในาความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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              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  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งออก                                            3(3-0-6)               
               (English for Exporting)  
                พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝึกทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ การพูด การน าเสนอ และการถกปัญหาเกี่ยวกับการส่งออก 
รวมถึงการโต้ตอบทางโทรศัพท์ การเขียนเกี่ยวกับแนวโน้มด้านต่างๆ  การโต้ตอบจดหมายธุรกิจ ระเบียบวาระ
การประชุมและบันทึกการประชุม 

 Practice reading for comprehension; speaking, presentation and discussion 
including telephone conversations about export; writing about trends, export business 
correspondence, agenda and minutes.  
 
01355306  ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเที่ยว              3(3-0-6) 

    (English for Tourism Guidance)  
               พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ค าศัพท ส านวนภาษาเฉพาะทางท่ีใชในงานมัคคุเทศก อธิบายสถานที่ทองเที่ยวที่ส าคัญ ศาสนา 
วัในธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ขอมูลทั่วไประหวางทองเที่ยวในประเทศไทย 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  ภาษาอังกฤษส าหรับการเลขานุการ              3(3-0-6)             
               (English for Secretarial Science) 
                พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 
                 ค าศัพท ส านวนภาษาเฉพาะทางที่ใชในสื่อตางๆที่เก่ียวของกับธุรกิจส านักงาน 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   ภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานสายการบิน             3(3-0-6) 
                (English for Airline Personnel) 
                  พ้ืนฐาน : 01355113 หรือก าหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ค าศัพทเฉพาะทางและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช ในสายงานที่เกี่ยวของกับงานบริการบน
เครื่องบินและ ภาคพ้ืนดิน  

Terminology and English expressions used in airline in – flight services and 
ground services 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (02746) 
02746111*  โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
 (English Grammar Structure I) 
 ไวยากรณ์ระดับพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ ค านาม ค าน าหน้านาม สรรพนาม ค าคุณศัพท์ 

โครงสร้างกริยา การสร้างประโยคบอกเล่า การสร้างประโยคค าถาม  
 Basic grammar in English. Nouns. Determiners. Pronouns. Adjectives. Verb 

structures. Declarative sentences. Interogative sentences.  
02746112*  โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 
 (English Grammar Structure II) 
 ไวยากรณ์ท่ีมีความซับซ้อนในบทความภาษาอังกฤษ ชนิดต่าง ๆ ของวลี โครงสร้างประโยคที่

ซับซ้อน การเชื่อมประโยค การเชื่อมย่อหน้า ส านวนที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมบริการ 
 Complicated grammar in English articles. Various types of clauses. 

Complicated sentence structures. Linking sentences. Linking paragraphs. 
Idioms used in service industry. 

02746113*  ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
 (English Listening-Speaking Skills I) 
 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการ

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

effective communication. 
02746114*  ทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
 (English Listening-Speaking Skills II) 
 การสนทนาและอภิปรายหัวข้อต่างๆ ในการท างาน การฟังเพ่ือจับใจความ การแสดงความคิด

และข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การน าเสนองานทางวิชาการ 
 Conversation and discussion on topics related to work. Listening 

comprehension. Logical expression of ideas and arguments. Academic 
presentation. 

02746151* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ   3(3-0-6) 
 (Introduction to Hospitality Industry) 
 ประวัติและความหมายของอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ ประเภทต่างๆของอุตสาหกรรม

บริการ ทฤษฎีหลักของอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ หน้าที่และกระบวนการเบื้องต้นในการ
ให้บริการรวมถึงองค์ประกอบหลักต่างๆที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ ความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมบริการ  

 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. 
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02746152* จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ     3(3-0-6) 
 (Psychology of Motivation in Service Industry) 
 แนวความคิดพ้ืนฐานของความต้องการบุคคล จิตวิทยาประยุกต์ส าหรับความต้องการบริการ

ของบุคคล หลักการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ หลักมนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
พฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมบริการ สังคมวิทยา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เทคนิค
การจูงใจและการแก้ไขปัญหา 

 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*  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
 (English Reading Skills I) 
 การอ่านเพ่ือความเข้าใจ ส่วนประกอบของย่อหน้า การจับใจความส าคัญ เทคนิคการอ่าน

พ้ืนฐาน ประเภทของบทความ และการวิเคราะห์ความหมาย 
 Reading for comprehension. Paragraph components. Finding the main idea. 

Basic reading techniques. Types of articles, and meaning analysis.  
02746212*  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
 (English Reading Skills II) 
   การอ่านเชิงอุปมาอุปไมยเพ่ือความเข้าใจ การอ่านแบบคร่าวเพ่ือข้อมูลเฉพาะ การอนุมาน 

การสรุป การประเมินวัตถุประสงค์ อคติและน้ าเสียง  
 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) 
 หลักการเขียนในเบื้องต้น การเขียนย่อหน้า การเขียนโครงร่างส าหรับบทความ การน าเข้าสู่

เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่อง และการสรุป 
 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) 
 การระบุใจความส าคัญและกลวิธีการเขียนของผู้เขียน การฝึกเขียนตามที่ได้รับมอบหมาย การ

อ้างอิง การวิเคราะห์งานเขียน การใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
 Identifying main ideas and authorial strategies. Practicing assigned writing. 

Referencing. Writing analysis. Using information from different sources. 
02746221* ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (Professional English for Tourism Industry) 
 ค าศัพท์ บทสนทนา และไวยากรณ์ท่ีใช้ในในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ

ท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ  
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 Vocabulary, conversation and grammars used in tourism industry. English used 
in various types of tourism. 

02746231* ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับอุตสาหกรรมโรงแรม    3(3-0-6) 
 (Professional English for Hotel Industry) 
 ค าศัพท์ และบทสนทนาที่ใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรม ภาษาอังกฤษที่ใช้ในแผนกต่าง ๆ ใน

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

departments of hotels. 
02746241* ภาษาอังกฤษวิชาชีพส าหรับธุรกิจสายการบิน    3(3-0-6) 
 (Professional English for Airline Business) 
 ค าศัพท์เทคนิคและส านวนที่ใช้ในธุรกิจการบินเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน การต้อนรับผู้โดยสาร การ

แก้ปัญหาที่นั่งโดยสาร การให้บริการและการดูแลผู้โดยสาร 
 Terminologies and expressions in aviation business related to performers. 

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

02746251* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว    3(3-0-6) 
 (Introduction to Tourism Industry) 
 ความหมายและค าจ ากัดความของการท่องเที่ยว ประวัติและประเภทของการท่องเที่ยว 

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

resources. World heritage and tourism 
 
02746252* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงแรม    3(3-0-6) 
 (Introduction to Hotel Industry) 
      ความเป็นมาของธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารงานโรงแรม การจัดสายงาน มารยาทของ

พนักงานโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม และความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ การพัฒนาธุรกิจ 
 History of hotel business. Hotel management system. Line organization. 

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

02746253* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน    3(3-0-6) 
 (Introduction to Aviation Industry) 
 ประวัติความเป็นมาของอุตสาหกรรมการบิน บริษัทการบิน ท่าอากาศยาน อากาศยาน ระบบ

การส ารองที่นั่ง ลักษณะงานบริการบนเครื่องบิน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้า-ออกระหว่าง
ประเทศ แนวโน้มอุตสาหกรรมการบิน 

 History of aviation industry. Airlines. Airports. Aircrafts. Reservation systems. 
On-board services. International immigration regulations. Trend of aviation 
industry. 
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02746254* จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 
 (Ethics and Corporate Social Responsibility in Service Industry) 
 หลักจริยศาสตร์ในธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม หลักจริยศาสตร์ประกอบการตัดสินใจ 

หลักจริยศาสตร์ในอุตสาหกรรมบริการ  
 Principles of ethics in business and corporate social responsibility. Ethics 

principles for making decision. Ethics in service industry. 
02746255* การจัดการโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 
 (Logistics Management for Hospitality) 
 บทบาทของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานต่อองค์กรและระบบเศรษฐกิจ การด าเนินงานด้าน 
 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 Roles of logistics and supply chain on organizations and economical system. 

Operation of logistics and supply chain. Related law. 
02746321* ภาษาอังกฤษเพื่อความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 
 (English for Cultural Intelligence in Service Industry)  
 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของวัฒนธรรมต่างๆ การ

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของการใช้ภาษาต่างวัฒนธรรม ทั้งด้านวัจนภาษา
และอวัจนภาษาในอุตสาหกรรมบริการ ปัจจัยและอุปสรรคที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสนทนา 

 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* ภาษาอังกฤษส าหรับงานประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 
 (English for Public Relations in Service Industry) 
 ทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ การน าเสนอผลงาน การ

ผลิตสื่อ ใบปลิว การเขียนชื่อเรื่อง บทความ หัวข้อ สโลแกน และวลี ในการโฆษณาและด้าน
เอกสารการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการขาย การพูดสื่อสารเพื่องานประชาสัมพันธ์ 

 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* ภาษาอังกฤษส าหรับงานมัคคุเทศก์และผู้น ากลุ่มท่องเที่ยว   3(3-0-6) 
 (English for Tour Guide and Tour Leader) 
 ค าศัพท์ ส านวน และโครงสร้างภาษาที่เก่ียวข้องกับงานมัคคุเทศก์และผู้น ากลุ่มท่องเที่ยว การ

สนทนาในสถานการณ์ต่างๆ การต้อนรับ การบอกทิศทาง การให้ข้อมูลแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยว ก าหนดการเดินทางและท่ีพัก ศึกษาดูงานนอกสถานที่  

 Vocabulary, idiom and language structure involved with tourist guides and tour 
leaders. Conversation in various situations. Welcoming. Directions telling. 
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Giving information about destinations, itineraries and accommodations. Field 
trip required. 

02746324*  ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย   3(3-0-6) 
 (English for Geography and History of Thailand) 
 การใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายภูมิประเทศของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย การบอกเล่า

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

history of important places or tourist attractions in Thailand. 
02746325*  ภาษาอังกฤษส าหรับศิลปะในประเทศไทย      3(3-0-6) 
 (English for Arts in Thailand) 

การใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายศิลปะรูปแบบต่างๆ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และ
จิตรกรรม ของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในประเทศไทย 
Using English for describing a variety of arts, architecture, sculture, and 
painting of the important destinations in Thailand. 

02746326* ภาษาอังกฤษส าหรับประเพณีและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 
 (English for Tradition and Culture of Thailand) 
 การใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายประวัติความเป็นมา ลักษณะของประเพณีและวัฒนธรรมที่

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

the tradition and culture of Thailand. 
02746327* ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 
 (English for Natural Toursim) 
 การใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 Using English for describing natural attraction. Eco-tourism and agritourism. 
02746328* ภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ   3(3-0-6) 
 (English for Recreational Tourism) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเชิงนันทนาการในสวนสนุก สถาน
บันเทิง การเล่นกีฬา และสวนสัตว์ การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับนักท่องเที่ยว 
Using English for describing recreation attraction and recreational activities in 
the amusement, entertainment venue, sport and zoo.  Recreational activities 
for tourists. 

02746331* ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการส่วนหน้า    3(3-0-6) 
 (English for Front Office) 
 ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้กับงานส่วนหน้าของโรงแรม การสนทนา การต้อนรับ การส ารองห้องพัก 

การลงทะเบียนเข้าพัก การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดการกับข้อต าหนิ การแลกเปลี่ ยน
เงินตรา การช าระเงิน การให้บริการด้านข้อมูลและบริการอ่ืนๆของโรงแรม การอ่านเอกสาร
งานส่วนหน้า การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกข้อความและประกาศ  ศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
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 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. 

 
02746332* ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการฝ่ายห้องพัก    3(3-0-6) 
 (English for Rooms Division Service) 

ภาษาอังกฤษส าหรับงานห้องพักของโรงแรม ค าศัพท์ ส านวน บทสนทนาในการบริการงาน
ห้องพัก การแก้ปัญหาและการจัดการกับข้อต าหนิ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
English for room division department. Vocabulary, expressions and 
conversations in room service. Problem solutions and defect management. 
Field trip required. 

02746333* ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับการปฏิบัติงานครัว    3(3-0-6) 
 (Technical English for Kitchen Operation) 
 ค าศัพท์เทคนิคที่ใช้ในครัวร้อน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ วลีและประโยคส าหรับการสื่อสารในครัว 

การแก้ปัญหา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 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* ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการจัดเลี้ยงภายในและภายนอก  3(3-0-6) 
 (English for Banquet and Catering Service) 

ค าศัพท์เทคนิคส าหรับใช้ในการจัดเลี้ยงภายนอกและภายใน บทบาทของต าแหน่งต่างๆ ใน
การจัดเลี้ยงภายในและภายนอก วลีและประโยคส าหรับการติดต่อและประสานงานกับบุคคล
ที่เก่ียวข้อง การพูดเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่และความบันเทิง การแก้ไขปัญหา 
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* ภาษาอังกฤษส าหรับบาร์และการบริการเครื่องดื่ม    3(3-0-6) 
 (English for Bar and Beverage Service) 

ค าศัพทแ์ละเทคนิคส าหรับการปฏิบัติงานบาร์ การผลิตและการบริการเครื่องดื่ม วลี ประโยคและ
บทสนทนาส าหรับการบริการเครื่องดื่ม การอ่านประวัติเครื่องดื่มแต่ละชนิด ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่
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* ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการประชุม แสดงสินค้า และนิทรรศการ  3(3-0-6) 
 (English for Conference, Trade Fair, and Exhibition) 
 ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาที่ใช้ในการประสานงานและด าเนินงาน การพูดเพ่ือสื่อสารใน

ธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินค้า และนิทรรศการ การต่อรอง การแสดงความคิดเห็น การเป็น
พิธีกร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 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* ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมการบิน     3(3-0-6) 
 (English for Aviation Industry) 
 ค าศัพท์เทคนิคและส านวนที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินเกี่ยวกับบริษัทการบิน ผู้ปฏิบัติงาน ท่า

อากาศยาน การอ านวยการบิน การสื่อสารส าหรับการบริการบนเครื่องบินและภาคพ้ืน การ
จัดการกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 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* ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการภาคพื้น     3(3-0-6) 
 (English for Ground Services) 

ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการตอบข้อซักถามของผู้โดยสาร การรับจอง การลงทะเบียน
ผู้โดยสารและแจ้งที่นั่ง การออกบัตรโดยสารและการช่วยผู้โดยสารตรวจสอบสัมภาระ การ
แจ้งข้อปฏิบัติต่างๆ แก่ผู้โดยสาร การดูแลผู้โดยสารและการจัดการกับข้อต าหนิ 
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* ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการบนเครื่องบิน    3(3-0-6) 
 (English for In-flight Services)  
 ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการต้อนรับผู้โดยสาร การแจ้งระเบียบปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยบน

เครื่องบินแก่ผู้โดยสาร การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การขายสินค้าปลอดภาษี การปฐม
พยาบาลหรือให้ค าแนะน าแก่ผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 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. 
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02746344* ภาษาอังกฤษส าหรับการสรรหาบุคลากรด้านการบิน   3(3-0-6) 
 (English for Airline Personal Recruitment) 
 นโยบายการสรรหาบุคลากรทางการบิน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการเขียนประวัติย่อและ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง การเตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์งาน 
 Airline recruitment policies. Vocabularies and expressions for writing 

curriculum vitae and related documents. Preparation for interviews. 
02746345* ภาษาอังกฤษส าหรับการขนส่งอากาศยาน     3(3-0-6) 
 (English for Cargo Airline) 
 ค าศัพท์เทคนิคและส านวนที่ใช้ในกระบวนการขนส่งทางอากาศ ผู้ส่งสินค้า ตัวแทนรับขนส่ง

สินค้า บริษัทการบิน ตัวแทนผู้รับสินค้าปลายทาง ผลิตภัณฑแ์ละบริการ อัตราค่าระวางสินค้า 
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ ความปลอดภัยในการขนส่งอากาศยาน 

 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* ภาษาอังกฤษส าหรับการส ารองท่ีนั่ง จองตั๋ว และบริการลูกค้า  3(3-0-6) 
 (English for Reservation, Ticketing and Customer Service) 

ค าศัพท์เทคนิคและส านวนที่ใช้ในการส ารองที่นั่ง การยืนยันการจอง การเปลี่ยนแปลงการ
จองและการยกเลิกการจองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ข้อมูลผู้โดยสาร การบริการลูกค้า 
การให้บริการทางโทรศัพท์ ตารางเวลา กฎข้อบังคับ  
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*  พฤติกรรมองค์การและการจัดการประสิทธิภาพในการท างาน  3(3-0-6) 
 (Organization Behaviors and Working Proficiency Management) 

แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบและการพัฒนาองค์การและการพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์
พฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมองค์การ  เป้าประสงค์ของชีวิตและการท างาน การสื่อสารใน
องค์การ ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน การสร้างความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพในการท างาน 
 
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* การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation) 

เตรียมความพร้อมนิสิตส าหรับการออกฝึกงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ลักษณะ โอกาส 
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 
Preparing students for the internship in the service industry. Characteristics, 
opportunity, role, function, responsibilities and ethics in occupation. 
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02746490* สหกิจศึกษา        6(- -) 
 (Cooperative Education) 
 ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการเป็นเวลา

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

Performance presentation. 
02746498* ปัญหาพิเศษ        3(3-0-6) 
 (Special problems) 

การศึกษาค้นคว้าทางภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน  
Study and research in English for service industry at the bachelor’s degree 
level and compile into a written report. 
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ส าหรับนิสิตที่ใช้หลักสูตรจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (03754) 

 

03754111   ภาษาอังกฤษ I (Foundation English I)     3(3-0-6) 
               โครงสร้างและการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพือใช้ในการติดต่อ
สื่อความหมายได้อย่างมี่ประสิทธิผลและเหมาะสม 
               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) 
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754111 

โครงสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่มความยากและ
ซับซ้อนปานกลางเพ่ือใช้ในการีติดต่อสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม 
          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) 
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754112 
         โครงสร้างและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่มความยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพ่ือใช้ในการีติดต่อสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม 
         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) 
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754113 
          ศัพท์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ บันทึกข้อความ ประกาศ ตารางเวลา โทรสาร
และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องรวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทางาน 
          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  การอ่านเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Analytical Reading for Business)  3(3-0-6) 
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754113 
 การอ่านและการวิเคราะห์ขอมูลจากบทความ รายงาน ข่าว โฆษณา และเอกสารเพ่ือจุดประสงค์
เชิงธุรกิจ 
       Reading and analysis of data in articles, reports, news, advertisements and other 
documents for business purposes. 
 
03754321  การสื่อสารด้วยวาจา (Speech Communication)     3(3-0-6) 
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754271 
         การเตรียมการพูด เทคนิคการพูด หลักการฟังที่ถูกต้อง การดาเนินการประชุม การอภิปรายกลุ่ม 
การสัมภาษณ์ ปาฐกถาและโต้วาที 
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        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) 
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754271 
        การใช้ทักษะในการฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันเพ่ือการติดต่อและโต้ตอบ การใช้ศัพท์และสาน
วนในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 
         Use of four integrated skills: listening, speaking, reading, and writing in 
correspondence. Use of vocabularies and idioms in business communication. 
 

03754362      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก                      3(3-0-6) 
          (English for Golbal Business Communication) 

การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน การ
เพ่ิมความเข้มข้นของทักษะทางภาษาท่ีจ าเป็นในการจัดการเชิงธุรกิจ การใช้สื่อเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

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  ภาษาอังกฤษสาหรับนักบัญชี (English for Accountant)   3(3-0-6) 
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754113 
          เรียนรู้บทสนทนาต่างๆ ที่ใช้ในงานบัญชี ฝึกฝนการเขียนและการพูดในหัวข้อต่างๆ 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       ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม                             3(3-0-6)  
 (English for Food and Beverage Service) 

 ฝึกฝนการอ่านและการเขียนในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาที่ใช้
ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

 To practice reading and writing topics, including to learn vocabulary, 
expressions, and conversations in food and beverage department. 

 

03754391   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดการธุรกิจ                                    3(3-0-6)    
  (Academic English for Business Management) 

 การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารสากล โดยเน้นการใช้
ภาษาอย่างคล่องแคล่วและถูกต้องในสถานการณ์ทั้งทางการจัดการเชิงธุรกิจและทางสังคมทั่วไป 

 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. 
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03754416  การเขียนรายงานธุรกิจภาษาอังกฤษ (Business Reports Writing in English)3(3-0-6) 
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754113 
  การจดบันทึก การเขียนโครงร่าง การเรียบเรียงความคิด การเขียนรายงานทางธุรกิจที่สมบูรณ์
และเป็นทางการ 
      Taking notes. Writing proposals. Organizing ideas. Writing a report of business 
completely and academically. 
 

03754471  ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับการค้าระหว่างประเทศ I                    3(3-0-6)                                      
               (Business English for International Trade I)                  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754113 
         การใช้ศัพท์และสานวนที่ใช้ในหนังสือ บทความ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการค้าระหว่าง
ประเทศ 
           Application of English vocabularies and idioms used in texts, articles, and other 
related documents in international trade. 
 

03754472  ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับการค้าระหว่างประเทศ II     3(3-0-6) 
 (Business English for International Trade II)                  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754471 
 การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในหน้าที่ต่างๆ ที่ใช้ในทางการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้เกิดความ
ชานาญยิ่งขึ้น    
 Application of English in functions used in international trade for better 
proficiency. 
 

03754473   ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจโรงแรม                                                  3(3-0-6)  
 (Technical English for Hotel Business) 

 การพัฒนาความสามารถทางภาษาที่ใช้การสื่อสาร และการส่งเสริมการใช้ภาษาโดยการ
น าเสนอโครงสร้างทางภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนค าศัพท์และส านวนที่จ าเป็นส าหรับธุรกิจโรงแรม
ผ่านทางบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันที่หลากหลาย 

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    ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยว                               3(3-0-6)  
 (Technical English for Tourism Business) 
การประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว โดยการฝึกบรรยายบุคคล 

เหตุการณ์ สถานที่ สิ่งของ และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง การพูดให้ค าแนะน า การสอบถาม และการ
จัดการสิ่งต่างๆที่เก่ียวข้อง 

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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สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  (01356) 
 

กลุ่มวิชาภาษาพื้นฐานและวิชาบริการ 
01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I (Elementary French I)    3(3-0-6) 
 หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคพ้ืนฐาน ศัพท์และส านวนในชีวิต  
ประจ าวัน 
 Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing elementary sentences. 
Vocabulary and expressions in daily life. 
 

01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II (Elementary French II)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01356101 
 หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น ศัพท์                      
และส านวนในชีวิตประจ าวันเพ่ือการสื่อสาร 
 Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing at a higher level. 
Vocabulary and expressions in daily life. 
 

01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III (Elementary French III)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01356102 
 หลักไวยากรณ์ระดับกลาง ฟัง พูด อ่านและเขียนในระดับที่สูงขึ้น สนทนาโต้ตอบในชีวิต 
ประจ าวัน 
 Intermediate grammar. Listening, speaking, reading and writing at a higher                    
level. Conversations in daily life. 
 

01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV (Elementary French IV)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01356103 
      หลักไวยากรณ์ระดับกลางที่สูงขึ้น สนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไป อ่านเรื่องสั้นๆเพ่ือเข้าใจเนื้อหา                
และโครงสร้างของประโยค 
      Upper-intermediate grammar level. General conversations. Reading short texts    
in order to understand the content and language structure.  
 

01356105 ศลิปะและวัฒนธรรมฝรั่งเศส (French Arts and Culture)   3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 01356104 
 ความรู้เบื้องต้นทางศิลปะฝรั่งเศสด้านต่าง ๆ และความเก่ียวเนื่องทางประวัติศาสตร์และ 
วัฒนธรรม 
 Introduction to the various French Arts and to their links with history and culture. 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกทักษะภาษาฝรั่งเศส 
 

01356211 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (Basic French Structure)   3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01356104 หรือ 01356116 
      โครงสร้างความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆในประโยคและรูปประโยคแบบต่างๆ 
      Structure, relationship of elements within sentence and sentence patterns. 
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01356221 การอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (Basic French Reading)   3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01356104 หรือ 01356116 
      เทคนิคการอ่านเบื้องต้นการขยายวงศัพท์และส านวนการอ่านบทความประเภทต่างๆเพ่ือเก็บ
ใจความส าคัญและวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่าน 
      Basic techniques in reading. Expansion of vocabulary and idioms. Reading texts to 
grasp main ideas and to analyze text structures. 
 

01356241 การฟัง- การพูดภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
 (French Listening - Speaking for Communication)   
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01356104 หรือ 01356116 
      การฟังการพูดโต้ตอบในสถานการณ์ต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน 
      Listening and speaking in various situations of everyday life. 
 

01356242 การฟัง-การพูดภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ      3(3-0-6) 
 (French Listening - Speaking for Careers )   
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01356241 
      การฟังการเล่าเรื่องการสรุปและการแสดงความคิดเห็นจากเอกสารที่เกียวกับงานอาชีพ 
      Listening, retelling, summarizing, and expressing opinions from career-related 
documents.  
 

01356341 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์เฉพาะ     3(3-0-6) 
 (French Conversation in specific Situations)  
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 01356242 
      การสนทนา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อและสถานการณ์เฉพาะต่างๆ 
      Conversations, discussions and expressing opinions on various subjects and 
situations. 
 
01356342 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสมัครงานและศึกษาต่อ     3(3-0-6) 
 (French for Job Application and Future Studies)  
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 01356341 
      บูรณาการทักษะภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสัมภาษณ์งาน สมัครงาน และศึกษาต่อ 
      Integrated French skills for job interview, job application and further studies. 
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สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  (01358) 
 

01358101  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I (Elementary Japanese I)    3(3-0-6) 
      อักษรฮิระงะนะคะตะคะนะและคันจิหลักไวยากรณ์เบื้องต้นฟังพูดอ่านและเขียนประโยค      
ขั้นพ้ืนฐานศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน 
      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  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (Elementary Japanese II)    3(3-0-6) 
 พื้นฐาน : 01358101 
 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคข้ันพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้นฟังพูดอ่านและเขียนศัพท์และส านวนใน
ชีวิตประจ าวันศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น 
 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  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III (Elementary Japanese III)    3(3-0-6) 
 พื้นฐาน : 01358102 
 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้นสนทนาโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน     
เขียนข้อความสั้น ๆ ศึกษาอักษรคนัจิเพิ่มข้ึน 
 Grammar and basic sentence patterns at a higher level.  Conversation on 
everyday topics.  Writing short passages. Further study of Kanji. 
 

01358104  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IV (Elementary Japanese IV)    3(3-0-6) 
 พื้นฐาน : 01358103 
 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้นอ่านเรื่องสั้นๆเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหาและ
โครงสร้างของประโยคสนทนาโต้ตอบเรื่องท่ัวไปศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมขึ้น 
 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. 
 

01358211 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง I  (Intermediate Japanese I)    3(3-0-9) 
 พื้นฐาน  :  01358104  หรือ  01358112  
 โครงสร้างของประโยคและความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ในประโยค  ฟัง พูด อ่านและเขียน
ข้อความ  ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มขึ้น 
 Sentence structure and relationships among the elements in sentences.  
Listening, speaking, reading and writing of passages. Further study of Kanji. 
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01358212 ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง II  (Intermediate Japanese II)   3(3-0-9) 
 พื้นฐาน  :  01358211 
 โครงสร้างของประโยค  วิเคราะห์รูปประโยคที่ซับซ้อน  ฟัง พูด อ่านและเขียนค าศัพท์ ศึกษา
อักษรคันจิเพิ่มขึ้น 
 Sentence structure. Analyzing complex sentences. Listening, speaking, reading 
and writing of vocabulary. Further study of Kanji. 
01358221  การอ่านและรายงานภาษาญี่ปุ่น I      3 (3-0-6) 
 (Japanese Reading and Oral Reports I) 
 พื้นฐาน  :  01358104 หรือ 01358112 
 หลักการอ่าน อ่านเรื่องสั้นๆเพ่ือจับใจความส าคัญ และศึกษารูปประโยคต่าง ๆ ฝึกการแสดง
ความคิดเห็นต่อเรื่องท่ีอ่าน 
 Principles of reading. Reading short passages to grasp main ideas and studying 
various sentence patterns. Practice of expressing opinions towards the passages. 
 

01358222  การอ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่น II       3 (3-0-6) 
 (Japanese Reading and Writing II) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01358221 
 อ่านเรื่องในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือจับใจความส าคัญ  ศึกษาส านวนภาษาญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น ฝึกวิเคราะห์
เรื่องอ่านและรายงานปากเปล่า 
 Reading passages at a higher level to grasp mains ideas. Further study of 
Japanese expressions. Practice of analyzing the passages and giving oral reports. 
 
 
 
 
 
 
 



 

243 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาไทย (01361) 
 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (Introductory Thai Usage)   3(3-0-6) 
 การฟัง การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ การพูดแนะน าตัว การพูดน าเสนอผลงาน การเขียนสรุป
สาระส าคัญ  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) 
 การเขียนย่อหน้าการตอบค าถามเรียงความหนังสือราชการจดหมายธุรกิจและรายงาน  
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) 

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 
Listening, speaking, reading and writing Thai language skills in Career. 

 

01361113  ข้อสังเกตการใช้ภาษาไทยในปริบทต่างๆ   3(3-0-6) 
(Notification of Thai Usage in Various Contexts) 
ข้อสังเกตการใช้ภาษาไทย การวิเคราะห์ข้อสังเกตการใช้ภาษาไทยทั้งในรูปที่ถูกต้องและไม่

ถูกต้องตามหลักทางภาษาท่ีปรากฏในปริบทต่างๆ 
 Notifications of Thai usage, analysis of those notifications both formal and 
informal of principles of Thai language appeared on various contexts. 
 

01361212  ภาษาศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย 3(3-0-6) 
 (Linguistics for Thai Language Study) 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดทางภาษาศาสตร์ การวิเคราะห์ภาษาไทยโดยใช้แนวคิด  
ทางภาษาศาสตร์ 

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

01361213  หลักภาษาไทย        3(3-0-6) 
 (Principles of the Thai Language) 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ระบบเสียงภาษาไทย ค า หมวดค า การสร้างค า วลี ประโยค ชนิด
ของประโยค ตามแนวไวยากรณ์เดิม 

Characteristics of the language. The Thai sound system, words, word classes. 
Construction of words, phrases, and sentences. Types of sentences according to traditional 
grammar. 
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01361221  หลักและศิลปะการอ่าน        3(3-0-6) 
(Principles and Art of Reading) 
หลักและศิลปะการอ่านออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ และถ่ายทอดความหมาย ความรู้สึกได้อย่าง

ชัดเจน การรู้จักเน้น จังหวะ ลีลา ท่วงทีในการอ่านที่น่าฟัง 
Principles and art of reading aloud delivered naturally, meaningfully and 

expressively with proper stress, rhythm, pause and poise. 
 

01361222 การอ่านเชิงวิจารณ์ (Thai Critical Reading)    3(3-0-6) 
 หลักการอ่านเก็บใจความส าคัญ หลักการวิจารณ์ การอ่านเก็บใจความส าคัญ และการอ่าน               
เพ่ือการวิจารณ์ 
 Principles of skimming reading, principles of criticism, practice of skimming     
reading and critical reading. 
 
01361231   การเขียนเพื่อการสื่อสาร (Communicative Writing )   3(3-0-6) 
 วิชาทีต่้องเรียนก่อน    :  01361102 
 วิเคราะห์ตัวอย่างภาษาเขียนที่ดีซึ่งมีแนวการเขียน ลีลา เทคนิค รูปแบบเพ่ือสนองวัตถุประสงค์
ต่างกัน  วิเคราะห์โครงสร้างของรูปประโยค  ความสัมพันธ์ระหว่างประโยค  การเลือกถ้อยค า ตลอดจน               
การเรียงล าดับความคิด เหตุการณ์และเพ่ิมทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
 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 การเขียนภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชน     3(3-0-6) 
 (Thai Language Writing in Mass Communication Works)  
 ทักษะที่ดีในการเขียนภาษาไทย  เพื่อน าไปใช้ในงานสื่อสารมวลชน 
 Good skill in Thai writing for mass communication works. 
 
 

01361233 การเขียนสารคดี  (Non-Fiction Writing)     3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน    :  01361112 
 หลักและวิธีการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ เน้นองค์ประกอบของสารคดี  การวางโครงเรื่อง   
การวิเคราะห์ความสนใจของผู้อ่าน  ศิลปะการเขียนให้น่าสนใจและจูงใจผู้อ่าน 
 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) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักและศิลปะการพูด การเตรียมการพูด วิธีน าเสนอ การฝึกพูด และการ
ประเมินการพูด รวมทั้งความรู้พื้นฐานเพื่อการฟัง 
 General knowledge concerning principles and art of speaking, speech    
preparation, delivery, practice and evaluation. Basic knowledge for listening. 
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01361242 การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ        3(3-0-6) 
 (Speaking for Specific Objectives) 
 หลักและการฝึกพูดเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ การเป็นพิธีกร การอภิปราย การสัมมนา                       
การกล่าวสุนทรพจน์  การพูดทางวิทยุกระจายเสียง  การพูดทางโทรทัศน์  การศึกษานอกสถานที่ 
 Principle and practice in speech for specific purposes: ceremony, discussion 
seminar, public addresses, broadcasting speaking and television speaking. Field trips required. 
 

01361312 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศต่อภาษาไทย     3(3-0-6) 
 (Foreign Language Influences on Thai) 
 ศัพท์ ส านวนที่มาจากภาษาต่างประเทศ  การดัดแปลงศัพท์  ส านวนให้เข้ากับภาษาไทย                 
การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยที่เป็นผลกระทบจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในด้านระบบเสียง 
วากยสัมพันธ์และความหมาย 
      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) 
 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิมและปัจจุบัน 
      Traditional and modern approaches to Thai sounds and sound systems. 
 

01361314 ค าและประโยคในภาษาไทย       3(3-0-6) 
 (Words and Sentences in Thai) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน    :  01361313 
 ค าและประโยคภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิมและปัจจุบัน 
      Traditional and modern approaches to Thai words and sentences.  
 

01361321 ศัพท์ในวงการต่างๆ  (Terminology of Various Fields)   3(3-0) 
 ศัพท์และส านวนทางด้านศาสนากฎหมายการเมืองธุรกิจและกีฬาที่ปรากฏในสื่อต่างๆ 
 Selected words and expressions used in religion law, politics, business, sports and 
games found in the media. 
 

01361322 ภาษาวรรณศิลป์  (Literary Language)     3(3-0-6) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความงามในภาษาไทย  การวิเคราะห์งานเขียน    
ร้อยแก้ว และร้อยกรองที่มีศิลปะในการใช้ภาษา  คุณค่าเชิงศิลปะทางวรรณศิลป์ 
 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) 
 วิเคราะห์ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนความแตกต่างระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนใน
ด้านการออกเสียงระบบเสียงไวยากรณ์การใช้ค าและส านวนการใช้ภาษาในระดับต่างๆ และการเปลี่ยนภาษา
พูดให้เป็นภาษาเขียน 
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 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 การเขียนร้อยแก้ว  (Prose Writing)      3(3-0-6) 
 หลักการเขียนร้อยแก้วการเขียนความเรียงประเภทต่างๆย่อความและการถอดค าประพันธ์เป็น
ร้อยแก้ว 
 Principles of prose writing, types of prose composition, summary writing, writing 
prose paraphrases verse. 
 

01361411  อรรถศาสตร์ภาษาไทย (Thai Semantics)     3(3-0-6) 
 ความหมายในภาษาไทย องค์ประกอบของความหมาย ความหมายของรูปภาษา ระดับค า                
และข้อความต่อเนื่อง 
 Meaning in the Thai language. The components of meaning. Meaning at different 
levels of linguistic form : word, sentence, and discourse. 
 

01361412  ภาษาไทยถิ่นเบื้องต้น         3(3-0-6) 
 (Introductory Thai Dialects) 
 ความแตกต่างระหว่างภาษากับภาษาถิ่น ประวัติและวิธีการศึกษาภาษาถิ่น การศึกษา
เปรียบเทียบภาษาไทยถิ่นต่างๆ ในด้านการออกเสียง ระบบเสียง และความหมายของค า ทัศนศึกษานอก
สถานที ่
 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  ภาษาไทยสมัยต่างๆ        3(3-0-6) 
 (Thai Language in Different Periods) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน    :  01361313 
 เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทยดั้งเดิม ภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัย
รัตนโกสินทร์ ในด้านเสียง ค า 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 นาฏดุริยางคศิลป์
ไทยและเรื่องอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 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 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง 

การพูด การอ่านและการเขียนประโยคข้ันพื้นฐาน ค าศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน 
 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)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01362101  
 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพ้ืนฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟัง การพูด การอ่านและ

การเขียน ศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน  
 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)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01362102  
 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้น พ้ืนฐานที่ ซับซ้อน การสนทนาโต้ตอบใน

ชีวิตประจ าวัน 
 Grammar and basic sentence patterns at a complex level. Conversation 

on everyday life’s topics. 
 

01362202 ภาษาจีน IV 3(3-0) 
 (Chinese IV)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01362201  
 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคซับซ้อน การสนทนาโต้ตอบเรื่องท่ัวไป 
 Grammar and complex sentence patterns. Conversation on general 

topics. 
 

01362301 ภาษาจีน V 3(3-0) 
 (Chinese V)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 01362202  
 หลักไวยากรณ์และรูปประโยคซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้น การอ่านงานเขียนขนาดสั้นเพ่ือ

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

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

สาขาวิชาภาษาจีน  (01362) 
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01362241 การสนทนาภาษาจีน I  3(3-0-6) 
 (Chinese Conversation I)  
 การสนทนาเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 Simple conversations in everyday life. 

 

01362242 การสนทนาภาษาจีน II  3(3-0-6) 
 (Chinese Conversation II)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : 01362241  
 การสนทนาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 Conversations about current events.  

 

01362341** การสนทนาธุรกิจจีน  3(3-0-6) 
 (Chinese Business Conversation)  
 ศัพท์และส านวนที่ใช้ในการติดต่อเจรจาธุรกิจ 
 Vocabulary and expressions in business communication and negotiation. 
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กลุ่มวิชาภาษาพม่า (01367) 
 

01367311 ภาษาพม่า I (Myanmar Language I)     3(3-0-6) 
 ระบบเสียงภาษาพม่า  เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพม่ากับภาษาไทย  การอ่านและการเขียน
ตัวอักษรภาษาพม่า ไวยากรณ์พม่า  ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน    
400 ค า 
 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 ภาษาพม่า II (Myanmar Language II)         3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01367311 
 ระดับภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ภาษาพม่าใหม่ 600 ค า บทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Levels of formality, listening, speaking and writing with a vocabulary of 600 new 
Myanmar Language words. Conversations on everyday life topics. 
 

01367411 ภาษาพม่า III (Myanmar Language III)         3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01367312 
 ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ภาษาพม่า 1,200 ค า  การเล่าเรื่อง  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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กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ (01372) 
01372201 โครงสร้างของค าในภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
              (Word Structure in English)  

ค าท่ีมีโครงสร้างซับซ้อนในภาษาอังกฤษ รากศัพท์ หน่วยค าเติมหน้าและหน่วยค าเติมท้าย   
Morphologically complex words in English. Roots. Prefixes and suffixes. 

 

01372202 ค าและความหมายในภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
              (Word and Meaning in English) 
                ค าและความหมาย โครงสร้างค า การสร้างค าใหม่ ความหมายและบริบท ศัพทสัมพันธ์  
อรรถเขต  การปรากฏร่วมจ าเพาะ ความหายของส านวน การเปลี่ยนแปลงทางค าและความหมาย 
                 Word and meaning. Word structure. Lexicogenesis. Meaning and context.  
Lexical relation. Semantic domain. Collocation. Idiom. Morphological and semantic changes. 
 
01372203 ภาษากับสื่อ                3(3-0-6) 
              (Language and Media)  
               ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะการใช้ภาษาที่หลากหลายในสื่อต่างๆเช่นโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ์ ป้าย อินเทอร์เน็ต 
               Analysis of language used in mass media such as televisions, radios, newspapers, 
and Internet. 
  
01372205 เทคนิคการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ            3(3-0-6) 
              (Foreign Language Learning Techniques) 
               ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อิทธิพลภาษาแม่ กระบวนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กลวิธีการเรียนภาษาต่างประเทศ 
                Factors influencing foreign language learning. Influence of L1. Foreign language 
learning procedures. Foreign language learning strategies. 

 

01372211 มนุษย์กับภาษา              3(3-0-6) 
              (Man and Language)  
               ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับภาษา ภาษา สัญศาสตร์ และการสื่อสาร ภาษามนุษย์และการ
สื่อสารของสัตว์ การรับภาษา ภาษากับสมอง การก าเนิดและพัฒนาการของภาษา 

Relationships between man and language. Language, semiotics and   
communication. Human language and animal communications. Language acquisition. 
Language and brain. Origin and development of language.  
 
01372212 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น            3(3-0-6) 
              (Introduction to Linguistics) 
               ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องภาษา ส ารวจและเรียนรู้องค์ประกอบที่ส าคัญ 
ของวิชาภาษาศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างวิชาภาษาศาสตร์กับศาสตร์แขนงอ่ืน  
       Basic theories and concepts of language studies. Examination and study  
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 of important components in linguistics. Relationship between linguistics and other  
 fields of study. 
 
 01372222 หลักการแปล                  3(3-0-6) 
               (Principles of Translation) 
       หลักการแปล การแปลแบบค าต่อค าและการแปลจากความหมาย ปัจจัยทางด้านวากยสัมพันธ์ 
อรรถศาสตร์ อรรถศาสตร์การใช้และบริบทที่เกี่ยวกับการแปล 
       Principles of translation. Literal and idiomatic translation. Syntactic and semantics 
functions. Use of contexts related to translation. 
                            
01372311 การวิเคราะห์หน่วยค าและประโยค            3(3-0-6) 
     (Morphological and Syntactical Analysis)  
      วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาษา ฝึกวิเคราะห์ค าและประโยคภาษาอังกฤษ 
      Ways to analyse the English language. Practice in analyzing English words and 
sentences. 

 
01372313 ภาษาศาสตร์กับการประยุกต์             3(3-0-6) 
              (Linguistics and Its Application) 
      การน าความรู้ในวิชาภาษาศาสตร์มาใช้ในด้านต่างๆ เช่น การเรียนภาษา การสอนภาษา ความ
บกพร่องทางภาษา การท าพจนานุกรม วรรณคดี คอมพิวเตอร์ 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  
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการสื่อสารหรือสื่อความหมาย ความเข้าใจอันถูกต้องซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรม
เป็นปัจจัยส าคัญ ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของภาษากับวัฒนธรรม 
                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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กลุ่มวิชาภาษาเกาหลี (01395) 
 

01395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Korean I)   3(3-0-6) 
 อักษรเกาหลี ระบบเสียงภาษาเกาหลี  โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น  ทักษะการฟัง               
พูด อ่าน เขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 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 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Korean II)   3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01395101 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน
ค าศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน 
 Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and 
writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions  in everyday life. 
 

01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Korean III)  3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01395102 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน  ค าศัพท์และส านวนในสถานการณ์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน เขียนข้อความสั้น ๆ 
 Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions in 
communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short  passages.  
 

01395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Korean IV)  3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01395103 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ระดับสูงขึ้น อ่านเรื่องสั้น ๆ เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหา  ส านวนและ
โครงสร้างของประโยค สนทนาโต้ตอบเรื่องท่ัว 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 การอ่านและรายงานภาษาเกาหลี (Korean Reading and Oral Report) 3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01395104 
 หลักการอ่าน การอ่านบทคัดสรรภาษาเกาหลีที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือจับใจความส าคัญ 
และพูดรายงาน 
 Principles of reading. Reading selected articles related to daily life to grasp main 
ideas and giving oral reports.  
01395106 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี (Korean Listening and Speaking)  3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01395105 
 ทักษะการฟังและพูดภาษาเกาหลี เน้นการใช้ศัพท์ ส านวน และประโยคในชีวิตประจ าวัน 
 Listening and speaking skills in Korean with emphasis on vocabulary, expressions 
and sentence in daily life. 
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กลุ่มวิชาภาษาจีนธุรกิจ (01396) 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาตะวันออก 
01394211* ภาษาในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีน      3(3-0-6) 
  (Language in Chinese Culture Circle)  
  ต้นก าเนิดและวิวัฒนาการอักษรจีนในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น 
  Origins and evolution of Chinese character, in China, Korea and Japan. 
 

ค าอธิบายรายวิชาภาษาจีนธุรกิจ 
01396111*  ภาษาจีนธุรกิจ I        3(3-0-6) 
   (Business Chinese I) 
   อักษร  ระบบเสียงภาษาจีน  หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน  ทักษะฟัง  พูด  อ่านและเขียนประโยคขั้น
พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวนทั่วไปในสถานประกอบการ  
   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) 
   พื้นฐาน : 01396111 
   โครงสร้างและหลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน  ฟัง  พูด  อ่านและเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน  ศัพท์และ
ส านวนทั่วไปในสถานประกอบการ เรียนรู้ระบบการท างานของบริษัทจีน 
   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  ค า  วลี  และประโยคสั้นๆ  สนทนาโดยใช้ส านวน
ภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน  
   Chinese pronunciation at the level of Chinese scripts, words, phrases and 
short sentences. Making conversation by using basic business Chinese expressions.  
 
01396142*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II       3(3-0-6) 
   (Business Chinese Conversation II) 
   พื้นฐาน : 01396141  
   เสียงวรรณยุกต์และท านองเสียงในภาษาจีน สนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวันในสถาน
ประกอบการ โดยใช้ประโยคพ้ืนฐาน 
   Chinese tones and intonation. Making conversation on daily life topics in 
workplace by using basic sentences. 
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01396211*  ภาษาจีนธุรกิจ III       3(3-0-6) 
   (Business Chinese III) 
   พื้นฐาน : 01396112  
   โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ข้ันกลาง การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ เชิงธุรกิจ 
   Intermediate structure and grammar. Reading and writing short business passages.  

 

01396212*  ภาษาจีนธุรกิจ IV       3(3-0-6) 
  (Business Chinese IV) 
                   พื้นฐาน : 01396211  
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ข้ันกลางในระดับท่ีสูงขึ้น การอ่านและการเขียนข้อความเชิงธุรกิจ  
 Intermediate structure and grammar at a higher level. Reading and writing 
business passages. 

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

(Chinese Reading for Career I) 
พื้นฐาน : 01396112 

 หลักการอ่าน  อ่านบันทึกข้อความ  รายงานการประชุม และเอกสารที่ใช้ติดต่อภายในองค์กร 
เพ่ือจับใจความส าคัญ 

 Principles of reading. Reading memorandum, meeting minutes and documents 
for internal communication in order to grasp main ideas. 

 

01396222*     การอ่านภาษาจีนเพื่องานอาชีพ II      3(3-0-6) 
           (Chinese Reading for Career II) 
                     พื้นฐาน : 01396221 
   การอ่านจดหมายและเอกสารทั่วไปที่ใช้ติดต่อกับองค์กรภายนอก  

 Reading letters and general documents for external communication. 
 
01396231* การเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
     Chinese Writing for Communication 
   พื้นฐาน : 01396112  

 เขยีนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Writing opinions on general daily life topics.  

  

01396241*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III       3(3-0-6) 
           (Business Chinese Conversation III) 
          พื้นฐาน  :01396142 

การฟังจับใจความและการสนทนาโต้ตอบหัวข้อในสถานการณ์เพ่ือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 
Comprehensive listening and conversation in business situations.  
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01396242*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV       3(3-0-6) 
           (Business Chinese  noCtasrevnoC IV) 
           พื้นฐาน  :01396241 
   การฟังจับใจความและการสนทนาโต้ตอบหัวข้อในสถานการณ์เพ่ือการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 
การพูดซักถามและแสดงความคิดเห็น 
   Comprehensive listening and conversation in business situations. Making 
inquiries and expressing opinions. 

 

01396281*      ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 
         (Chinese for Sociocultural Studies) 
                  พื้นฐาน : 01396112  
  ลักษณะของสังคม วัฒนธรรมจีนเพ่ือให้เข้าใจภาษา  ความคิด  ทัศนคติ  และความเชื่อของชาว
จีนเพื่อการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  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) 
               พื้นฐาน : 01396212  
  โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูง การอ่านบทความ สรุปความคิดเห็นในหัวข้อที่ก าหนด
ในสถานการณ์เชิงธุรกิจ 
  Advanced structure and grammar. Passage reading. Conclusion of ideas in 
selected topics of business situations. 
 
01396312*  ภาษาจีนธุรกิจ VI       3(3-0-6) 
               (Business Chinese VI) 
      พื้นฐาน : 01397311  
   โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นสูงในระดับที่สูงขึ้น  การอ่านบทความและเขียนอภิปราย
ในหัวข้อที่ก าหนดในสถานการณ์เชิงธุรกิจ  
   Advanced structure and grammar at a higher level. Reading passages and 
writing discussion in selected topics of business situations. 

 

01396321*  งานประพันธ์จีน I       3(3-0-6) 
  (Chinese Literary Works I) 
  พื้นฐาน : 01396212  
  การอ่านงานประพันธ์จีนตั้งแต่สมัยโจวถึงสมัยซ่ง เพ่ือศึกษาลักษณะของงานประพันธ์  ส านวน
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. 
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01396322*  งานประพันธ์จีน II       3(3-0-6) 
  (Chinese Literary Works II) 
  พื้นฐาน : 01396321 
  การอ่านงานประพันธ์จีนตั้งแต่สมัยหยวนถึงสมัยปัจจุบัน เพ่ือศึกษาลักษณะของงานประพันธ์ 
ส านวนภาษา 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*  การอ่านภาษาจีนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์      3(3-0-6) 
                 (Chinese Reading through Published Materials) 
  พื้นฐาน : 01396212  
  อ่านโฆษณาและข้อความในป้ายประชาสัมพันธ์และใบประกาศ  อ่านบทความในนิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ 
  Reading advertisements and passages in billboards and placards. Reading 
articles in magazines and newspapers. 

 

01396341*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V       3(3-0-6) 
   (Business Chinese  noCtasrevnoC V) 
   พื้นฐาน  : 01396242 
   พูดแสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุ่ม รายงานปากเปล่าในหัวข้อทางด้านธุรกิจ 

Expressing opinions, group discussion and oral reports on business topics. 
. 
01396342*  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI       3(3-0-6) 
   (Business Chinese  noCtasrevnoC VI) 
   พื้นฐาน  : 01396341 
   สัมภาษณ์ สรุปข้อมูล และน าเสนองานในหัวข้อทางด้านธุรกิจ  
   Interviewing, data conclusion and giving presentation on business topics. 

 

01396361*  ภาษาจีนเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
   (Chinese for Business Public Relation) 
   พื้นฐาน : 01396212  
   ภาษาจีนเพ่ืองานประชาสัมพันธ์และโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ 
   Chinese for public relations and advertising through published media and 
broadcast media. 

 

01396371*      ภาษาและวัฒนธรรมในองค์กรจีน      3(3-0-6 ) 
    (Language and Culture in Chinese Corporate) 
  พื้นฐาน  : 01396212  
  วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้าง การบริหารจัดการและการด าเนินงานขององค์กรจีน ภาษา 
มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในการติดต่อธุรกิจกับชาวจีน 
  Chinese organizational culture, structure and management. Language, 
manners and customs for doing business with Chinese.  
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01396381*     ภาษาจีนเพื่อการเมืองและเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 
           (Chinese for Politics and Economics) 
                  พื้นฐาน : 01396212  
  ลักษณะของการเมือง เศรษฐกิจจีนซึ่ งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน 
  Characteristics of China for Politics and Economics that affect Chinese ways of 
living and relationship between Thailand and China.  
01396390*  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 
  (Cooperative Education Preparation) 
  หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ 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. 

 

01396411*  ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้     3(3-0-6) 
   (Chinese for Proficiency Test) 

พื้นฐาน  : 01396312  
 ค าศัพท์ โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ภาษาจีน ฟัง เขียน และอ่านจับใจความ เพ่ือการสอบ

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

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

01396431* การเขียนภาษาจีนเพื่องานอาชีพ      3(3-0-6) 
   (Chinese Writing for Career) 
   พื้นฐาน : 01396312  
   การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนใบสมัครงาน จดหมายธุรกิจ รายงานการประชุม  
   Filling in forms, writing resume, business letters and meeting minutes. 
 

01396441*  ภาษาจีนเพื่อการน าเสนอทางธุรกิจ     3(3-0-6 ) 
   (Chinese for Business Presentation) 
   พื้นฐาน : 01396312 
   หลักการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานทางธุรกิจ ภาษาจีนที่ใช้ในการน าเสนอโครงงาน ฝึกแสดง
บทบาทสมมุติในสถานการณ์ที่ก าหนด  
   Principles and techniques for business project presentations. Chinese used in 
business project presentation. Practicing role play in the given situations. 
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01396451*  การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ      3(3-0-6) 
   (Chinese Business Translation) 
   พื้นฐาน : 01396312 
   หลักการแปล ปัญหาการแปลเอกสารธุรกิจ แปลเอกสารธุรกิจจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยและ
จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
   Principles of translation. Problems in translating business documents. 
Translating business documents from Chinese into Thai and from Thai into Chinese. 

 

01396452*  ภาษาจีนเพื่อการล่ามในธุรกิจ      3(3-0-6) 
   (Chinese for Business Interpretation) 
   พื้นฐาน : 01396312  
   หลักการ ขั้นตอน และเทคนิคการแปลแบบล่ามในงานธุรกิจ แปลแบบล่ามจากภาษาจีนเป็น
ภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 
   Principles, processes and techniques of interpreting in business works. 
Interpreting from Chinese into Thai and from Thai into Chinese. 

 

01396461*    ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม       3(3-0-6 ) 
   (Chinese for Hotel Business) 
   พื้นฐาน : 01396312  
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม ภาษาจีนที่ใช้ติดต่อในธุรกิจการโรงแรม ฝึกแสดงบทบาท
สมมุติในสถานการณ์ท่ีก าหนด  
   General knowledge of hotel business. Chinese used in hotel business. Practicing 
role play in the given situations. 

 

01396462*    ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน      3(3-0-6) 
   (Chinese for Airline Business) 
   พื้นฐาน : 01396312  
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการบิน ภาษาจีนที่ใช้ติดต่อในธุรกิจการบิน ฝึกแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณ์ท่ีก าหนด  
   General knowledge of airline business. Chinese used in airline business. 
Practicing role play in the given situations 
01396463*  ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
   (Chinese for Tourism Business) 
   พื้นฐาน : 01396312  
   ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาจีนที่ใช้ติดต่อในธุรกิจการท่องเที่ยว ฝึกแสดง
บทบาทสมมุติในสถานการณ์ท่ีก าหนด  
   General knowledge of tourism business. Chinese used in tourism business. 
Practicing role play in the given situations. 
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01396464* ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
   (Chinese for International Trade) 
   พื้นฐาน : 01396312  
   ภาษาจีนที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อเพ่ือการค้าระหว่าง
ประเทศ การน าเข้าและการส่งออก 
   Chinese for international trade. Documents used in international trade, import 
and export. 

 

01396490* สหกิจศึกษา         6  
               (Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนการ
จัดท ารายงานและการน าเสนอ 
 On the job training as a temporary employee according to the assigned 
project including report and presentation. 
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กลุ่มวิชาภาษาเวียดนาม (01399) 
 

01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Vietnamese I)  3(3-0-6) 
 อักษรเวียดนาม ระบบเสียงภาษาเวียดนาม  โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น  ทักษะการฟัง 
พูด อ่าน เขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 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 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Vietnamese II)  3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01399101 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ค าศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน 
 Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and 
writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions  in everyday life. 
 

01399103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Vietnamese III) 3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01399102 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน  ค าศัพท์และส านวนในสถานการณ์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน เขียนข้อความสั้น ๆ 
 Fundamental structure and grammar. Vocabulary and expressions in  
communicative situations. Conversation on everyday topics. Writing short  passages.   
 

01399104 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Vietnamese IV) 3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01399103 
 โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ระดับสูงขึ้น อ่านเรื่องสั้น ๆ เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหา  ส านวนและ
โครงสร้างของประโยค สนทนาโต้ตอบเรื่องท่ัว 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 การอ่านภาษาเวียดนาม (Vietnamese Reading)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01399104 
 หลักการอ่าน การอ่านบทคัดสรรภาษาเวียดนามที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เพ่ือจับใจความส าคัญ 
และพูดรายงาน 
 Principles of reading. Reading selected Vietnamese articles related to daily life to 
grasp main ideas and giving oral reports.  
01399106 การฟัง-พูดภาษาเวียดนาม (Vietnamese Listening and Speaking) 3(3-0) 
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  01399105 
 ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนาม เน้นการใช้ศัพท์ ส านวน และประโยคในชีวิตประจ าวัน 
 Listening and speaking skills in Korean with emphasis on vocabulary, expressions 
and sentence in daily life. 
 



 

265 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน  (01352, 02711, 02724) 
 

01352212 วาทนิเทศเบื้องต้น (Introduction to Speech Communication)        3(2-3-3) 
 ความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานส าหรับการพูด และการฟังให้สัมฤทธิ์ผล การเตรียมการพูด        
และวิธีการพูดตามจุดมุ่งหมาย ประเภทต่าง ๆ ของการพูด หลักการฟังที่ถูกต้อง การพูดในที่สาธารณะ                 
การอภิปรายกลุ่ม การสัมภาษณ์ ปาฐกถา และโต้วาที      
 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 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ  (Persuasive Communication)   3(3-0-6) 
 ทฤษฎีและวิธีการโน้มน้าวใจในการสื่อสารมวลชนและการติดต่อระหว่างบุคคล องค์ประกอบที่
ส าคัญทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ แนวทางการจัดเรียบเรียงสาร โน้มน้าวใจ 
 Theories and methods of persuasion for mass communication and interpersonal 
communication. Psychological and sociological components affecting persuasion. Approaches 
of persuasive message treatment. 
 

01352221 หลักการประชาสัมพันธ์ (Principles of Public Relations)   3(3-0-6) 
 ความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนบทบาท
วัตถุประสงค์ อิทธิพลและความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสังคมและกลุ่มเป้าหมาย  กระบวนการ
ในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 
 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) 
 แนวคิดการโฆษณาเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
องค์ประกอบและทฤษฎีการสื่อสารการโฆษณา องค์กรทางการโฆษณา กระบวนการโฆษณา กลุ่มเป้าหมายการ
โฆษณา งบประมาณการโฆษณา สื่อโฆษณา การสร้างสรรค์งานโฆษณา 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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01352315 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน (Theories of Mass Communication)  3(3-0-6) 
 ทฤษฎีและแนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนที่มีต่อ
สังคมและปัจเจกบุคคล การศึกษาความหมายและแบบจ าลองของทฤษฎีปทัสถานและการปฏิบัติ หน้าที่ของสื่อ
ตามบรรทัดฐานของสังคม การน าทฤษฎีมาใช้อธิบายผลกระทบจากสื่อสารมวลชนต่อสังคม 
 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 การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)   3(3-0-6) 
 หลักการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสาร
ด้วยผลิตภัณฑ์ การวางแผนการสื่อสารการตลาด และเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 
 Principles of marketing communication. Integrated marketing communication. 
Consumer behavior. Communication through products. Marketing communication planning, 
and marketing communication tools. 
 

02711111 สื่อสารมวลชนเบื้องต้น (Introduction to Mass Media)   3(3-0-6) 
 ประวัติ  วิวัฒนาการและประเภทของสื่อมวลชน บทบาท กระบวนการ  อิทธิพล  และผลกระทบ
ของสื่อมวลชนต่อสังคม  หลักและจริยธรรมด้านสื่อสารมวลชน 
 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 สื่อมวลชนกับสังคม (Mass Media and Society)    3(3-0-6) 
 หน้าที่ ความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนต่อสังคม อ านาจและอิทธิพลของ
สื่อมวลชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 Function, relationships, and responsibility of mass media and society. Mass media 
power and its influence on society. 
 

02724011 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  3(3-0-6) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับวัฒนธรรม มิติทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ต่อการสื่อสาร การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มสังคม 
 Relationship between communication and culture, cultural dimensions, cultural 
factors which influence communications, non-verbal communication, appropriate 
communication for social groups. 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
02724011 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  3(3-0-6) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับวัฒนธรรม มติทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ต่อการสื่อสาร  การใช้อวัจนภาษา  การสื่อสารที่เหมาะกับแต่ละวัฒนธรรม 
 Relationship between communication and culture, cultural dimensions, cultural 
factors which influence communication, non-verbal communication, appropriate 
communication for social groups. 
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02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)    3(3-0-6) 
 หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแต่งกาย การปรากฏตัว และการแสดงอิริยาบถ  
ให้เหมาะสมแก่กาลเทศะ หลักและศิลปะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักและศิลปะการพูดต่อที่ชุมชน                     
การใช้อวัจนภาษา มารยาทสังคมและการสมาคม และฝึกปฏิบัติ 
 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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สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ (01371) 
 

01371111 สื่อสารสนเทศ (Information Media)                                        1(1-0-2)                                                      
                แนวคิดและประเภทสื่อสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การ เข้าถึงและการใช้
สารสนเทศ การเขียนอ้างอิง    
                Concept and type of information media, information sources, searching strategies, 
access and use of information, writing references.           
               (อนุมัติการปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2555 เดิมชื่อ การใช้ทรัพยากรห้องสมุด) 
  
01371112   การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)                                       2(2-0-4)                                               
               ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกแหล่งและ
ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม  
                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  การสืบค้นเอกสารและบรรณานุกรม (Document Retrieval and Bibliography 3(3-0-6) 
            หลักการสืบค้นสารสนเทศ การบันทึกข้อมูล การอ้างอิง และบรรณานุกรมในงานทางวิชาการ การ
หลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม 
            Retrieve information principle, note-taking, citation and references, avoiding  
plagiarism 
 

01371421 การเขียนบทความทางวิชาการ (Technical Research Writing)           3(2-2-5)                                                           
              ลักษณะบทความ วิธีการเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ การใช้ภาษาการเขียนตาราง 
แผนภูมิและบทคัดย่อ  
             Characteristic of articles; article and research report writing method; use of 
language; table, graph and abstract writing  
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กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ (01373) 
 

01373202 การตีความวรรณคดี                        3(3-0-6)  
              (Interpreting Literature) 
               แนวคิดส าคัญของวรรณคดีประเภทกวีนิพนธ์ 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 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีร์ไบเบิล             3(3-0-6)  
              (Classical Mythology and The Bible) 
               เรื่องส าคัญในปกรณัมคลาสสิกและคัมภีร์ไบเบิลที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดและประเพณีนิยมของ
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)  
                วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษตั้งแต่สมัยแองโกลแซกซอนจนถึงปัจจุบัน ชีวิตและผลงานดีเด่นของ
นักเขียนส าคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญาและสังคมในแต่ละยุคสมัย  
                 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)  
                วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกันตั้งแต่สมัยพิวริตันจนถึงปัจจุบัน ชีวิตและผลงานดีเด่นของ 
นักเขียนส าคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ปรัชญาและสังคมในแต่ละยุคสมัย  
                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. 
01373332 กวีนิพนธ์                3(3-0-6)  
              (Poetry)  
               ฉันทลักษณ์ ชนิด กลวิธี และกระแสหลักของกวีนิพนธ์ การอ่านและการตีความกวีนิพนธ์  
               Prosody, types, techniques, and major movements of poetry; poetry reading and 
interpretation.  
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01373333 การละคร                3(3-0-6)  
              (Drama)  
               ประวัติและพัฒนาการของการละครตั้งแต่สมัยกรีกจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 บท ละครดีเด่นบาง
สมัย  
               History and development of drama from the Greek period to the 20th century; 
distinguished plays of some periods. 
 
01373334 วรรณกรรมส าหรับเด็กนานาชาติ             3(3-0-6)  
              (International Children’s Literature)  
                ความหมายและองค์ประกอบของวรรณกรรมส าหรับเด็ก วรรณกรรมส าหรับเด็กนานาชาติ
สมัยใหม่และร่วมสมัย  
                 Meanings and elements of Children’s literature; modern and contemporary  
international Children’s literature.  
 
01373441 งานของเชกสเปียร์               3(3-0-6)  
              (Shakespeare’s Works) 
               ชวีิตและความส าคัญของเชกสเปียร์ กวีนิพนธ์และบทละครเด่นของเชกสเปียร์  
               Shakespeare’s life and significance; his prominent dramatic and poetic works. 
 
01373455 บันเทิงคดีกับภาพยนตร์              3(3-0-6)  
              (Fiction and Film)  
                ความสัมพันธ์ระหว่างบันเทิงคดีกับภาพยนตร์ การดัดแปลงบันเทิงคดีเป็นภาพยนตร์ การ  
ประยุกต์เทคนิคของภาพยนตร์ในบันเทิงคดี  
                 The relationship between fiction and film; adaptation of fiction to film; 
application of film techniques in fiction. 
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กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย (01376, 02708) 
 

01376101 วรรณกรรมกับชีวิต  (Literature and Life)     3(3-0-6) 
 อ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ เพ่ือให้เข้าใจความหมายและเห็นคุณค่าต่อชีวิต โดยศึกษาจาก
วรรณกรรมไทยและสากล 
 Analytical reading of literature to assess meaning and value to life by studying 
Thai literature and world literature. 
 

02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์  (Literature and Science)   3(3-0-6) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์ แนวคิดและกลวิธีการน าเสนอ อิทธิพลของแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อวรรณกรรม 
การอ่านและตีความวรรณกรรมวิทยาศาสตร์.  
 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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สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (01387, 01388, 02714) 
  
กลุ่มวิชาปรัชญา  
01387101  ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน (The Art of Living with Others)  3(3-0) 
 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากลเกี่ยวกับ มรรยาทในสังคม การ
รู้จักตัวเองเพ่ือปรับปรุงตัวเอง การฝึกการพัฒนาจิตใจ 
 The art of living well with others. Thai and international etiquette. Self-cognition  
for self-improvement. Training in mental development  
 

01387102  ปรัชญาทั่วไป (General Philosophy)   3(3-0) 
 ความหมาย ขอบเขต และปัญหาของปรัชญา ความคิดทางปรัชญาที่ส าคัญ การประยุกต์ใช้ปรัชญา
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)     
  ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ค าสอนในพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสัมพันธ์ระหว่างค าสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริการประยุกต์
เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์  
  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 ปรัชญาเบื้องต้น (Introduction to Philosophy)    3(3-0) 
 ความหมายและขอบเขต ปัญหา และวิธีการปรัชญากับศาสนา  ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญา 
ศาสนาและวิทยาศาสตร์ ปัญหาพ้ืนฐานทางปรัชญา และความสัมพันธ์ต่อความเป็นไปในโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 
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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01387121  ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Logic)  3(3-0) 
 กระบวนการของความคิด การถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปของเทอมประพจน์ การตัดสิน  
หลักการใช้เหตุผลในการพิสูจน์  หลักการใช้บทพิสูจน์สองแง่  นิรนัย  อุปนัย  บทพิสูจน์เทียบการนิยาม   การ
แบ่งวิธีวิทยา 
 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 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับบ่อเกิดและขอบเขตของความรู้ วิธีการแสวงหาความรู้ หลักเกณฑ์ของการตัดสิน
ความเป็นจริงของความรู้ของนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก 
 Theories of the sources and scope of knowledge. Methods of approaching 
knowledge. Oriental and Western criteria of true knowledge. 
 

01387322  จริยศาสตร์ (Ethics)  3(3-0) 
 ปัญหาพ้ืนฐานทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยศาสตร์ของนักปรัชญาคนส าคัญๆ หลักเกณฑ์การ  
ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม 
 Fundamental problems in ethics. Important theories of ethics. Ethical standards. 
Application in daily life. 
 

01387323  สุนทรียศาสตร์  (Aesthetics)  3(3-0) 
 ความหมาย ขอบเขต ปัญหา และวิธีการของสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีความงาม ทฤษฎีศิลปะ
ความสัมพันธ์ระหว่างความงาม  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 ปัญหา และวิธีการทางอภิปรัชญา ทฤษฎีทางอภิปรัชญาของนักปรัชญาคน
ส าคัญๆ 
 Meaning, scope, problems, and methods of metaphysics. Important metaphysical 
theories. 
 
01387341 ปรัชญาและศาสนา (Philosophy of Religion)  3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01387121 หรือ 01387111 
 มูลเหตุของความเชื่อและไม่เชื่อในพระเจ้า ประสบการณ์ทางศาสนา ภาษาศาสนา ปัญหาเกี่ยวกับ
ความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงที่แตกต่างกันของแต่ละศาสนา 
 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. 
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01387443  ปรัชญาภาษา  (Philosophy of Language)  3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 หรือ 01387121 
 ความหมายและขอบเขตของปรัชญาภาษา ปัญหาเกี่ยวกับสัญลักษณ์ ทฤษฎีความหมาย สมรรถ
วิสัยของภาษาในการอธิบายความคิด ภาษาท่ีใช้ในการแสวงหาสัจจะ 
 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  ปรัชญาวิทยาศาสตร์  (Philosophy of Sciences)  3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 หรือ 01387121 
 ความหมายและขอบเขตของปรัชญาวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบวิธีการวิทยาศาสตร์กับวิธีการทาง
ปรัชญา เป้าหมายของวิทยาศาสตร์ และของปรัชญา วิเคราะห์ทฤษฎีและความคิดของวิทยาศาสตร์เชิงปรัชญา 
 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  การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ (Critical and Creative Thinking)   3(3-0) 
  กระบวนการคิด  กรอบและรูปแบบการคิด การคิดเชิงเหตุผล วิธีการคิดวิเคราะห์-วิพากษ์  
การประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ปัญหาทางความคิดแบบต่างๆและการสร้างสรรค์งานในอาชีพของบุคคลใน
ปัจจุบัน 
                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   ปรัชญาในภาพยนตร์  (Philosophy in Film)    3(3-0) 
              กระบวนการคิด  กิจกรรมทางปรัชญา ค าอธิบายและความเป็นเหตุผล แนวความคิดทางปรัชญาใน
ภาพยนตร์ และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
               Process of thinking, philosophical activity, explanation and rationality, 
philosophical ideas in film and  application  in daily life. 
กลุ่มวิชาศาสนา  
01388111  ศาสนาเบื้องต้น (Introduction of Religion)  3(3-0) 
 ความหมาย บ่อเกิดและประเภทของศาสนา ความเกี่ยวข้องระหว่างศาสนากับศาสตร์อ่ืนๆ  
ระบบศีลธรรมและความเชื่อถือของศาสนาที่ยังคงอยู่ บทบาทความส าคัญของศาสนาต่อชีวิต สังคม  
และสิ่งแวดล้อม 
 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  กระบวนการและเป้าหมายของ พุทธจริยธรรม  ความสัมพันธ์กับ
ชีวิต และปัญหาสังคม 
 Nature, scope, motive, processes and purposes of Buddhist ethics; its relation to 
life and social problems. 
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01388221 พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism) 3(3-0) 
 ก าเนิดและหลักธรรมส าคัญของพุทธศาสนา การแผ่ขยายและพัฒนาการ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พุทธศาสนาเถรวาทกับชีวิต  วิทยาศาสตร์และสังคมปัจจุบัน 
 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) 
 ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม จริยธรรมกับชีวิต และสังคมระบบจริยธรรมของศาสนา 
จริยธรรมกับการด าเนินชีวิต และการแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นจริยธรรมไทย 
 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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สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (01390) 
01390111** การท่องเที่ยวในพลวัตโลก            3 (3-0-6) 

                 (Tourism in Global Dynamics) 

ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับพลวัตโลก  การท่องเที่ยวในระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์อิทธิพลของพลวัตโลกที่มีต่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระบบการท่องเที่ยว 
องค์ประกอบและโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บทบาทของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 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** จิตวิทยาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมเพื่องานบริการ       3 (3-0-6) 

  (Psychology and Cross Cultural Communication in Service) 

  ประเภท ลักษณะ และแนวโน้มของงานบริการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 
และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่น ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ความจ าเป็น ความต้องการ และความ
คาดหวังของผู้ใช้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารของผู้ให้บริการ 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* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร         3 (3-0-6) 

  (Introduction to Lodging and Food Service Business) 

  ประเภท ลักษณะ และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร วิวัฒนาการและแนวโน้ม
ของธุรกิจที่พักและบริการอาหาร รูปแบบการบริหารและแนวทางการด าเนินงานของธุรกิจที่พักและบริการ
อาหาร การแข่งขันและความร่วมมือของธุรกิจที่พักและบริการอาหารในระดับชาติและระดับนานาชาติ  มี
การศึกษานอกสถานที่ 
  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* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล        3 (3-0-6) 

  การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

(Introduction to Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and 
Event Businesses) 

  ประเภท ลักษณะ และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุม 
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ พัฒนาการ สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มของธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัลการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็น
รางวัลการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ องค์กรที่มีบทบาทส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล
การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษในระดับประเทศและระดับนานาชาติ แนวทางการด าเนินงานของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การจัดการโครงการ
มาตรฐานสากลและการรับผิดชอบสังคมขององค์กรส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุม
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ มีการศึกษานอกสถานที ่
  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* การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว          3 (3-0-6) 

  (Tourism Transportation) 

  แนวคิดเก่ียวกับโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์การท่องเที่ยวกับ 
การขนส่ง ประเภท ลักษณะ และความส าคัญของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว องค์ประกอบของระบบการขนส่ง
เพ่ือการท่องเที่ยว การบริหารและแนวทางการด าเนินธุรกิจขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว การจัดการสถานีขนส่งเพ่ือ
การท่องเที่ยว มาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจการขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับ
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** พฤติกรรมนักท่องเที่ยว           3 (3-0-6) 

  (Tourist Behavior) 
  ประเภทและแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคม
วิทยาที่น ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว  พฤติกรรมการบริโภค และ
พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยวของกลุ่มเป้าหมายหลักของประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรณีศึกษาและการส ารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
  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** เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว       3 (2-2-5) 

  (Information Technology for Tourism Industry) 

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระบบสารสนเทศ
และการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยว พัฒนาการของระบบการจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และสื่อใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 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** การจัดน าเที่ยวและงานมัคคุเทศก์              3 (2-2-5) 

  (Tour Organizing and Guiding) 

  แนวคิด หลักการ กระบวนการ และรูปแบบการจัดการน าเที่ยว การวางแผนจัดน าเที่ยวการ
สืบค้นสารสนเทศเพ่ือจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว การติดต่อและเจรจาต่อรองราคาผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการ 
การเขียนรายการน าเที่ยว การคิดต้นทุน การก าหนดราคาขาย การด าเนินงานจัดน าเที่ยว ปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหา การประเมินผลการจัดน าเที่ยว จรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับมัคคุเทศก์และผู้น าเที่ยว
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการงานมัคคุเทศก์ การปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ และการประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและภายนอก มีการฝึกปฏิบัติ การศึกษานอกสถานที ่และการท าโครงงาน 

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. 
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01390231*  ทรัพยากรการท่องเที่ยว           4 (4-0-8) 

             (Tourism Resources) 

      ความหมายและประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวที่
ส าคัญของโลกและประเทศไทย ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของโลกและประเทศไทย ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญของโลกและประเทศไทย  การปรับใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
แนวคิดและหลักการการสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยว มีการศึกษานอกสถานที ่
  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** การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        3 (3-0-6) 

        (Human Resource Management in Tourism Industry) 

        แนวคิด หลักการ วิธีการ และกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในบริบทโลก สังคมความคิดสร้างสรรค์ และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองตลอด
ชีวิตและธุรกิจท่องเที่ยว บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 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. 
 
01390341** การจัดการธุรกิจน าเที่ยวเชิงสร้างสรรค์         3 (3-0-6) 

  (Creative Tour Business Management) 

  ความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประเภทของธุรกิจน า
เที่ยวเชิง\สร้างสรรค ์หลักการและแนวคิดในการด าเนินงานและการจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจน าเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างองค์การของธุรกิจน าเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ทางธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการคุณภาพการบริการ การบริหาร
บุคลากร และการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติทางการท่องเที่ยว จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบธุรกิจน า
เที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 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. 
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01390342** การตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว                       3 (3-0-6) 

  (Creative Marketing for Tourism) 

  ระบบและองค์ประกอบของการตลาดการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการวางต าแหน่ง
ทางการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมของการตลาดเชิงสร้างสรรค์ส าหรับการท่องเที่ยว  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* วิธีเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยว           2 (2-0-4) 

                                 (Quantitative Methods in Tourism) 

  ลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเพ่ือการ
ท่องเที่ยวมาตรการวัดการวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมาณช่วงความเชื่อมั่น 
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเก่ียวกับลักษณะของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก
ประเภทการน าเสนอข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
  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* การจัดการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล         3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล
แนวคิดแรงจูงใจกับการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล  องค์ประกอบของการจัดการประชุม
องค์กรและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การวางแผนและการด าเนินโครงการจัดการประชุมองค์กรและการ
ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การสร้างสรรค์กิจกรรมการประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลการจัดท า
งบประมาณและการควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน การประเมินผลโครงการ มีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษานอก
สถานที ่
  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. 
 
 
 
 
 
 



 

284 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

01390362* การจัดการประชุมนานาชาติ          3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของการประชุม หน่วยงานผู้จัดการประชุม รูปแบบการ
จัดการประชุมนานาชาติของ องค์ประกอบของการจัดการประชุมนานาชาติ การวางแผนและการด าเนิน
โครงการจัดการประชุมนานาชาติ กลยุทธ์การเสนอขอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ การประยุกต์พิธี
การทูตส าหรับการจัดการประชุมนานาชาติ กิจกรรมเชิงสังคมส าหรับการประชุมนานาชาติ การจัดท า
งบประมาณและการควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน การประเมินผลโครงการ มีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษานอก
สถานที ่
  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. 
 
01390363* การจัดการนิทรรศการ           3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของนิทรรศการและงานแสดงสินค้า หน่วยงานผู้จัด
นิทรรศการและงานแสดงสินค้า นิทรรศการและงานแสดงสินค้าในฐานะเครื่องมือทางการตลาด องค์ประกอบ
ของการจัดการนิทรรศการและงานแสดงสินค้า การวางแผนและการด าเนินโครงการจัดนิทรรศการและงาน
แสดงสินค้า กิจกรรมเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายในงาน กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การจัดท างบประมาณและการ
ควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน การประเมินผลโครงการ มีการฝึกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานที ่
           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 และองค์ประกอบของเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เทศกาลและกิจกรรมพิเศษในฐานะเครื่องมือฟ้ืนฟูเมืองและพัฒนาการท่องเที่ยว  หลักการออกแบบ
แนวคิด แนวเรื่อง เนื้อหา และกิจกรรมการจัดเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ การจัดการโครงการ การสื่อสาร
การตลาดและการอุปถัมภ์การจัดงาน การจัดท างบประมาณและการควบคุมต้นทุนการด าเนินงาน เทคนิคการ
ประสานงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการความเสี่ยง การประเมินผล และการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงาน และมีการฝึกปฏิบัต ิ

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. 
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01390365* การจัดการสถานที่จัดงาน          3 (3-0-6) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของสถานที่จัดงาน กายวิภาคของสถานที่จัดงาน การ
จัดการสถานที่จัดงานเชิงพาณิชย์ โครงสร้างและระบบการด าเนินงานของธุรกิจรับจัดการสถานที่จัดงาน การ
จัดการพ้ืนที่สิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการภายในสถานที่จัดงาน การสร้างสรรค์สถานที่จัดงานตาม
แนวเรื่อง การจัดการบริการส าหรับผู้มาเยือน การจัดการความปลอดภัยภายในสถานที่จัดงาน ต้นแบบธุรกิจรับ
จัดการสถานที่จัดงาน มีการศึกษานอกสถานที ่

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 บทบาทและความส าคัญของงาน
กิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด กลยุทธ์การสร้างตรา การสื่อสารภาพลักษณ์ตราด้วยงานกิจกรรม
การบูรณาการเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทอ่ืนและช่องทางการจัดจ าหน่ายกับงานกิจกรรม  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** การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า         3(2-2-5) 

  (Front Office Operations and Management) 

  พื้นฐาน : 01390113 

โครงสร้างการบริหารงานและลักษณะการด าเนินงานส่วนหน้าของโรงแรม การจัดการห้องพัก
การรับส ารองห้องพักการต้อนรับการลงทะเบียนเข้าพัก การจัดบริการด้านสัมภาระ การบริการข้อมูล การ
บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย การคืนห้องพัก การช าระเงิน ปัญหาในการบริการและแนวทางการแก้ไข ระบบ
สารสนเทศและโปรแกรมส าเร็จรูปด้านการจัดการงานส่วนหน้า การใช้ข้อมูลเชิงสถิติเพ่ือการจัดการงานบริการ
ส่วนหน้าการจัดการรายได้ การจัดการคุณภาพ ปัญหาในการจัดการและแนวทางแก้ไข มีการฝึกปฏิบัติ และ
การศึกษานอกสถานที่ 

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* การด าเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม          3(2-2-5) 

  (Food and Beverage Service Operations) 

  พื้นฐาน : 01390113 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะและความรู้ที่
จ าเป็นในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู้
เกี่ยวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการอาหารแบบต่างๆ ได้แก่ การให้บริการที่โต๊ะอาหาร การ
ให้บริการอาหารแบบที่ลูกค้าบริการตนเอง การให้บริการอาหารเช้า การให้บริการน้ าชายามบ่าย และการจัด
เลี้ยงมีการศึกษานอกสถานที่ 

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   การด าเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน     3 (2-2-5) 

(Housekeeping Operations and Management) 

พ้ืนฐาน : 01390113 

โครงสร้างและการด าเนินงานของแผนกงานแม่บ้าน ลักษณะเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ์
ส าหรับงานแม่บ้าน การจัดการวัสดุคงคลังและอุปกรณ์ในแผนกงานส่วนแม่บ้าน  งานท าความสะอาด การ
จัดการห้องผ้าการบริหารงานบุคคลในแผนกแม่บ้าน การก ากับและควบคุมการด าเนินงานแม่บ้าน การแก้ไข
ปัญหาในแผนกแม่บ้าน มีการศึกษานอกสถานที ่

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   การด าเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง     3 (2-2-5) 
(Catering Operations and Management) 

พ้ืนฐาน : 01390372 

รูปแบบและองค์ประกอบของการจัดเลี้ยงทั้งในและนอกสถานที่  กระบวนการวางแผนเพ่ือ
การจัดเลี้ยง การวางแผนรายการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการจัดเลี้ยง การเลือกสถานที่ อุปกรณ์ และ
บุคลากรในการจัดเลี้ยง การเจรจาต่อรองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การค านวณต้นทุนและก าหนดราคา 
การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ บุคลากร และแผนการบริการในงานจัดเลี้ยง การควบคุม
ต้นทุนและคุณภาพการบริการ การประเมินผลงานจัดเลี้ยง การตลาดและการส่งเสริมการตลาด มีการ
ฝึกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานที ่

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. 
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01390375* หลักศิลปะการประกอบอาหาร           3 (2-3-6) 

(Principles of Culinary Arts) 
พ้ืนฐาน : 01390372 

แนวคิดและหลักศิลปะการประกอบอาหาร โครงสร้างและการบริหารจัดการห้องครัว ความรู้เกี่ยวกับ
วัตถุดิบ ความสะอาดและสุขอนามัย การเตรียมและการประกอบอาหาร มีการศึกษานอกสถานที ่ 

Concepts and principles of culinary arts. Kitchen structure and organization. 
Knowledge about ingredients, hygiene and sanitation, preparation and cooking methods. 
Field trip required. 
 
01390376* หลักศิลปะการท าขนมอบ           3 (2-3-6) 

(Principles of Baking and Pastry Arts) 
พื้นฐาน : 01390372 

  หลักพ้ืนฐานในการท าขนมอบ อุปกรณ์และส่วนผสมในการท าขนมอบ การท าแป้งขนมอบ 
ครีมและไส้ขนมอบ เทคนิคการท าขนมและเค้ก และการตกแต่ง การท าขนมอบที่ให้บริการในร้านอาหารแบบ
เสิร์ฟร้อนและเย็น มีการศึกษานอกสถานที ่

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* การจัดการร้านอาหาร            3 (2-2-5) 
(Restaurant Management) 
พ้ืนฐาน : 01390372 

แนวคิด ท าเล และการออกแบบร้านอาหาร การวางแผนรายการอาหาร การวางแผนและการเลือกใช้
อุปกรณ์ในครัว การจัดซื้อวัตถุดิบอาหาร การจัดการบาร์และเครื่องดื่ม การด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ
และการควบคุมในร้านอาหาร การประกอบอาหารและสุขอนามัยอาหาร การจัดโครงสร้างองค์กรของ
ร้านอาหาร การสรรหา และการจัดอัตราก าลังคน การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจร้านอาหาร การจัดท า แผนธุรกิจ
ส าหรับร้านอาหาร 

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. 
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01390471* การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมบริการ      3 (3-0-6) 
(Hospitality Facilities Planning and Management) 
พ้ืนฐาน : 01390113 
บทบาท ต้นทุน และการจัดการทรัพยากรกายภาพในโรงแรม เครื่องมือ เทคนิค และแนวโน้ม

ในการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมการบริการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบความปลอดภัย 
ระบบประปาและน้ าทิ้ง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบส่องสว่าง การวางแผนและการออกแบบทาง
กายภาพส าหรับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร การวางแผนและการด าเนินงานโครงการปรับปรุงทางภายภาพ 
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* การจัดการรายได้ในอุตสาหกรรมบริการ          3 (3-0-6) 
(Revenue Management in the Hospitality Industry) 
พ้ืนฐาน : 01390113 
แนวคิดและองค์ประกอบของการจัดการคุณภาพบริการได้ในอุตสาหกรรมการบริการ  การตั้ง

ราคาเชิงกลยุทธ์และการตั้งราคาหลายราคา การพยากรณ์อุปสงค ์การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการด้าน
ราคา การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย 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. 
 
01390473* การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ     3 (3-0-6) 

(Quality Management in the Hospitality Industry) 
พ้ืนฐาน : 01390113 
แนวคิดและหลักการการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมการบริการ การวางแผนและการ 

ออกแบบเพื่อการบริการที่มีคุณภาพการจัดการ 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. 
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01390474*  การจัดซื้อส าหรับอุตสาหกรรมบริการ         3 (3-0-6) 
(Purchasing for hospitality Industry) 
พ้ืนฐาน : 01390113 
บทบาทและความส าคัญของงานจัดซื้อในอุตสาหกรรมการบริการ การจัดโครงสร้างและและ

การบริหารการจัดซื้อ ความสัมพันธ์ของผู้จัดซื้อกับจัดซื้อกับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร การคัดเลือกและประเมิน
ผู้จัดหาวัตถุดิบการก าหนดคุณลักษณะของสินค้าที่จัดซื้อ จ านวน ราคา และนโยบายการช าระเงินที่เหมาะสม 
ขั้นตอนในการสั่งซื้อ ตรวจรับ และการบริหารงานจัดเก็บสินค้ากรณีศึกษา 

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*  โครงงานนวัตกรรมการท่องเที่ยว          3 (1-4-6) 

(Tourism Innovation Project) 
โครงงานทางด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ 
Project of practical interest in various fields of Tourism Innovation 

 
01390452*  การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน         3 (3-0-6) 

(Sustainable Tourism Resource Development) 
สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว หลักการและแนวคิด

ในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กระบวนการวางแผนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว การ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว กลยุทธ์และเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนแนวทางในการประยุกต์โลจิสติกส์และการจัดการความเสี่ยงเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว  
ต้นแบบโครงการด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีการศึกษานอก
สถานที ่

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) 
การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการท่องเที่ยวการจัดท ารายงาน

การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายมีการน าเสนอ และมีการประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและ
อาจารย์นิเทศก์ 

Professional internship as temporary staff in tourism business. Report writing 
for professional development. Presentations techniques and post-evaluation by job 
supervisors and consulting lecturers. 
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01390491**   ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานเพื่อนวัตกรรมการท่องเที่ยว    3 (2-2-5) 

(Basic Research Methodology for Tourism Innovation) 
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการท่องเที่ยว การก าหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์

และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ ตีความข้อมูล การใช้สถิติ
ส าหรับการวิจัย 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) 
การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อความรู้ในระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับสถานการณ์และการพัฒนา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกและประเทศไทย 
Presentation and discussion of knowledge at the bachelor’s degree level on 

situation and global and Thai Tourism Industry development. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* วิชาเปิดใหม่ 
**วิชาปรับปรุง 
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สาขาวิชาโรงแรมและภัตตาคาร (02744) 
02744111* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 
 (Introduction to Hotel and Restaurant Business)  
 ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการ และโครงสร้างการบริหารและการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจภัตตาคาร แนวคิด รูปแบบและหลักการจัดการที่ใช้ในการด าเนินงานของธุรกิจ แนวโน้มของธุรกิจโรงแรม
และธุรกิจบริการอาหาร  
 The history, evolution and structure of hotel and restaurant service management and 
operations. Concepts and principles used in the operations of the businesses. Trends of 
hotel and food service business.  
 
02744112* พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 
 (Consumer Behavior for Hotel and Restaurant Business)  
 แนวคิดและความส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค ประเภท ความแตกต่างของพฤติกรรมของผู้บริโภค 
วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ วิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  
 Concept and importance of consumer behavior. Types and differences of consumer 
behavior. Cultural and behavior changes. Internal and external factors effecting decision 
making process. Analysis of customer behavior for hotel and restaurant business.  
 
02744113* การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร       3(3-0-6) 
 (Cross-Cultural Communication for Hotel and Restaurant Business)  
 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของผู้บริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน การสื่อสาร ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ใน
การสื่อสารในสถานการณ์ด้านการบริการ รวมทั้งการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องต่องานอาชีพ ตลอดจน
การพัฒนาการสร้างสรรค์ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม  
 Cross-cultural communication of consumers in the present situation. Communication, 
words and expressions used in the field of services including cross-cultural communication 
for career. The development of creative skills for interaction between cultures.  
 
02744211* เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 
 (Information Technology for Hotel and Restaurant Business)  
 ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
ระบบการจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 Technology systems and management information systems for hotel and restaurant 
business. E-commerce and Global Distribution System in hotel and restaurant business. 
Software application in hotel and restaurant business. Laws and ethics relate to information 
technology.  
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02744221* การตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 
 (Marketing for Hotel and Restaurant Business)  
 ความหมาย ความส าคัญของการจัดการการตลาดและการขายส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 
กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์
ปัญหาทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ์การตลาด การควบคุม
กิจกรรมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด กรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  
 Meaning and the importance of marketing and sales management to hotel and 
restaurant business. Marketing process. Marketing environment. Analysis of marketing 
opportunities. Analysis of marketing problems. Consumer behavior. Market research and 
marketing information systems. Market segmentation. The target market. Market positioning. 
Marketing strategy development. Control of marketing activities. Ethical marketing. Case 
Studies in hotel and restaurant business.  
 
02744231* การจัดการฝ่ายห้องพัก           3(3-0-6) 
 (Rooms Division Management)  
โครงสร้างงานฝ่ายห้องพัก การจัดการระบบการให้บริการ การประสานงานในฝ่ายห้องพักกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร การบริหารความปลอดภัยและสวัสดิภาพของแขก การจัดท างบประมาณและการควบคุม
รายจ่าย การควบคุมบริภัณฑ์ การจัดการรายได้และการควบคุมอุปสงค์ของแขก การวางแผน การควบคุม และ
การพัฒนาบุคลากรในฝ่ายห้องพัก  
 Organization structure of rooms division department. Service system management. 
Coordination in rooms division department with internal and external organizations. Safety 
and welfare management for guests. Budgeting and expense controlling. Equipment 
controlling. Revenue Management and demanding control of guests. Planning, controlling 
and personnel developing of rooms division department.  
 
02744232* การด าเนินงานบริการส่วนหน้า           3(2-2-5) 
 (Front Office Operations)  
 โครงสร้าง ต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบริการส่วนหน้า การวางแผนการด าเนินงาน 
และวิธีการปฏิบัติงาน ประเภทของห้องพัก อัตราห้องพัก ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรมด้ านการ
ต้อนรับ การส ารองห้องพัก การลงทะเบียนเข้าพัก การจัดการห้องพัก การช าระเงิน ระบบบัญชีส่วนหน้า การ
ประสานงานกับแผนกต่างๆ การจัดการด้านความปลอดภัย การสร้างมาตรฐานและการจัดการคุณภาพของงาน
บริการส่วนหน้า การฝึกปฏิบัติโปรแกรมจ าลอง  
 Organization structure, position and responsibilities of front office department. 
Planning and procedures. Room types. Room rate. Operation of the hotel front desk. Room 
reservation. Room registration. Room management. Front office payment system. 
Coordination with various departments. Security management. Standard and quality service 
of front office service. Training simulator.  
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02744233* การจัดการงานห้องผ้าและห้องซักรีด          3(3-0-6) 
 (Laundry and Linen Room Management)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744331  
 โครงสร้างและการจัดองค์กร การจัดการและการให้บริการภายในและภายนอกโรงแรม การด าเนินงาน
ภายในห้องผ้าและห้องซักรีด เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ในการ ซัก อบ รีด ชนิดของผ้า ทฤษฎี
และเทคนิควิธีการ ซัก อบ รีด การควบคุมวัสดุคงคลัง เอกสารที่เกี่ยวข้องในห้องผ้าและห้องซักรีด  

Structure and organization management. Management and service for inside and 
outside hotel. Operation in laundry and linen room. Tools, equipment and chemicals in 
laundry. Types of fabric. Theories and techniques of washing, drying and ironing.  Inventory 
control. Related documents in laundry and linen room.  
 
02744241* การจัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม          3(3-0-6) 
 (Food and Beverage Division Management)  
 โครงสร้างงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการระบบการจัดซื้อ การจัดการรายการอาหารและการ
ก าหนดราคาขาย การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดท าต ารับอาหารมาตรฐาน การจัดการด้าน
การเงินและงบประมาณ การควบคุมและประกันคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม สุขาภิบาลอาหารและความ
ปลอดภัย  
 Organization structure of food and beverage department. Purchasing management 
system. Menu management and pricing. Food and beverage cost control. Standard recipes 
preparation. Financing and budgeting management. Controlling and quality assurance of food 
and beverage. Food sanitation and safety.  
 
02744242* การจัดการงานครัว            3(3-0-6) 
 (Kitchen Management)  
 โครงสร้างงานครัว หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกครัว การประสานงานของแผนกครัว
กับแผนกอ่ืน แนวคิดการจัดการครัว การออกแบบและวางผังครัว อุปกรณ์การติดตั้งและการบ ารุงรักษา 
ความสัมพันธ์ของการออกแบบรายการอาหาร การควบคุมต้นทุนและคุณภาพอาหาร  การจัดการงบประมาณ 
บุคลากร สุขาภิบาลและความปลอดภัย ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤต (HACCP) ในงานครัว  หลัก
โภชนาการ การจัดเตรียมชนิดของอาหาร  
 Organization structure. Responsibilities of staff in the kitchen department. 
Coordination with other departments. Concept of kitchen management. Design and layout of 
the kitchen. Equipment installation and maintenance. Relationship of the menu items. Cost 
control and food quality. Budgeting, personnel, sanitation and safety management. Hazard 
Analysis and Critical Control Point (HACCP) in the kitchen. Nutrition. Food preparation.  
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02744243* การด าเนินงานภัตตาคาร               3(2-2-5) 
 (Restaurant Operation)  
โครงสร้างและการด าเนินงานบริการในภัตตาคาร การประสานงานในครัว การจัดผังการท างานเพ่ือการบริการ
ในภัตตาคาร หลักการส ารองที่นั่งในภัตตาคาร การด าเนินงานก่อนเปิด ระหว่างและปิดภัตตาคาร การจัดการ
ด้านบุคลากรในภัตตาคาร หลักการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์เพ่ือการเพ่ิมยอดขาย เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานและบริหารจัดการในภัตตาคาร การด าเนินงานในภัตตาคารจ าลอง  
 Organization structures and service operation in restaurant. Coordination in kitchen. 
Plan setting for service in a restaurant. Principles of reservation in a restaurant. Operation 
before, during and after restaurant’s service time. Personnel management in a restaurant. 
Principles of promotion and public relations for raising   sales volume. Information 
technology for restaurant operation and management. Operation in a mock-up restaurant.
  
02744251* การด าเนินงานห้องดอกไม้           3(3-0-6) 
 (Florist Room Operation)  
 โครงสร้างและการด าเนินงานในห้องดอกไม้ ประเภท คุณสมบัติ แหล่งที่มาและวิธีการเก็บรักษา
ดอกไม้ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดดอกไม้ รูปแบบการจัดดอกไม้ หลักการจัดตกแต่งดอกไม้ในลักษณะ
ต่างๆ เพ่ือเหมาะสมกับการใช้งาน หลักและทฤษฎี องค์ประกอบทางศิลปะ การออกแบบและการประยุกต์ใช้
ดอกไม้เพ่ือการตกแต่งท้ังในและนอกสถานที่ การประเมินราคา และการควบคุมต้นทุน  
 Organization structure and operations in florist room. Types, qualification, sources, 
and storing methods of flowers. Equipment used in floral arrangements. Decorated flowers 
formation. Principles of flower decoration in various types for appropriate occasion. Principles 
and theories of arts element. Designing and applying of using flowers both inside and outside 
place decoration. Assessment and cost control.  
 
02744261* ภาษาอังกฤษส าหรับอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6) 
 (English for Hospitality Industry)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754113  
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างลูกค้าและ
พนักงานบริการส าหรับธุรกิจบริการโรงแรมและภัตตาคาร  การติดต่อประสานงาน การให้ข้อมูลและตอบข้อ
ซักถาม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
English language skills on the job. Vocabularies and expressions used in communication 
between customers and service employees for service business, hotel and restaurant. 
Coordinating.Providing information, answering questions and facing problem solving. 
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02744311* กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร      3(3-0-6) 
 (Laws and Professional Ethics for Hotel and Restaurant Business)  
 แนวคิดและสาระส าคัญของกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด กฎกระทรวงและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร จรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การแก้ปัญหาและ
การให้ความเป็นธรรมแก่ลูกค้า และพนักงาน  
 Concepts and importance of laws, acts, royal acts, ministerial regulations and ethics 
related to hotel and restaurant business. Professional ethics in hotel and restaurant business. 
Problem-solving and providing justification for customers and employees.  
 
02744312* ทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 
 (Human Resource for Hotel and Restaurant Business)  
 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ความส าคัญ หน้าที่ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการบริหารงาน
ด้านบุคลากร การวางแผน สรรหา คัดเลือก ฝึกอบรม พัฒนา และการประเมินผลของทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร การท างานเป็นทีม ขวัญและแรงจูงใจในการท างาน การจัดสวัสดิการ สุขภาพและความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองค์กร กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและ
ภัตตาคาร  
 Concepts of human resource. Importance, responsibilities and ethics in human 
resource management. Planning, recruiting selecting, training, developing and performance 
appraisal of human resource in hotel and restaurant business. Teamwork. Morale and 
motivation in working. Welfare for health and safety at work. Communication within the 
organization. Labor law and labor relations for hotel and restaurant business.  
 
02744321* การวางแผนและพัฒนาส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 
 (Planning and Development for Hotel and Restaurant Business)  
 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร องค์ประกอบของการวางแผน
และพัฒนาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

Plan and strategic management in hotel and restaurant business. Planning and 
development factors of hotel and restaurant business. Business goal setting. Internal and 
external environment analysis of hotel and restaurant business.  

 
02744322* การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร      3(3-0-6) 
 (Safety and Security Management for Hotel and Restaurant Business)  
 รูปแบบของอุบัติภัยที่มีผลต่อสุขภาพและอนามัยของพนักงานและแขกผู้ใช้บริการ ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและเหตุการณ์ร้ายที่มนุษย์สร้างขึ้น วิธีการ กระบวนการ การวางแผนและป้องกัน การควบคุม
สถานการณ์ในขณะเกิดเหตุ การประเมินผลและการแก้ไขหลังจากเกิดเหตุการณ์ การบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
เหตุการณ์ร้ายและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงแรมและภัตตาคาร  
 Types of accident that affect both employees’ and guests’ health. Natural disasters 
and violent incident caused by human. Methods, processes, planning and prevention. 
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Situation controlling. Evaluation and solving incident. Management for protecting undesirable 
incidents and accidents that may occur in hotel and restaurant.  
 
02744323* การบัญชีและการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 
 (Accounting  and  Financial for Hotel and Restaurant Business)  
 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน หลักและวิธีการบันทึกบัญชี หลักการวัดผลก าไร การจัดท างบการเงิน 
และรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและ
ระยะยาว การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร และนโยบายอ่ืนๆ ทางการเงินส าหรั บธุรกิจ
โรงแรมและภัตตาคาร  
 Knowledge of cost accounting. Principles and procedures of accounting. The earnings 
measure. The preparation of financial statements and financial reports for hotel and 
restaurant business. Management of short-term, medium and long term financing. 
Management of current assets and fixed assets. And other financial policies for hotel and 
restaurant business.  
 
02744331* การด าเนินงานส่วนแม่บ้าน           3(2-2-5) 
 (Housekeeping Operation)  

โครงสร้างงานส่วนแม่บ้าน หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติของพนักงานแผนกแม่บ้าน การวางแผน
การด าเนินงานของแผนกแม่บ้าน วิธีใช้งานและการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ของแผนกแม่บ้าน การจัดการ
บุคลากรของแผนกแม่บ้าน การจัดการงานแม่บ้านด้านงานท าความสะอาด งานเครื่องแบบพนักงาน งานซักรีด
ผ้า งานตกแต่งสถานที่ในโรงแรม งานรักษาความปลอดภัยในขอบข่ายของแผนกแม่บ้าน การควบคุมค่าใช้จ่าย
และท างบประมาณของแผนกแม่บ้าน ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจ าลอง  
 Organization structure. Responsibilities. Housekeeping staff qualifications. 
Implementation plan of Housekeeping. Using and storing tools and equipment of 
housekeeping. Housekeeping personnel management. Cleaning methods management. 
Staff’s uniform. Laundry. Hotel decoration. Security in the areas of Housekeeping. Cost 
controlling and budgeting of Housekeeping. Practice in the simulation laboratory.  
 
02744341* การด าเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม         (2-2-5) 
 (Food and Beverage Service and Operation)  
 โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะการด าเนินงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท
ของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะ กระบวนการ และเทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
การจัดโต๊ะอาหาร การผสมเครื่องดื่ม การด าเนินงานและการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยในงานบริการ
อาหารและเครื่องดื่ม ปัญหาในการบริการและแนวทางการแก้ไข ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจ าลอง  
 Organization structures, responsibilities and operational of food and beverage 
department. Types of food and beverage business. Characteristics, procedures, and 
techniques of food and beverage services. Table setting. Drinks mixing. Operation and quality 
control. Safety in food and beverage service. Service problems and solutions. Practice in the 
simulation laboratory.  
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02744342* การด าเนินงานและบริการจัดเลี้ยง          3(2-2-5) 
 (Catering Operation and Service)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744241  

โครงสร้างและการด าเนินงานงานจัดเลี้ยง รูปแบบของการจัดเลี้ยง การให้บริการในงานจัดเลี้ยง การ
จัดรายการอาหารในงานจัดเลี้ยง การจัดหาและการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจัดเลี้ยง การค านวณต้นทุน
อาหารและปริมาณอาหารในงานจัดเลี้ยง การจัดสรรพ้ืนที่เพ่ืองานจัดเลี้ยง ประชุม และสัมมนา การขนส่งเพ่ือ
การจัดเลี้ยงนอกสถานที่   
 Structure and catering operations. Catering formation. Service in catering. Menu 
management in catering. Equipment providing and storage in catering. Food cost calculation 
and food quantity appropriate to the guess number. Formation arrangement and space 
management in catering, conference and seminar. Logistics for outside catering.  
 
02744343* การด าเนินงานครัวร้อน                  3(2-2-5) 
 (Hot Kitchen Operation)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744242  
 หลักการประกอบอาหาร เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารที่ต้องใช้ความร้อน
ประเภทต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ การจัดเสิร์ฟอาหาร การเก็บรักษา
วัตถุดิบที่ยังมิได้ประกอบเป็นอาหารและวัตถุดิบที่ผ่านการประกอบเป็นอาหารแล้ว ฝึกปฏิบัติประกอบอาหาร 
 Principles of cooking, technique, skills and characteristic of preparing various kinds of 
foods that require heat. Equipment for cooking. Equipment usage techniques. Food serving. 
Storage of raw materials and cooked food. Cooking practical.  
 
02744344* การด าเนินงานครัวเย็น            3(2-2-5) 
 (Cold Kitchen Operation)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744242  
 หลักการประกอบอาหาร เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารที่ไม่ต้องใช้ความร้อน
ประเภทต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ การจัดเสิร์ฟอาหาร การเก็บรักษา
วัตถุดิบที่ยังมิได้ประกอบเป็นอาหารและวัตถุดิบที่ผ่านการประกอบเป็นอาหารแล้ว ฝึกปฏิบัติประกอบอาหาร 
 Principles of cooking, technique, skills and characteristic of preparing various kinds of 
foods that not require heat. Equipment for cooking. Equipment usage techniques. Food 
serving. Storage of raw materials and cooked food. Cooking practical.  
 
02744345* การด าเนินงานครัวเบเกอรี่           3(2-2-5) 
 (Bakery Kitchen Operation)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744242  

หลักการประกอบเบเกอรี่ เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการท าเบเกอรี่ ประเภทต่างๆ อุปกรณ์
ที่ใช้ในการท าเบเกอรี่ เทคนิคในการใช้อุปกรณ์ การจัดเสิร์ฟเบเกอรี่ ฝึกปฏิบัติประกอบเบเกอรี่  
 Principles of bakery. Techniques, skills, and characteristics of the bakery. Equipment 
used in the bakery. Equipment usage techniques. Bakery serving. Bakery practical.  
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02744351* การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ           3(3-0-6) 
 (Coffee Shop Management)  
 โครงสร้างองค์กรและการบริการในร้านกาแฟ สายพันธุ์ แหล่ง การคัดเลือก และการจัดซื้อเมล็ดกาแฟ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รูปแบบการชงกาแฟลักษณะต่างๆ การออกแบบรายการกาแฟ และการตั้งราคา 
ควบคุมต้นทุน การเพ่ิมมูลค่าด้วยศิลปะลาเต้อาร์ท (Latte Arts)  
 Organization structure and service in coffee shop. Species, sources, selection and 
purchasing coffee beans. Equipment and tools. A variety of coffee making styles. Coffee 
menu designing and pricing. Cost control. Value added by Latte Art. 
  
02744352* การจัดการสปา             3(3-0-6) 
 (Spa Management)  
 วิวัฒนาการของสปา ประเภทและองค์ประกอบของธุรกิจสปา การจัดการและการด าเนินงานธุรกิจสปา 
การตลาดและการส่งเสริมการตลาดธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์และการจัดอาหารในสปา จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
แนวโน้มของธุรกิจสปา  
 Evolution of spa. Types and components of spa business. Management and operation 
of spa business. Marketing and marketing promotion of spa business. Spa product and spa 
cuisine. Ethics issues. Trends of spa business.  
 
02744353* การจัดการสโมสรสุขภาพ           3(3-0-6) 
 (Health Club Management)  
 โครงสร้างองค์กร และการให้บริการในสโมสรสุขภาพ การจัดการระบบสมาชิก การคิดค่าเสื่อมราคา 
และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการออกก าลังกาย การควบคุมความปลอดภัยในสโมสร
สุขภาพ การจัดตารางและออกแบบกิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  

Organization structure and services in the health club. Member system management. 
Expense of depreciation and maintenance of exercises equipment and tools. Safety control 
in health club. Scheduling and designing for healthy recreation.  

 
02744354* การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล       3(3-0-6) 
 (MICE Management)  
 ความหมายและความส าคัญของการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การประชุมและการจัด
นิทรรศการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ลักษณะและรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ องค์ประกอบและขั้นตอนของ
กิจกรรมในการจัดประชุม นิทรรศการและการสัมมนา การวางแผนการตลาด งบประมาณ และการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  
 Meaning and importance of Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) in 
tourism industry. Characteristics and types of activities. Components and processes of 
activities in MICE. Marketing plan. Budget and coordination with other organizations.  
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02744355* การประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6) 
 (Public Relation in Hospitality Industry)  
 ความหมาย หลักการ การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มเป้าหมาย สื่อและ
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจบริการ  
 Meaning, principles and operation of public relations in service industry. Targets, 
media and equipment of public relations. Examples of public relations in hospitality 
business.  
 
02744390* การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา          1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation)  
 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริการคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ 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. Presentations techniques. Report writing. 
 
02744391* การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพส าหรับงานโรงแรมและภัตตาคาร      1(1-0-2) 
 (Preparation for Hotel and Restaurant Career)  
 ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ 
และบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพ  
 Characteristics and opportunities of a career in hotel and restaurant business. 
Knowledge development, skills attitudes and appropriate personality for the profession.  
 
02744392* ฝึกงานโรงแรมและภัตตาคาร I         2 
 (Internship for Hotel and Restaurant I)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744391  
 ฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือภัตตาคาร ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง ภายใต้การ
ควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชาร่วมกับสถานประกอบการ  
 Practical training in hotel or restaurant business at least 400 hours of internship. 
Under the supervision and evaluation of the department and the establishment.  
 
02744411* การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการ          3(3-0-6) 
 (Personality Development for Service)  
 แนวคิดและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับงานบริการ การแต่งกาย อิริยาบถ มารยาท และการ
พัฒนาอารมณ์เพ่ืองานบริการ  
 Concepts and personality development for services. Attires, manners, courtesies, and 
emotional development for services.  
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02744421* การจัดการคุณภาพบริการส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร       3(3-0-6) 
 (Service Quality Management for Hotel and Restaurant Business)  
 ทฤษฎี หลักการและกลยุทธ์ส าหรับการจัดการคุณภาพการบริการ การวางแผนและการควบคุม
คุณภาพการบริการ การประกันคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (TQM) 
ส าหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  
Theory, principles and strategic for service quality management. Planning and service quality 
controlling. Quality assurance.  Quality development techniques. Total Quality Management 
(TQM) for hotel and restaurant business. 
  
02744441* การด าเนินงานบาร์            3(3-0-6) 
 (Bar Operation)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744241  
 โครงสร้างและการด าเนินงานงานบาร์ รูปแบบธุรกิจบาร์และเครื่องดื่มประเภทต่างๆ การเตรียมการ
ให้บริการและการปฏิบัติการด้านเครื่องดื่ม ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และมีแอลกอฮอล์ 
ประเภทและการดูแลรักษาอุปกรณ์ การควบคุมต้นทุน การค านวณราคาเครื่องดื่ม การวิเคราะห์รายการ
เครื่องดื่ม การจัดซื้อและการจัดบาร์พาร์   
 Organization structure and bar operation. Types of bar and drinks business. Service 
preparation and beverage operations. Knowledge of non-alcoholic and alcoholic beverages. 
Types and maintenance of equipment. Cost control. Beverage cost calculation. Analysis of 
beverage menu. Purchasing and the Par Bar.  
  
02744442* การด าเนินงานห้องเก็บไวน์           3(3-0-6) 
 (Wine Cellar Operation)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744241  
 สายพันธุ์องุ่นที่ใช้ในการผลิตไวน์ แหล่งผลิตและวิธีการผลิตไวน์ลักษณะต่างๆ การคัดเลือกคัดสรรไวน์
เพ่ือการจ าหน่าย การอ่านฉลากไวน์และการแบ่งเกรดไวน์ การจัดซื้อและการจัดเก็บไวน์ การควบคุมคุณภาพ
และการเบิกจ่ายไวน์ การทดสอบไวน์ การให้บริการและการจัดคู่ไวน์กับอาหาร   
 Varieties of grapes used in wine production. Source of production and winemaking 
styles. Wine selected for sale. Wine label reading and wine grading. Wine purchasing and 
wine storing. Wine quality control and disbursement. Wine testing. Service and wine coupling 
with food.   
 
02744461* ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร      3(3-0-6) 
 (English for Career Preparation in Hotel and Restaurant Business)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03754113  
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการฟัง พูด อ่านและเขียน ศัพท์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การเขียนบันทึกข้อความ ประกาศ และเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง การรับฝากข้อความ การนัดหมายและการ
สนทนาทางโทรศัพท์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ การ
สัมภาษณ์งานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  
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Development of English skills for listening, speaking, reading and writing. Vocabulary 
and expressions used for memorandum, announcement, and other related documents. 
Taking messages, making appointment and telephone conversation used in hotel and 
restaurant business. Job application letters and curriculum vitae.  Job interview in hotel and 
restaurant business.  

 
02744490* สหกิจศึกษา            6 
 (Cooperative Education)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744390  
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดท ารายงาน
และการน าเสนอ  
 On the job training as a temporary employee according to the assigned project 
including report and presentation.  
 
02744491* ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in Hotel and Restaurant Business)  
 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การก าหนดปัญหา การวางรูปแบบการ
วิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ
ตีความข้อมูล การใช้สถิติส าหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย  
 Principles and research methods in Hotel and Restaurant Business, 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.  
 
02744492* ฝึกงานโรงแรมและภัตตาคาร II         4 
 (Internship for Hotel and Restaurant II)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02744392  
 ฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือภัตตาคาร ไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง ภายใต้การ
ควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชาร่วมกับสถานประกอบการ  

Practical training in hotel or restaurant business at least 800 hours of internship. 
Under the supervision and evaluation of the department and the establishment. 
  
02744497* สัมมนา             1 
 (Seminar)  
 การน าเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ในระดับปริญญาตรี  
 Presentation and discussion on current interesting topic in hotel and restaurant 
business at the bachelor’s degree level. 
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ค าอธิบายรายวิชาที่มีรหัสวิชานอกหลักสูตร 
02746331 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการส่วนหน้า          3(3-0-6) 
 (English for Front Office)  
 ค าศัพท์ ส านวนที่ใช้กับงานส่วนหน้าของโรงแรม การสนทนา การต้อนรับ การส ารองห้องพัก การ
ลงทะเบียนเข้าพัก การติดต่อทางโทรศัพท์ การจัดการกับข้อต าหนิ การแลกเปลี่ยนเงินตรา การช าระเงิน การ
ให้บริการด้านข้อมูลและบริการอ่ืนๆของโรงแรม การอ่านเอกสารงานส่วนหน้า การกรอกแบบฟอร์ม การเขียน
บันทึกข้อความและประกาศ ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 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.  
 
02746332 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการฝ่ายห้องพัก         3(3-0-6) 
 (English for Rooms Division Service)  
 ภาษาอังกฤษส าหรับงานห้องพักของโรงแรม ค าศัพท์ ส านวน บทสนทนาในการบริการงานห้องพัก 
การแก้ปัญหาและการจัดการกับข้อต าหนิ ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 English for room division department. Vocabulary, expressions and conversations in 
room service. Problem solutions and defect management. Field trip required.  
 
02746333 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับการปฏิบัติงานครัว         3(3-0-6) 
 (Technical English for Kitchen Operation)  

ค าศัพท์เทคนิคที่ใช้ในครัวร้อน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ วลีและประโยคส าหรับการสื่อสารในครัว การ
แก้ปัญหา ศึกษาดูงานนอกสถานที่   
 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 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการจัดเลี้ยงภายในและภายนอก       3(3-0-6) 
 (English for Banquet and Catering Service)  
 ค าศัพท์เทคนิคส าหรับใช้ในการจัดเลี้ยงภายนอกและภายใน บทบาทของต าแหน่งต่างๆ ในการจัดเลี้ยง
ภายในและภายนอก วลีและประโยคส าหรับการติดต่อและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การพูดเกี่ยวกับ
การตกแต่งสถานที่และความบันเทิง การแก้ไขปัญหา  
 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.  
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02746335 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับบาร์และการบริการเครื่องดื่ม        3(3-0-6) 
 (English for Bar and Berverage Service)  
 ค าศัพท์และเทคนิคส าหรับการปฏิบัติงานบาร์ การผลิตและการบริการเครื่องดื่ม วลี ประโยคและบท
สนทนาส าหรับการบริการเครื่องดื่ม การอ่านประวัติเครื่องดื่มแต่ละชนิด ศึกษาดูงานนอกสถานที่  
 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.  
 
02747244* การบริหารงานส านักงานเพื่ออุตสาหกรรมบริการ         3(3-0-6) 
 (Office Management for Service Industry)  
 ลักษณะงานส านักงาน ต าแหน่งงาน ระบบในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ ระบบจัดเก็บข้อมูลและ
การจัดเก็บเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
ทรัพยากรในส านักงาน  

Characteristics of office tasks. Positions. Office management and systems. Decision 
Making. Database management systems and document handlings. Communication. Planning. 
Organization management. Human resources Management. Office resources management.
  
03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6) 
 (Service Industry Psychology)  
 แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ค่านิยมใน
การท างานและการพักผ่อน การน าหลักจิตวิทยาไปใช้ในงานด้านการบริการ  
 Concept and basic psychological theory. Psychological factors affecting tourist 
behavior. Working and leisure values. Psychological implementation in service. 
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สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 
(01450, 01453, 01454, 01455, 01457, 01459, 01460, 01461, 02717, 03751) 

 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน  

 Thai Society & ASEAN Community in Today’s World  3(3-0-6) 
การประยุกต์สังคมศาสตร์ในการอธิบายสังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลก 

ปัจจุบัน โดยเน้นสภาพภูมิศาสตร์การกระจายและโครงสร้างทางประชากร โลกาภิวัตน์ 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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6)  
 (Introduction to Law)   

  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะ และชนิดต่างๆ ของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา     

Basic knowledge of law, sources and categories of laws, legal 
application and abrogation, general principles of civil and commercial law and 
criminal laws. 

 

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจ าวัน (World Politics in Daily Life)  3(3-0-6) 
  จุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์ที่
ส าคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชีวิตประจ าวัน 
  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 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่  3(3-0-6) 

 (Psychology for Modern Life) 
  การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพที่ดี การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ การฝึก
สมอง การหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียน การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การ
ปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่ การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม่ และการเป็นพลเมืองดีใน
โลกสมัยใหม่ 
  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 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย  3(3-0-6) 
 (Contemporary Thai Society and Culture) 

           แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย การ
สังเกต การศึกษา และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมัย ความเข้าใจต่อพลวัตและ
การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม แนวโน้มของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในการ
อยู่ร่วมกัน  

      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)  

  ทฤษฎีความเป็นตัวตน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วทางสังคม  บทบาททางสังคมและสถานภาพของตนเองและผู้อ่ืน มนุษยสัมพันธ์ 
จริยธรรม การท างานเป็นทีม  การจัดการความขัดแย้ง  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. 
 
 

หมวดวิชารัฐศาสตร์ 

01454111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น   
 (Introduction to Political Science)  3(3-0) 

  ศึกษาขอบเขตของรัฐศาสตร์ในฐานะเป็นสาขาหนึ่งของสังคมศาสตร์และความ
เกี่ยวพันกับศาสตร์สาขาอ่ืน ศึกษาแนวคิด หลักการในเรื่องของรัฐ การเมือง ระบบรัฐบาล พรรค
การเมือง กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมือง พฤติกรรมของประชาชนต่อแนวความคิด
ทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

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 การเมืองและการปกครองของไทย      3(3-0-6) 
 (Thai Politics and Government) 
 พ้ืนฐาน  :  01454111             

       พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการเมืองและการปกครองของไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางความคิด พฤติกรรมและสถาบันทางการเมือง
และการปกครองของไทย ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาประชาธิปไตย 

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. 
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หมวดวิชาการบริหารจัดการท้องถ่ิน 

01457423 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค  3(3-0-6) 
 (Community and Regional Planning) 

  กระบวนการและกลวิธี ในการวางแผนรวมและแผนย่อยเพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
ภูมิภาค การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและภูมิศาสตร์ การ
คาดคะเนความต้องการเพ่ือรับความเจริญเติบโตของเมืองและการพัฒนาชุมชนในอนาคต    
  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**  สังคมวิทยาเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
(Introduction to Sociology) 

ขอบเขตและวิธีการทางสังคมวิทยา ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดหลัก
ทางสังคมวิทยาที่อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ ลักษณะและรูปแบบของหน่วยทาง
สังคมเบื้องต้น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหาสังคม  

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. 

 
01460331 หลักประชากรศาสตร์       3 (3-0-6) 

(Principles of Demography) 
องค์ประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร ซึ่งมีผลกระทบจากการเกิด 

การตาย และการเคลื่อนย้ายถิ่น การกระจายตัวของประชากรและ ก าลังแรงงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายทาง
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
ภิ-วัตน์ในบริบทการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนใน
ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่ 
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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** การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3 (3-0-6) 
(Human Resource Development) 

ความเป็นมนุษย์และชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ ปรัชญา
และศาสนา มนุษย์กับสังคม แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายและการ
วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

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 สภาพปัญหาของเด็ก เยาวชน และ
สตรีในสังคมไทย และสังคมโลก โดยเน้นการพัฒนาตนเอง และทักษะที่จ าเป็นแก่บุคคล
เป้าหมาย 

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 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์เบื้องต้น      3 (3-0-6) 
(Introduction to Social Work) 

ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงค์ของการสังคมสงเคราะห์ ความจ าเป็นในการ
จัดการบริการเพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห์  หลักการ
และกระบวนการของการสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์กับวิชาชีพ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษานอกสถานที่ 

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) 

ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประชากร สถาบันสังคม และวัฒนธรรม
ของสังคมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมกับวัฒนธรรมและปัญหาสังคมวัฒนธรรมของ
สังคมไทยปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่ 

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.   
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หมวดอื่นๆ  

03751112 สังคมและการเมือง        3(3-0-6) 
 (Social and Politics)  

  แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ก าเนิดสังคมและรัฐ โครงสร้าง
และองค์ประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและระบบการเมือง
อุดมการณ์และลัทธิการเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการ การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
พัฒนาการทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง และการบริหารประเทศใน
สมัยใหม่  
  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 ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว ค่านิยมในการท างานและการพักผ่อน การน าหลักจิตวิทยาไปใช้ในงานด้านการ
บริการ  

Concept and basic psychological theory. Psychological factors affecting 
tourist behavior. Working and leisure values. Psychological implementation in 
service. 

 

03751161 ภูมิศาสตร์การค้าโลก (World Trade Regional Geography)  3(3-0) 
 การเปรียบเทียบภูมิภาคหนึ่งกับอีกภูมิภาคหนึ่งในแง่มุมการขยายตัวของท้องถิ่นและเขตการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง วิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการจัดการ ผลกระทบจากสภาพ
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีต่อการด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศและเครื่องมือในการประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**  รายวชิาทีป่รับปรุง  พ.ศ. 2555 
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สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การปกครอง) (01454, 01455, 01458) 
 

แขนงวิชาการปกครอง 
01454111 รัฐศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
  (Introduction to Political Science) 

ขอบข่ายและแนวคิดส าคัญทางรัฐศาสตร์ สถาบันทางการเมือง และกระบวนการ
ทางการเมือง รูปแบบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง ทัศนคติและปฏิสัมพันธ์
ทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการบริหารรัฐกิจ 

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 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการเมืองและการปกครองไทย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงความคิด พฤติกรรมและสถาบันทางการเมือง
ของไทยและรัฐบาลไทย ปัญหาและแนวโน้มของการพัฒนาประชาธิปไตย 

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 

ความคิดทางการเมืองของปรัชญาเมธีคนส าคัญตั้งแต่สมัยกรีก ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 
19 ทฤษฎีการเมืองที่ส าคัญ 

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 

หลักและวิธีการในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบ อ านาจ สถาบัน วัฒนธรรม และ
ทางการเมืองที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

Principles and methods for comparative analysis of political system, 
power, institutions, culture, and behavior related to socio-economic change. 
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01454214* การเมืองกับนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
  (Politics and Public Policy) 
  พ้ืนฐาน: 01454111 

ความหมายและแนวทางในการศึกษาด้านการเมืองกับนโยบายสาธารณะ ประเภท
และกระบวนการของการเมืองกับนโยบายสาธารณะ การก าหนดนโยบายสาธารณะ ตัวแบบ
ของการน านโยบายไปปฏิบัติ หลักการของการประเมินผลนโยบายสาธารณะ นโยบาย
สาธารณะกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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 

การเมืองและการปกครองของสหรัฐอเมริกาจากอดีตถึงปัจจุบัน โครงสร้างทาง
การเมือง รัฐบาลกลางและมลรัฐ การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 

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 

ระบบการเมืองและหลักลัทธิคอมมิวนิสต์ หลังการปฏิวัติ ค.ศ. 1917 จนกระทั่งถึงต้น
ทศวรรษ 1990 ก าเนิดและพัฒนาการของระบบพรรคและรัฐ กระบวนการทางการเมืองและ
การบริหารจนกระทั้งระบบโซเวียตล่มสลายใน ค.ศ. 1991 ปัญหาทางการเมืองของรัสเซียใน
ปัจจุบัน 

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. 

 

01454313 การเมืองและการปกครองของญ่ีปุ่น     3(3-0-6) 
  (Politics and Government of Japan) 
  พ้ืนฐาน: 01454111 

การเมืองและการปกครองของญี่ปุ่นจากอดีตถึงปัจจุบัน โครงสร้างทางการเมือง 
ผลกระทบของขนบธรรมเนียมที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศญี่ปุ่น 
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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 

การเมืองการปกครองของจีนจากอดีตถึงปัจจุบัน โครงสร้างทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมจีนที่กระทบต่อพฤติกรรมทางการเมือง ปัญหาของรัฐบาลจีนในปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีน 

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 และสถาบันทางการเมืองที่เอ้ืออ านวยให้เกิดพัฒนาการของ
ระบอบเสรีประชาธิปไตยแบบรัฐสภา การปรับเปลี่ยนของระบอบประชาธิปไตยในปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 20 และต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 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 การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   3(3-0-6) 
  (Politics and Government of Southeast Asia) 
  พ้ืนฐาน: 01454111 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาการทาง
การเมืองของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคทางการเมือง 

Factors affecting Southeast Asian politics. Political development of 
Southeast Asian countries at present. Problems and political obstacles. 

 

01454317* ประชาสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง    3(3-0-6) 
  (Civil Society and Political Participation) 
  พ้ืนฐาน: 01454111 

ศึกษากระบวนการของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาสังคม บทบาท
ของประสังคมที่เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน 

Study process of political movement of civil society sector. Role of 
Civil Society concerning Political Participation in present situation. 
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01454318* กฎหมายปกครองเชิงรัฐศาสตร์      3(3-0-6) 
 (Administrative Law in Political Science) 
 พ้ืนฐาน: 01454111 

ศึกษากระบวนการร่างหรือที่มาของกฎหมายปกครอง การบังคับใช้กฎหมาย บทบาท 
สถานภาพของสถาบันทางการเมือง ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทางการเมือง 

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 
กระบวนการร่างและที่มาของอ านาจรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง แนวคิด

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญนิยมและรัฐธรรมนูญนิยมใหม่ บทบาท สถานภาพ และอ านาจหน้าที่
ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

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 

  ความหมายทางการเมืองและแนวคิดทางการเมืองที่ปรากฏหรือแฝงอยู่ในวรรณกรรม
ทางการเมืองตามความสนใจของนิสิตสะท้อนแนวคิดทางสังคมและการเมืองจากวรรณกรรม 

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 หน้าที่ของพรรคการเมืองในระบบการเมือง การ
ก าเนิดและการเสื่อมสลายของพรรคการเมือง พรรคการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งใน
ประเทศประชาธิปไตยและสังคมนิยม การพัฒนาพรรคการเมือง วิธีการศึกษาพรรคการเมือง
ในปัจจุบัน 

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.  
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01454412 การเมืองประเทศก าลังพัฒนา      3(3-0-6)    
(Politics in Developing Countries) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 
  ความหมายของค าว่าประเทศก าลังพัฒนา วิวัฒนาการของการศึกษาการเมืองของ
ประเทศก าลังพัฒนา กรอบแนวคิดส าคัญท่ีใช้ศึกษาการเมืองในประเทศก าลังพัฒนา 
ข้อบกพร่องของแต่ละกรอบแนวคิด สถาบันทางการเมืองในประเทศก าลังพัฒนา 

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 ชนชั้นน าทางการเมือง       3(3-0-6)  
 (Political Elite) 
 พ้ืนฐาน: 01454111 

แนวคิดเก่ียวกับชนชั้นน าทางการเมือง การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนของชนชั้นน า 
ลักษณะของกลุ่มชนชั้นน าในประเทศก าลังพัฒนา ความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยและความ
เสมอภาคของผู้น า การโต้แย้งระหว่างทฤษฎีชนชั้นน ากับประชาธิปไตย 

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. 

01454414 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม่     3(3-0-6) 
 (Modern Political Change) 
 พ้ืนฐาน: 01454111 

การท าให้ทันสมัยใหม่ การปฏิรูปและการปฏิวัติในฐานะที่เป็นรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดของสังคมอุตสาหกรรมและ
การเมืองแบบมวลชน ข้อจ ากัดของประชาธิปไตยแบบตัวแทน 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 

เปรียบเทียบระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่ส าคัญๆ โดยเน้นประสบการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์และการสร้างสถาบัน 

Comparison of democratic regimes of important countries emphasizing 
on historical experiences and institutionalization. 
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01454416* ทฤษฎีอ านาจ        3(3-0-6) 
 (Theories of Power) 
 พ้ืนฐาน: 01454111 

  แนวคิดของอ านาจในฐานะที่เป็นความสัมพันธ์ทางสังคมนุษย์และรูปแบบส าคัญๆ
ของอ านาจ 

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 

ความคิดทางการเมืองไทยตั้งแต่สุโขทัยถึงปัจจุบัน อิทธิพลของพุทธศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริย์ การสร้างความทันสมัยและการสถาปนาประชาธิปไตย 

Thai political thought from the Sukhothai period to the present. 
Influences of Buddhism, monarchy, modernization and democratic 
institutionalization. 

 

01454418* การศึกษาวิจัยภาคสนามทางการปกครอง     3(3-0-6) 
 (Field  Research in Government) 
 พ้ืนฐาน: 01454111 

ส าหรับนิสิตที่เลือกหัวข้อวิจัยภาคสนาม ศึกษาวิจัยภาคสนามตามความสนใจพิเศษ 
ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด 

For the students choose field research topics according to their 
interest under closely control of instructor. 

 

01454419* การเมืองและการปกครองไทยสมัยใหม่     3(3-0-6)    
(Modern Thai Politics and Government) 

 พ้ืนฐาน: 01454111 
ศึกษาการเมืองการปกครองของสังคมการเมืองไทยภายหลัง การปฏิวัติสยามในปี 

พ.ศ. 2475 การปกครองแบบเผด็จการ การปกครองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบ ยุค
ประชาธิปไตย เพ่ือเข้าใจสภาพสังคมการเมืองไทยและปรากฏการณ์ทางการเมือง 

For the students. Study of Politics and Governments after Siam 
revolution 2475 B.E. Understanding Thai political society and Thai political 
phenomenon. 

 

01454421* การเมืองว่าด้วยสภาพแวดล้อม      3(3-0-6)     
 (Environmental Politics) 
 พ้ืนฐาน: 01454111 

 การเมืองที่เน้นบทบาทภาครัฐและการเรียกร้องทางการเมืองของประชาชนในการ
จัดการดูแลคุณภาพของทรัพยากร สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศ และบทบาทของนานาประเทศในการ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
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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** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการปกครอง     3(3-0-6)     
 (Basic Research Methods in Government) 
 พ้ืนฐาน: 01454111 

หลักและระเบียบวิธีทางการปกครอง การก าหนดปัญหา การวางรูปแบบการวิจัย 
การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การ
วิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติส าหรับงานวิจัย 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 หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา 

Selected topics in government at the bachelor’s degree level. Topics 
are subject to change each semester. 

 

01454497 สัมมนา         1 
 (Seminar) 
   การน าเสนอ และอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการปกครอง ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in government at the 
bachelor’s degree level. 

 

01454498 ปัญหาพิเศษ        2 
 (Special Problems) 
  การศึกษาค้นคว้าทางการปกครองระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
  Study and research in government at the bachelor’s degree level and 

compile into a written report. 
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แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 

01455231** ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (Introduction to International Relations) 

แนวคิดพ้ืนฐานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ เครื่องมือในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พัฒนาการของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในระบบการเมืองและเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน 

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 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมสมัย     3(3-0-6) 
 (Contemporary International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคหลังสงครามเย็น ประเด็นใหม่ทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ประเด็นสิ่งแวดล้อม ปัญหา
อาชญากรรมข้ามชาติ 

The Post-Cold War International relations, the new international 
agenda; ethnic and cultural conflicts, environmental issues, transnational 
crime problems. 

 

01455233 ภูมิรัฐศาสตร์        3(3-0-6) 
 (Geopolitics) 
 พ้ืนฐาน: 01454111 

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์และการทหาร ประวัติและพัฒนาการของ
วิชาภูมิรัฐศาสตร์ ทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 

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 องค์การระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
 (International Organizations) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 

แนวคิดพ้ืนฐานและพัฒนาการขององค์การระหว่างประเทศ ทฤษฎีบูรณาการ 
โครงสร้างอ านาจและหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 

The fundamental concept and the development of international 
organizations; integration theory; structures, powers, and functions of 
international organizations. 
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01455235 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับอารยธรรมโลก    3(3-0-6) 
 (International Relations and World Civilizations) 

อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออกต่อพัฒนาการทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การกระท าระหว่างกันของปัจจัยพ้ืนฐาน
กับสถาพแวดล้อมทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รูปแบบของพฤติกรรมของรับ
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

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* ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 (Theories of International Relations) 
  แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎี

กระแสหลัก และกระแสรองทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
  Concepts and theories in analyzing international relations. Mainstream 

and non-mainstream international relations theories. 
 

01455332 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่มประเทศแอฟริกา  3(3-0-6) 
 (Foreign Affairs of African Countries) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  วิเคราะห์นโยบายต่างประเทสของกลุ่มประเทศในแอฟริกา ทั้งที่นิยมในลัทธิ

คอมมิวนิสต์ และประชาธิปไตย การรวมตัวกันเป็นองค์การรวมแอฟริกา และการด าเนิน
นโยบายของกลุ่มประเทศแอฟริกา ต่อประเทศที่เคยปกครองตนเอง ต่อปัญหาการเมือง
ระหว่างประเทศอ่ืนๆ ต่อองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอ่ืนๆ 

  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. 

 

01455333** การต่างประเทศของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา    3(3-0-6) 
 (Foreign Affairs of Latin American Countries) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  บริบทในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา 

ความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ประเทศในเอเชียแปซิฟิก และรัสเซีย 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มละตินอเมริกา 

  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. 
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01455334** ยุโรปในการเมืองโลก       3(3-0-6) 
 (Europe in World Politics) 
 พ้ืนฐาน: 01455234 
  พัฒนาการของการบูรณาการระดับภูมิภาคในยุโรปหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

สถาบัน ตัวแสดงและกระบวนการการตัดสินใจของสหภาพยุโรป บทบาทของสหภาพยุโรปใน
การเมืองโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ผลกระทบของนโยบาย
ต่างประเทศของสหภาพยุโรปต่อประเทศไทย 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 
  ภูมิหลังและความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกในภาพรวมและแยกเป็นราย

ประเทศ วิวัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภายในภูมิภาคและกับภูมิภาคอ่ืนๆ 
  Background and basic knowledge of East Asia as a whole and by 

country. Evolution of international relations within the region and with other 
regions. 

 

01455336 นโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6) 
 (Foreign Policy of Southeast Asian Countries) 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ นโยบายต่างประเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  Factors attributing to the formulation of Southeast Asian countries, 

foreign policies. Foreign policies of Southeast Asian countries. 
 

01455337** นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา     3(3-0-6) 
(Foreign Policy of the United States of America) 

 พ้ืนฐาน: 01455231 
  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา นโยบาย

ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน 
  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. 
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01455338 ตะวันออกกลางในโลกสมัยใหม่      3(3-0-6) 
 (The Middle East in the Modern World) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  มโนทัศน์ที่ส าคัญ รูปแบบของรัฐบาล และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่ม

ประเทศตะวันออกกลางอันมีลักษณะเฉพาะตัว ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตะวันออกกลางกับ
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 
  นโยบายต่างประเทศของประเทศไทยตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่สอง กระบวนการ

ตัดสินใจในนโยบายต่างประเทศของประเทศไทย กรอบนโยบายต่างประเทศของประเทศไทย
ในปัจจุบัน 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. 

01455341* ความม่ันคงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (Security in International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  รัฐและความม่ันคง ความมั่นคงของมนุษย์ ประเด็นความมั่นคงในระบบการเมืองและ

เศรษฐกิจโลกร่วมสมัย: อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ปัญหาหนี้สินระหว่าง
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* การพัฒนาในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (Development in International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455232 
  ระบบอภิบาลด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ รัฐและวิธีการพัฒนากระแสหลักใน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาที่มากับวิถีการพัฒนากระแสหลัก ประเทศก าลังพัฒนา
และวิถีทางเลือกในการพัฒนา ทฤษฎีและทางเลือกเชิงนโยบายของวิถีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 
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to development. Theory and policy options of sustainable development 
approach. Theory and policy options of Sufficient Economy Approach. 

 

01455343* ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในการเมืองโลก    3(3-0-6) 
 (Australia and New Zealand in World Politics) 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในระหว่างและหลัง

สงครามเย็น บริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ บทบาทและ
ความส าคัญของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์และระหว่างสองประเทศกับประเทศอ่ืนๆ มหาอ านาจและตัวแสดงระหว่าง
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. 

 

01455344* กลุ่มชาติพันธุ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (Ethnicity in International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  แนวทางการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทาง

ชาติพันธุ์หลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น การกีดกันทางชาติพันธุ์ในประชาคมโลก แนวทาง
ปฏิบัติระหว่างประเทศแผนใหม่ส าหรับประเด็นทางชาติพันธุ์ 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* การอ่านทางวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 (Academic Reading in International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  ศึกษาวรรณกรรมภาอังกฤษร่วมสมัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเด็น

ต่างๆ วิเคราะห์และถกเถียงพร้อมกับตั้งค าถามที่เหมาะสมกับประเด็นต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 
  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* เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศเบื้องต้น    3(3-0-6) 
 (Introduction to International Political Economy) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจในระดับภายในและ

ระหว่างประเทศ โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อเสรีภาพในการขับเคลื่อนของรัฐและตัวแสดง
อ่ืนๆ โครงสร้างสถาบันของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุดยืนของประเทศก าลังพัฒนาใน
เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ ข้อถกเถียงปัจจุบันเกี่ยวกับโลกภิวัตน์ 
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  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. 

 
 

01455347* โลกาภิวัตน์กับการเมืองโลก      3(3-0-6) 
 (Globalization and World Politics) 
 พ้ืนฐาน :01455231 
  ภาวะโลกาภิวัตน์ผ่านมุมมองของทฤษฎีต่าง ๆ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ปรากฎการณ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากภาวะโลกาภิวัตน์ ผลกระทบ
ในแง่บวกและแง่ลบของภาวะโลกาภิวัตน์ 

  Globalization through various theoretical perspectives in international 
theories. International phenomenon occurring as the consequences of 
globalization. Positive and negative effects of globalization. 

 

014545348* เอเชียใต้ในการเมืองโลก       3(3-0-6) 
(South Asia in World Politics) 

 พ้ืนฐาน :01455232 
  ภูมิหลังของภูมิภาคเอเชียใต้ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในภูมิภาคหลังจากได้รับเอก

ราช บทบาทและความส าคัญของเอเชียใต้ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างกันของประเทศใน
ภูมิภาคและความสัมพันธ์กับตัวแสดงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ รวมถึงมหาอ านาจ 

  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 นโยบายต่างประเทศเปรียบเทียบ      3(3-0-6) 
 (Comparative Foreign Policy) 
  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายต่างประเทศ การวิเคราะห์

นโยบายต่างประเทศอย่างเป็นระบบของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา 
และกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาน้อย 

  Concepts and theories of foreign policy making processes. Systematic 
analysis of foreign policies of developed countries, developing countries and 
the least developed countries. 

 

01455433** สิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (Human Rights in International Relations) 
  ความหมายและขอบเขต ข้อถกเถียงถึงความเป็นค่านิยมสากลของสิทธิมนุษยชน 

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รัฐ สิทธิ มนุษยชน ประชาคมระหว่างประเทศและประเทศ
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** การศึกษาวาทกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 (Discourse study in International Relations) 
 พ้ืนฐาน :01455434 
  ศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ซ่อนอยู่ในวรรณกรรม

ร่วมสมัยและสื่อประเภทต่างๆ เกี่ยวกับทฤษฏีและประเด็นปัญหาส าคัญทางความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ     

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* พลังงานกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 
 (Energy and International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  แหล่งพลังงาน ความม่ันคงทางพลังงาน ภูมิรัฐศาสตร์ของน้ ามัน สถาบันระหว่าง

ประเทศด้านพลังงาน การพ่ึงพากันด้านพลังงานระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การเมือง
ระหว่างประเทศด้านพลังงาน   

Energy resources. Energy security. Oil geopolitics. International energy 
institutions. International energy interdependency. International political 
economy of energy. 
 

01455437* ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านสื่อภาพยนตร์    3(3-0-6) 
 (International Relations through Film) 
  ศึกษาปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านสื่อภาพยนตร์ ภาพยนตร์ซึ่งมี

ประเด็นที่หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ทางด้านศาสนาไปจนถึงประเด็นทางการเมืองและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ บทบาทของภาพยนตร์ในฐานะสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติและค่านิยมของบุคคลและรัฐ 

  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. 

 
 

01455438* การเขียนเชิงวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 (Academic Writing in International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455434 
  หลักการเขียนเชิงวิชาการสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้างการเขียน

งานวิชาการและบทความ พื้นฐานการเขียนงานวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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  Principles of academic writings in International Relations. Structure of 
writing academic works and papers. Foundation of writing researches in 
international relations. 

 

01455439* การพูดและการน าเสนอผลงานทางวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (Speech and Academic Presentation in International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455434 
  การเตรียมพูดสุนทรพจน์และการน าเสนอทางวิชาการทางความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ โครงสร้างของการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการพูดสุนทรพจน์ทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

  Presentation of speeches and academic presentation in international 
relations. Structure in presenting academic papers and making a speech in 
international relations. 

 

01455491* ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  หลักการและระเบียบวิจัยทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การก าหนดปัญหา การ

วางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอ
ถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การมใช้สถิติส าหรับการวิจัย 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. 

 
 

01455496 เรื่องเฉพาะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 
 (Selected Topics in International Relations) 
 พ้ืนฐาน: 01455231 
  เรื่องเฉพาะทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่อง

เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
  Selected topics in International Relations at the bachelor’s degree 

level. Topics are subject to change each semester. 
 

01455497 สัมมนา         1 
 (Seminar) 
  การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับ

ปริญญาตรี 
  Presentation and discussion on current interesting topics in 

international relations at the bachelor’s degree level. 
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01488498 ปัญหาพิเศษ        2 
 (Special problems) 
  การศึกษาค้นคว้าทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง

เขียนเป็นรายงาน 
  Study and research in international relations at the bachelor’s degree 

level and compiled into written report. 
 

แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

01458271 ขอบข่ายและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
 (Scope and Theories of Public Administration) 
  ความหมาย แนวคิด และขอบข่ายของการบริหาร วิวัฒนาการทางการบริหาร ทฤษฎี

ทางการบริหาร วิวัฒนาการองค์ความรู้ทางการบริหารของไทย 
  Definition, concepts and scope of public administration, evolution and 

theories of public administration, evolution of body of knowledge of Thai 
public administration. 

 
 
 

01458371 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 (Human Resource Management) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  จุดก าเนิดของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความแตกต่างระหว่างการบริหารงาน

บุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ของการตัดการทรัพยากรมนุษย์ สหภาพแรงงา
นาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 

  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 ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ      3(3-0-6) 
 (Organization Theory and Design) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  องค์การ ความหมาย ประเภท ความส าคัญ พ ัฒนาการของทฤษฎีองค์การ การ

ประยุกต์ทฤษฎีองค์การในทางปฏิบัติ การออกแบบองค์การ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ออกแบบองค์การภาครัฐ 

  Organization, meaning, type, importance, and development of 
organization theory .Practical application of organization theory. Organization 
design. Problems and obstacles in public organization’s design. 
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01458373 การบริหารงานองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร    3(3-0-6) 
 (Non-profit Organization Management) 
  ความเป็นมา และค าจ ากัดความขององค์การไม่แสวงหาผลก าไร ซึ่งเน้นที่ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน บนพื้นฐานของแนวคิดองค์การที่ไม่แสวงหาผลก าไร 
ครอบคลุมการจัดการองค์การไม่แสวงหาผลก าไร ทั้งในด้านการวางแผน การด าเนินการและ
การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ รวมทั้งบทบาท
ขององค์การไม่แสวงหาผลก าไรทางด้านการเมือง 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.   

 
 

01458374 การบริหารแรงงาน       3(3-0-6) 
 (Labour Administration) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 

  กระบวนการบริหารแรงงานในระดับมหภาค เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้าง
งาน การคุ้มครองแรงงาน สวัสดิการ ประกันสังคม และแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย 

  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 สถานภาพปัจจุบันและแนวโน้มของการบริหารรัฐกิจ
เปรียบเทียบ วาทกรรมว่าด้วยการพัฒนา ทฤษฎีในการบริหารการพัฒนา บทบาทของนัก
บริหารการพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ 

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 การบริหารคุณภาพในภาครฐั      3(3-0-6) 
 (Quality Management in the Public Sector) 
  ความส าคัญและพัฒนาการของการบริหารคุณภาพ เครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับการ

บริหารคุณภาพ การควบคุมคุณภาพท่ัวทั้งองค์การ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ISO 
9000, Reengineering, Six Sigma, Balanced Scorecard 

  Importance and development of quality management.Quality 
management tools. 
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01458377 การจัดการภาครัฐ       3(3-0-6) 
 (Public Management) 
  พ้ืนฐาน: 01458271 

ประวัติและแนวคิดการจัดการภาครัฐ ความแตกต่างระหว่างการบริหารและการ
จัดการ เป้าหมายของการจัดการภาครัฐ ทฤษฎีการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการจัดการภาครัฐ 
สภาพแวดล้อม หน้าที่ กระบวนการ และปัญหาการจัดการภาครัฐในระบบราชการไทย 

 
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 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคลัง สาธารณะ บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

รายรับ รายจ่าย ภาษีอากร และหนี้ของรัฐบาล การใช้นโยบายการคลังและผลกระทบต่อ
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  พฤติกรรมองค์การในภาครัฐ      3(3-0-6) 
 (Organization Behavior in the Public Sector) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  ความหมายและขอบเขตของพฤติกรรมองค์การในภาครัฐ พฤติกรรมในระดับปัจเจก

บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ 
  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* การสื่อสารองค์กรภาครัฐ       3(3-0-6) 
 (Organization Communication in Public Sector) 
  หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปัญหาในการสื่อสารและการปฏิบัติใน

ระดับองค์การ โดยขอให้ความส าคัญที่กระบวนการติดต่อสื่อสาร การจัดการองค์การ 
วัฒนธรรมองค์การ และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมในองค์การ ที่ส่งผลต่อการปรับตัวและการ
เปลี่ยนแปลงองค์การ เทคโนโลยีการสื่อสารและการจัดการข้อมูลข่าวสาร บทบาทส าคัญที่
ส่งผลต่อศักยภาพและความส าเร็จขององค์กร 
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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** การวางแผนกลยุทธ์ในภาครัฐ      3(3-0-6) 
(Strategic Planning in Public Sector) 

 พ้ืนฐาน: 01458271 
  ทฤษฎี หลักการ และเทคนิคในการวางแผนนโยบายสาธารณะ การจัดการเชิงกล

ยุทธ์และการบริหารโครงการในภาครัฐ กรณีศึกษา 
  Theory, principles and techniques of planning; public policy, strategic 

management and project management in the public sector. Case studies.  
 

01458383 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานสาธารณะ    3(3-0-6) 
 (Public Management Information Systems) 
  องค์การ การบริหารและวิวัฒนาการระบบเครือข่าย โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสร้างระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนและการบริหารองค์การ และการ
บริหารระบบสารสนเทศ 

  Organizations, management, and the network evolution; information 
technology infrastructure; building information systems; support system and 
organization managing information systems. 

 

01458471** ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
 (Introduction to Public Policy) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  พัฒนาการและนิยาม ประเภท แบบจ าลองในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การ

ปฏิบัติตามนโยบาย การประเมินผลนโยบาย และผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาการเมือง 
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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01458472 ภาวะผู้น าในภาครัฐ       3(3-0-6) 
 (Leadership in the Public Sector) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ประเภทและบทบาทของผู้น า ที่มาของอ านาจ

และอิทธิพล การประยุกต์ใช้ภาวะผู้น าเพ่ือสร้างความเข้าใจและการประเมินพฤติ
กรรมการบริหารสั่งการในองค์การของรัฐ 

  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 การวิเคราะห์และการบริหาร

โครงการ กรณีศึกษาการบริหารโครงการในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Development and definition of project management. Analysis and 

project management. A case study of project management in Thailand. Field 
trip. 

 

01458474** เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์   3(3-0-6) 
 (Quantitative Techniques in Public Administration) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  การประยุกต์เทคนิคเชิงปริมาณในงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  Application of quantitative techniques in public administration. 
 

01458475* การประเมินโครงการในภาครัฐ      3(3-0-6) 
 (Program Evaluation in Public Sector) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  ความหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประเภทและรูปแบบของการติดตาม และ

ประเมินผลโครงการ โดยครอบคลุมทั้งการประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงสร้าง ตลอดจนการศึกษาปัญหาและอุปสรรคส าคัญ
ของการประเมินโครงการและกรณีศึกษา 

  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.  
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01458476 การพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 
 (Organizational Development and Change) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  แนวคิด กระบวนการการแทรกแซงและการน าการพัฒนาองค์การและการเปลี่ยนแปลง

ไปใช้ 
  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 
  สิ่งท้าทายให้มีผลิตภาพในองค์กรภาครัฐ การวินิจฉัยปัญหาเพ่ือสร้างผลิตภาพ การ

วัดผลิตภาพ การบรรลุผลส าเร็จในเรื่องผลิตภาพ กลยุทธ์เพื่อสร้างผลิตภาพ 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 การจัดการความขัดแย้งในภาครัฐ      3(3-0-6) 
 (Conflict Management in Public Sector) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  วิวัฒนาการความหมาย ปรัชญาแนวคิด รูปแบบและกระบวนการของการจัดการ

ความขัดแย้ง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการจัดการความขัดแย้ง การจัดการความ
ขัดแย้งในระบบราชการไทย 

  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. 

 
 
 

01458479* การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ     3(3-0-6) 
 (Public Policy Implementation) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  ขอบข่าย ทฤษฎี ตัวแบบ กระบวนการ ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จของการน า

นโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งกลยุทธ์ในการน านโยบายไปปฏิบัติและกรณีศึกษา 
  Scope, theories, models, process and key factors to successful policy 

implementation, including policy implementation strategies and case studies. 
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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** ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์    3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in Public Administration) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การก าหนดปัญหา การวางรูปแบบ

การวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติส าหรับงานวิจัย 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** เรื่องเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์     3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Public Administration) 
 พ้ืนฐาน: 01458271 
  เรื่องเฉพาะทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่

ละภาคการศึกษา 
  Selected topics in public administration at the bachelor’s degree level. 

Topic are subject to change each semester.  
 

01458497** สัมมนา         1 
 (Seminar) 
  การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับปริญญา-

ตรี 
  Presentation and discussion on current interesting topics in public 

administration at the bachelor’s degree level. 
 

01458498** ปัญหาพิเศษ        2 
 (Special Problems) 
  การศึกษาค้นคว้าทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็น

รายงาน 
  Study and research in public administration at the bachelor’s degree 

level and compiled into a written report. 
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  (01101, 01105, 03753) 
 

01101101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Economics)   3(3-0-6) 
 ความรู้เบื้องต้นของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะเรื่องความหมายและขอบเขต
ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน และกลไกการท างานของระบบราคา 
พฤติกรรมของผู้บริโภค ต้นทุน รายได้ และดุลยภาพของผู้ผลิต รายได้ประชาชาติ การคลัง การเงินและระบบ
ธนาคาร การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจและการแก้ไข การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 
 

01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I (Microeconomics I)     3(3-0-6) 
 ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การท าหน้าที่ของระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน และราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การใช้อุปสงค์และอุปทานในการ
ปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิตและต้นทุนการผลิต ต้ นทุนในระยะสั้นและ
ระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและมลพิษ การก าหนด
ราคาผลผลิตในตลาดต่างๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได้ การก าหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย และ
ผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน 
 

01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I (Macroeconomics I)    3(3-0-6) 
 วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดรายได้ประชาติ การเปลี่ยนแปลงรายได้
ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงในรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการ
คลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์เงินตราและการวิเคราะห์รายได้ การค้าและการเงิน
ระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความจ าเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 
 

01105401 เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (Economics of Household Finance)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01108101 
 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่มีต่อมาตรฐานการครองชีพและสวัสดิการของครอบครัว 
สัมพันธภาพของรายได้ รายจ่าย และมาตรฐานความเป็นอยู่ ความรู้ทั่วไปในเรื่องการออม การลงทุน การภาษี
อากร การท าพินัยกรรม และการรับมรดก 
 

03753111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค                   3(3-0-6)  
  (Microeconomics) 

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน ค่าความยืดหยุ่น พฤติกรรมผู้บริโภค การตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอน การผลิตและต้นทุน ก าไรสูงสุด ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์และตลาดผูกขาด การก าหนดราคาดุลย
ภาพ และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 

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. 
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03753112  เศรษฐศาสตร์มหภาค                 3(3-0-6)  
  (Macroeconomics)   

รายได้ประชาชาติ เงิน ดอกเบี้ย รายได้ และรายจ่าย นโยบายการเงินและการคลัง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อุปสงค์รวม อุปทานรวม ดุลยภาพ ผลิตภัณฑ์ และการเติบโต การบริโภคและ
การออม การลงทุน เงินตราในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน ดุลบัญชีเดินสะพัด การก่อหนี้
ต่างประเทศ 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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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  (01119) 
 
01119111 เศรษฐศาสตร์เกษตรเบื้องต้น       3(3-0-6) 
 (Introduction to Agricultural Economics) 
    พ้ืนฐาน :  01108101 
 สิ่ ง เร่ งและสิ่ งจ า เป็นในการพัฒนาการเกษตรของประเทศก าลั งพัฒนา บทบาทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร ทุน และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย การผลิตทางเกษตร การบริโภคผลผลิตอาหาร อุปสงค์และอุปทาน
และราคาผลผลิตเกษตร สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย สินเชื่อเกษตร ตลาดเกษตร หลักการผลิต ต้นทุน
การผลิต อุปทานและรายได้ หลักการท าให้ได้ก าไรในการผลิตทางการเกษตรสงงสุด หลักการจัดการธุรกิจ
การเกษตรและปัญหาในการค้าเกษตรกรรม 
 

01119221 หลักการจัดการฟาร์ม (Principles of Farm Management)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน :  01119111 
 กระบวนการตัดสินใจในการด าเนินการธุรกิจฟาร์มแบบครอบครัวและแบบการค้า หลักทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ที่สามารถน ามาประยุกต์ในการจัดการธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์สถานภาพด้านการเงินและการ
คลัง การวัดผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจฟาร์ม การวิเคราะห์และการวางแผนการท าฟาร์ม และการจัด
งบประมาณฟาร์ม การจัดรงปแบบของหน่วยธุรกิจฟาร์ม การจัดการกิจการปลงกพืช เลี้ยงสัตว์ แรงงาน สัตว์ใช้
งาน เครื่องมือจักรกล อาคารโรงเรือนและการจัดสรรทรัพยากรน้ า การตัดสินใจและการด าเนินธุรกิจฟาร์มด้าน
การผลิตและการตลาดภายใต้การเสี่ยงและความไม่แน่นอน 
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กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ด้านการบัญชี (01130, 03760) 
 

01130112 การบัญชีขั้นกลาง I (Intermediate Accounting I)    3(3-0-6) 
    พ้ืนฐาน : 01130111  
 หลักการบัญชีสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทต่างๆ ของสินทรัพย์ การตีราคา การหามูลค่าของ
สินทรัพย์ และการแสดงรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน 
 

01130171 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)     3(3-0-6) 
 หลักการบัญชีทั่วไป วิธีการบันทึกบัญชีขั้นต้นเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ  
เงินลงทุน สินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน หนี้สินและส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การจัดท ารายงานทางการเงิน 
หลักการบัญชีต้นทุน 
 

01130172 การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting)   3(3-0-6)
พ้ืนฐาน : 01130171 

 บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีต้นทุน ต้นทุนมาตรฐาน การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณยืดหยุ่นได้ การวิเคราะห์ต้นทุน-ปริมาณ-ก าไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การ
จัดท ารายงานตามส่วนงาน การก าหนดราคา การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
 

01130211 การบัญชีขั้นกลาง II (Intermediate Accounting II)    3(3-0-6) 
    พ้ืนฐาน : 01130111  
  หลัก และแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับรายการหนี้สินและส่วนของเจ้าของกิจการ ห้างหุ้นส่วน
และบริษัทจ ากัด การแสดงและ การวัดมูลค่า การน าเสนองบการเงิน 
 

03760111 หลักการบัญชีเบื้องต้น (Fundamental Accounting Principles)  3(2-2-5) 
 ความหมาย วัตถุประสงค์และบทบาทของการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี แม่บทการบัญชี 
หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่ วงจรบัญชี งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซื้อมา
ขายไป ภาษีมูลค่าเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ การควบคุมเงินสดและระบบเงินสดย่อย ระบบใบส าคัญ กรณีศึกษา
การจัดท าบัญชีเสมือนจริง 
 

03760112 หลักการบัญชีช้ันกลาง I (Principles of Intermediate Accounting I) 3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760111 
ความหมาย แนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ การจ าแนกประเภทสินทรัพย์ การรับรู้รายการ 
การวัดมูลค่า การตีราคา และการด้อยค่าของสินทรัพย์ การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสินทรัพย์
และรายการท่ีเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ในงบการเงิน 
 

03760171 หลักการบัญช ี(Principles of Accounting)     3(3-0-6) 
 ความหมาย แนวคิด และความส าคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี วงจรบัญชี 
หลักการวัดผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการจัดท ารายงานทางการเงินของธุรกิจ
บริการและธุรกิจซื้อมาขายไป การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 
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03760211 หลักการบัญชีช้ันกลาง ll (Principles of Intermediate Accounting II)    3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760111 
 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจ าแนกประเภท การรับรู้
รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลหนี้สิน การบัญชีเกี่ยวกับการจัดตั้ง
กิจการ การด าเนินงาน การแบ่งผลก าไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ การเลิกกิจการและการช าระ
บัญชีของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ตลอดจนการแสดงรายการส่วน
ของเจ้าของ และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
 

03760221 หลักการบัญชีช้ันสูง I (Principles of Advanced Accounting I)   3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760112 
 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและข้อผิดพลาดงบการเงินระหว่าง
กาล การบัญชีส าหรับรายการที่เป็นเงินตราระหว่างประเทศและการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  
การแปลงค่างบการเงิน การบัญชีส านักงานใหญ่และสาขาทั้งในและต่างประเทศ สัญญาก่อสร้าง ธุรกิจฝากขาย 
ธุรกิจขายผ่อนช าระ ธุรกิจให้เช่า และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ 
 

03760222 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting)      3(3-0-6) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760111 
 พระราชบัญญัติการบัญชี แนวคิดการวัดผลการด าเนินงานทางการเงิน การบัญชีส าหรับกิจกรรม
การด าเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน เทคนิคการน าเสนอและการท าความเข้าใจงบการเงิน และการ
ควบคุมภายในเบื้องต้น 
 

03760231 หลักการบัญชีต้นทุน I (Principles of Cost Accounting I)   3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760112 
 ความส าคัญและบทบาทของบัญชีต้นทุนในองค์การ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการและวิธีการ
บัญชีส าหรับวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าใช้จ่ายการผลิต ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้เศษซากของเสีย งานต้อง
แก้ไข หน่วยเพ่ิม หน่วยยุบ พฤติกรรมและการประมาณการต้นทุน การปันส่วนต้นทุนในลักษณะต่างๆ บัญชี
ต้นทุนในอุตสาหกรรมตา่งๆ ต้นทุนจริง ต้นทุนปกต ิต้นทุนมาตรฐาน ต้นทุนฐานกิจกรรม 
 

03760271 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจ       3(3-0-6) 
 (Accounting for Business Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760171 
 ความหมายและความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ เพ่ือกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ปัญหาและการประยุกต์การบัญชีต้นทุน การบัญชีต้นทุนกิจกรรม และการบัญชีการเงินเพ่ือการวางแผน 
ตัดสินใจ และควบคุมทางธุรกิจ การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์เพ่ือเลือกโครงการลงทุน และการวัดผล
การด าเนินงาน 
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03760272 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว     3(2-2-5) 
 (Accounting for Hospitality and Tourism Business Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760171 
 เครื่องมือทางการบัญชีบริหารประยุกต์ใช้ส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นระบบ
รูปแบบทางการบัญชีส าหรับการด าเนินงานทางด้านโรงแรมและท่องเที่ยว การวางแผนต้นทุนผลิตภัณฑ์และ
ราคาขาย บัญชีตามความรับผิดชอบ การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการ
ด าเนินงาน การตัดสินใจ การวิเคราะห์โครงการลงทุน 
 

03760273 การบัญชีเพื่อการจัดการโลจิสติกส์      3(3-0-6) 
 (Accounting for Logistics Management) 
  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760171 
 ความหมายและความส าคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์  การประยุกต์การบัญชีต้นทุน 
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม และบัญชีการเงินในการด าเนินกิจการธุรกิจโลจิสติกส์เพ่ือการวางแผน การตัดสินใจ
และควบคุมทางธุรกิจ การจัดท างบประมาณ การวิเคราะห์เพ่ือเลือกโครงการลงทุน และการวัดผลการ
ด าเนินงาน 
 

03760321 หลักการบัญชีช้ันสูง II        3(3-0-6) 
 (Principles of Advanced Accounting II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760112 
 แนวคิดการรวมธุรกิจและการท าธุรกิจแบบโลกาภิวัตน์ การร่วมค้า การควบรวมกิจการ การซื้อ
กิจการ การลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย งบการเงินรวม รายการระหว่างกัน การลงทุนทางอ้อมและการ
ถือหุ้นระหว่างกัน การบัญชีส าหรับกองทุน การบัญชีส าหรับองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร 
 

03760322 การบัญชีเพื่อการบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น      3(3-0-6) 
 (Fundamental of Risk Management Accounting) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760112 และ 03760211 และ 03759211 
 ความหมาย โครงสร้าง ประเภทของความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง แนวคิดการวัดมูลค่า
และการรับรู้รายการ เครื่องมือส าหรับป้องกันความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยง 
 

03760323 การบัญชีเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6) 
 (Human Resource Management Accounting) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760331 และ 03757112 
 ความส าคัญและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ วิวัฒนาการการบัญชีความรับผิดชอบสังคมด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ตัวแบบการวัดต้นทุนและคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบและประยุกต์ระบบบัญชี
ทรัพยากรมนุษย์ มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน การตัดสินใจที่อิงกับสารสนเทศ
ทรัพยากรมนุษย ์การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน ทรัพยากรมนุษย์ 
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03760324 ระบบบัญชีระหว่างประเทศ (International Accounting Systems)   3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760171 หรือ 03760112 และ 03760211 
 ความรู้ทั่วไป ความหลากหลาย ความแตกต่าง และความสอดคล้องกันของการบัญชีระหว่าง
ประเทศ การจัดกลุ่มทางการบัญชี หลักการบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการ
เงินในแต่ละประเทศ การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ การบัญชีส าหรับราคาที่เปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์งบ
การเงินระหว่างประเทศ การภาษีอากรส าหรับบริษัทข้ามชาติ การสอบบัญชี และการประเมินผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งกรณีศึกษาและปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

03760331 หลักการบัญชีต้นทุน II (Principles of Cost Accounting II)   3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760231 
 การใช้ข้อมูลต้นทุนเพ่ือการตัดสินใจในสภาวการณ์ที่แน่นอนและไม่แน่นอน การวางแผนต้นทุน
ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคาผลิตภัณฑ์และราคาโอน การวางแผน การควบคุม และการประเมินผล การด าเนินงาน 
ต้นทุนเต็ม และต้นทุนผันแปร ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ และก าไร  
 

03760332 การบริหารต้นทุน (Cost Management)     3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760331 
 กรอบแนวคิดการบัญชีบริหารและการควบคุม การจัดการทางด้านต้นทุน กลยุทธ์การจัดการ
ต้นทุนต่างๆ การวิเคราะห์ผลต่าง ระบบการจัดการต้นทุนร่วมสมัย การบริหารงานแบบกระจายอ านาจและการ
ประเมินผลหน่วยธุรกิจ การก าหนดราคาโอน ระบบการประเมินผลและการให้ผลตอบแทน และการวิเคราะห์
ต้นทุนภายใต้ความไม่แน่นอน.  
 
 

03760341 หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน      3(3-0-6) 
 (Principles of Internal Auditing and Controlling) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760112 และ 03760211 
 แนวคิดเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการประเมินตนเอง การจัดการ
ความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน การบริหารงานตรวจสอบภายใน ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายในด้านต่างๆ รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรายงานและติดตามผลการ
ตรวจสอบภายใน บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการสืบสวนการทุจริต 
 

03760342 การสอบบัญชี (Auditing)        3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760112 และ 03760211 
 หลักการพ้ืนฐานของการสอบบัญชี แม่บทการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี
และจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี หลักการควบคุมภายใน ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี การ
วางแผนการสอบบัญชี วิธีการสุ่มตัวอย่าง การรวบรวมและประเมินหลักฐาน การสอบบัญชี การจัดท ากระดาษ
ท าการสอบบัญชี การสอบบัญชีในกิจการที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์  การรายงานการสอบบัญชี การ
ตรวจสอบบัญชีภายใต้ข้อบังคับของหน่วยงานก ากับและดูแล การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 
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03760351 หลักการบัญชีภาษีอากร (Principles of Tax Accounting)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760112 และ 03760211 และ 03757361 
 หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร แนวคิดและความแตกต่างระหว่าง
เกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร วิธีการบันทึกบัญชี การวัดมูลค่า การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การจัดท ากระดาษท าการเพื่อค านวณภาษีเงินได้ตามประมวล
รัษฎากร การปรับปรุงก าไรสุทธิทางบัญชีเป็นก าไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้งจัดท ารายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษีอากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร และการบัญชีภาษีเงินได้ตามมาตรฐานการบัญชี 
 

03760361 หลักเบื้องต้นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(2-2-5) 
 (Principles of Accounting Information Systems) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760231 
 ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดท าเอกสารทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย การผลิต การบริหาร
การเงิน และรายงานการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การควบคุมภายใน 
ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีที่เก่ียวข้อง 
 

03760362 โปรแกรมประยุกต์ในการบัญชี (Applications in Accounting)   3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760112 และ 03760211 
 การปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดท าบัญชีต่างๆ รวมทั้งการควบคุมภายในเฉพาและ
ทั่วไปทางคอมพิวเตอร์ 
 

03760371 การบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว     3(3-0-6) 
 (Accounting and Finance in hospitality and Tourism Business) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03759211 และ 03760171 
 ความรู้ทางการบัญชีและการเงินในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว การควบคุมภายใน นโยบายราคา
และการก าหนดอัตราค่าห้อง การควบคุมรายได้ค่าห้องพักและรายได้อ่ืนๆ การควบคุมลูกหนี้และสินเชื่อ การ
ควบคุมการจัดซื้อ การควบคุมด้านบุคลากร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนระยะยาวและการตัดสินใจ 
การวิเคราะห์งบการเงิน ระบบบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ และกรณีศึกษา 
 

03760421 นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี      3(3-0-6) 
 (Accounting Policy and Standards) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760221 และ 03760321 
 ประวัติและกระบวนการพัฒนาองค์ประกอบและโครงสร้างของมาตรฐานการบัญชี  แม่บทการ
บัญชี นโยบายบัญชี วัตถุประสงค์ ขอบเขต หลักการ การรับรู้ การวัดมูลค่า การแสดงรายการในงบการเงิน 
และการเปิดเผยข้อมูลภายใต้มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งกรณีศึกษาและปัญหาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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03760422 การบัญชีกิจการเฉพาะ (Accounting for Specific Enterprises)   3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760112 และ 03760211 
 ลักษณะการด าเนินงานของกิจการเฉพาะ หลักและวิธีการทางการบัญชีการเงิน การบัญชีภาษี
อากร ระบบบัญชี และการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย 
รายงานผลการด าเนินงาน การแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจเกษตร ธุรกิจโลจิสติกส์ และ
ธุรกิจอ่ืนๆ ทีน่่าสนใจ 
 

03760431 การวางแผนก าไรและควบคุม (Profit Planning and Control)   3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760331 
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ บทบาทของการวางแผนก าไรและควบคุม รวมถึงการวัดและประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์การประเภทต่างๆ โดยเน้นการควบคุมด้านงบประมาณ การควบคุมทางการบริหาร
สมัยใหม่โดยเน้นกระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลด าเนินงาน รายงานเพื่อการบริหาร การควบคุมและผลกระทบ
ที่มีต่อพฤติกรรมองค์การ 
 

03760432 การจัดการการควบคุม (Control Management)     3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760332 
 แนวคิดบัญชีบริหารทางด้านการควบคุม การจ าแนกความแตกต่างระหว่างการป้องกัน การ
ตรวจสอบและการแก้ไข สภาพแวดล้อมขององค์กรที่มีการควบคุมภายใน ระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมและการประเมินความเสี่ยง 
 

03760433 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
 (Environmental Management Accounting) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760331 
  แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การประเมินโครงการลงทุนทางสิ่งแวดล้อม การจ าแนกต้นทุนสิ่งแวดล้อม การจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์การ การลดต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพด าเนินงานและการพัฒนาการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 

03760434 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Managerial Accounting)   3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760331 
 หลักการการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ และเครื่องมือชนิดต่างๆ กลยุทธ์องค์กร การออกแบบกล
ยุทธ์ทางด้านการบัญชีบริหาร และประเด็นต่างๆ ทางด้านการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 

03760441 การให้บริการความเชื่อม่ันเชิงวิชาชีพ      3(3-0-6) 
 (Professional Assurance Services) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760342 
 ตัวแปรทางการสอบบัญชีที่มีความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์ความเสี่ยง การทดสอบการควบคุม 
การทดสอบเนื้อหาสาระ เทคนิคการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เทคนิคทางสถิติขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพ
การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ภาระความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้บริการความเชื่อมั่น
สารสนเทศด้านบัญชี และการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง 
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03760442 การบัญชีสืบสวนเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 (Fundamental of Forensic Accounting) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760342 
 ความหมาย แรงจูงใจ และข้อบ่งชี้ของงบการเงินที่มีการทุจริต  ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการทุจริตทางงบการเงินและอ่ืนๆ การป้องกันและการควบคุมการ
ทุจริตทางงบการเงิน เทคนิคและวิธีการสืบสวนทางการบัญชี การประสานความร่วมมือและการรายงานผล 
มาตรฐานระหว่างประเทศในการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 
 

03760462 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม    3(3-0-6) 
 (Information System Security and Control) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760361 
 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยด้านการสื่อสาร การบริหารความ
เสี่ยง นโยบายและมาตรฐานด้านความปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรม โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือความ
ปลอดภัย การเข้าและถอดรหัสข้อมูล ความปลอดภัยทางกายภาพ การประกันคุณภาพ ระบบสารสนเทศ และ
แผนฉุกเฉิน 
 

03760490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)       6 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนจัดท ารายงาน
และการน าเสนอ 
 

03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร       3(3-0-6) 
 (Research Methods in Managerial Accounting) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757122 
 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย 
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงาน 
และการน าเสนอผลการวิจัย 
 

03760492 สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)   3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760112 และ 03760211 
 การอภิปรายและวิเคราะห์แม่บทการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีเพ่ือการประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการบัญชีการเงินส าหรับองค์กรประเภทต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา บทความเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ หัวข้อที่น่าสนใจ รวมถึงปัญหาด้านการบัญชีการเงินและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

03760493 สัมมนาการภาษีอากร (Seminar in Taxation)     3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03757361 
 อภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจทางการภาษีอากรโดยใช้กรณีศึกษา บทความ และ
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนค าวินิจฉัยด้านภาษีอากรและค า
พิพากษาของศาลภาษีอากรกลางประเทศไทย 
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03760494 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน     3(3-0-6) 
 (Seminar in External and Internal Auditing) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760342 
 วิเคราะห์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูงอย่าง
สร้างสรรค์และเป็นระบบ สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ
ตามหลักสากล และสามารถเสนอแนะทางออกท่ีเหมาะสมเมื่อเผชิญกับประเด็นด้านจริยธรรมที่ซับซ้อน 
 

03760495 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(3-0-6) 
 (Seminar in Accounting Information Systems and Technology) 
 อภิปราย วิเคราะห์ปัญหาและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีมาใช้กับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้กรณีศึกษา บทความ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนๆ ปัญหาพิเศษด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

03760496 เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหาร       3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Managerial Accounting) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 03760331 
 เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา 
 

03760497 สัมมนา (Seminar)         3 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 03760331 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี 
 

03760498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)        3 
 การศึกษาค้นคว้าทางการบัญชีบริหารระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
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กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน (01131, 03759) 
 

01131211 การเงินธุรกิจ (Business Finance)      3(3-0-6) 
 จุดมุ่งหมายและหน้าที่การบริหารทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน  รวมทั้งการ
ตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับการเงินการบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาดการบริหารลูกหนี้
การบริหารสินค้า และนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน  
 

01131312 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Planning and Control)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01131211  
 วิธีการวิเคราะห์วิจารณ์การเงินของหน่วยงานต่างๆ เทคนิคต่างๆ ที่พึงน ามาใช้ในการวิเคราะห์
ทางการเงิน หลักการพิจารณาให้เครดิต วิธีการแก้วิกฤตการและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่วงการธุรกิจ
เฉพาะแห่ง หรือทั่วๆ ไป  
 

01131313 การเงินบุคคล (Personal Finance)      3(3-0-6) 
 เทคนิคการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล การจัดท างบประมาณ การซื้อด้วยเงินสด เงินเชื่ อ การ
ประกันภัย การออม การลงทุนในที่ดิน หลักทรัพย์ การวางแผนทางการเงินเมื่อครบเกษียณอายุการท างาน  
 

01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน (Credit and Collection)   3(3-0-6) 
 หลักและวิธีการพิจารณาให้สินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หน้าที่และการ
บริหารงานในแผนกสินเชื่อ ขอบเขตของการให้สินเชื่อ ก าหนดระยะเวลาในการให้สินเชื่อ การสืบฐานะเพ่ือให้
สินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้ 
 

01131316 การจัดการสินทรัพย์ธุรกิจ (Business Asset Management)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01131211 
 เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียนตัวแปรต่างๆ ของการจัด
การเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ ปัจจัยและทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุนสินทรัพย์ 
ภายใต้ภาวะการเสี่ยงและความไม่แน่นอน  
 

01131317 หลักและนโยบายการลงทุน        3(3-0-6) 
 (Principles and Policy of Investment)  
 พ้ืนฐาน : 01131211 
 หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ การลงทุนกับการเก็งก าไร ปัจจัยชักจูงให้เกิดการลงทุน 
กรรมวิธีต่างๆ และการวิเคราะห์นโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน การตัดสินใจเลือกลงทุน 
 
01131321 การเงินระหว่างประเทศ (International Finance)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01131211 
 การด าเนินงาน นโยบาย และบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ เครื่องมือในการ
ปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการส่งเสริมความตกลงระหว่างประเทศอันมี
ผลกระทบกระเทือนต่อก าไรการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ โดยพิจารณาในแง่เงินทุน ภาษีอากร แรงงาน 
ปัญหาทางการตลาดและความร่วมมือระหว่างประเทศ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ 
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01131411 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01131211 
 ขอบเขตการวิเคราะห์หลักทรัพย์ คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ล าดับขั้นของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
การคัดเลือกหลักทรัพย์ การคาดคะเนก าไรสุทธิและเงินปันผล ทฤษฎีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ 
03759211  การจัดการทางการเงิน                         3(3-0-6)  
 (Financial Management) 

ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน วัตถุประสงค์และความส าคัญของการจัดการทาง
การเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณเงินทุน อัตราผลตอบแทนและ
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหล่งเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการ
สินทรัพย์ หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวรและนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน 
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กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการ (01132, 02721, 03757) 
 

01132111 หลักการจัดการ (Principles of Management)    3(3-0-6) 
 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
การจัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ บทบาทและหน้าที่
ทางการจัดการของผู้จัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคก์าร การชักน าและการควบคุม 
 

01132142 ธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย      3(3-0-6) 
 (Business and Legal Environment) 
 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายของธุรกิจ ความหมาย ที่มา และประเภทของกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรม การระงับข้อพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจในด้าน
ต่างๆ 
 

01132221 พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior)    3(3-0-6) 
 หลักการจัดองค์การตามทฤษฎีต่างๆ ลักษณะโครงสร้างขององค์การแบบทางการและไม่เป็น
ทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มการเรียนรู้ การจูงใจ สิ่งแวดล้อมเก่ียวกับองค์การ การแก้ไขความขัดแย้ง
ในองคก์าร การพัฒนาองค์การ 
 

01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 หลักและวิธีการด าเนินงานด้านบุคลากร เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน การเสริมสร้าง
ขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบ 
วินัย เทคนิคการสัมภาษณ์ หลักวิธีการคิดค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ บริการทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่
พนักงาน 
 

01132231 สถิติธุรกิจ (Business Statistics)      3(3-0-6) 
 การน าทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใช้ในทางธุรกิจ การวัดค่ากลาง และการกระจายของข้อมูล 
การแจกแจงความน่าจะเปน็ การสุ่มตัวอยา่ง การประมาณช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
ไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์ การพยากรณ์ และสถิตินอน
พาราเมตริก 
 

01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม      3(3-0-6) 
 (Business and Social Responsibilities) 
 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของธุรกิจที่มีต่อสังคม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อ
การบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจต่อความต้องการของสังคม โดยจะมุ่งเน้นถึงความรับผิดชอบของ
ธุรกิจที่มีตอ่กลุ่มบุคคลต่างๆ ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนักงาน ผู้ลงทุน สภาพแวดล้อม และประเทศชาติ 
 
01132311 การจัดการส านักงาน (Office Management)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 วิธีด าเนินงาน และการจัดการส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานสารบรรณ เอกสารแบบต่างๆ 
การพัสดุและครุภัณฑ์ การจัดท างบประมาณ การจัดเก็บเอกสาร การติดตอ่และประชาสัมพันธ์ 
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01132312 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)    3(3-0-6) 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง 
กระบวนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือการวางแผนการเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวคู่เจรจา
และกลวิธีในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ แนวทางการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม ใช้กรณีศึกษา 
 

01132313 การสื่อสารองค์กร (Organization Communication)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 ความส าคัญของการสื่อสารในองค์กร แนวคิด หลักการ จริยธรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ทักษะที่
จ าเป็นในการสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพในองค์กรไทยและองคก์รธุรกิจระหว่างประเทศ การประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาวางแผน และการแก้ไขปญัหาของการสื่อสารในองค์การ 
 

01132314 สภาพแวดล้อมธุรกิจ (Environment of Business)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 บรรยากาศของธุรกิจทั่วๆ ไป ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม อิทธิพลของสภาพแวดล้อมทาง
สังคมเศรษฐกิจ และการเมืองแบบต่างๆ ของสถาบันธุรกิจไทย การปรับปรุงธุรกิจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง การพิจารณาถึงกฎข้อบังคับโดยทั่วๆ ไป 
 

01132315 การจัดการองค์ความรู้ในธุรกิจ (Knowledge Management in Business) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 ความหมายและความส าคัญของการจัดการองค์ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศ กระบวนการการ
จัดการความรู้ การสร้างองค์ความรู้ มุมมองในด้านเทคนิค มุมมองในด้านองค์การ มุมมองในด้านการจัดการ 
การน าไปใช้ การประเมินผลความส าเร็จ และปจัจัยส าคัญแห่งความส าเร็จ 
 

01132321 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132222 
 แนวคิด หลักการ และส่วนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร บทบาทของ
ผู้จัดการดา้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

01132322 การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132222 
 หลักและนโยบายการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ประเภทของค่าจ้าง ค่าตอบแทน การก าหนด
วิธีการจ่าย วิธีการปรับอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบ และการให้สวัสดิการ 
01132323 ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน (Employment Relation)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132222 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในการจ้างงาน องค์กรของฝ่ายลูกจ้าง การเจรจาต่อรอง การ
จ้างงานและระงับข้อพิพาทแรงงาน การบ ารุงขวัญพนักงาน บทบาทของรัฐ นโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใน
การจา้งงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

01132324 ภาวะผูน้ าในองค์การธุรกิจ (Leadership in Business Organization)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 บริบทของภาวะผู้น าทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ การจัดการและภาวะผู้น า ผู้น าตามแนวคิดแบบ
คลาสสิกอ านาจและอิทธิพล ผู้น าแบบดั้งเดิม ผู้น าร่วมสมัย ผู้น าเชิงกลยุทธ์ แนวโน้มภาวะผู้น าในอนาคต การ
น าการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้ตาม 
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01132332 การวิเคราะห์เชิงปรมิาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Decision Making in Business) 
 พ้ืนฐาน : 01132231 
 บทบาทของการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการแก้ปัญหาทางธุรกิจ แนวคิดและการประยุกต์ใช้
โปรแกรมเชิงเส้น การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือส าหรับการตัดสินใจ แขนงการตัดสินใจ 
ความน่าจะเป็น การวิเคราะห์แถวรอคอย การวิเคราะห์มาร์คอฟ แบบจ าลองการขนส่ง การควบคุมสินค้าคง
คลัง การจ าลองสถานการณ์และทฤษฎีเกมส์ 
 

01132333 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจในองค์การ การจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรข้อมูล การจัดการระบบฐานความรู้ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กระบวนการทางธุรกิจและการออกแบบองค์กรเพ่ือการแข่งขันโดยอาศัยการใช้ระบบสารสนเทศอย่างมี
จริยธรรม 
 

01132334 การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ (Business Systems Analysis)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน การน าระบบงานไปใช้ การวิเคราะห์ระบบงาน
ปัจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับงาน การควบคุมและการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ มีการศึกษานอกสถานที ่
 
01132335 การประเมินโครงการทางธุรกิจ (Project Evaluation in Business)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 การประเมินโครงการทางธุรกิจด้านการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การบุคลากร และ
คุณค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ การค านวณค่าตอบแทนของโครงการ กฎเกณฑ์การตัดสินใจ วิธีการ
จัดเตรียมงาน การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางด้านเทคนิค และสภาพแวดล้อมที่จะอ านวยให้การ
ด าเนินงานโครงการท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

01132336 การพยากรณ์ธุรกิจ (Business Forecasting)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132231 
 วิธีการพยากรณ์สถานการณ์ทางธุรกิจ วิธีการทางสถิติและการประยุกต์ การวิเคราะห์แนวโน้ม 
สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การส ารวจและทดสอบตลาด แบบจ าลองที่ใช้ในการ
พยากรณ์ธุรกิจที่มีรากฐานจากพฤติกรรมการเรียนรู้  การสร้างแบบจ าลองและเทคนิคการจ าลอง วิธีการ
พยากรณท์างอ้อม การประเมินผลและการปรับปรุงการพยากรณ์ 
 

01132339 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ     3(3-0-6) 
 (IT Application for Business Decision Making) 
 หลักการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจปัญหาทางธุรกิจ พ้ืนฐานการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล เพ่ือการใช้
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 
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01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ (Business Tax System)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132142 หรือ 01453111 
 ความส าคัญของภาษีอากรต่อการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษีอากรที่ดี 
ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิตและ
ภาษีท่ีจัดเก็บโดยองคก์ารบริหารส่วนท้องถิ่น 
 

01132344 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค     3(3-0-6) 
 (Legal Environment on Consumer Protection) 
 พ้ืนฐาน : 01132142 หรือ 01453111 
 กฎหมายธุรกิจว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายสินค้าและบริการต่อผู้บริโภค สิทธิ
ของผู้บริโภค การควบคุมการโฆษณา การควบคุมฉลากสินค้า การควบคุมราคา การควบคุมมาตรฐานสินค้า 
การปอ้งกันการผูกขาด การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมทางธุรกิจ การคุ้มครองผู้บริโภคส าหรับสินค้าเฉพาะ
อย่าง 
 

01132412 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 ความหมายและประเภทของธุรกิจขนาดย่อม การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจ 
ลักษณะและปญัหาในการจัดการงานบุคคล การเงิน การผลิต การจัดการของธุรกิจประกอบการผลิตสินค้าและ
บริการรวมถึงการตลาดในธุรกิจ 
 

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134211 และ 01131211 หรือ 01132221 
 กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในทรรศนะของผู้จัดการ เพ่ือใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานให้บรรลุถึงเป้าหมายของธุรกิจ 
 

01132414 การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง (New Enterprise Management)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 การจัดตั้ง วิธีการ และปัญหาของวิสาหกิจแรกตั้งที่ผู้ เริ่มกิจการต้องประสบปัญหา การจัดหา
เงินทุน การด าเนินงานเพ่ือขอรับการส่งเสริม การวางแผน การขยายงานและการวิเคราะห์เบื้องต้น เพ่ือหา
ความเหมาะสมของโครงการต่างๆ 
 

01132415 การจัดการองค์การเพื่อการเรียนรู้       3(3-0-6) 
 (Management of Learning Organization) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 ความหมายและความส าคัญขององค์การเพ่ือการเรียนรู้  กระบวนการพัฒนาองค์การเพ่ือการ
เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้  การแบ่งปันความรู้ และการน าความรู้ ไปประยุกต์ในการบริหารงาน 
ลักษณะเฉพาะที่บ่งชี้ระดับของการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ ค่านิยมทางวัฒนธรรม ค ามั่นของผู้บริหารและ
การให้อ านาจ การสื่อสาร การถ่ายโอนองค์ความรู้ ลักษณะเฉพาะของพนักงาน และการยกระดับผลการ
ปฏิบัติงาน 
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01132416 การจัดการความเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
 (Integrative Approach in Change Management) 
 พ้ืนฐาน : 01132111 
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทที่มีพลวัต การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าสู่กระบวนการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวทฤษฎี
ใหม่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางเชิงบูรณาการเพ่ือการสร้างดุลยภาพขององค์การในการตอบสนองต่อ
กระแสโลกาภิวัตน์และระบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

01132421 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132222 
 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์การ สภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์การ การวิเคราะห์และการพยากรณ์อัตราก าลัง การวิเคราะหง์าน และการแกไ้ขปญัหาด้านก าลังคน 
 

01132422 การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132222 
 ขั้นตอนในการบริหารผลการปฏิบัติงานและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงาน 
การวางแผน เทคนิค และการออกแบบแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์บุคลิกภาพและ
ทัศนคต ิโดยใช้วิธีการเชิงปริมาณและจิตวิทยา ปัญหาในการทดสอบและการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 

01132431 การจัดการโดยเทคนิคจ าลอง (Management Simulation Techniques) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132332 
 ทฤษฎีและเทคนิคเกมเบื้องต้นของการจัดการโดยน าเทคนิคจ าลองและเกมส์ เพ่ือมาใช้แก้ปัญหา
การจัดการธุรกิจตา่งๆ ทางการเงิน การตลาด การจัดการ และการผลิต มีการศึกษานอกสถานที ่
 

01132441 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 
 (International Legal Environment) 
 พ้ืนฐาน : 01132142 หรือ 01453111 
 กฎหมายธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การสั่งสินค้าเข้า การส่งสินค้าออก พิธี
การศุลกากร ภาษีศุลกากร การลงทุนระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ การควบคุมการปริวรรต
เงินตรา การให้สินเชื่อการค้าระหว่างประเทศ การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศของภาคเอกชน ปัญหาภาษีของ
ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ 
 

01132442 สภาพแวดล้อมทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา    3(3-0-6) 
 (Legal Environment on Intellectual Properties) 
 พ้ืนฐาน : 01132142 หรือ 01453111 
 กฎหมายธุรกิจว่าด้วยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ การขอรับการคุ้มครองสิทธิ์ การโอน
สิทธิและการละเมิดสิทธิทรัพย์สินในทางปญัญา 
 

01132451 ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)    3(3-0-6) 
 หลักแนวความคิด วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหว่างประเทศ การก าหนดโครงสร้างองค์การ การก าหนดนโยบายและ
แผนการด าเนินงานทางด้านการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 
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01132452 การบริหารเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Management)    3(3-0-6) 
 สภาพแวดล้อมในประเทศต่างๆ มีผลต่อการวางรูปแบบการบริหารธุรกิจอย่างไร ลักษณะการ
บริหารธุรกิจในประเทศต่างๆ โดยเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออ่นของการบริหารในรูปแบบต่างๆ 
 

01132490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ 
 

01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
 (Basic Research Methods in Business) 
 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ  การก าหนดปัญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล 
การใช้สถิติส าหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 
 

01132497 สัมมนา (Seminar)         1 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี 
 

01132498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)       3 
 การศึกษาคน้คว้าทางธุรกิจ ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 

02721101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (Introduction to Business)   3(3-0-6) 
 ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบขององค์การธุรกิจ การ
บริหารและการจัดการธุรกิจ การผลิตและการจัดซื้อ การตลาด การเงินธุรกิจและการลงทุน การบัญชีธุรกิจ 
การสื่อสารและการขนส่ง ภาษีอากรธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเสี่ยงภัยและการประกันภัย การจัดการ
ธุรกิจขนาดย่อม กฎหมายธุรกิจ 
 

02721121 การจัดการเพ่ือการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน      3(3-0-6) 
 (Management for Social Sustainable Development) 
 จรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการประกอบธุรกิจ
อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความสมดุลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ ช่วยบรรเทาปัญหาการเอารัด
เอาเปรียบและความขัดแย้งในสังคมอันเกิดจากผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมุ่งการท าก าไรสูงสุดมากกว่าหลักจริยธรรม 
ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการผสานหลักคุณธรรมและจริยธรรมเข้ากับองค์ความรู้ในการจัดการธุรกิจ เป็น
วิธีการจัดการธุรกิจที่มีเป้าหมายในการเติบโตเคียงคู่กับการพัฒนาของสังคม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมให้ยั่งยืนและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงต่อไป 
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03757111  ธุรกิจเบื้องต้น             3(3-0-6) 
  (Introduction to Business) 

รูปแบบขององค์การธุรกิจ ความส าคัญ บทบาทและผลกระทบที่มีต่อสังคม วัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่และกิจกรรมทางธุรกิจ บทบาทของแต่ละหน้าที่และจริยศาสตร์ในการ
ด าเนินธุรกิจ 

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  องค์การและการจัดการ                                     3(3-0-6) 
  (Organization and Management)  

พื้นฐาน : 03757111  
แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การตัดสินใจ การ

วางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การติดต่อสื่อสารใน
องค์การ การจัดการความขัดแย้งและการควบคุม 

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) 

การน าหลักและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม 
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการวัดการกระจาย ช่วง
ความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา การพยากรณ์และเลขดัชนี การทดสอบไคสแควร์ การประมาณค่าและการ
ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 

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  การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ                  3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Business)  
  พื้นฐาน : 03757122  

บทบาทและความส าคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่มีต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ พัฒนาการ
ของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การควบคุมสินค้าคงคลัง การโปรแกรมเชิงเส้น เทคนิคการประเมินผลและ
ทบทวนโครงการ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตและแบบมาคอร์ฟ แบบจ าลองแถวคอย การจ าลองสถานการณ์
และทฤษฎีเกมส์ 

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)   

สภาพแวดล้อมทางกฎหมายธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจและความเป็นมา ประเภท
ของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การระงับข้อพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการและความรับผิดทางอาญา
และแพ่ง 
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กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการการผลิต (01133, 03761) 
 

01133211 การจัดการการผลิต (Operations Management)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01132111  
 หลักเบื้องต้นและหน้าที่ในการจัดการการผลิต การวางแผนการจัดองค์การ การออกแบบระบบ
การผลิต และการควบคุมการผลิตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการศึกษานอกสถานที่  
 

01133242 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
 (Introduction to Electronic Commerce)    
 บทบาทของพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อธุรกิจ แบบจ าลองทางธุรกิจส าหรับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การใช้โครงข่ายเวิล์ดไวด์เว็บเชิงธุรกิจ การท ารายงานและการศึกษาดู
งานนอกสถานที ่
 

01133317 การจัดการคุณภาพ (Quality Management)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01133211  
 แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือและระเบียบ 
วิธีส าหรับการศึกษาวิเคราะห์ทางการจัดการการผลิต  
 

01133318 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01133211  
 แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระเบียบวิธีการออกแบบและการจัดเครือข่าย
ห่วงโซ่อุปทาน กลยุทธ์การกระจายสินค้า การรวมกลุ่มทางกลยุทธ์ การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ ระบบข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน 
 

01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)     3(3-0-6) 
 หลักการจัดการโรงแรม หน้าที่และการด าเนินงานของแผนกต่างๆ ในธุรกิจโรงแรม  
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย การติดต่อสัมพันธ์กับโรงแรมและธุรกิจ อ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
มีการศึกษานอกสถานที่  
 

01133415 กลยุทธ์เชิงปฏิบัติการ (Operations Strategy)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01133211  
 บทบาทของกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการเพ่ือความได้เปรียบทางการแข่งขัน การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
การก าหนดรูปแบบกลยุทธ์เชิงปฏิบัติการที่ เหมาะสมส าหรับองค์กรและการพัฒนาสมรรถภาพของ
ระบบปฏิบัติการ 
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03761111  หลักการผลิตและการด าเนินการ          3(3-0-6)  
  (Principles of Production and Operations)                 

แนวคิดทางด้านการผลิตและการด าเนินการ การจัดการทั่วไป วิธีการทางสถิติและการวัดเชิง
ปริมาณ การวางแผนและการด าเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดซื้อ การจัดการผลิต การจัดการ
สินค้าคงคลัง 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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กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ ด้านการตลาด (01134, 03758) 
 

01134111 หลักการตลาด (Principles of Marketing)     3(3-0-6) 
 ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความส าคัญ หน้าที่และปัจจัย
ทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด และการ
วิจัยการตลาดเบื้องต้น 
 

01134212 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 หลักและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้า โดยพิจารณาถึงปัจจัย
ต่างๆ ทั้งในด้านปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ตลอดจนการนาเอาผลที่ได้จาก
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคมาประยุกต์ เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 
 

01134311 การจัดซื้อ (Purchasing)       3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 บทบาท และความส าคัญของการจัดการด้านการจัดซื้อ ความรับผิดชอบของผู้จัดการ งานจัดซื้อ
ความสัมพันธ์ของงานจัดซื้อกับงานอ่ืนๆ ในองค์การ นโยบายและระเบียบการจัดซื้อ การจัดซื้อแบบรวมอ านาจ
และกระจายอ านาจ การก าหนดคุณลักษณะของสินค้าที่จัดซื้อ การก าหนดขนาดของการจัดซื้อ การเลือกแหล่ง
ขาย การท าสัญญาและปัญหาแง่กฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ต้นทุน ราคา ก าไร การลงทุน
และการเสี่ยงภัยการเปรียบเทียบระหว่างการผลิตเอง การซื้อ การเช่า 
 

01134312 การจัดการการขาย (Sales Management)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองค์การ การก าหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย การ
รับสมัคร การคัดเลือก การให้ค่าตอบแทน การสร้างขวัญและก าลังใจ การวางแผน และวิเคราะห์การขาย การ
ประเมินผล และการควบคุมการขายโควตาการขาย งบประมาณและค่าใช้จ่ายทางการขาย การประเมินผล 
และการควบคุมการขาย 
 

01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด (Marketing Ethics)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 แนวคิดของจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดของสถาบันทางธุรกิจ ปัจจัยที่
ก าหนดจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดที่น าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 
ปัญหาและข้อโต้แย้งในการน าจรรยาบรรณทางการตลาดไปปฏิบัติ 
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01134315* การตลาดเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 (Marketing for Social and Environment Responsibility) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ความหมายและความส าคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิด ปรัชญาทางการตลาดที่มุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การใช้การจัดการทางการตลาดเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจให้ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา 
 

01134321 การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ความส าคัญและสภาพแวดล้อมของการตลาดระหว่างประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐ การ
พิจารณาเลือกสินค้าและตลาด การบรรจุหีบห่อ การก าหนดราคา การขนส่ง การเลือกตัวแทนจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการวางแผน และควบคุม ปัญหาและอุปสรรคในการตลาดระหว่างประเทศ 
 

01134322 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพฤติกรรม
ผู้บริโภคการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย และการก าหนดต าแหน่งทางการตลาด การจัดการ
ผลิตภัณฑ์ราคาและการจัดจ าหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต การสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ 
 

01134323* การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing Planning)  3(2-2-5) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 การเขียนแผนการตลาด วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแผนการตลาด เพ่ือให้สอดคล้องต่อ
สภาพการณ์การตลาด หรือวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และสินค้า พัฒนารูปแบบแผนการตลาด ประกอบด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การก าหนดตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวาง
ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการก าหนดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การเลือก
ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
 

01134324* การตลาดกีฬา (Sport Marketing)      3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ความรู้ความเข้าใจในการท าการตลาด และกลยุทธ์การตลาดส าหรับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมกีฬา กลยุทธ์การใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการท าการตลาดส าหรับสินค้าและบริการอ่ืนๆ ที่ไม่อยู่
ในอุตสาหกรรมกีฬา การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององค์กรกีฬา การหาผู้สนับสนุน การ
ท าตราสินค้าการส่งเสริม การตลาดสินค้า การประชาสัมพันธ์ การให้สิทธิ์ทางการค้า และการวิจัยพฤติกรรม
ผู้บริโภคสินค้าที่เก่ียวข้องกับกีฬา 
01134331 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (Product and Price Policy)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 แนวความคิดต่างๆ ของผู้บริหารในการวางแผนและก าหนดนโยบายผลิตภัณฑ์และราคา การ
ก าหนดส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาให้สอดคลองกับวงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ที่มีต่อผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายผลิตภัณฑ์
และราคา 
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01134341 การจัดการช่องทางการตลาด (Marketing Channel Management)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ลักษณะโครงสร้าง รูปแบบของช่องทางการตลาด บทบาทหน้าที่และพัฒนาช่องทางการตลาดแต่
ละรูปแบบ สถาบันการตลาด ข้อขัดแย้งและความร่วมมือกันของสถาบันต่างๆ การคัดเลือก การประเมินผล 
การควบคุมช่องทางการตลาด ตลอดจนปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการช่องทางการตลาด 
 

01134342 การค้าปลีก (Retailing)       3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ลักษณะและวิวัฒนาการทางการค้าปลีก สถาบันการค้าปลีก การจัดการด้านการค้าปลีก การ
เลือกท าเลที่ตั้ง การจัดองค์การ การจัดงานบุคคล การจัดการสินค้า การตั้งราคา วิธีการส่งเสริมการขายของ
กิจการค้าปลีกและการให้บริการต่างๆ ตลอดทั้งระบบการควบคุมด้านการเงินและแนวโน้มของการค้าปลีกใน
อนาคต 
 

01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
 (Integrated Marketing Communication)   
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ
ประชาสัมพันธ์การตลาดทางตรง และรูปแบบการสื่อสารอ่ืน การสร้างการรับรู้ตราสินค้า ภาพลักษณ์ตราสินค้า
และพฤติกรรมการซื้อ 
 

01134353 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 กระบวนการทางการตลาดในการสร้างความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้า การตัดสินใจ
โปรแกรมทางการตลาดเพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและตลาดรวมทั้งผู้บริโภคและ
ผู้มีส่วนได้เสีย การตัดสินใจซื้อเพ่ือให้ได้คุณค่าเพ่ิมโดยใช้กลยุทธ์ได้กับได้กลยุทธ์การรักษาลูกค้า  การหาลูกค้า
ใหม ่และการดึงลูกค้ากลับ 
 
01134354 ศิลปะการขาย (Salesmanship)      3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 หลักและกระบวนการเสนอขายสินค้า กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค การศึกษา
พฤติกรรมของผู้บริโภค หลักจิตวิทยาเพ่ือการจูงใจซื้อ วิธีการเข้าถึงตลาดเป้าหมาย การสร้างคุณลักษณะและ
คุณสมบัติของพนักงานขาย เพ่ือเป็นพนักงานขายที่ด ีเทคนิคการเจรจาการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับลูกค้า ความรู้
เรื่องสัญญาการซื้อขาย 
   
01134355 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ความหมาย ความส าคัญ วัตถุประสงค์การส่งเสริมการขายที่มุ่งผู้บริโภคคนกลาง และพนักงาน
ขาย การติดต่อสื่อสารกับการส่งเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการส่งเสริมการขาย บทบาทของผู้ส่งข่าวสาร
ผู้รับสารและข่าวสาร การส่งเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาด และการส่งเสริมการขายที่มี
ประสิทธิภาพ 
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01134356 การโฆษณา (Advertising)       3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 บทบาท ความส าคัญ วิวัฒนาการและแนวความคิดของการโฆษณา การจัดองค์การ การโฆษณา 
หลักการจัดท าองค์ประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุจูงใจ การเลือกสื่อโฆษณา การวางแผนรณรงค์ การ
จัดท างบประมาณ การประเมินและวัดผลการโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการโฆษณา 
 

01134411 การจัดการการตลาด (Marketing Management)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการการตลาด นโยบายและกล
ยุทธ์ของการจัดการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุมและการจัดองค์การ แนวโน้มของการจัดการตลาดในอนาคต รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา 
และกรณีศึกษาทางการตลาด 
   
01134412 การพยากรณ์การขาย (Sales Forecasting)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 หลักทฤษฎี และความส าคัญของการพยากรณ์การขาย เทคนิคและวิธีการพยากรณ์ ประเภทของ
ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความถูกต้องแม่นย า ของการ
พยากรณ ์รวมทั้งการน าผลของการพยากรณ์ไปเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด 
 

01134413 การตลาดและการตัดสินใจ (Marketing and Decision Making)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ความรับผิดชอบของผู้บริหารการตลาดในการตัดสินใจ ปัญหาทางการตลาด การจ าแนกและการ
จัดล าดับขอบเขตของการตัดสินใจทางการตลาด การเลือกวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการตัดสินใจ การก าหนด
หลักเกณฑ์ทางทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาการตัดสินใจทางการตลาด การตัดสินใจเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
กระบวนการการวางแผน และการตัดสินใจทางการตลาด 
 

01134421 การจัดการเพื่อการส่งออกและน าเข้า (Export-Import Management) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 หลักและการปฏิบัติในการส่งออกและน าเข้า กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ พระราชบัญญัติและ
ข้อก าหนดในการส่งออกและน าเข้า วิธีปฏิบัติและเตรียมการด้านเอกสาร การท าสัญญาซื้อขาย วิธีการด้าน
ศุลกากรการบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การช าระเงินการจัดการ และการจัดหน่วยงานของแผนกส่งสินค้าออกและ
เข้า หน่วยงานของทางราชการและสถาบันเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้า 
 

01134422 การตลาดบริการ (Service Marketing)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจ าแนกประเภทพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ส่วนประสม
การตลาดของสินค้าบริการ โครงสร้างและการพัฒนาสถาบันที่ประกอบธุรกิจด้านการให้บริการและศึกษาธุรกิจ
บริการเฉพาะอย่าง 
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01134423* การตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ (Business to Business Marketing)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 หลักการและทฤษฎีรวมถึงกระบวนการของการตลาดธุรกิจสู่ธุรกิจ ซึ่งหมายถึงสินค้าและบริการ
ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ความแตกต่างของตลาดสินค้าผู้บริโภคกับสินค้าธุรกิจ การวิเคราะห์พฤติกรรมของ
การซื้อโดยองค์กรธุรกิจ การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งสินค้าธุรกิจ การ
วางแผนกลยุทธ์ของการตลาดธุรกิจ การวางแผนและควบคุมส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจ การจัดการความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจเพ่ือการวางแผนและการด าเนินการตลาดธุรกิจ 
 

01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์      3(3-0-6) 
 (Product Development and Design) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการตลาด การออกแบบและการผลิตเพ่ือการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์
เข้าสู่ตลาด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก าหนดความต้องการของลูกค้า การได้มาซึ่งความคิดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมผลิตภัณฑ์ การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและเพ่ือการผลิต การน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด 
การติดตามและการประเมินผล 
 
01134432 กลยุทธ์ราคา (Price Strategy)      3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 แนวคิดด้านราคา การบริหาร การตั้งราคาให้มีประสิทธิภาพ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ในการตั้ง
ราคาความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าในการตั้งราคา บทบาทของต้นทุนต่อการตัดสินใจตั้งราคาและการวิเคราะห์
ความสามารถทางการแข่งขันในการท าก าไรทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ์ การตั้งราคากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกลยุทธ์การตั้งราคา 
 

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส์ (Principles of Logistics Management)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 หลักการและกระบวนการลอจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินค้าส าเร็จรูป แนวความคิดลอจิ
สติกส์แบบผสมผสานโดยเน้นกิจกรรมลอจิสติกส์ หลักการจัดการกลยุทธ์ลอจิสติกส์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

01134490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)     3(3-0-6) 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ 
 

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการตลาด (Research Methods in Marketing) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01134111 
 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาด การก าหนดปัญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ง
วัตถุประสงค์และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถามการวิเคราะห์และตีความ ข้อมูลการ
ใช้สถิติส าหรับการวิจัยการเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 
 

01134497 สัมมนา (Seminar)         1 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางทางการตลาดในระดับปริญญาตรี 
 

01134498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)       3 
 การศึกษาค้นคว้าทางการตลาดระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
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03758111  หลักการตลาด                                        3(3-0-6)  
 (Principles of Marketing)   

ความหมายและแนวคิดด้านการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การ
แบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์ และส่วนประสมทางการตลาด 

Definitions and marketing concepts, marketing process, consumer behavior, 
market segmentation, selecting target market, designing strategies and marketing mix. 
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (02747) 
02747111*  อุตสาหกรรมการบิน            3(3-0-6) 

(Aviation Industry)  
 อุตสาหกรรมการบินเบื้องต้น ประวัติศาสตร์การบิน อุตสาหกรรมการบินทั่วไป ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับอากาศยานพลศาสตร์ ภูมิศาสตร์การบิน อากาศยาน ท่าอากาศยาน สายการบิน ตารางการบิน 
บุคลากรการบิน การด าเนินงานบริการภาคพ้ืน การบริการบนเครื่องบิน การตลาดสายการบิน การขนส่งสินค้า
ทางอากาศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ การบินระหว่างประเทศ  

Introduction to aviation industry. Aviation history. General aviation industry. Introduction to 
aerodynamics. Geographical aviation. Aircraft. Airport. Airline. Airline timetable. Aviation Personnel. 
Ground service operation. In-flight services. Airline marketing. Air cargo. Air transportation organizations. 
International Aviation.    
 
02747112* องค์การและการจัดการในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Organization and Management in Aviation Business)  
ทฤษฎีองค์การและการจัดการ การจัดองค์การธุรกิจการบิน โครงสร้างและการออกแบบองค์การ 

พฤติกรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์การและสภาพแวดล้อมการท างานในธุรกิจการบิน การท างานเป็นทีม ภาวะ
ผู้น า การสร้างแรงจูงใจ  การติดต่อสื่อสารในองค์การ การจัดการความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา 

Organizational theories and management. Aviation organization management. Organizational structure 
and design. Organizational behavior. Organizational culture and working environment in aviation business. 
Teamwork. Leadership. Motivation. Organizational communication. Conflict and change management. Case 
study. 
 
02747113* เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Economics for Aviation Business)  
 แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในธุรกิจการบิน อุปทานและอุปสงค์ทางการบิน การ
แข่งขันของตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ต้นทุนการขนส่งทางอากาศ การก าหนดราคา บทบาทของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิจ 

Principles of economics with applications in aviation business. Supply and demand. Market competition. 
Consumer behavior. Air transportation costs. Pricing. Roles of government in economic systems.  
 
02747114* การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน        3(3-0-6) 

(Intercultural Communication in Aviation Business)  
 ทฤษฎีและแนวคิดด้านวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความเข้าใจและยกย่องวัฒนธรรมต่างๆ  
บนพื้นฐานความหลากหลายของมนุษย์ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม และการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน
ในบริบทธุรกิจการบิน กรณีศึกษา 

Theories and concepts of culture. Cross cultural communication. Understanding and appreciating 
different cultures based on human diversity. Intercultural interaction and practices in everyday life in aviation 
business context. Case study.  
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02747211* กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจการบิน        3(3-0-6) 
(Law and Professional Ethics in Aviation Business)  
อนุสัญญา กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและข้อตกลงต่างๆ ทางการบินทั้งในระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศที่มีผลต่อการด าเนินการธุรกิจการบินและต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ในธุรกิจการบิน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ข้อควรปฏิบัติในการท างาน  

National, regional and international treaties, laws regulations and agreements affecting 
aviation business and personnel. Professional code of ethics. Code of conduct. 
 
02747212* นิรภัยและความปลอดภัยทางการบิน          3(3-0-6) 

(Aviation Safety and Security)   
 แนวคิดด้านนิรภัยการบิน องค์กรและผู้มีบทบาทเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านนิรภัยการบิน ความแตกต่าง
นิรภัยและความปลอดภัยด้านการบิน รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ มนุษยปัจจัยในนิรภัยการบิน ระบบความ
ปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศ อากาศยาน ท่าอากาศยาน และสายการบิน เครื่องมือการจัดการด้านความ
ปลอดภัย การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการเดินอากาศ กรณีศึกษา 

Aviation safety concepts. Safety regulatory organization and rule makers. Differences between safety 
and security of aviation. Accident causation models. Human factors in aviation safety. Safety systems of air 
traffic, aircraft, airport and airline. Safety management tools. Crew Resource Management (CRM). Case study.
  
02747213* ระบบส ารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร          3(2-2-5) 

(Reservation Systems and Ticketing)  
 ประวัติความเป็นมาของระบบส ารองที่นั่งด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดจ าหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ ระบบ
ส ารองที่นั่ง การค านวณค่าโดยสาร การออกบัตรโดยสาร ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

History of computer reservation systems. Global distribution systems. Reservation 
systems. Fare quotation. Ticketing. Computer practical training required.   

 
02747214* พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน         3(3-0-6) 

(Consumer Behavior in Aviation Business)  
แนวคิดและทฤษฎีด้านพฤติกรรมผู้บริโภค การรับรู้ เรียนรู้ เจตคติ วิถีชีวิต บุคลิกภาพและกลุ่มอ้างอิง 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบิน กรณีศึกษา 
Concepts and theories of consumer behavior. Perception, learning, attitude, lifestyle, 

personality and reference groups. Purchasing decision process. Consumer behavior trends in 
aviation business. Case study.   
  
02747241* การจัดการการตลาดในธุรกจิการบิน              3(3-0-6) 

(Marketing Management in Aviation Business)  
 แนวคิดการตลาดการบินเชิงพาณิชย์ ส่วนประสมทางการตลาด อุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรม
ผู้บริโภคในธุรกิจสายการบิน กระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบ่งส่วนตลาด การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การก าหนด
ต าแหน่งทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาดการบิน พันธมิตรทางการบิน จริยธรรมในธุรกิจการบิน 
กรณีศึกษา 
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Marketing concepts of civil aviation. Marketing mix. Demand and supply. Consumer behavior in 
airline business. Purchasing decision process. Market segmentation. Market target selection. Market 
positioning. Aviation market environment. Aviation alliance. Ethics in aviation business. Case study.  

  
02747242* การสื่อสารการตลาดในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Marketing Communication in Aviation Business)  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจการบิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร
การตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธ์ แนวโน้มการตลาด
การบิน กรณศีึกษา 

Marketing communication concepts and theories in aviation business. Influencing factors toward 
marketing communication planning. Integrated marketing communication. Strategies. Aviation marketing 
trends. Case study. 

  
02747243* การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน         3(3-0-6) 

(Human Resource Management in Aviation Business)  
แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการบิน การวางแผนก าลังคน การสรรหา 

การคัดเลือก การจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการค่าตอบแทน การวางแผนเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาสายอาชีพ แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในธุรกิจการบิน  แรงงานสัมพันธ์ กฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการ
บิน กรณีศึกษา 

Concepts and theories of human resource management in aviation business. Planning, 
recruitment, selection, performance appraisal, compensation, human resource development 
planning and process. Career development. Trends in human resource development in 
aviation business. Employee relation. Labor legislation in human resource management in 
aviation business. Case study.  
 

02747244* การจัดการงานส านักงานเพือ่อุตสาหกรรมบริการ        3(3-0-6) 
(Office Management for Service Industry)  

 ลักษณะงานส านักงาน ต าแหน่งงาน ระบบในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ ระบบจัดเก็บข้อมูลและ
การจัดเก็บเอกสาร การติดต่อสื่อสาร การวางแผน การจัดองค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
ทรัพยากรในส านักงาน  

Characteristics of office tasks. Positions. Office management and systems. Decision Making. 
Database management systems and document handlings. Communication. Planning. Organization 
management. Human resources management. Office resources management.  
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02747251* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับธุรกิจสายการบิน        3(3-0-6) 
(Communicative English for Airline Business)   
ค าศัพท์ ส านวน และศัพท์เทคนิคที่ใช้ในสายการบิน เน้นฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน รวมไปถึงการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วไปในธุรกิจ
สายการบิน 

Vocabulary, expressions and terminology in airline business. Emphasis on listening, 
speaking, reading and writing skills to communicate effectively and appropriately in airline 
business general context.    
  
02747321* การด าเนินงานบริการภาคพืน้          3(2-2-5) 

(Ground Service Operations)  
 ลักษณะของงานบริการภาคพ้ืน ณ ท่าอากาศยาน พิธีการและงานบริการผู้โดยสารขาเข้า ผู้โดยสาร
ผ่านและผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง พิธีการและงานบริการผู้โดยสารขาออก ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเดินทาง 
ประเภทและการดูแลผู้โดยสารพิเศษ การบริการในห้องรับรองพิเศษ การให้บริการ ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขส าหรับงานบริการภาคพ้ืน กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่ 

Characteristics of ground services at the airport. Arrival formalities and passenger services. Transit 
and transfer passengers. Departure formalities and passenger services. Check-in procedures. Special 
passenger types and assistance. Lounge services. Gate services. Corporation related work units. 
Problems and solutions for ground services. Case Study. Field trip required.    
  
02747331* การบริการบนเครื่องบิน            3(2-2-5) 

(In-flight Services)  
ลักษณะเฉพาะงานบริการบนเครื่องบิน บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบิน 

ความปลอดภัยบนเครื่องบิน อุปกรณ์และขั้นตอนปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน เวชศาสตร์การบิน  หน่วยงานและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ความรู้และทักษะในงานบริการบนเครื่องบิน ขั้นตอนการเตรียมการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม การจัดการอาหารและเครื่องดื่มตามเส้นทางการบิน การบริการส าหรับผู้โดยสารพิเศษ ระบบความ
บันเทิงบนเครื่องบิน ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริการบนเครื่องบิน  กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการจ าลองการบริการบนเครื่องบิน  

Characteristics of in-flight services. Air Crew. Aircraft Knowledge. On board safety. Emergency 
equipments and procedures. Aviation medicine. Related aviation works units and organizations. Job 
knowledge and skills in in-flight services. Food and beverage service preparation. Food and beverage 
management according to routes. Special passenger services. In-flight service entertainment systems. In-
flight service problems and solutions. Case study. In-flight service mock up training required.  
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02747341*     การจัดการครัวการบิน            3(3-0-6) 
(Flight Catering Management)  

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับครัวการบิน อุตสาหกรรมครัวการบิน พฤติกรรมผู้โดยสาร ลักษณะการ
ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มของสายการบิน อาหารพิเศษ การจัดรายการอาหารและกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
การจัดการโซ่อุปทานครัวการบิน การปฏิบัติงานด้านครัวการบิน สิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต การบรรจุ
และการขนส่ง การบริการและการจัดเก็บบนเครื่องบิน หลักการประกันคุณภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยส าหรับครัวการบิน มาตรฐานและองค์การที่เกี่ยวข้อง กรณีศึกษา  

Introduction to flight catering. Flight catering industry. Passenger behavior. Airline food and 
beverage service characteristics. Special meals. Menu planning and product strategies. Flight catering 
supply chain management. Flight catering operations. Flight production facilities. Loading and 
transportation. Onboard stowage and services. Occupational health and safety for flight catering. 
Standards and related organizations. Case study.  
  
02747342* การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ           3(3-0-6) 

(Air Cargo Management)  
แนวคิดเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ ประเภทของการขนส่งทางอากาศ ธุรกิจการขนส่งสินค้าทาง

อากาศ การจัดแบ่งประเภทของสินค้า การจัดการคลังสินค้า เทคโนโลยีส าหรับการจัดการคลังสินค้า พิธีการ 
ข้อบังคับและกฎหมาย บทบาทของรัฐและนโยบายระหว่างประเทศต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
กรณีศึกษา  

Concepts of air transportation. Types of air transportation. Air cargo business. Classification of 
goods. Warehouse management. Technology for warehouse management. Formalities, regulations and 
laws. Government roles and international policy toward air cargo business. Case study.     

 
02747343* การจัดการสายการบิน         3(3-0-6) 

(Airline Management)  
 ธุรกิจสายการบินเบื้องต้น การขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า เศรษฐศาสตร์การบิน อุปสงค์และ
อุปทาน การแข่งขันของสายการบิน การวางแผนฝูงบิน การวางแผนเส้นทางบินและเครือข่าย การก าหนดราคา 
การจัดการผลตอบแทนและรายได้ การจัดการต้นทุนด าเนินงาน กรณีศึกษา 

Introduction to airline business. Air passenger and cargo transportation. Aviation Economics. 
Demand and supply. Airline competitions. Fleet planning. Route planning and network. Pricing. Yield 
and revenue management. Operating cost management. Case study.  
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02747344* การจัดการท่าอากาศยาน           3(3-0-6) 
(Airport Management)  
ท่าอากาศยานและระบบท่าอากาศยาน องค์กรและการด าเนินการท่าอากาศยาน ประวัติและกฎหมาย

เกี่ยวกับท่าอากาศยาน องค์ประกอบท่าอากาศยาน การจัดการและด าเนินการท่าอากาศยาน ความปลอดภัยท่า
อากาศยาน การจัดการด้านการเงินท่าอากาศยาน การจัดการความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยานและความ
ล่าช้าของเที่ยวบิน การจัดการท่าอากาศยานในอนาคต กรณีศึกษา 

Airport and airport systems. Airport organization and administration. Airport historical and 
legislative perspectives. Components of the airport. Airport operations and management. Airport 
security. Airport financial management. Airport capacity and delay management. The future of airport 
management. Case study. 
 
02747345* การจัดการงานบริการภาคพืน้ส่วนอากาศยาน        3(3-0-6) 

(Aircraft Ground Handling)  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการงานบริการภาคพ้ืนส่วนอากาศยานท่าอากาศยาน ความปลอดภัย
ด้านการบิน การบริการลานจอด งานอ านวยการบิน การบริการผู้โดยสารและลูกเรือ การสื่อสารการจราจร
ภาคพ้ืนดิน การจัดการสินค้าและสัมภาระ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านงานบริการภาคพ้ืนส่วนอากาศยาน การ
จัดการความเสี่ยง มาตรฐานระหว่างประเทศ องค์กร และกฎระเบียบด้านการบิน กรณีศึกษา 

Introduction to aircraft ground handling. Airports. Aviation safety. Ramp services. Aircraft 
dispatch. Passenger and crew services. Aircraft marshalling. Baggage and cargo handling. Aircraft ground 
handling equipments and technology. Risk management. Aviation international standard, organizations, 
and regulations. Case study.   

 
02747346* อาชีวอนามัยในธุรกิจสายการบิน          3(3-0-6) 

(Occupational Health in Airline Business)  
ความปลอดภัยในการท างาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ เทคโนโลยีและวิศวกรรม

ความปลอดภัยเบื้องต้น อัคคีภัยและการป้องกัน การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการท างานตามหลักการย
ศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น การสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการท างาน กรณีศึกษา 

Safety work. Tool, machine and vehicle usage. Technology and fundamental safety engineering. 
Fires and fire prevention. Analysis and improvement of working condition through ergonomics. 
Occupational health and basic safety. Investigation and accident analysis in working. Case study. 
 
02747347* การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการบิน        (3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management in Aviation Business)  
 โลจิสติกส์และระบบการขนส่งทางอากาศ โลจิสติกส์การท่องเที่ยว โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน การ
ผลิตและการจัดซื้อ เทคโนโลยีและสารสนเทศโลจิสติกส์ โครงสร้างการขนส่งและการด าเนินงาน สินค้าคงคลัง 
คลังสินค้า การบรรจุหีบห่อและการจัดการสินค้า ห่วงโซ่อุปทานสากล การวางแผนการด าเนินงานและการออกแบบ
เครือข่าย ความเสี่ยงด้านโซ่อุปทาน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน กรณีศึกษา 

Logistics and air transportation systems. Tourism logistics. Logistics and supply chain 
management. Manufacturing and procurement. Logistics technology and Information. Transportation 
infrastructure and operations. Inventory. Warehousing. Packaging and Material handlings. Global 
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supply chain. Network design and operation planning. Supply chain risk. Environmental impact and 
sustainability. Case Study.     
 
02747351* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการบริการภาคพื้น        3(3-0-6) 

(Communicative English for Ground Services)  
ค าศัพท์ ส านวน และศัพท์เทคนิคที่ใช้ในงานบริการภาคพ้ืนสายการบิน เน้นฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การ

อ่าน และการเขียน รวมไปถึงการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสมในงานบริการภาคพ้ืน ด้านการ
บริการผู้โดยสารภาคพ้ืน การส ารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร การบริการด้านสัมภาระ การขนส่งสินค้า ครัวการบิน 
และการบริการส าหรับอากาศยาน  

Vocabulary, expressions and terminology in airline ground services. Emphasis on listening, 
speaking, reading and writing skills to communicate effectively and appropriately for services in 
passenger ground services, reservation and ticketing services, baggage claim, cargo, flight catering, and 
aircraft ground services.  
 
02747352* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการบริการบนเครื่องบิน      3(3-0-6) 

Communicative English for In-flight Services)  
 ค าศัพท์ ส านวน และศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการบริการบนเครื่องบิน เน้นฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน รวมไปถึงการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลและเหมาะสม ในการต้อนรับผู้โดยสาร การประกาศ
แจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน การสื่อสารระหว่างลูกเรือ และการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  

Vocabulary, expressions and terminology in in-flight services. Emphasis on listening, speaking, 
reading and writing skills to communicate effectively and appropriately in regulated to passenger 
welcoming, onboard public announcement. air crew communication, and food and beverage services. 
  
02747353* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสาร      3(3-0-6) 

(Communicative English for Reservation and Ticketing)  
 ค าศัพท์ ส านวน และศัพท์เทคนิคที่ใช้ในส ารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารสายการบิน เน้นฝึกฝนทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่น การสื่อสาร
ทางโทรศัพท์ การแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสาร  

Vocabulary, expressions and terminology in airline reservation and ticketing. Emphasis on 
listening, speaking, reading and writing skills to communicate effectively and appropriately such as 
phone communication, passenger information providing.  
  
02747354* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการจัดการครัวการบิน       3(3-0-6) 

(Communicative English for Flight Catering Management)  
ค าศัพท์ ส านวน และศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการจัดการครัวการบิน เน้นฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน รวมไปถึงการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่น ลักษณะการให้บริการอาหารและ
เครื่องดื่มของสายการบิน การปฏิบัติงานด้านครัวการบิน สิ่งของอ านวยความสะดวกบนเครื่องบิน การสื่อสารกับสาย
การบินลูกค้า เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

Vocabulary, expressions and terminology in airline flight catering management. Emphasis on 
listening, speaking, reading and writing skills to communicate effectively and appropriately such as airline 
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food and beverage service characteristics, Flight catering operation, airline amenities, airline customer 
communication. Related documents. 
  
02747355* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศ      3(3-0-6) 

(Communicative English for Air Cargo)  
 ค าศัพท์ ส านวน และศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางอากาศ เน้นฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน รวมไปถึงการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่น เอกสารด้านการส่งสินค้าทางอากาศ การสื่อสารทาง
โทรศัพท์ การแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้า  

Vocabulary, expressions and terminology in air cargo. Emphasis on listening, speaking, reading and writing 
skills to communicate effectively and appropriately such as air cargo documents, phone communication, customer 
information providing.  
  
02747356* ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 

(Communicative English for Career Preparation in Airline Business)  
ค าศัพท์ ส านวน และศัพท์เทคนิคที่ใช้ส าหรับการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการบิน เน้นฝึกฝนทักษะ

การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมไปถึงการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่น การอ่าน
ประกาศรับสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมาย สมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การสัมภาษณ์และการน าเสนอ
งาน 

Vocabulary, expressions and terminology for career preparation in airline business. Emphasis on 
listening, speaking, reading and writing skills to communicate effectively and appropriately such as reading a job 
advertisement, filling out a job application form, writing an application letter and a resume, having an interview, 
and giving a presentation. 
  
02747390* การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา          1(1-0-2) 

(Cooperative Education Preparation)  
 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐานและ
เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

Principles, concepts, and process 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. 
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02747391* การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพในธุรกิจการบิน         2(1-2-3) 
(Career Preparation in Aviation Business)  

 การเตรียมความส าหรับความเป็นมืออาชีพด้านการบิน คุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคลากรด้านการบิน 
ความรู้และทักษะในสายงาน บุคลิกภาพและเจตคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาทักษะระหว่างบุคคล การท างานเป็นทีม ภาวะ
ผู้น า การท างานท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

Preparation for aviation professional. Characteristics and qualifications of aviation personnel. Job 
knowledge and skills. Personality and attitude toward professionals. Interpersonal skill. Team work. 
Leadership. Working among multicultural environment.   
  
02747441* การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Strategic Management in Aviation Business)  
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผน การน ากลยุทธ์ไป

ปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ในธุรกิจการบิน รูปแบบการแข่งขันในธุรกิจการบิน รูปแบบธุรกิจ
ของสายการบิน กลยุทธ์สายการบิน กลยุทธ์ด้านประสิทธิภาพต้นทุน กลยุทธ์ด้านความเป็นเลิศทางการบริการ 
กลยุทธ์ด้านเครือข่ายสายการบิน กลยุทธ์ท่าอากาศยาน กลยุทธ์และการพัฒนาการขนส่งสินค้า ผลกระทบด้าน
กลยุทธ์ของ ท่าอากาศยานและสายการบิน กรณีศึกษา 

Introduction to strategic management. Strategic analysis, planning, implementation, 
control and evaluation in aviation business. Types of competition in aviation business. Airline 
business models. Airline strategies. Cost effectiveness strategy. Service excellence strategy. 
Network carrier strategy. Airport strategies. Airfreight development and strategies. Airport and 
airline strategy impacts. Case Study.  
  
02747442* การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Service Quality Management in Aviation Business)  
 แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน ลักษณะเฉพาะของการบริการใน
ธุรกิจการบิน คุณภาพบริการ คุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของคุณภาพบริการ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพบริการ การติดตามและการวัดคุณภาพบริการ 
การจัดการความล้มเหลวของงานบริการ การจัดการและการตลาดความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์การ  
ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในคุณภาพบริการ เทคโนโลยีและผลกระทบที่มีต่อคุณภาพบริการ 
กรณีศึกษา    

Concepts and theory of service quality management in aviation business. Unique 
characteristics of aviation services. Service quality, customer satisfaction and value. Customer 
relationship management (CRM). Service quality as a competitive advantages of aviation 
business. Approaches to enhance service quality. Service quality monitoring and measuring. 
Managing service failure. Managing and marketing internal and external relationships. Cross 
cultural issues in service quality. Technology and its impact on service quality. Case study.     
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02747443* นวัตกรรมและการออกแบบบริการในธุรกิจการบิน        3(3-0-6) 
(Innovation and Services Design in Aviation Business)   
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบิน นวัตกรรมด้านอากาศยาน ท่าอากาศยาน และนวัตกรรมด้านการ

บริการ แนวโน้มธุรกิจการบิน กรณีศึกษา 
Aviation technology and innovation.  Innovation of aircraft, airport and services.  

Aviation business trends. Case study. 
  
02747451* ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับงานอาชีพในธุรกิจการบิน             3(3-0-6) 

(Communicative English for Professional Purposes in Aviation Business)  
 ค าศัพท์ ส านวน และศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจการบิน เน้นฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน รวมไปถึงการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานการจัดการธุรกิจการบิน
ด้านต่าง ๆ เช่น งานฝ่ายการตลาด งานฝ่ายขาย งานฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานจัดการจราจรทางอากาศ 

Vocabulary, expressions and terminology in aviation business. Emphasis on listening, 
speaking, reading and writing skills to communicate effectively and appropriately in aviation 
business management tasks such as Marketing, Sales, Human Resources, Air Traffic Control.  
  
02747490* สหกิจศึกษา         6 

(Cooporative Education)  
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท ารายงาน และการ
น าเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the assigned project, 
including report writing and presentation. 
  
02747491* ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Basic Research Methods in Aviation Business)  
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการบิน การก าหนดปัญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์

และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และตีความข้อมูล การใช้สถิติ
ส าหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

Principles and research methods in aviation business, 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.  
  
02747496* เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการบิน           3(3-0-6) 

(Selected Topics in Aviation Business) 
เรื่องเฉพาะทางธุรกิจการบินในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
Selected topics in aviation business at the bachelor’s degree level. Topics are subject 

to change each semester.  
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02747497* สัมมนา              1 
(Seminar)  

 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจการบินในระดับปริญญาตรี 
Presentation and discussion on current interesting topics in aviation business 

management at the bachelor’s degree level. 
  
02747498* ปัญหาพิเศษ             3 

(Special Problems)  
 การศึกษาค้นคว้าทางธุรกิจการบิน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 

Study and research in aviation business at the bachelor’s degree level and complied 
into a written report. 
  
 รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
 
02744472 การประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6) 

(Public Relation in Hospitality Industry)  
 ความหมาย หลักการ การด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มเป้าหมาย สื่อและ
เครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ และตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจบริการ   

Meaning, principles and operation of public relations in service industry. Targets, media and 
equipment of public relations. Examples of public relations of in Hospitality business.  
03757122 สถิติธุรกิจ             3(3-0-6) 

(Business Statistics) 3(3-0-6) 
 การน าหลักและวิธีการทางสถิติมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ความน่าจะเป็น และตัวแปรสุ่ม การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ทฤษฎีการแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการวัดการกระจาย ช่วงความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบประชากรสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอย 
และสหสัมพันธ์ อนุกรมเวลา การพยากรณ์และเลขดัชนี การทดสอบไคสแควร์ การประมาณค่าและการ
ตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 

pplication 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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03758111 หลักการตลาด             3(3-0-6) 
(Principles of Marketing)  

 ความหมายและแนวคิดด้านการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วน
ตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การก าหนดกลยุทธ์ และส่วนประสมทางการตลาด 

Definitions and marketing concepts. Marketing process. Consumer behavior. Market 
segmentation. Selecting target market. Designing strategies and marketing mix.  
 
03759211 การจัดการทางการเงิน           3(3-0-6) 

 (Financial Management)  
 ขอบเขตและบทบาทของผู้บริหารทางการเงิน วัตถุประสงค์และการเงิน การจัดการแหล่งเงินทุนระยะ
สั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ถาวร และนโยบายอื่นๆ ทางการเงิน 

Scopes and roles of financial executives. Objective and significance of financial 
management. Principles of financial planning and control, capital structure, capital budgeting, 
rate of return and financial risk management. Management of short, medium, and long term 
sources of capital. Management of current and fixed assets. Other financial policies. 
  
03760171 หลักการบัญชี             3(3-0-6) 

(Principles of Accounting)  
 ความหมาย แนวคิดและความส าคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี หลักการบัญชีคู่ การ
ปรับปรุงและปิดบัญชีหลักการวัดผลก าไร การจัดท างบการเงิน และรายงาน และความรู้เกี่ยวกับการบัญชี
ต้นทุน 

Definitions, concepts and significance of accounting: accounting principles and 
recording, principles of double entry, adjusting account and closing entry, principles of profit 
assessment, preparing of financial statement and report, and knowledge of cost accounting.
  
03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ                3(3-0-6) 

Principles Production and Operations)  
 แนวคิดทางด้านการผลิตและการด าเนินการ การจัดการทั่วไป วิธีการทางสถิติและการวัดเชิงปริมาณ 
การวางแผนและการด าเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุการจัดซื้อ การจัดการผลิต การจัดการสินค้าคง
คลัง 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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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (03763) 
 

03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Tourism Business)  

ผลของโลกาภิวัฒน์ที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว  ประเภท และโครงสร้างของธุรกิจการท่องเที่ยว 
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว อุปสงค์ และอุปทาน นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการท่องเที่ยว การวิจัยด้าน
การท่องเที่ยว แนวโน้มของธุรกิจการท่องเที่ยว 

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 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Tourist Behavior)  

การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ 
รูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ตลาดนักท่องเที่ยว และแนวโน้ม 

Analysis of tourist behavior. Internal and external factors effecting decision-making 
process. Patterns of tourist behavior. Tourist market and trends. 

 

03763213* ระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Transportation Systems in Tourism)  

      แนวคิด และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการขนส่งในการท่องเที่ยว ลักษณะและรูปแบบของระบบการ
คมนาคมขนส่งในการท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคมขนส่งประเภทต่างๆ ระบบการค านวณค่าโดยสาร การจัดการ
ขนส่งเพ่ือการท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการขนส่งเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว แนวโน้มและโอกาสในการพัฒนา
ระบบการขนส่งทางการท่องเที่ยวสู่สากล 

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* การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว          3(3-0-6) 
 (Personality Development for Service in Hotel and Tourism 

Business) 
 

ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว การแต่ง
กาย การติดต่อสื่อสาร การต้อนรับ อิริยาบถ มารยาทต่างๆ และการพัฒนาอารมณ์เพ่ือการให้บริการที่เป็นเลิศ 
การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจต่อลูกค้า และการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกิดขึ้นในงาน
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** บุคลากรสัมพันธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                    3(3-0-6) 
 (Human Relations in Hotel and Tourism Business)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 

สภาพแวดล้อมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรม และการพัฒนาอาชีพ ผลตอบแทน การสร้างแรงจูงใจ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แรงงานสัมพันธ์ การสร้าง
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)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตร์การบิน สิทธิทางการบิน สายการบิน และเครือข่ายการ
บิน ระบบการส ารองที่นั่ง และจ าหน่ายบัตรโดยสาร การบริการผู้โดยสาร ระเบียบพิธีเข้าออกระหว่างประเทศ 
ระเบียบพิธีศุลกากร การขนส่งสินค้าทางอากาศ การตลาด การจัดการงานบุคคล แนวโน้มในอุตสาหกรรมการ
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** การจดัการงานบริการส่วนหนา้ 3(3-0-6) 
 (Front Office Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการห้องพัก ระบบการส ารองห้องพัก การจัดสรรห้องพัก อัตราค่าห้องพัก การ
ต้อนรับ การลงทะเบียน การบริการด้านสัมภาระ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การช าระเงิน การ
ประสานงานกับแผนกต่างๆ การจัดการด้านความปลอดภัย การสร้างมาตรฐาน และการจัดการคุณภาพของงาน
บริการส่วนหน้า 

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** การจัดการงานแม่บ้าน 3(3-0-6) 
 (Housekeeping Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

การออกแบบ และจัดองค์การในโครงสร้างของงานส่วนแม่บ้าน  ลักษณะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิผล การพัฒนาทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากร การจัดการสินค้าคงคลัง และเครื่องมือ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ และการควบคุมการด าเนินการ 

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)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน: 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม ความคาดหวังของลูกค้า การด าเนินงาน และการ
ควบคุมคุณภาพ การตลาด การเงิน การจัดการด้านอาหาร และเครื่องดื่มในธุรกิจ และองค์กรต่างๆ 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

366 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

03763271* การจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ 3(3-0-6) 
 (Local and International Cuisine Management)  

ความหมายของอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ ระบบอาหาร แนวคิดการจัดการด้านการอาหารท้องถิ่นและ
นานาชาติในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว การจัดการขยะและของเสียที่เกิดจากการด าเนินการ  สุขอนามัยใน
การประกอบอาหารและการบริการอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนารายการ
อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและสุนทรียภาพในการรับประทานอาหาร  การพัฒนาชุมชนด้วยอาหาร การศึกษานอก
สถานที ่
         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** จริยศาสตร์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Ethics in Hotel and Tourism Business)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ(Organization and Management)  

หลักจริยศาสตร์ในธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้หลักจริยศาสตร์ประกอบการตัดสินใจ การ
น าหลักจริยศาสตร์มาใช้ในอุตสาหกรรมโรงแรม และท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิผล 

Principles of ethics in business and social responsibilities. Use of ethics in decision-
making. Effectiveness of ethics implementation in hotel and tourism industry. 

 

03763316* การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวในอาเซียน 3(3-0-6) 
 (Cross-cultural Learning for Tourism Management in ASEAN)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Business)  

วิวัฒนาการและความส าคัญของการจัดตั้งกลุ่มอาเซียน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ประชากรศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน ความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกและการจัดการการท่องเที่ยวแนวโน้มความร่วมมือระหว่าง
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** การจัดการทางการตลาดในธรุกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                     3(3-0-6) 
 (Marketing Management for Hotel and Tourism Business)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03758111 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

แนวคิดด้านการจัดการการตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว การวางแผน      กลยุทธ์การตลาด 
การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศการตลาด การวัดอุปสงค์ของตลาดบริการ การพัฒนา
กลยุทธ์การตลาด โปรแกรมทางการตลาด การจัดองค์การ การประเมินผล และการควบคุมกิจกรรมทางการ
ตลาด การวิเคราะห์ปัญหาทางตลาด 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* การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Service Quality Management in Hotel and Tourism Business)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Business) 

ความหมายของการบริการ ระบบการส่งมอบบริการ แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพการบริการ 
การประเมินผลและการวัดผลของการบริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว 

       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* การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 
 (Agro Tourism Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  

ความหมาย และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับการท่องเที่ยว การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเพื่อดึงดูดนักท่องเที ่ยว แนวทางในการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิง เกษตรอย่างยั ่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลยุทธ์ในการสร้าง
นวัตกรรมทางด้านการเกษตรสู่ระดับโลก  

   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* นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Recreation for Tourism)  

ความหมายของนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ
ท่องเที่ยว ทักษะและจิตวิทยาการเป็นผู้น า การประยุกต์และการน ากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการท่องเที่ยว
รูปแบบต่าง ๆ วิธีสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองต่อกิจกรรมของนักท่องเที่ยว การฝึกเป็นผู้น ากิจกรรม
นันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 
       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* การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) 
 (Health Tourism)  

แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทาง
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ แนวโน้มการตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
       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* การจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3(3-0-6) 
 (Sport Tourism Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  

ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการกีฬา 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬา การจัดการด้านการตลาดส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การบริหารเชิงกลยุทธ์
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 
       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* การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 3(3-0-6) 
 (Niche Tourism)  

ลักษณะและประเภทของการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวการตลาดเพ่ือ
การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม การวางแผนและการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม กรณีศึกษาและแนวโน้ม 

 
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. 
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03763341** การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจน าเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Management and Operations in Tourism Business)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ 
 (Principles of Production and Operations) 

พัฒนาการของธุรกิจน าเที่ยว โครงสร้างองค์กรธุรกิจน าเที่ยว การจัดตั้ง การด าเนินงาน ระบบการส ารอง 
เทคนิคในการเขียนรายการน าเที่ยว การคิดต้นทุน และการก าหนดราคาขาย การตลาด และการเงินของธุรกิจ
น าเที่ยว และการฝึกปฏิบัติ 

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** มัคคุเทศก์ 3(3-0-6) 
 (Tour Guide)  

บทบาท ความรับผิดชอบ และลักษณะเฉพาะของมัคคุเทศก์ ระเบียบวิธีการเข้าออกราชอาณาจักร 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมัคคุเทศก ์การศึกษานอกสถานที ่

Roles, responsibilities and quality specification of a tour guide. Immigration process and 
regulations. Laws concerning the tour guide. Field trip required. 

 

03763344* การจัดการธุรกิจกอล์ฟ 3(3-0-6) 
 (Golf Business Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  

แนวคิด และความสัมพันธ์ของการจัดการกอล์ฟในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
รูปแบบของการจัดการธุรกิจกอล์ฟ การด าเนินงานและสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสโมสรกอล์ฟ การจัดการ
ทัวร์กอล์ฟ บุคลากรด้านกอล์ฟและนักกอล์ฟมืออาชีพ บทบาทของสมาคมกอล์ฟในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
     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. 

 
03763345** การจัดการธุรกิจเรือส าราญ 3(3-0-6) 
 (Cruise Business Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

พัฒนาการของธุรกิจเรือส าราญ รูปร่างลักษณะของเรือ องค์ประกอบ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เส้นทาง
เดินเรือ งานบริการส่วนต่างๆบนเรือ การวางแผน และการตลาด            การจัดการบุคลากร และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

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. 
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03763346** การจัดการธุรกิจแสดงสินค้าและนิทรรศการ 3(3-0-6) 
 (Trade Fair and Exposition Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

ประเภทของธุรกิจการแสดงสินค้า องค์ประกอบของธุรกิจ การวิเคราะห์ลูกค้า การจัดแสดงสินค้า และการ
ออกแบบพ้ืนที่แสดงสินค้า อุปกรณ์ และเทคโนโลยี การก าหนดราคา และการขายพ้ืนที่ การบริหารจัดการ
ภายในงาน การประเมินผลการจัดงาน กฎระเบียบพิธีทางศุลกากร หน่วยงานของรัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
แนวโน้มอุตสาหกรรม 

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** การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  3(3-0-6) 
 (Incentive Travel Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business) และ 
                          03763212 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior) 

ลักษณะ และประเภทของการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล แรงจูงใจในการให้รางวัล ผู้ที่มีบทบาทใน
อุตสาหกรรม การวิเคราะห์ลูกค้า การก าหนดแนวคิดของงาน การเลือกสถานที่จัดงาน การควบคุมงบประมาณ 
การวางแผนด้านการตลาด และแนวโน้มของธุรกิจ 

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. 

 
03763351** การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 
 (Management and Operations in Hotel Business)  

พัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภท และแนวคิดการจัดการโรงแรม โครงสร้างการจัดการ ระบบ 
และการด าเนินการ งานส่วนหน้า การเตรียม และการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม งานแม่บ้าน บัญชี และการ
ควบคุม แนวโน้มของอุตสาหกรรมโรงแรม 

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** การจัดการงานจัดเลี้ยง 3(3-0-6) 
 (Catering Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  

วิวัฒนาการงานจัดเลี้ยง ประเภท และรูปแบบการจัดงาน การออกแบบรายการอาหาร และเครื่องดื่ม การ
ค านวณปริมาณอาหารการควบคุมความสะอาด และความปลอดภัย การออกแบบตกแต่งสถานที่ และรูปแบบ
การจัดงาน การขาย และการรับจอง การจัดการต้นทุน การวางแผนก าลังคน 

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.  
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03763356**                           การจัดการด้านบาร์และเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 
 (Bar and Beverage Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

แนวคิดเกี่ยวกับการบริการเครื่องดื่ม การออกแบบ และการจัดบาร์ อุปกรณ์ การจัดซื้อ การจัดการสินค้า
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)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

แนวคิดด้านการจัดการธุรกิจภัตตาคาร การก าหนดตลาดเป้าหมาย การพัฒนาแผนธุรกิจ การวิเคราะห์
ท าเลที่ตั้ง การด าเนินการธุรกิจ การออกแบบ และการตกแต่ง การก าหนดรายการอาหาร และราคา การควบคุม
ต้นทุน และการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และแนวโน้มอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

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)  
 วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03763351 การจัดการและการด าเนินการในธุรกิจโรงแรม 

(Management and Operations in Hotel Business) 
       แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร การวางแผนการออกแบบและการจัดวาง การ
วิเคราะห์พ้ืนที่ว่างในการจัดวางในภัตตาคาร การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณ์ในภัตตาคาร  แนวโน้มของการ
ออกแบบและจัดวางอุปกรณ์ ความคาดหวังและความพอใจของลูกค้าที่มีต่อการออกแบบและจัดวาง การ
บ ารุงรักษาและการจัดการการประหยัดพลังงาน 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)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03758111หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

พฤติกรรมของลูกค้า การประเมินต้นทุน การก าหนดราคาอาหาร และเครื่องดื่ม การออกแบบใบรายการ
อาหาร และเครื่องดื่ม 
        Customer behavior. Cost estimation. Pricing food and beverages. Menu setting and 
design. 
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03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร 3(3-0-6) 
 (Food Selection and Preparation)  

หลักโภชนาการ หลักความปลอดภัย และการป้องกันในการจัดเตรียม และประกอบอาหาร การวางแผนจัด
รายการอาหาร และการบริการ ประเภท และชนิดของอาหาร 

Food nutrition. Safety and prevention in food preparation and combination. Menu 
planning and service. 
 
 

03763372* การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 3(3-0-6) 
 (Adventure Tourism)  

ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในประเทศ
ไทย การเดินป่า การใช้ชีวิตในป่า การส่องสัตว์ และการใช้เข็มทิศ ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การเป็นผู้น า
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย แนวทางการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวโน้มการท่องเทีย่วเชิงผจญภัย การศึกษานอกสถานที่ 

 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) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  

 การวางแผน การออกแบบและการพัฒนา การประสานงาน และการตลาด ขั้นตอนการจัดงานเทศกาล
และงานมหกรรมท้องถิ่น การประเมินผลการจัดงานเทศกาลและงานมหกรรม 

Planning, designing and developing, coordinating, and marketing. Staging of local events 
and festivals. Evaluation of festivals and special events.  

 

03763374* การจัดการพิพิธภัณฑ์  3(3-0-6) 
 (Museum Management)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management)  

ความส าคัญ แนวคิด และประเภทของพิพิธภัณฑ์ จริยธรรมในการจัดการพิพิธภัณฑ์ ขั้นตอนและ
กระบวนการในการจัดการพิพิธภัณฑ์ เทคนิคการจัดแสดง การสื่อความหมายและการให้ความรู้  การดูแลรักษา
ผลงานในพิพิธภัณฑ์ พฤติกรรมของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ การจัดเหตุการณ์พิเศษ กิจกรรม และสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เข้าชม ความสัมพันธ์ระหว่างพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดการพิพิธภัณฑ์ 
การศึกษานอกสถานที ่
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       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. 
03763425* การจัดการกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                                       3(3-0-6) 
 (Strategic Management in Hotel and Tourism Business) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 

แนวคิดและทฤษฎีทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว การก าหนด การ
วางแผนและการควบคุมกลยุทธ์ในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ขั้นตอนในการก าหนดแผนกลยุทธ์ การบริหาร 
การประเมิน และการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ กรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว  
       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 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                                         3(3-0-6) 
 (Project Development in Hotel and Tourism Business) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 

การพัฒนาธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจ  การวางแผน 
และกระบวนการพัฒนาโครงการ การด าเนินงาน 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* การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                   3(3-0-6) 
 (Crisis Management in Tourism Industry) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 

การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการภาวะวิกฤติด้าน
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)  
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03763323 การจัดการทางการตลาดในธรุกิจโรงแรมและท่องเท่ียว  
(Marketing Management for Hotel and Tourism Business) 

วิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์ภาพการแข่งขัน และ
วิเคราะห์สภาพทางการเงินในธุรกิจบริการ การวางแผนการตลาด การก าหนดแนวทางการปฏิบัติในแผน และ
การควบคุม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
         Situation, SWOT, competition and financial analysis in service business. Marketing 
planning, implementation, and control by software.  
 

03763431** การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน                                                    3(3-0-6) 
 (Sustainable Tourism Management)   
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Business)           

ประวัติความเป็นมา และขอบเขตของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รูปแบบของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน กลุ่มที่
มีบทบาทในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การจัดการในแต่ละส่วนงาน ความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นๆ 
          History and scope of sustainable tourism. Dimensions of sustainable tourism. Key 
groups in sustainable tourism. Functional management. Relations to other sectors. 
 

03763436* การจัดการท่องเที่ยวชนบท                                                                3(3-0-6) 
 (Rural Tourism Management) 

ความหมายการท่องเที่ยวชนบท กรอบแนวคิดในการจัดการท่องเที่ยวชนบท รูปแบบการท่องเที่ยวชนบท การ
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรในสถานที่ท่องเที่ยวชนบท การปรับปรุงการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวในชนบท 
ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว  การจัดการความปลอดภัยในการท่องเที่ยวชนบท 
แนวโน้มและอนาคตการท่องเที่ยวชนบท  การศึกษานอกสถานที ่
 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. 

03763437** การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยว                                  3(3-0-6) 
 (Conservative and Tourism Environment Management) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03763111 ธุรกิจการท่องเที่ยว (Tourism Business) 

แนวความคิดทางระบบสิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ การ
วางแผน และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หลักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  

 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. 
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03763448** การจัดการธุรกิจการจัดประชุม                                                           3(3-0-6) 
 (Meeting and Convention Business) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

วิวัฒนาการการจัดการธุรกิจการจัดประชุม ประเภทของการจัดประชุม องค์ประกอบของธุรกิจจัดประชุม 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการจัดประชุม การจัดการ และการด าเนินงาน แผนการตลาด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานรัฐและองค์การในการส่งเสริมการจัดประชุม แนวโน้มของอุตสาหกรรมการจัดประชุม 
         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**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         การจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ                                                      3(3-0-6) 
 (International Hotel Management) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

การลงทุนและพัฒนาโรงแรมระหว่างประเทศ สัญญา และระบบการจัดการ การด าเนินธุรกิจ การจัดการ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ การก าหนดมาตรฐานการบริการ  แนวโน้มการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
          International hotel investment and development. Agreement and management 
system. International hotel operations. Human resources management. Service 
standardization. Competitive trends in the industry. 
 
 

03763459** การจัดการที่พักตากอากาศ                                                              3(3-0-6) 
 (Resort Management) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจที่พักตากอากาศ พฤติกรรมของลูกค้า การออกแบบสถานที่พักแบบต่างๆ การพัฒนา
และการจัดการ การจัดกิจกรรมพักผ่อน แนวโน้มอุตสาหกรรมที่พักตากอากาศ 

Concept of resort business. Customer behavior. Design for different resorts. Development 
and management. Arrangement of recreation activities. Trends in resort industry. 
 

03763464** การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 
(Food and Beverage Cost Control) 

     3(3-0-6) 

วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03760171 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) และ 
                          03761111 หลักการผลิตและการด าเนินการ  

                  (Principles of Production and Operations) 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการต้นทุน และยอดขาย การควบคุมการผลิตในด้านต้นทุน และคุณภาพของอาหาร 

และเครื่องดื่ม 
Concepts of cost control and management of sales volume. Production controls in 

relation with cost and quality of food and beverage. 
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03763475** การจัดการสปา 3(3-0-6) 
 (Spa Management) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 
         วิวัฒนาการของสปา ประเภทของธุรกิจสปา องค์ประกอบของธุรกิจสปา การจัดการและการด าเนินงาน 
การตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และการจัดอาหารในสปา จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของ
ธุรกิจสปา การศึกษานอกสถานที่ 
         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** การจัดการท่องเที่ยวทางทะเล                                                             3(3-0-6) 
 (Marine Tourism Management) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757111 ธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business)          

พัฒนาการ และลักษณะของการท่องเที่ยวทางทะเล ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์ทางทะเล 
แนวคิดทางการจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การวางแผน และการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวทางทะเล 
          Development and characteristic of marine tourism. Impacts on environment and marine 
ecosystem. Concepts of sustainable tourism management. Marine tourism planning and operations. 
 

03763477** การจัดการสโมสร 3(3-0-6) 
 (Club Management) 
วิชาที่ต้องเรียนก่อน : 03757112 องค์การและการจัดการ (Organization and Management) 

การบริหาร การด าเนินการ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสโมสร การวิเคราะห์ตลาด การ
จัดการด้านสมาชิกสัมพันธ์ การจัดการอาหาร และเครื่องดื่มในสโมสร การวางแผนการผลิต และการบริการ การ
จัดการด้านพนักงาน การจัดท างบการเงิน และการควบคุมทางการเงินการจัดการในเหตุการณ์พิเศษ 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       ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว                                       3(3-0-6) 
(Research Methods in Hotel and Tourism Business) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัย  การก าหนดปัญหาการวิจัยด้านการด าเนินธุรกิจโรงแรมและ
ท่องเที่ยว  ตลอดจนการน าเสนอและรายงานการวิจัย   

Research principles and methods. Defining research problem of hotel and 
tourism business including research proposing and presenting. 
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03763497       สัมมนา                                                                                      1 
   (Seminar) 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวในระดับปริญญาตรี 
Presentation and discussion on current interesting issues in hotel and tourism 

business the bachelor level. 
 

03763498       ปัญหาพิเศษ                                                                                       3 
  (Special Problems) 

การศึกษาค้นคว้าทางธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี  และเรียบเรียง
เขียนเป็นรายงาน 

Study and research in hotel and tourism business at the bachelor degree level 
and complied into a written report. 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (01417, 02731) 
 

01417110 คณิตศาสตรประยุกตเบื้องตน (Elementary Applied Mathematics)  4(4-0-8)  
เมตริกซและตัวกําหนด โปรแกรมเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว  

อนุพันธและการประยุกตการหาปริพันธและการประยุกต  
 

01417111 แคลคูลัส I (Calculus I)        3(3-0-6)  
ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกตคาเชิงอนุพัทธและการประยุกต  

ปริพันธและการประยุกต  
 

01417112 แคลคูลัส II (Calculus II)        3(3-0-6)  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417111  
เรขาคณิตสามมิติอนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน  
 

01417116 คณิตศาสตรประยุกตเบื้องตน (Introductory Applied Mathematics)  3(3-0-6)  
กําหนดการเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว อนุพันธและการประยุกต  

ปริพันธและการประยุกตสมการเชิงอนุพันธมูลฐาน  
 

01417160 คณิตศาสตรวิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)    4(4-0-8)  
การอุปนัยทางคณิตศาสตรเมตริกซและตัวกําหนด ระบบพิกัดเชิงขั้วและพิกัดฉาก  

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกตผลตางอนุพัทธการอินทิเกรต อนุกรม  
 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)    3(3-0-6)  
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกตคาเชิงอนุพันธปริพันธและการประยุกต

ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  
 
01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II (Engineering Mathematics II)    3(3-0-6)  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417160 หรือ 01417167  
เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงสามมิติแคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร แคลคูลัสของ  

ฟงกชันคาเวกเตอร  
 
01417231 หลักคณิตศาสตร Principles of Mathematics)     3(3-0-6)  

ตรรกศาสตรสัญลักษณและวิธีการพิสูจนโดยใชตัวแบบจากหัวขอตอไปนี้เซต ความสัมพันธ  
ฟงกชัน ทฤษฎีจํานวนมูลฐาน  
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01417241 แคลคูลัส III (Calculus III)        3(3-0-6)  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417112  
เวกเตอรใน 3 มิติฟงกชันคาเวกเตอรเวกเตอรแคลคูลัส แคลคูลัสของการแปรผัน อนุกรมอนันต  
 

01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III (Engineering Mathematics III)    3(3-0-6)  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417168  
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว  

ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยที่เปนอนุกรมกําลัง ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  
 

01417271 วิยุตคณิตเบื้องตน (Introductory Discrete Mathematics)    3(3-0-6)  
ความสัมพันธฟงกชัน ความซับซอนเชิงคํานวณ อุปนัยเชิงคณิตศาสตรและความสัมพันธเวียนบังเกิด 

หลักการนับ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟเบื้องตน ภาษาและเครื่องจักรสถานะจํากัด  
 

01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน (Introductory Linear Algebra)    3(3-0-6)  
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417112  
ปริภูมิเวกเตอรการแปลงเชิงเสนและเมทริกซระบบของสมการเชิงเสน คาเฉพาะ เวกเตอรเฉพาะ  

การทําใหเปนแนวทแยงมุม การประยุกต 
 
02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร (Calculus of One Variable)    3(3-0-6) 
 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์และ
การประยุกต์ อินทิกรัลและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

    
02731112** แคลคูลัสหลายตัวแปร I (Calculus of Several Variables I)  3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731111 

พ้ืนผิวกําลังสอง  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร   อนุพันธ์ย่อยและการ
ประยุกต์  อินทิกรัลหลายชั้นและการประยุกต์  อนุกรมอนันต์ 
 
02731141** การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Proofs)   3(3-0-6) 
 ข้อความทางคณิตศาสตร์ บทนิยาม วิธีพิสูจน์และการประยุกต์  เซต ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน   
ทฤษฎีจํานวนมูลฐาน 

   
02731151 วิยุตคณิต (Discrete Mathematics)      3(3-0-6) 
 เซตตรรกศาสตร์และฟังก์ชัน พีชคณิตแบบบูลีน ฟังก์ชันสวิทซ์ เทคนิคการนับ สมการเวียนเกิด  
ทฤษฎีกราฟ และออโตเมต้า 
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02731211** แคลคูลัสหลายตัวแปร II (Calculus of Several Variables II)  3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731112 
          เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์ใน 3 มิติ ระนาบสัมผัสและผลต่างเชิงอนุพันธ์ อนุพันธ์ระบุทิศทางและ
เวกเตอร์เกรเดียนต์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนต์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพ้ืนผิว ทฤษฎีบทอินทิกรัล 
02731221** พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra)     3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731141 
 การดําเนินการของเมทริกซ์  ผกผันของเมทริกซ์  การดําเนินการมูลฐานและเมทริกซ์มูลฐาน   
ดีเทอร์มิแนนต์  ระบบของสมการเชิงเส้น  ค่าลําดับชั้นปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ  
เวกเตอร์เฉพาะ การทําให้เป็นแนวทแยงมุม  การประยุกต ์  

 
02731231** สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)           3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731112 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการ
ประยุกต์ สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

 
02731232** ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling)   3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731231 
 หลักการและการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  แบบจําลองของประชากรชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง 
การวิเคราะห์จุดสมดุลและความเสถียรของแบบจําลอง การวิเคราะห์พฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 
 
02731261* หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)    3(3-0-6) 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการประกันภัย  ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย  
การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตแบบต่าง ๆ การ
ประกันภัยต่อการประกันสังคม กฎหมายประกันภัยเบื้องต้น  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
02731262 คณิตศาสตร์ธุรกิจ (Business Mathematics)      3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01417116  หรือ  01417167  หรือ  02731111  หรือ 01417111 

ลําดับและอนุกรม  การใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ การวิเคราะห์เส้นความพอใจเท่ากัน
และเส้นงบประมาณ ความยืดหยุ่น  การวิเคราะห์ค่าสุดขีด  การหารายได้สูงสุดและต้นทุนการผลิ ตต่ําสุด  
ผลกระทบจากการเก็บภาษีส่วนเกินผู้บริโภคและส่วนเกินผู้ผลิต  และคณิตศาสตร์การเงินมูลฐาน 
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02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ (Graph Theory and Applications)  3(3-0-6) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731151      
แนวความคิดพ้ืนฐานของกราฟ  กราฟย่อย กราฟระบุทิศทาง วิถี ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง ข่ายงาน  การ

จับคู่  กราฟเชิงระนาบและกราฟคู่กัน การระบายสี 
     
02731321 ก าหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731221 

ตัวแบบของกําหนดการเชิงเส้น เซตคอนเวกซ์ วิธีซิมเพล็กซ์ ภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไวของ
การเปลี่ยนแปลง ปัญหาของการขนส่งและการจัดตารางงาน กําหนดการจํานวนเต็ม และการหาค่าเหมาะที่สุด
ของจุดประสงค์หลายตัว 

      
02731322 พีชคณิตนามธรรม (Abstract Algebra)      3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731141 

กรุป สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป กรุปของวิธีเรียงสับเปลี่ยนและกรุปสมมาตร  
ทฤษฎีบทของเคย์เลย์  ริง ไอดีล สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของริง อินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ 

    
02731323 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข (Numerical Linear Algebra)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731221 

ทฤษฎีเมทริกซ์ การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีตรง ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ วิธีการแปลง
สําหรับปัญหาค่าเฉพาะ ปัญหาเชิงเส้นกําลังสองน้อยสุด วิธีการทําซ้ํา 

 
02731331** สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731231 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง อนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับ
สอง  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสูง  ปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบ  ฟังก์ชันกรีน 
 
02731341** การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis)     3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731112 และ 02731141 

ระบบจํานวนจริง โทโพโลยีบนเส้นจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน  ความต่อเนื่องเอกรูป  อนุพันธ์  อินทิกรัล  ลําดับของฟังก์ชัน การลู่เข้าเอกรูป     
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02731342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory)     3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731112 
 แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีเซต ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม 
ฟังก์ชันการแจกแจง  ความหนาแน่นของความน่าจะเป็น โมเมนต์ของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันแคแรกเทอริสติก 
ฟังก์ชันก่อกําเนิดโมเมนต์  ทฤษฎีขีดจํากัดพ้ืนฐาน 
 
02731343* ทฤษฎีจ านวน (Number Theory)            3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731141 
 จํานวนและข้ันตอนวิธีการหาร  ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย จํานวนเฉพาะและจํานวนประกอบ  
สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น  การลงรอย เศษตกค้างกําลังสอง  เศษส่วนต่อเนื่อง ทฤษฎีบทของออยเลอร์  
พหุนามสมภาค รากปฐมฐาน ดรรชนี  
    
02731344* ทฤษฎีเซต (Set Theory)              3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731141 

สัจพจน์ของเซต การดําเนินการของเซต  ความสัมพันธ์และความสัมพันธ์สมมูล  ผลแบ่งกั้น ฟังก์ชัน 
สัจพจน์ของการเลือก  เซตอันดับ เซตที่เป็นอันดับได้บางส่วน  หลักการใหญ่สุดเฉพาะกลุ่ม  หลักการเป็นลําดับ
ดีแล้ว เซตอนันต์แบบนับได้ จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับที่ 
 
02731351** คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorial Mathematics)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731151 และ  02731141 

หลักการนับเบื้องต้น  การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ทวินาม สัมประสิทธิ์อเนกนาม 
หลักการเพ่ิมเข้าและตัดออก หลักรังนกพิราบ ฟังก์ชันก่อกําเนิดกับปัญหาการนับ ความสัมพันธ์เวียนเกิดกับ
ปัญหาการนับ  

 
02731361 คณิตศาสตร์การเงิน (Financial Mathematics)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731342 

ความน่าจะเป็น  ค่าคาดหวัง มูลค่าความเสี่ยง  แคลคูลัสสโทแคสติก การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน 
อัตราดอกเบี้ยและค่าเงินปัจจุบัน ตราสารอนุพันธ์ 
.  
02731362* คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันชีวิต (Mathematics of Life Contingency)   3(3-0-6)  

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01422111 และ 02731261 
คณิตศาสตร์ของการประกันชีวิต  ตารางชีพและการแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต  ค่ารายงวดตามการ

ทรงชีพ เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ  เงินสํารองประกันชีวิตและมูลค่ากรมธรรม์ที่ไม่อาจริบได้  จรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

 
 



 

396 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

02731363* คณิตศาสตร์ส าหรับการประกันวินาศภัย         3(3-0-6)  
      (Mathematics for Casualty Insurance) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01422111    
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย 

ข้อมูลสําหรับการสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐาน การกําหนดอัตราการเสี่ยงภัยรายบุคคล การจําแนก
ประเภทการเสี่ยงภัย การสํารองความสูญเสีย 

            
02731371** การวิเคราะห์เชิงตัวเลข I (Numerical Analysis I)                            3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731112 

ค่าคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากําลังสอง 
น้อยที่สุด  การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การหาอินทิกรัลเชิงตัวเลข  วิธีทําซ้ําสําหรับระบบสมการเชิงเส้น  การหา
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
 
02731372** โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Packages)  3(2-2-5) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731371 

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ในสาขาวิชาแคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้น ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
และการเขียนกราฟ 
 
02731373* การวิเคราะห์ข้อมูลและการค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  3(2-2-5)  

      (Data Analysis and Computing with Statistical Packages) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01422101 หรือ 01422111   

          แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมข้อมูลและการจัดการแฟ้มข้อมูล การนําเสนอข้อมูลด้วย
กราฟ การวิเคราะห์ทางสถิติและการอธิบายผลลัพธ์  การประยุกต์ใช้กับข้อมูลจริง   
 
02731374 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน (Function of a Complex Variable)    3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731112 

จํานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันมูลฐานของตัวแปรเชิงซ้อน อนุพันธ์เชิงซ้อน อินทิกรัลเชิงซ้อน  
อนุกรมเทยเ์ลอรแ์ละอนุกรมลอเรนต์ ส่วนตกค้าง การส่งคงแบบและการประยุกต์ 
 
02731390* การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative  Education  Preparation)  1(1-0-2)  
 หลักการ  แนวคิด  และกระบวนการของสหกิจศึกษา  ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์  การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ  เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 
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02731441 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional Analysis)       3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731341 

ปริภูมิอิงระยะทาง  ปริภูมินอร์ม  ปริภูมิบานาค  ปริภูมิผลคูณภายใน  ทฤษฎีหลักมูลสําหรับปริภูมิ
นอร์มและปริภูมิบานาค 

 

02731471 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข II (Numerical Analysis II)     3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731371 

การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญแบบขั้นเดียวและหลายขั้น การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย วิธีทําซ้ําสําหรับระบบสมการไม่เชิงเส้น 
 
02731472 การแปลงฟูเรียร์ (Fourier Transforms)      3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731231 
 อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ของสัญญาณที่ต่อเนื่อง และสัญญาณวิยุตและสมบัติ ดิแรคเดลตา  
การแจกแจง และการแปลงโดยนัยทั่วไป สังวัตนาการและสหสัมพันธ์และการประยุกต์ การแปลงฟูเรียร์วิยุต
และข้ันตอนวิธีเอฟเอฟที  การแปลงฟูเรียร์ในหลายมิติและการใช้ในรูปภาพ 

 
02731473 ฟังก์ชันพิเศษและการประยุกต์ (Special Functions and Applications) 3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731112 

ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันบีต้า ฟังก์ชันค่าคลาดเคลื่อน ฟังก์ชันเลอช็องดร์ ฟังก์ชันเบสเซล ฟังก์ชันไฮ
เพอร์จีออเมตริกและการประยุกต์ท่ีเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันต่างๆข้างต้น 
 
02731474** ทฤษฎีรหัส (Coding Theory)           3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731221 
 โครงสร้างเชิงพีชคณิต สนามจํากัด  พีชคณิตแบบบูลิน  รหัสเชิงเส้น รหัสแฮมมิ่ง รหัสโกเลย์ รหัสทูริง 
รหัสวัฏจักร และรหัสบีซีเอช 
 
02731475 ทฤษฎีเกม (Game Theory)       3(3-0-6) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731271     

เกมเชิงตั้งฉาก และทฤษฎีบทหลักมูล เกมผลรวมเป็นศูนย์ที่มีผู้แข่งขัน 2 คน   ผลเฉลยของเกมและผล
เฉลยเหมาะที่สุดของเกม   การแก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีพีชคณิต ระเบียบวิธีกราฟ และกําหนดการเชิงเส้น  
 
02731490 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)      6 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดทํารายงาน
และการนําเสนอ 
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02731496 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์       3(3-0-6) 
               (Selected Topic in Applied Mathematics) 
 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 
02731497** สัมมนา (Seminar)             1 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731211 

การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาตรี 
 

02731499** โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics Project)    3 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02731497 

โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (01418) 
01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Information Technology for Entrepreneurs) 

ระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ การ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านค้าและการช าระเงินออนไลน์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
จริยธรรมและกฎหมายเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Computer system, Internet, World Wide Web, information management system 
development, electronic commerce, online shop and payment, application software, 
electronic marketing, ethics and electronic commerce laws. 

 
01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล 2(2-0-4) 
 (Health and Digital Society) 

พฤติกรรม สุขภาพ และความเสี่ยงในการใช้คอมพิวเตอร์ การยศาสตร์ การเสพติดอินเทอร์เน็ต 
การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ เครือข่ายสุขภาพ สุขภาพดิจิทัล สาธารณสุขสารสนเทศ เครือข่ายสังคมและสังคม
ดิจิทัล เศรษฐกิจ ประชากรและแรงงานยุคดิจิทัล ประเด็นทางกฎหมาย อาชญกรรมคอมพิวเตอร์ จิตส านึกใน
สังคมดิจิทัล แนวโน้มของเครือข่ายสังคม 

Behavior, health, and risks in computer usage. Ergonomics. Internet addiction. 
Cyber bully. Health network. Digital health. Healthcare information. Social network and digital 
society. Digital economy, citizenship and workforce. Legal issues. Computer crime. 
Conscience in digital society. Trends of social network. 

 
01418104 รู้ทันไอที 2(2-0-4) 
 (IT Updates) 

ลักษณะของสารสนเทศ โปรแกรมประยุกต์แบบคลาวด์ การประยุกต์ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก เทคนิค
การค้นคืนสารสนเทศส าหรับเสริจเอ็นจิน ภาวะส่วนตัว ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ สัญญาอนุญาต
ให้ใช้ซอฟต์แวร์ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Characteristics of information. Cloud applications. Social network applications. 
Information retrieval for search engine. Privacy. Software and digital content copyrights. 
Software license, Computer crime, Trend of information and communication technologies. 
 
01418105 ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล 3(2-2-5) 
 (Digital Creatives Arts) 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม อักษรศิลป์ การวาดและการ
แก้ไขตกแต่งภาพ เสียงและดนตรีดิจิทัล การปรับแต่งวีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว สามมิติและความเป็นจริงเสมือน 
แบบจ าลองเพ่ืองานศิลปะและงานวิทยาศาสตร์ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ 

Human-computer interaction. Multimedia technology. Word art. Digital image 
painting and editing. Digital sound and music. Video editing. Animation. 3D and virtual reality. 
Art and science simulation. E-sport. 
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01418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) 
 (Computer Applications) 

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม
ประมวลค า ฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์อ่ืน 

Computer system, hardware, software, operating system, word processing, 
database and other application software. 
 

รายวิชาในหลักสูตร 
01418112* แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Fundamental Programming Concepts) 

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418114 หรือพร้อมกัน 
การคิดเชิงค านวณ การให้เหตุผลเชิงตรรกะ การแก้ปัญหา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

ขั้นพ้ืนฐาน เครื่องมือการโปรแกรม เทคนิคการโปรแกรมโครงสร้าง โครงสร้างควบคุม การประมวลผล
โปรแกรม การติดตามการท างานและการตรวจหาข้อบกพร่องของโปรแกรม 

Computational thinking. Logical reasoning. Problem solving. Basic program 
design and development. Programming tools. Structural programming techniques. Control 
structures. Program execution. Program tracing and debugging. 
 
01418113** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

(Computer Programming) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 
การโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิด ตัวแปร ข้อความสั่งรับเข้า/ส่งออก ข้อความสั่งเงื่อนไข 

ข้อความสั่งวนซ้ า ฟังก์ชัน การก าหนดสาระส าคัญเชิงกระบวนงาน การปรากฏซ้ า การน าเข้าและส่งออกแฟ้ม 
โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน การก าหนดสาระส าคัญของข้อมูล การนิยามวัตถุและคลาส ลักษณะประจ าและ
พฤติกรรมของวัตถ ุการแก้จุดบกพร่องและการทดสอบโปรแกรม แนวทางการโปรแกรมท่ีดี 

 High-level language programming. Types. Variables. Input/output statements. 
Conditional statements. Repetition statements. Functions. Procedural abstractions. Recursion. 
File input and output. Basic data structures. Data abstractions. Objects and class definitions. 
Object attributes and behaviors. Program debugging and testing. Good programming practice. 
 
01418114** วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2(2-0-4) 
 (Introduction to Computer Science) 

พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน องค์ประกอบของ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ตัววัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ตัวแปลภาษาและภาษาการ
โปรแกรม ความซับซ้อนในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดองค์การของระบบคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมไคลเอนต์-
เซิร์ฟเวอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความมั่นคงของสารสนเทศ การประยุกต์ระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน 
จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ 
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Development of computers. Data representation in computers. Number 
systems. Computer hardware components. Computer performance metrics. System software. 
Compilers and programming languages. Complexity in computer systems. Computer system 
organization. Client-server architecture. Computer networks. Information security. Current 
applications of computer systems. Computer ethics. 
 
01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 (Digital Computer Logic) 

การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องต้น การแทนข้อมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลง
รหัส การแทนตัวเลขและการค านวณ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

Basic logic design. Representation of both data and information by digital 
signals. Coding. Number representation and arithmetic. Computer architecture. 
 
01418132 หลักมูลการคณนา 4(4-0-8) 
 (Fundamentals of Computing) 

ทฤษฎีการค านวณเชิงวิยุต ความน่าจะเป็นและสถิติ การท าให้เกิดผลและการประยุกต์ใน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Theory of discrete computing. Probability and statistics. Implementation and 
application in computer science. 
 
01418211** การสร้างซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 
 (Software Construction) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 หรือ 01418212 

การโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ คลาส หลักการออกแบบเชิงวัตถุ  การประกอบ ส่วนการรับทอด 
ภาวะพหุสัณฐาน ส่วนต่อประสาน คลาสเชิงนามธรรม สิ่งผิดปกติ ล าดับชั้นของชนิด แผนภาพการขึ้นต่อกัน
ระหว่างคลาส ตัวยืนยงในการแทนค่า โครงสร้างข้อมูลพลวัต การโปรแกรมเชิงเหตุการณ์ การรีแฟกเตอร์ แบบ
รูปการออกแบบ 

Object-oriented programming. Objects. Classes. Object-oriented design 
principles. Composition. Inheritance. Polymorphisms. Interfaces. Abstract classes. Exceptions. 
Type hierarchy. Class dependency diagrams. Representation invariant. Dynamic data 
structures. Event-based programming. Refactoring. Design patterns. 
 
01418212** การโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5) 
 (C Programming) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาซี หลักการโปรแกรมภาษาซี และการประยุกต ์
Structure and elements of C. Principles of programming in C and applications. 
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01418213** การโปรแกรมภาษาโคบอล 3(2-2-5) 
 (COBOL Programming)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาโคบอล หลักการโปรแกรมภาษาโคบอล และการประยุกต์ 
Structure and elements of COBOL. Principles of programming in COBOL and 

applications. 
 
01418214** การโปรแกรมภาษาภาพ 3(2-2-5) 
 (Visual Programming) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

แนวคิดพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษาภาพ ชนิดของข้อมูล ตัวแปร แถวล าดับ โครงสร้ างควบคุม 
โปรแกรมย่อย แฟ้ม ตัวควบคุม ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การจัดการกับข้อผิดพลาด 

Basic concepts of visual programming. Data types. Variables. Arrays. Control 
structures. Subroutines. Files. Controls. Graphical user interface. Error handlings. 
 
01418215** การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 
 (Java Programming) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษาจาวา หลักการโปรแกรมภาษาจาวา และการประยุกต ์
Structure and elements of Java. Principles of programming in Java and 

applications. 
 
01418216** หลักภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 
 (Principles of Programming Languages) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 

โครงสร้างการนิยามภาษา ไวยากรณ์และอรรถศาสตร์ การวิเคราะห์ศัพท์และการแจงส่วน ชนิด
และโครงสร้างของข้อมูล โครงสร้างควบคุม โปรแกรมย่อย 
 Language definition structure. Syntax and semantics. Lexical analysis and 
parsing. Data types and structures. Control structures. Subprograms. 
 
01418217** การโปรแกรมภาษาลิสป์ 3(2-2-5) 
 (LISP Programming) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

แนวคิดพ้ืนฐานของการโปรแกรมเชิงฟังก์ชันและการด าเนินการเชิงสัญญลักษณ์ โครงสร้างและ
ส่วนย่อยของภาษาลิสป์ หลักการโปรแกรมภาษาลิสป์ การก าหนดฟังก์ชัน รายการและการประมวลผลรายการ 
ฟังก์ชันเรียกซ้ า หลักการก าหนดสาระส าคัญของข้อมูล แคลคูลัสแลมป์ดา การโปรแกรมเชิงค าสั่งในลิสป์ และ
การประยุกต ์
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Basic concepts of functional programming and symbol manipulation. Structure 
and elements of LISP. Principle of programming in LISP. Function definition. List and list 
processing. Recursive function. Data abstraction principles. Lambda calculus. Imperative 
programming in LISP. Applications. 
 
01418218** การโปรแกรมภาษาโพรล็อก 3(2-2-5) 
 (Prolog Programming) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

พ้ืนฐานตรรกศาสตร์ เพรดิเคต การโปรแกรมเชิงตรรกะ โครงสร้างและส่วนย่อยของภาษา 
โพรล็อก หลักการโปรแกรมภาษาโพรล็อก การหาผลลัพธ์และการรวม การแทนความรู้ การตรวจสอบความ
สมเหตุสมผล การค้นหา และการประยุกต์ 

Basics of logic. Predicate. Logic programming. Structure and elements of Prolog. 
Principle of programming in Prolog. Resolution and unification. Knowledge representation. 
Reasoning. Searching and applications. 

 
01418219* การฝึกปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ 1(0-3-2) 
 (Practicum in Software Development) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 

เทคนิคการโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ เครื่องมือ กระบวนการ การบ่มเพาะความคิด การ
พัฒนาซอฟต์แวร์ต้นแบบ สภาพแวดล้อมการท างานเป็นกลุ่ม 

Software programming and development techniques. Tools. Processes. Idea 
incubation. Software prototype development. Team working environment. 
 
01418221** ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Fundamentals of Database Systems) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 

แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูลเบื้องต้น เป้าหมายของระบบจัดการฐานข้อมูล ความไม่พ่ึงพิงของ
ข้อมูล บูรณภาพและความเชื่อถือได้ การจัดองค์การเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เค้าร่างและเค้าร่างย่อย  ตัว
แบบข้อมูล ตัวแบบเชิงสัมพันธ์ บรรทัดฐานข้อมูล ภาษานิยามข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล 

Introduction to database concepts. Goals of database management system. 
Data independence. Integrity and reliability. Logical and physical organizations. Schema and 
subschema. Data models. Relational models. Data normalization. Data description languages. 
Data dictionary. 
 
01418222** การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์ 3(3-0-6) 
 (Internet Application for Commerce) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เทคนิคและเครื่องมือส าหรับอินเทอร์เน็ต เวิลด์ไวด์เว็บ 
การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์ ธุรกิจและการพาณิชย์ในอินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต 
ฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ 
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Introduction to the Internet. Techniques and tools for the Internet. World Wide 
Web. Web site design and development. Business and commerce in the Internet. Internet 
security. Database. Applications on the Internet and World Wide Web. 
 
01418231** โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Data Structures) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 

โครงสร้างข้อมูล ขั้นตอนวิธีส าหรับใช้งานรายการ กองซ้อน แถวคอย ต้นไม้และกราฟ 
โครงสร้างแฟ้ม และการประมวลผลแฟ้ม 

Data structures. Algorithms for implementation of lists, stacks, queues, trees and 
graphs. File structures and file processing. 
 
01418232** การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) 
 (Algorithm Design and Analysis) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418132 และ 01418231 

แนวคิดพ้ืนฐานของขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีในเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ขั้นตอน
วิธีการเรียงล าดับและการค้นหา เทคนิคเชิงขั้นตอนวิธี วิธีการออกแบบขั้นตอนวิธี 

Basic concepts of algorithms. Mathematical analysis of algorithms. Analysis of 
sorting and searching algorithms. Algorithmic techniques. Algorithm design methods. 
 
01418233** ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8) 
 (Assembly Language and Computer Architecture) 

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 และ 01418131 หรือ 
  01418113 และ 01420245 

โครงสร้างของภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการก าหนดเลขที่อยู่ แฟ้มรับเข้า/ส่งออก การแบ่งส่วน
ของโปรแกรมและการเชื่อมโยง การสร้างโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ผลที่มีต่อการออกแบบและสมรรถนะของระบบ ภาวะถ่วงดุลระหว่างราคาต่อสมรรถนะ การ
ออกแบบชุดค าสั่ง ตัวประมวลผลกลาง ระบบรับส่งข้อมูล การท างานแบบสายท่อ เวกเตอร์และสถาปัตยกรรม
แบบริสก์ สถาปัตยกรรมแบบขนาน 

Assembly language structure. Addressing techniques. File input/output. Program 
segmentation and linkage. Assembly program construction. Computer architecture 
characteristics. Effect on the design and performance of system. Price-performance tradeoffs. 
Instruction sets design. CPU. I/O system. Pipelining. Vector and RISC architecture. Parallel 
architectures. 
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01418234** การโปรแกรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 (Programming Internet of Things) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 

พ้ืนฐานไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบบนชิพ สภาพแวดล้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ข้อมูลเข้าออกแบบดิจิทัล การแปลงข้อมูลจากสัญญาณแอนะล็อกเป็นจากสัญญาณ
ดิจิทัล การแปลงข้อมูลจากสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณแอนะล็อก การประมวลผลสายข้อมูลจากเซ็นเซอร์ การ
ควบคุมตัวกระท า การสื่อสารระหว่างชิพ การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย 

Basic microcontroller and system-on-chip. Integrated Development Environment 
for microcontroller. Digital Input and Output. Converting analog signal to digital signal. 
Converting digital signal to analog signal. Sensor stream processing. Actuator control. 
Communication between chips. Storing data. Networking. 
 
01418235** ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ 3(2-2-5) 
 (Unix Operating System and Shell Programming) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 

องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ ลักษณะการท างาน ส่วนต่อประสานรายค าสั่ง การ
บริหารและจัดการระบบ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน์ การเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ ความ
แปรผันของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ 

Components of Unix operating system. Functionality. Command-line interfaces. 
System administration and management. Editors and Unix utilities. Shell programming. 
Variation of Unix operating systems. 
 
01418311 การโปรแกรมเชิงค านวณแบบท้าทาย 3(2-2-5) 
 (Challenging Computational Programming) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418232 

การโปรแกรมแบบใช้ฐานปัญหาเชิงค านวณ การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เชิงวิยุตในการแก้ปัญหา
เชิงค านวณ เทคนิคการท าให้เกิดผลทางโครงสร้างข้อมูล เทคนิคการแก้ปัญหาเชิงขั้นตอนวิธี การประมวลผล
สายอักขระ เรขาคณิตเชิงค านวณ เทคนิคการค้นหาขั้นสูง การปรับขั้นตอนวิธีให้มีประสิทธิภาพ เครื่องมือ
ภาษาโปรแกรม 

Computational problem-based programming. Application of discrete 
mathematics for solving computational problems. Data structure implementation techniques. 
Algorithmic solving techniques. String processing. Computational geometry. Advanced search 
techniques. Performance tuning for algorithms. Programming language toolkits. 
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01418321** การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 
 (System Analysis and Design) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418211 และ 01418221 

ขั้นตอนวิเคราะห์เบื้องต้น เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินและ
ต้นไม้การตัดสิน การศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน น าเข้า ส่งออกและ
การออกแบบ การออกแบบวิธีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การท าเอกสาร  การน าไปใช้และการ
ประเมินผล การพิสูจน์การออกแบบ กรณีศึกษา 

Basic analysis steps. System analysis tools. Systems flowchart. Decision table 
and decision tree. Feasibility study. Cost effective analysis. Input, output and design. 
Computer process design. Documentation. Implementation and evaluation. Proving the 
design. Case studies. 
 
01418322** หลักระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Principles of Information System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

แนวคิดของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดองค์การบริหาร สารสนเทศตามความต้องการของการ
จัดการ แนวคิดเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างระบบสารสนเทศ วัฏจักรระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การน า
ระบบสารสนเทศไปท าให้เกิดผล 

Concept of data and information. Management organization. Information 
requirements of management. Systems concept. Information system structure. System life 
cycle. Information system development. Implementation of information systems. 
 
01418323** วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Introduction to Data Science) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ การได้มาซึ่งข้อมูล การท าความสะอาด
และการจัดระเบียบข้อมูล การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนภาพข้อมูล การประยุกต์ 
ข้อมูลขนาดใหญ ่จริยธรรมด้านข้อมูล 

Data and data sources. Programming languages and tools. Data acquisition. Data 
cleaning and organization. Data processing and analysis. Data visualization. Applications. Big 
data. Data ethics. 
 
01418324 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information Quality Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 หรือ 01418222 หรือ 01418322 

หลักการของวงชีพคุณภาพสารสนเทศ ปัญหา การประเมินค่า นโยบายและการจัดการระบบ
สารสนเทศขนาดใหญ่ เครื่องมือ ตัวแบบและเทคนิคในการนิยามคุณภาพสารสนเทศ การวัดผล การวิเคราะห์ 
และการปรับปรุง 
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Principles of information quality life cycle. Problems. Assessment. Policy and 
management in large scale information systems. Tools. Models and techniques for 
information quality definitions, measurement, analysis and improvement. 
 
01418325 สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Database Management System Architecture) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 

สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของฐานข้อมูลกายภาพ กระบวนการ
การสอบถามข้อมูล การส ารอง การกู้คืน การท าซ้ า บูรณภาพ ความมั่นคง และการปรับแต่งฐานข้อมูล 

Database management system architecture. Architecture of physical database. 
Query processing. Backup. Recovery. Replication. Integrity. Security. Database tuning. 
 
01418326 ฐานข้อมูลสื่อประสม 3(3-0-6) 
 (Multimedia Database) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 

ข้อมูลสื่อประสม ข้อมูลต่อเนื่อง การบีบอัดข้อมูล โครงสร้างฐานข้อมูลสื่อประสม การก าหนด
ดัชนีและการค้นคืนหน่วยเก็บสื่อประสม ภาษาสอบถามส าหรับสื่อประสม ระบบปฏิบัติการส าหรับสื่อประสม 
เทคนิคการส่งมอบและสื่อสาร ความมั่นคงของข้อมูล การประยุกต ์

Multimedia data. Data streaming. Data compression. Structure of multimedia 
database. Multimedia storage indexing and retrieval. Query language for multimedia. 
Multimedia operating system. Delivery and communication technique. Data security. 
Applications. 
 
01418327 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Decision Support and Business Intelligent Systems) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 

แนวคิด การสร้างตัวแบบ การวิเคราะห์ และเทคโนโลยีของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เหมือง
ข้อมูลส าหรับอัจฉริยะทางธุรกิจ เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน ระบบสนับสนุนการท างานกลุ่ม การ
จัดการความรู้ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

Concepts, modeling, analysis and technology of decision support systems. Data 
mining for business intelligent. Collaborative support technology. Group support systems. 
Knowledge management. Artificial intelligence. Expert systems. 
 
01418328* ระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 3(2-2-5) 
 (Human Resources Information System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 

แนวคิดและการพัฒนา กรอบงานและสถาปัตยกรรม กระบวนการรับเข้าท างาน การประเมิน
และการสิ้นสุดการท างานระเบียบวิธีการจ่ายค่าตอบแทนแรงงานและการใช้บริการภายนอก ปัจจัยความส าเร็จ 
ระบบขององค์กรชั้นน า กรณีศึกษาและแนวโน้มทางเทคโนโลยี 
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Concepts and development. Framework and architecture. Recruitment. 
Evaluation and termination process. Payroll and outsourcing methodologies. Success factors. 
Leading enterprise systems. Case studies and technology trends. 
 
01418331** ระบบปฏิบัติการ 4(4-0-8) 
 (Operating Systems) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418233 

พัฒนาการของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  โครงสร้างระบบปฏิบัติการ 
กระบวนการและสายโยงใย การจัดก าหนดการ การติดตาย ล าดับขั้นของหน่วยความจ า การจัดการ
หน่วยความจ า หน่วยความจ าเสมือน การจัดการระบบแฟ้ม การจัดการระบบรับเข้า/ส่งออก ความมั่นคง การ
ป้องกัน ระบบปฏิบัติการแบบกระจาย 

Development of computer architecture and operating systems. Operating 
system structure. Processes and threads. Scheduling. Deadlocks. Memory hierarchy. Memory 
management. Virtual memory. File system management. Input/output system management. 
Security. Protection. Distributed operating systems. 
 
01418332* ความม่ันคงในระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information System Security) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 0141331 

ความมั่นคงดิจิทัลเบื้องต้น การตรวจสอบ ภาวะรับผิดชอบและนโยบายความมั่นคง วิทยาการ
เข้ารหัสลับ ความม่ันคงในการด าเนินการ ความมั่นคงทางกายภาพ เครือข่ายและระบบปฏิบัติการ ความมั่นคง
ในงานประยุกต์ต่างๆ: การโปรแกรมแบบมั่นคง ความมั่นคงของเว็บและอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

Introduction to digital security. Auditing. Accountability and security policy. 
Cryptography. Operation security. Physical, network and operating system security. Security in 
various applications: secure coding, web and Internet of Things security. 
 
01418333** ทฤษฎีออโตมาตา 2(2-0-4) 
 (Automata Theory) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418132 

แนวคิดเรื่องภาวะจ ากัด เครื่องรับรู้ ข้อความปรกติ สมบัติปิด เครื่องจักรชนิดล าดับ และเครื่อง
สื่อน าภาวะจ ากัด การหาภาวะต่ าสุด ไวยากรณ์ของภาษารูปนัย เครื่องจักรทัวริง 

Finite state concept. Acceptors. Regular expressions. Closure properties. 
Sequential machine and finite state transducers. State minimization. Formal language 
grammars. Turing machines.  
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01418334** เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 2(2-0-4) 
 (Compiler Techniques) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418333 หรือพร้อมกัน 

ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมแปลภาษา เฟสของตัวแปลโปรแกรม สัญกรณ์และแนวคิดของ
ภาษาและไวยากรณ์ การวิเคราะห์ศัพท์ ต้นไม้แจงส่วนและการแปลง ความก ากวม เทคนิคการแจงส่วน ตาราง
สัญลักษณ์ การแทนระหว่างกลาง การวิเคราะห์ความหมายและการก่อก าเนิดรหัส 

Compilers and translators. Phases of a compiler. Notation and concepts for 
languages and grammars. Lexical analysis. Parse trees and derivations. Ambiguity. Parsing 
techniques. Symbol table. Intermediate representation. Semantic analysis and code 
generation. 
 
01418335 การบีบอัดข้อมูล 3(3-0-6) 
 (Data Compression) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418231 

แนวคิดการบีบอัดข้อมูล เทคนิคการบีบอัดข้อมูลคงสัญญาณและการประยุกต์ เทคนิคการบีบ
อัดคงสัญญาณหลักและการประยุกต์ และเทคนิคการบีบอัดส าหรับการสื่อสารผ่านเครือข่าย 

Concept of data compression. Lossless data compression techniques and 
application. Lossy compression techniques and application. Compression techniques for 
network communications. 
 
01418341** ทรัพย์สินทางปัญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 (Intellectual Properties and Professional Ethics) 

ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ 
การละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้โดยธรรม ใบอนุญาตของซอฟต์แวร์เสรี ใบอนุญาตของซอฟต์แวร์เปิดเผยรหัส 
ใบอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ครีเอทีฟคอมมอนส์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการ
บริการ นโยบายส่วนบุคคล อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา 

Categories of intellectual property. Acquisition of copyright. Exclusive rights of 
copyright holder. Copyright infringement. Fair use. Free software license. Open source 
software license. Shrink wrap license. Creative Commons. Patent. Trade mark and service 
mark. Privacy policy. Computer crime. Case studies. 
 
01418342 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-2-5) 
 (Enterprise Resource Planning System Design and Development) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 

แนวคิดและพัฒนาการของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร กรอบงานและสถาปัตยกรรมอี
อาร์พี การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ ระเบียบวิธีการพัฒนาและการท าให้เกิดผล กระบวนการการพัฒนา 
ปัจจัยความส าเร็จในการท าให้เกิดผล ระบบขององค์กรชั้นน า กรณีศึกษาและแนวโน้มทางเทคโนโลยี 
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Concept and development of enterprise resource planning system. ERP 
framework and architecture. Modeling and analysis. Development and implementation 
methodologies. Development process. Implementation success factors. Leading enterprise 
systems. Case studies and technology trends. 
 
01418343** การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 (Computer Programming in Business) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 หรือ 01418212 หรือ 01418213 หรือ 01418214 
  หรือ 01418215 

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ รายการข้อมูลธุรกิจ การ
ประยุกต์ทางการบัญชีและระบบข่าวสารทางบัญชี การจ่ายเงินเดือน บัญชีรายจ่าย บัญชีรายรับ การแจ้งหนี้สิน 
บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การประมวลค าสั่งซื้อ การควบคุมสินค้าคงคลังและการ
พยากรณ ์การจัดซื้อ การวิเคราะห์ การขาย การประยุกต์กับงานธุรกิจ 

Business computer applications. Business environment. Business transaction. 
Accounting applications and accounting information system. Payroll. Accounts payable. 
Accounts receivable. Invoicing. General ledger. Materials and operation control applications. 
Order processing. Inventory control and forecast. Purchasing. Sales analysis. Business 
applications. 
 
01418344** การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 
 (Mobile Application Design and Development) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 

แพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่
อยู่ทางภูมิศาสตร์ อากัปกิริยา ฐานข้อมูล สื่อประสม การแจ้งเตือนแบบพุช การเชื่อมต่อเครือข่าย ตัวรับรู้ เว็บ
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อจ ากัดของโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

Mobile platforms. Mobile user interface design. Geolocation. Gesture. Database. 
Multimedia. Push notification. Network connections. Sensors. Mobile web. Constraints of 
mobile applications. 
 
01418351** หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอร์และการประมวลผลบนคลาวด์ 3(3-0-6) 
 (Computer Communications and Cloud Computing Principles) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418331 

แนวคิดของเครือข่ายการสื่อสารแบบมีสาย ไร้สาย และเซลลูลาร์ องค์ประกอบของการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานและระดับชั้นโพรโทคอล โพรโทคอลชั้น
โปรแกรมประยุกต์ สถาปัตยกรรมและการโปรแกรมโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย โพรโทคอลชั้นทราน
สปอร์ต เครือข่ายแบบก าหนดโดยซอฟต์แวร์ การประมวลผลบนคลาวด์ องค์ประกอบและบริการ 

 
 
 



 

411 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Communication concepts: wired. Wireless and cellular networks. Components 
of computer communications and networks. Type of computer networks. Protocol standards 
and layers. Application layer protocols. Network application architectures and programming. 
Transport-layer protocols. Software defined networks. Cloud computing. Components and 
services. 
01418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(3-0-6) 
 (Data Communications and Networks) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418351 

ชั้นเครือข่าย ไอพีและโพรโทคอลที่เกี่ยวข้อง โพรโทคอลการจัดเส้นทาง ชั้นเชื่อมโยงข้อมูลและ
โครงรูปเครือข่าย เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน ชั้นกายภาพ เครือข่ายการสื่อสารไร้สาย ความมั่นคงเครือข่าย 

Network layers. IP and related protocols. Routing protocols. Data link layer. 
Network topology. Virtual private networks. Physical layer. Wireless communication networks. 
Network security. 
 
01418353* ระบบแบบกระจายและระบบกลุ่มเมฆ 3(3-0-6) 
 (Distributed and Cloud Systems) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418331 

แนวคิดและสถาปัตยกรรมของระบบแบบกระจาย การประมวลผลแบบกระจาย จักรกลเสมือน 
การสื่อสารในระบบแบบกระจาย การตั้งชื่อและการอ้างอิง การประสานการท างาน การท าซ ้าและความต้องกัน 
ความทนต่อข้อผิดพลาด ความม่ันคง กรณีศึกษา 

Concept and architectures of distributed systems. Distributed Computation. 
Virtual machines. Communications in distributed systems. Naming and references. 
Synchronization. Replication and consistency. Fault tolerance. Security. Case studies. 
 
01418381** หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Principles of Computer Animation) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

กระแสงานด้านการผลิต ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ส าหรับซอฟต์แวร์การสร้างภาพเคลื่อนไหว การ
สร้างตัวแบบ การเคลือบลายผิว การขึ้นโครงและการท าให้เคลื่อนไหว การจัดแสงและการแรเงา การค านวณ
แสงและเงา ผมและผ้า อนุภาคและของไหล พลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและอ่อน 

Production workflow. User interface for animation software. Modeling. Texturing. 
Rigging and animation. Lighting and shading. Rendering. Hair and cloth. Particles and fluids. 
Rigid and soft body dynamics. 
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01418382** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Interactive Computer Graphics) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 หรือ 01418212 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์แบบทันท ีตัวแบบเรขาคณิตด้วยรูปหลายเหลี่ยม การ
แปลงสองมิติและสามมิติ ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ การจัดแสงและการแรเงา ภาษาส าหรับควบคุมการแร
เงา การโปรแกรมหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ 

Program development of real-time computer graphics. Geometric model with 
polygons. 2D and 3D transformations. Graphical user interfaces. Lighting and shading. Shading 
languages. Graphics Processing Unit programming. 
 
01418383** การโปรแกรมเกม 3(3-0-6) 
 (Game Programming) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 หรือ 01418212 

หลักการออกแบบเกม ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกม ทฤษฎีของการจ าลองทางฟิสิกส์ ลักษณะ
และส่วนประกอบทั่วไปของตัวประมวลผลเกม การพัฒนาเกม 

Game design principles. Artificial intelligence for game. Theory of physics 
simulation. Common features and components of game engine. Game development. 
 
01418384** การวิเคราะห์ภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 3(3-0-6) 
 (Image Analysis and Computer Vision) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น เรขาคณิตของกล้องถ่ายรูปและตัวแบบการ
ฉายภาพ วิธีการวิเคราะห์ภาพระดับล่าง การวิเคราะห์ภาพไบนารี การวิเคราะห์รูปร่าง การตรวจหาและสกัด
ลักษณะส าคัญการรู้จ าวัตถุและฉาก การตามรอยและการประมาณการเคลื่อนไหวในวีดิทัศน์ 

Basic concepts in computer vision. Camera geometry and projection models. 
Low-level image analysis methods. Binary image analysis. Shape analysis. Feature extraction 
and detection. Object and scene recognition. Tracking and motion estimation in video. 
 
01418385** การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 
 (Digital Image Processing) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 

หลักการภาพดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การแปลงเชิง
เรขาคณิต การบิดและการหลอมภาพ การซ้อนทับภาพ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ การประยุกต์
การประมวลผลภาพดิจิทัลในปัจจุบัน 

Digital image principle. Image enhancement. Image filtering. Image restoration. 
Geometric transformation. Image warping and morphing. Image registration. Color image 
processing. Image compression. Current applications of digital image processing. 
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01418390** การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 
 (Cooperative Education Preparation) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418321 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานและปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ
การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

Principles. Concepts and processes of cooperative education. Related rules and 
regulations. Basic knowledge and techniques in job application and working. Basic knowledge. 
Communication and human relations. Personality development. Quality management system 
in workplace. Presentations techniques. Report writing. 
 
01418421** อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Human Computer Interaction) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 หรือ 01418322 

หลักการและส่วนประกอบของอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กระบวนการ
ออกแบบ ตัวแบบของผู้ใช้ในการออกแบบ การวิเคราะห์งาน การออกแบบการสนทนาโต้ตอบ ตัวแบบของ
ระบบ การสนับสนุนการท าให้เกิดผล เทคนิคการประเมินผล และกรุปแวร์ 

Principles and elements of human computer interaction. Design process. Models 
of the users in design. Task analysis. Dialogue design. Model of the system. Implementation 
support. Evaluation techniques. And groupware. 
 
01418441** การจัดการมิติข้อมูลและรายงานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
 (Business Data Dimension and Report Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418342 หรือ 01418343 

รายงานและกระบวนการทางธุรกิจส าหรับองค์กร แนวคิดและพัฒนาการของมิติข้อมูล 
เครื่องมือและการสร้างตัวแบบส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ปัจจัยความส าเร็จในการท าให้เกิดผล ระบบ
ขององค์กรชั้นน า กรณีศึกษาและแนวโน้มทางเทคโนโลยี 

Report and business process for enterprise. Concept and development of data 
dimension. Tools and modeling for business data analysis. Implementation success factor. 
Leading enterprise systems. Case studies and technology trends. 
 
01418442** เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ 3(2-2-5) 
 (Web Technology and Web Services) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418211 

หลักการเว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ ข้อก าหนดมาตรฐานของเว็บเทคโนโลยี สถาปัตยกรรม
และส่วนประกอบ ลักษณะการท างานและกลไกของระบบเว็บบริการ การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเว็บ
เทคโนโลยี ลักษณะการท างานและโครงแบบเอพีไอ 

Principles of Web technology and services. Standard specification of technology. 
Architecture and components. Functionalities and mechanisms of Web services systems. 
Development of Web technology packages. API’s functionalities and configurations. 
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01418451 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย 3(2-2-5) 
 (Network Design and Administration) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418351 

ฮาร์ดแวร์และเทคนิคการเดินสายเครือข่าย โครงแบบอุปกรณ์จัดเส้นทางและการออกแบบทอ
พอโลยีเครือข่าย แลนเสมือนและเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน การออกแบบทอพอโลยีแลนไร้สาย การบริหาร
และจัดการเครือข่าย การติดตั้งโปรแกรมบริการเครือข่าย เครือข่ายและระบบเสมือน ความมั่นคงของระบบ
และเครือข่าย 

Networking hardware and wiring techniques. Router configuration and network 
topology design. Virtual LAN and virtual private network. Wireless LAN topology design. 
Network administration and management. Network server installation. Network and system 
virtualization. 
 
01418461 ระบบค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Information Retrieval System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418232 

ระบบค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อความแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ค าศัพท์และ
สตอปลิสต์ ขั้นตอนวิธีสเตมมิง การจัดท าอรรถาภิธาน กลยุทธ์การค้นหา การด าเนินการแบบบูล แฮชชิง 
ขั้นตอนวิธีการจัดหมวดหมู่ โครงสร้างแฟ้ม แฟ้มผกผัน แฟ้มลายเซ็น ต้นไม้แพต การประเมินผล การจัดล าดับ 

Introduction to information retrieval system. Automatic text analysis. Lexical 
analysis and stop lists. Stemming algorithms. Thesaurus construction. Searching strategies. 
Boolean operation. Hashing. Clustering algorithms. File structures. Inverted file. Signature file. 
PAT tree. Evaluation. Ranking. 

 
01418462** ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
 (Artificial Intelligence) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418232 

ภาพรวมของปัญญาประดิษฐ์ วิธีการค้นหาเพื่อแก้ปัญหา เกมแบบผู้เล่นสองคน การแทนความรู้
และการให้เหตุผล ตรรกะและการอนุมาน การให้เหตุผลทางสถิติ เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล กฎความสัมพันธ์ 
การเรียนรู้แบบเบย์อย่างง่าย ต้นไม้ตัดสินใจ ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มข้อมูล 

Overview of Artificial Intelligence. Searching methods for problem solving. Two-
player games. Knowledge representation and reasoning. Logic and inference. Statistical 
reasoning. Data mining techniques. Association rules. Naïve Bayes learning. Decision tree. 
Clustering algorithms. 
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01418471** วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 (Introduction to Software Engineering) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418211 และ 01418221 

หลักการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ตัวแบบกระบวนการทางซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการ การ
สร้างตัวแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบแบบรูป ส่วนต่อ
ประสานกับผู้ใช้ การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพ การ
บริหารโครงการซอฟต์แวร์ 

Software engineering principles. Software process models. Requirement 
engineering. Software modeling. Software design. Software architecture. Pattern-based design. 
User interfaces. Software verification and validation. Quality assurance. Software project 
management. 
 
01418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ 3(2-2-5) 
 (Project Management and Control) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 

การวางแผนโครงการ การแบ่งระยะของโครงการ วัฏจักรระบบงาน การจัดองค์การของ
โครงการ กรรมการโครงการ กลุ่มงานโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ การศึกษาความ
เป็นไปได้ การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่า 

Project planning. Project phasing. System life-cycle. Project organization. Project 
committees. Project teams. Project control. Project evaluation. Feasibility studies. Economic 
evaluation. Estimating techniques. 
 
01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Computer Control and Audit) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418321 

สภาวะแวดล้อมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ การควบคุมเบื้องต้น การควบคุมบริหาร 
การควบคุมการด าเนินงาน การควบคุมการท าเอกสาร  การควบคุมความมั่นคง การวิเคราะห์ต้นทุน-
ประสิทธิผลในการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ 

The computer audit environment. Introduction to controls. Administrative 
controls. Operation controls. Documentation controls. Security controls. Cost-effectiveness 
analysis of controls. Computer audit techniques.  
 
01418474 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 (Software Quality Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418321 

การควบคุมและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ การวางแผนด้านคุณภาพของซอฟต์แวร์ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่มุ่งเน้นกิจกรรมของการประกันคุณภาพ การทบทวนและการตรวจสอบ ตัวแบบคุณภาพซอฟต์แวร์ 
การวัดผลและตัววัดของซอฟต์แวร์ มาตรฐานและนโยบาย เครื่องมือและเทคนิค การปรับปรุงกระบวนการ
ซอฟต์แวร์ พีเอสพ ีทีเอสพี ซีเอ็มเอ็มไอ 
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Software quality control and assurance. Software quality planning. Software 
development emphasizing quality assurance activities. Reviews and inspections. Software 
quality models. Software measurement and metrics. Standards and policies. Tools and 
technique. Software process improvement. PSP. TSP. CMMI. 
 
01418475** การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 (Software Testing and Verification) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418211 

พื้นฐานการทดสอบและทวนสอบ ระดับการทดสอบ ชนิดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ  การ
ตรวจสอบ การสร้างการทดสอบ เครื่องมือในการทดสอบ การวางแผนและการจัดการการทดสอบ วิธีเชิงรูปนัย การ
วิเคราะห์คุณภาพซอฟต์แวร์ 

Basics of testing and verification, test levels, test types, testing techniques, inspection, 
test implementation, test tools, test planning and management, formal methods, software quality 
analysis. 
 
01418476 การวัดซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 (Software Measurement) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418321 

พื้นฐานทฤษฎีส าหรับการวัดซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล การออกแบบและวิเคราะห์เชิงทดลอง การ
ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตัววัดซอฟต์แวร์ การวัดกระบวนการพัฒนาและบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ ระบบส าหรับ
วัดซอฟต์แวร์ การสนับสนุนตัววัด เครื่องมือทางสถิติ การประยุกต์การวัดซอฟต์แวร์ 

Theoretical foundations of software measurements, data collection, experimental 
design and analysis, software metrics validation, measuring the software development and 
maintenance processes, measuring software systems, support for metrics, statistical tools, 
applications of software measurement. 
 
01418481** ภาพเคลื่อนไหวหลายตัวละคร 3(3-0-6) 
 (Multi-Character Animation) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418112 หรือ 01418114 

การจ าลองฝูงชน ภาพเคลื่อนไหวตัวละคร กลุ่มตัวแทน กลุ่มตัวแทนรอบข้าง สมองของตัวแทน ระบบ
ตัวรับรู้ อากัปกิริยาและต้นไม้การเคลื่อนไหว พลศาสตร์ เรขาคณิตของตัวแทน ความแปรผันของตัวแทน การให้แสง
และเงา การรวมซ้อนและการตัดต่อภาพ 

Crowd simulation, character animation, agents, ambient agents, agent brain, sensor 
systems, actions and motion trees, dynamics, agent geometry, agent variations, rendering, image 
compositing and editing. 
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01418482** คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(3-0-6) 
 (Computer Graphics) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418113 หรือ 01418212 

หลักการด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ แนวคิดของการออกแบบที่จ าเป็นต่อการให้แสงและเงา
ส าหรับภาพเหมือนจริง เทคนิคการหาทางเดินแสง เทคนิคการให้แสงและเงาขั้นสูง เทคนิคการให้แสงและเ งา
แบบทันที และการพัฒนาซอฟต์แวร์ 

Principles of computer graphics. Design concepts needed for photorealistic 
rendering. Ray tracing technique. Advanced rendering technique. Real-time rendering 
technique and software development. 
 
01418490 สหกิจศึกษา 6 
 (Cooperative Education)  
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418390 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานที่ได้รับมอบหมายตลอดจนการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the assigned project 
including report and presentation. 
 
01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 
 (Selected Topic in Computer Science) 

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี  หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา 

Selected topics in computer science at the bachelor’s degree level. Topics are 
subject to change each semester. 
 
01418497** สัมมนา 1 
 (Seminar) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418221 หรือ 01418232 หรือ 01418233 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในระดับปริญญาตรี 
Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at 

the bachelor’s degree level. 
 
01418499** โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-9-5) 
 (Computer Science Project) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01418321 

โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Project of practical interest in various fields of computer science. 
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รายวิชาที่เป็นรหัสวิชานอกหลักสูตร 
01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 
 (Calculus I) 

ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์และ การประยุกต์ 
ปริพันธ์และการประยุกต์ 

Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and applications, 
integration and applications. 
 
01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 
 (Calculus II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417111 

เรขาคณิตสามมิติอนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น สมการเชิงอนุพันธ์มูลฐาน 
Space geometry, partial derivatives, multiple integrals, elementary differential 

equations. 
 
01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Linear Algebra) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01417112 

ปริภูมิเวกเตอร์การแปลงเชิงเส้นและเมตริกซ์ ระบบของสมการเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์
เฉพาะ การท าให้เป็นแนวทแยงมุม การประยุกต์ 

Vector spaces, linear transformations and matrices, systems of linear equations, 
eigenvalues, eigenvectors, diagonalization, applications. 
 
01420245 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 (Introduction to Digital Electronics) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณและอุปกรณ์เชิงเลข ระบบจ านวน รหัส และคณิตศาสตร์
ตรรกศาสตร์การวิเคราะห์และออกแบบเกตเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก วงจรท างานตามล าด้บ วงจรเลข
คณิต วงจรแปลงสัญญาณและอุปกรณ์สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Introduction to digital signal and devices, number systems, code and logic 
mathematics, analysis and design of logic gates, logic combination circuits, sequential circuits, 
arithmetic circuits, signal conversion circuits and devices, introduction to computer 
architecture. 
 
01420246 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้นภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 (Laboratory in Introduction to Digital Electronics) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01420114 และ 01420245 หรือพร้อมกัน 

ปฏิบัติการส าหรับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้น 
Laboratory for Introduction to Digital Electronics. 
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01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 
 (Principles of Statistics) 

แนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัววัดต าแหน่งที่ ตัววัดค่ากลาง ตัววัดการกระจาย ตัวแปรสุ่ม
และการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การ
แจกแจงตัวอย่าง สถิติิ อนุมานส าหรับประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลความถ่ี การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย 

Concept of statistics, measures of relative standing, measures of center, 
measures of dispersion, random variables and their probability distributions, binomial 
distribution, Poisson distribution, normal distribution, sampling distribution, statistical 
inference for one and two populations, analysis of frequency data, one-way analysis of 
variance, simple linear regression analysis. 
 

* วิชาเปิดใหม่ 
** วิชาปรับปรุง 
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สาขาวิชาสถิติ (01422) 
 

01422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I) 3(3-0) 
 แนวความคิดเก่ียวกับวิชาสถิติ ตัววัดต าแหน่งที่  ตัววัดค่ากลาง ตัววัดการกระจาย ตัวแปรสุ่มและ
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวส์ซอง การแจกแจงปกติ การ
แจกแจงตัวอย่าง สถิติอนุมานส าหรับประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย 

01422211 สถิติวิเคราะห์ (Statistical Analysis) 3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 เลขดัชนี การสร้างเลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลาอย่างง่าย การวิเคราะห์สถิติ  ไม่อิง
พารามิเตอร์เบื้องต้น การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเบื้องต้น 

01422311 หลักสถิติ II (Principles of Statistics II) 3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสองประชากร  แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนงานทดลอง  
แผนแบบสุ่มตลอด แผนแบบสุ่มภายในบล็อค แผนแบบลาตินสแควร์ แผนแบบสุ่มซ้อน การวิเคราะห์อิทธิพลท
รีตเมนต์ ข้อสมมติในการวิเคราะห์ความแปรปรวน การแปลงข้อมูล การทดลองแบบแฟกทอเรียล การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม 

01422343 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Statistics) 3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข  ทฤษฎีของเบยส์ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความหนาแน่น
ของความน่าจะเป็น  ค่าคาดหมายเชิงคณิตศาสตร์  การแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่ไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง 
ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่าง  

01422414 เทคนิคการสุ่มตัวอย่างทางสังคมศาสตร์ 3(3-0) 
 (Sampling Techniques in Social Sciences) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 ระเบียบวิธีการส ารวจด้วยตัวอย่าง วิธีการสร้างมาตรวัด การสร้างแบบสอบถาม  ความถูกต้อง
และความเชื่อถือได้  การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นและไม่ใช้ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างแบบต่าง 
ๆ ความคลาดเคลื่อนในการส ารวจด้วยตัวอย่าง  การประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ 
 

01422421 สถิติและคอมพิวเตอร์ส าหรับสังคมศาสตร์ 3(2-3) 
 (Statistics and Computer for Social Sciences) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติ อิงพารามิเตอร์และไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
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01422422 สถิติและคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3) 
 (Statistics and Computer for Applied Sciences) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์  การวิเคราะห์
ข้อมูลจากหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับข้อมูลจากแผนการทดลองต่างๆ การ
วิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การทดสอบไคสแควร์ 

01422425 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0) 
 (Statistical Analysis using Statistical Packages) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 ประเภทของโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมข้อมูลและการประมวลผล การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับยูนิวาริเอทและไบแวริเอทด้วยวิธีการทางสถิติ  แบบอิงและไม่อิง
พารามิเตอร์ การแปลผลการวิเคราะห์  การเปรียบเทียบโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

01422431 สถิติทางชีววิทยา (Statistics in Biological Science) 3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนในแผนการทดลองแบบพ้ืนฐาน  การทดลองแบบแฟกทอเรียล การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบง่ายและสหสัมพันธ์ การถดถอยแบบพหุ  การถดถอยแบบไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส าหรับข้อมูลทางชีววิทยา 

01422451 การวิเคราะห์การถดถอยประยุกต์ (Applied Regression Analysis) 3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย  การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์
ความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยแบบไม่เชิงเส้น การเลือกตัวแบบการถดถอย 

01422456 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งกลุ่ม (Categorical Data Analysis) 3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 เทคนิคทางสถิติส าหรับข้อมูลแบ่งกลุ่ม ภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบและตัววัด ความเกี่ยวข้อง
ส าหรับตารางแจกแจงสองทาง การพรรณนาและการอนุมานโดยใช้สัดส่วนและอัตราส่วนคี่ตัวแบบบล็อกเชิง
เส้น ตัวแบบลอจิท และตัวแบบการถดถอยลอจิสติก 

01422462 หลักการวางแผนการทดลอง (Principles of Experimental Designs) 3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01422311 
 แนวความคิดพ้ืนฐานในการวางแผนการทดลอง ตรรกยะของการวิเคราะห์ ความแปรปรวน  
ผลกระทบเมื่อข้อสมมติของการวิเคราะห์ความแปรปรวนไม่เป็นจริง การวางแผนการทดลองแบบพ้ืนฐาน การ
ทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนแบบคอนฟาวด์  แผนแบบเศษส่วนแฟกทอเรียล แผนแบบสปลิตพลอต แผน
แบบสลับทรีตเมนต์ แผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ 

01422481 สถิติในการควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) 3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01422111 
 ปรัชญาเกี่ยวกับคุณภาพ วิธีทางกราฟส าหรับการควบคุมคุณภาพ ตัวแบบ ความน่าจะเป็นส าหรับ
การควบคุมคุณภาพ การอนุมานเกี่ยวกับคุณภาพของกระบวนการผลิต  การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ 
แผนภูมิควบคุม การวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการผลิต การสุ่มตัวอย่างเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ์ 
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สหกิจศึกษา (01449) 
 

01449390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  1(1-0)  
   (Cooperative Education Preparation) 
 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

01449490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)        6 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (02739) 
 

02739111** คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 (Computer and Information System) 
 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์  โครงสร้างและการท างาน
ของคอมพิวเตอร์ ระบบจ านวน ข้อมูลและระบบสารสนเทศ หลักการประมวลผลข้อมูล ภาษาคอมพิวเตอร์  
หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต 
สาระส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 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) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739111 
 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความรับผิดชอบ ทรัพย์สินทาง
ปัญญา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของพลเมือง กฎหมายเกี่ยวกับการท าธุรกิจ
บนอินเทอร์เน็ต การค้าระหว่างประเทศและระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ประเด็น
ทางกฎหมายและบริบททางสังคมเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
     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) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739111 
 เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ์ การแก้จุดบกพร่อง 
การทดสอบ การประมวลผลข้อมูล แถวล าดับ โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ตัวชี้  
 Techniques  for structure programming, Event-Driven programming, debugging, 
testing, data processing, array, subprogram and parameter, pointer.  
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02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ I   3(2-2-5) 
 (Computer Programming I) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง แถวล าดับหลายมิติ สายอักขระ ระเบียน เซต โปรแกรม
ย่อย และพารามิเตอร์ ตัวชี้ แฟ้มข้อมูล ขั้นตอนวิธีส าหรับการค้นเชิงเส้นและทวิภาค การเรียงล าดับ  
 Principles of structure programming, multidimensional arrays, string, record, set, 
subprograms and parameters, pointer, file, algorithms for linear search and binary search, 
sorting. 
 

02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ II  3(2-2-5) 
 (Computer Programming II) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 แนวคิดเกี่ยวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทักษะที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต ์การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง และการประยุกต์ใช้งาน 
 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) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษา
เชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ ลักษณะประจ าและพฤติกรรมของวัตถุ  คลาส การสืบทอด แถวล าดับ การน า
ส่วนประกอบของซอฟต์แวร์กลับมาใช้อีก กราฟิก การสร้างและการจัดด าเนินการ  โครงสร้างข้อมูลพลวัต 
 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 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 (Electronic Commerce) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739111 
 แนวคิดพ้ืนฐานของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล
ยุทธ์ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์ ระบบรักษาความปลอดภัย  
แนวโน้มของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กรณีศึกษา 
 
 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. 
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02739231** โครงสร้างข้อมูล  3(3-0-6) 
 (Data Structure) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง โครงสร้างข้อมูล แถวล าดับ ระเบียน กองเรียงทับซ้อน 
แถวคอย รายการโยง ต้นไม้ และกราฟ เทคนิคการเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้ม 
 Principles of structure programming; data structures array, record, stack, queue, 
linked list, tree and graphs, techniques for sorting and searching, file organization.   
 

02739241** เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 
 (Internet Technology) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 อินเทอร์เน็ตและการบริการสารสนเทศ เวิลด์ไวด์เว็บ สถาปัตยกรรมข้อมูล ระดับความปลอดภัย
ของข้อมูลบนเครือข่ายและช่องโหว่  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไร้สายและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล การประยุกต์งานบนอินเทอร์เน็ต  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในอนาคต 
 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 การจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Computer Organization and Architecture) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดองค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ซีพียู เรจิสเตอร์  หน่วย
ค านวณและตรรกะ หน่วยควบคุม การแทนข้อมูลและค าสั่งในเครื่อง วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า
เสมือน หน่วยความจ าแคช สถาปัตยกรรมรับเข้าและส่งออก การประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบ
สายท่อ 
 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.  
02739322 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  3(3-0-6) 
 (Management Information System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 บทบาทและความส าคัญของระบบสารสนเทศต่อการจัดการและการตัดสินใจ  การประยุกต์
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ การบริหารและ
การวางแผนในองค์การ  
 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. 
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02739323** การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information System Analysis and Design) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 ขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ วงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ 
การก าหนดความต้องการ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินใจและต้นไม้การตัดสินใจ การออกแบบระบบ
สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  การออกแบบกระบวนงาน การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบ
ฐานข้อมูล การออกแบบการจัดการโครงการ การท าเอกสาร การท าให้เกิดผลและการประเมินผล การบูรณา
การและพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน  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 การออกแบบและการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3(3-0-6) 
 (Electronic Commerce Design and Development) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739241 
 องค์ประกอบพ้ืนฐานและโครงสร้างของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตและเอ็กซ์ทราเน็ต  
การออกแบบการต่อประสานกับผู้ใช้  การออกแบบและพัฒนาที่อยู่เว็บ  ระบบความปลอดภัย  ระบบการ
จ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การโปรแกรมบนเว็บ การท าให้เกิดผลและการประเมินผลของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  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. 
 
02739341**การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Business Programming) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211  
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ สภาวะแวดล้อมของธุรกิจ รายการข้อมูลธุรกิจ การ
ประยุกต์ทางการบัญชี ระบบข่าวสารทางบัญชี การจ่ายเงินเดือน บัญชีรายจ่าย บัญชีรายรับ การแจ้งหนี้สิน 
บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบสั่งของ การควบคุมสินค้าคงคลังและการ
คาดคะเน    การจัดซื้อ การวิเคราะห์การขาย การประยุกต์กับงานธุรกิจและงานธนาคาร  การสื่อสารระหว่าง
ระบบ การเขียนสคริปต์ บูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี ประเด็นด้านอ่ืนๆ 
 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.    
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02739342** คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับงานสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Computer Graphic Applications for Information) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211       
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก  ระบบภาพกราฟิกส์  การแสดงภาพกราฟิกส์เชิง
โต้ตอบ  การออกแบบแรสเตอร์และเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้ภาพกราฟิกส์ในงานสารสนเทศ 
 Introduction to computer graphic, graphic systems, interactive graphics, raster and 
vector design, application of graphic in  information system. 
 

02739343** ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว  3(3-0-6) 
 (Three-Dimensional Images and Animations) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211  
 การท าภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การสร้างสตอรีบอร์ดและแบบจ าลอง การสร้างเท็กซ์
เจอร์ให้แก่วัตถุ  การใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 
 Construction of three-dimensional images and animations, story board and 
modeling creation, object texture creation, three-dimensional image and animation 
applications. 
 
02739344** เทคโนโลยีสื่อผสม  3(3-0-6) 
 (Multimedia Technology)      
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211   
 ระบบสื่อผสม  โครงสร้างและส่วนประกอบ   การสร้างภาพ  ข้อความหลายมิติ  สื่อหลายมิติ สื่อ
ในการน าเสนอ ตัวอักษร กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน์ การน าเสนอโดยใช้สื่อผสม เทคโนโลยีระบบ
สื่อผสม 
 Multimedia systems, components and structure; image creations; hypertext, 
hypermedia, presentation media, text, graphic, animation, audio, video; multimedia 
presentation; multimedia system technology. 
 

02739345* การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  3(3-0-6) 
 (Application Development for Mobile Devices) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจ ากัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้
ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนต่อประสานระบบส าหรับ
โปรแกรมประยุกต์ หน่วยความจ าและบันทึกข้อมูล การสื่อสารกับระบบภายนอก การจ าลองเพ่ือทดสอบและ
แก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อค านึงถึงด้านความมั่นคง  
 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. 
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02739346* การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางท าการ  3(3-0-6) 
 (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 ตารางท าการ  การน าเข้าข้อมูล  การจัดการข้อมูล  ฟังก์ชั่น  แผนภูมิและหน่วยการแสดงผล
กราฟิก  การวิเคราะห์ข้อมูล การโปรแกรมมาโคร 
 Spreadsheet, data input, data management,  functions,  chart and graphic 
displays,  data analysis,  macros programming. 
 
02739351** การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 (Data Communication and  Computer Network) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบของการติดต่อสื่อสารข้อมูล ชนิดของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ ระเบียบวิธีการเครือข่าย มาตรฐานของเครือข่าย การวางแผนและการ
ออกแบบระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลในชั้นของการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด ระดับชั้นของการควบคุม 
การควบคุมการเชื่อมโยงระดับกายภาพ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล วิธีการระบุและสลับเส้นทาง  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)  
              วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 พ้ืนฐานด้านความมั่นคงของเครือข่ายและสารสนเทศ  การวิเคราะห์รูปแบบภัยคุกคาม           
การโจมตีและการป้องกันช่องโหว่ นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ตัวตน            
การประกันสารสนเทศ ระบบความมั่นคง การบริการความมั่นคง การวิเคราะห์การประกันสารสนเทศ               
การกู้ระบบกลับคืน  
 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.  
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02739421**วิศวกรรมซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
 (Software  Engineering) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 เทคนิคของการออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมส าหรับการรักษาความ
ปลอดภัย การเวียนใช้ การบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ การจัดท าเอกสารประกอบ การตรวจสอบความถูกต้อง 
ข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การประมาณค่าใช้จ่าย การทดสอบและประเมิน
คุณภาพ 
 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** ระบบฐานข้อมูล  3(3-0-6) 
              (Database System) 
               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 แนวคิดเก่ียวกับฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ความเป็นอิสระของข้อมูล ความเชื่อถือได้
และบูรณภาพ การจัดองค์การเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เค้าร่างและเค้าร่างย่อย  ตัวแบบเชิงล าดับชั้น เชิง
ข่ายงานและเชิงสัมพันธ์ บรรทัดฐานข้อมูล ภาษานิยามข้อมูล ภาษาท่ีใช้สืบค้นฐานข้อมูล สภาพแวดล้อมในการ
จัดการฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ 
  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** การสืบค้นสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information Retrieval) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับระบบสืบค้นสารสนเทศ หลักการค้นคืน การด าเนินการแบบบูล 
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ พี-นอร์ม การจ าลองแบบเบเซียนและปริภูมิเวกเตอร์ การวิเคราะห์ข้อความและการท า
ดัชนีแบบอัตโนมัติ มาตรฐานส าหรับก าหนดการวางข้อความด้วยภาษาเอสจีเอ็มแอล และภาษาเอชทีเอ็มแอล 
การจัดรูปแบบข้อค าถามอัตโนมัติ เทคนิคของการเรียนรู้และการจัดรูปแบบเหมาะที่สุดระหว่างระบบและผู้ใช้  
การค้นคืนสารสนเทศแบบไฮเปอร์เท็กซ์  
 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 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ  3(3-0-6) 
 (Object Oriented Analysis and Design) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739214  
 แนวคิดพ้ืนฐานของตัวแบบเชิงวัตถุ วัฏจักรชีวิตการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์เชิงวัตถุ การสร้าง
แผนภาพ  การใช้เคส  แผนภาพคลาส  การออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกต์ใช้งานเชิงวัตถุ 
 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) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 การจัดการวัตถุ การจัดการสถานะ การแสดงความสัมพันธ์  การออกรายงานเตือน รายงาน
เหตุการณ์ การควบคุมล็อก การลองตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการการทดสอบ 
 Object management, state management, relationship presentation, alarm 
reporting, log control, security audit trial, test management. 
 

02739426**อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 (Human - Computer Interaction) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739323 
           หลักการและส่วนประกอบของอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ กระบวนการออกแบบ 
ตัวแบบของผู้ใช้ในการออกแบบ การวิเคราะห์งาน การออกแบบสนทนาโต้ตอบ ปัจจัยด้านมนุษย์และ
ความสามารถในการเข้าถึง  การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มี
ประสิทธิภาพตัวแบบของระบบ เทคโนโลยีทันสมัย การสนับสนุนการท าให้เกิดผล การประเมินผลกรุ๊ปแวร์   
การวิเคราะห์ประเด็นเก่ียวกับอันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 
 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. 
 
02739427**การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 (Computer Games Design and Development) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมส์คอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบเกมส์ กระบวนการในการออกแบบ
และพัฒนาเกมส์ การสร้างเกมส์ที่เล่นบนไมโครคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต การสร้างเอกสาร 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. 
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02739428 การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล  3(3-0-6) 
 (Digital Signal and Image Processing) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 เทคนิคการประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล รูปแบบแฟ้มข้อมูลภาพดิจิทัล การปรับแต่งภาพ 
การบีบอัดภาพและการรับรู้ภาพ  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)           
ทรัพยากรองค์กร 
(Business Process Design and Enterprise Resource Planning System Development) 
แนวคิดและการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ   การสร้างมูลค่าทางธุรกิจด้วยสารสนเทศ  การบริหารธุรกิจ
อย่างชาญฉลาด  การพัฒนา กรอบงานและสถาปัตยกรรม การสร้างตัวแบบ การวิเคราะห์  การท าให้เกิดผล
และ ผลกระทบของการวางแผนด้านทรัพยากรองค์กรในองค์กร  กรณีศึกษาและแนวโน้มเทคโนโลยี 
 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. 
 

02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ  3(3-0-6) 
 (Operating System and  System Software) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ระบบ โครงสร้างระบบปฏิบัติการ การจัดการ
กระบวนการ การจัดก าหนดการกระบวนการ การติดต่อสื่อสารด้วยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการ
หน่วยความจ า และหน่วยความจ ารอง ความจ าเสมือน ความปลอดภัย การป้องกัน รับเข้า/ส่งออก การจัดสรร
ทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร์ การติดตาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจายและเครือข่าย แนวโน้มของ
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ 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. 
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02739432** ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(3-0-6)  
 (Decision Support System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธ์ของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร โครงสร้างของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบและ
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบ กระบวนการการพัฒนาระบบ และการประยุกต์ใช้ 
 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 ระบบผู้เชี่ยวชาญ  3(3-0-6) 
 (Expert System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 ส่วนประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การวินิจฉัยปัญหา การวางแผนและการ
ควบคุม การแทนความรู้ ฐานความรู้ การเสาะหาความรู้ ความไม่แน่นอนของกลไกตัดสินใจ ระบบอิงกฎเกณฑ์
และระบบอิงกรอบ การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ กรณีศึกษาด้านการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ   
 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. 
 

02739434 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Artificial Intelligence) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการของปัญญาประดิษฐ์โดยคอมพิวเตอร์ การ
แทนความรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหา วิธีการค้นหา ขั้นตอน ตรรกศาสตร์คลุมเครือ ภาษาธรรมชาติ 
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบผู้ เชี่ยวชาญ การเล่นเกม การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ปัญญาประดษิฐ์  
 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. 
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02739435* เทคโนโลยีเหมืองข้อมูลและการประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Data Mining Technologies and Applications) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 ทฤษฎีของการค้นพบความรู้และการท าเหมืองข้อมูล ระเบียบวิธีการท าเหมืองข้อมูล ต้นไม้             
ถถถุุการตัดสินใจ  กฎการจ าแนก  การสร้างตัวแบบทางสถิติ  กฎความสัมพันธ์กัน  การจัด เข้ากลุ่ม  
กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ 
 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* การจัดการความรู้  3(3-0-6) 
 (Knowledge Management) 
 กระบวนการจัดการความรู้ การก าหนดความรู้ แหล่งความรู้ การให้ได้มาซึ่งความรู้ การพัฒนา
ความรู้ใหม่  การบูรณาการความรู้  การถ่ายทอดการพัฒนาความรู้ใหม่ การจัดการความรู้เพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะกิจ 
 Process of knowledge management, determination of knowledge, source, 
acquisition, integration, transmission of knowledge, development of new knowledge, 
knowledge management for special objectives 
 

02739442** ระบบส านักงานอัตโนมัติ  3(3-0-6) 
 (Office Automation System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739211 
 ระบบส านักงานกับการจัดการองค์การ การใช้นวัตกรรมในการประมวลผลข้อมูล การประมวลผล
ค าและภาพ การสื่อสารในส านักงาน การผลิตภาพในส านักงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลและการน ามาใช้ การ
ออกแบบระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาองค์การในรูปแบบใหม่ การดูแลองค์การและประสิทธิผล
ขององค์การสมัยใหม่ การประยุกต์การประมวลผลค า ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบส านักงาน
เบ็ดเสร็จ การพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุน   
 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.    
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02739443**ระบบส่ือประสม  3(3-0-6) 
  (Multimedia System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสื่อประสม วิทยาการและจิตวิทยาของการสื่อสารด้วยการมองเห็น
และการได้ยินเสียง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบสื่อประสม การพัฒนาและทฤษฎีการ
สื่อสารบนพ้ืนฐานการใช้สื่อประสม การออกแบบระบบสื่อประสม วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการบริหารจัดการ
บนระบบสื่อประสม  กฎหมายและสังคมส าหรับระบบสื่อประสม  
 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** ระบบสารสนเทศส านักงาน  3(3-0-6) 
 (Office Information System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231  
 หน้าที่และการจัดการส านักงาน  ลักษณะของส านักงาน  การประมวลผลสารสนเทศส านักงาน  
อุปกรณ์และเทคโนโลยีส านักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ในส านักงาน ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศส านักงาน 
ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายในการจัดท าระบบสารสนเทศส านักงาน  แนวโน้มของเทคโนโลยีส านักงาน 
 
 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) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 บทบาทและความส าคัญของระบบสารสนเทศทางการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
จัดการองค์การและระบบการประมวลผลสารสนเทศทางการเงิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การการเงิน  การวิเคราะห์ การออกแบบ และการควบคุมระบบประมวลผลข้อมูลทางการเงิน การจัดท า
รายงานและการประเมินผลระบบ  แนวโน้มของระบบสารสนเทศทางการเงิน  
 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.  
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02739446** ระบบสารสนเทศทางการผลิต  3(3-0-6) 
 (Manufacturing Information System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการด าเนินงานในองค์การที่ท าการผลิต และให้บริการระบบสารสนเทศ
ทางการผลิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วางแผนการผลิต การด าเนินการและควบคุมการผลิต 
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) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสร้างและส่วนย่อยของระบบบัญชี
ตามความต้องการของธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ และการเลือกใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดท ารายงานเพ่ือการควบคุม
และตัดสินใจของระบบงานในองค์การธุรกิจ 
 
 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 ตัววัดซอฟต์แวร์  3(3-0-6) 
 (Software Metrics) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739323 
 แนวคิดเกี่ยวกับตัววัดซอฟต์แวร์ วิธีการวัดและการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ  ตัวแบบผลผลิต
และการวัด ตัววัดคุณภาพ การจัดการทรัพยากรและภารกิจด้วยตัววัด การประมาณค่าใช้จ่าย การจัดท าแผน
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 การจ าลองแบบและการสร้างแบบจ าลอง  3(3-0-6) 
 (Simulation and Modeling) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739231 
 เทคนิคการจ าลองแบบ การจ าลองแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง ทฤษฎีแถวคอย 
กระบวนการรสโตคาสติคโพรเซส การออกแบบการทดลองการจ าลองแบบ การวิเคราะห์ผลการจ าลองแบบ 
ความแม่นของแบบจ าลองและผลลัพธ์ 
Simulation techniques, continuous and discrete simulation models, queuing theory, 
stochastic process, designing simulation experiments, analysis of simulation results, accuracy 
of model and results. 
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02739451 การบริหารเครือข่าย  3(3-0-6) 
 (Network Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739351 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่าย โครงสร้างและการท างานของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรับ-
ให้บริการ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  โพรโทคอลของเครือข่าย การติดตั้งเครือข่าย  การแบ่งปันทรัพยากรและ
การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การบริหารเครือข่าย การจัดสภาวะแวดล้อมให้เครื่องบริการ  การ
บ ารุงรักษาเครือข่าย 
 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. 
 

02739452**การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information Technology Management) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739351 
 ความหมายและส่วนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กล
ยุทธ์และการจัดการสารสนเทศในองค์การ การจัดการสถาปัตยกรรมข้อมูล   การพัฒนาและการบ ารุงรักษา
ระบบ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศของการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิด
การท างานเป็นทีม บริบทองค์กร การจัดการบริการ การบริหารจัดการโดเมนและกิจกรรมในองค์กร 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 ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 (Information System for Communication) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739351 
 ระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศแบบกระจาย เครื่องมือระบบการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร 
เครือข่ายและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถานีงาน ส่วนต่อประสานข่ายงานบริเวณเฉพาะที่  ฐานข้อมูลของ
เครือข่ายการสื่อสาร การอัตโนมัติส านักงานและเครือข่ายในองค์การ เทคโนโลยีการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตและ
เอ็กซ์ทราเน็ต 
 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. 
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02739454 การบริการเครือข่ายใยแมงมุม  3(3-0-6) 
 (WWW Server System) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739351 
 เวิลด์ไวด์เว็บ โปรแกรมค้นผ่านเว็บ การพัฒนาและการติดตั้งตัวบริการเว็บ ระบบความปลอดภัย
ของเว็บ  ฐานข้อมูลเว็บ  การให้บริการของตัวบริการเว็บ  การบ ารุงรักษาเว็บ กรณีศึกษา 
 World wide web, web browser, web server installation and development, web 
security systems, web database, web server services, web maintenance, case studies.  
02739455 การให้บริการสารสนเทศในอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต  3(3-0-6) 
 (Internet Information Services and Intranet) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739351 
 การให้บริการในอินเทอร์เน็ต  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  โพรโทคอลของการถ่ายโอนแฟ้ม โกเฟอร์ 
การติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการของเวิล์ดไวด์เว็บ เอ็กซ์ทราเน็ต 
 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) 
 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 02739351 
 ลักษณะทั่วไปของการประมวลผลแบบกระจาย การออกแบบ การติดต่อสื่อสารระหว่างโปรเซส
ในเครือข่าย การบริการแฟ้มข้อมูล การบริการชื่อ เวลาที่สอดคล้องในการประมวลผลแบบกระจาย การท าซ้ า
ข้อมูล การควบคุมภาวการณ์ใช้งานพร้อมกัน การกู้คืนและการทนทานต่อความผิดพลาด ระบบความมั่นคงของ
ข้อมูล 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) 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมฝึกปฏิบัติทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 Presentation and discussion or current interesting topics in information 
technology and workshop. 
 

02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II   1 
 (Workshop in Information Technology II) 
 สัมมนาและฝึกปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 
 Seminar  and workshop in Advanced Information Technology. 
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02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 
 (Select Topic in Information Technology) 
 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี หัวข้อเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 Selected topics in information technology at the bachelor’s degree level. Topics 
are subject to change each semester. 
 

02739497 สัมมนา   1 
 (Seminar) 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี 
 Presentation and discussion on current interesting topics in information 
technology at the bachelor’s degree level. 
 

02739498 ปัญหาพิเศษ          1-3 
 (Special Problems) 
 การศึกษาค้นคว้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in information technology at the bachelor’s degree level and 
complied into a written report. 
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สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (01401) 
 

01401114  พฤกษศาสตร์ทั่วไป (General Botany)                    3(2-3-6) 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา  กายวิภาควิทยา  สรีรวิทยา  นิเวศวิทยา  การจัดหมวดหมู่  
และวิวัฒนาการ  การใช้ประโยชน์จากพืช 
 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 ระบบการจ าแนก การตั้งชื่อ การระบุชื่อลักษณะทางอนุกรม 
วิธาน  การกระจายพันธุ์  และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ  มีการศึกษานอกสถานที่ 
Plants diversity, classification system, nomenclature, identification, taxonomic characters, 
distribution and physiology. Field trip required. 
 

01401351  สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืช (Introductory Plant Physiology)  3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01401114 และ 01403221 
 ความรู้เบื้องต้นทางสรีรวิทยาของพืชที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและการเจริญ เมแทบอลิซึม 
ความสัมพันธ์ของน้ ากับพืชและธาตุอาหาร 
 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  
 ลักษณะภายในของเซลล์และเนื้อเยื่อพืช พัฒนาการ วิวัฒนาการของการเจริญของโครงสร้างพืช
ชั้นสูง 
 Internal structure of plant cell and tissue, ontogeny and evolutionary 
gevelopment of structural feature of higher plants. 
 

01401414 ชีววิทยาเมล็ดพันธุ์ (Seed Biology)      3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01401114  
 กระบวนการสืบพันธุ์ การพัฒนาของเมล็ดและกระบวนการทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้อง นิเวสวิทยา 
การจ าแนกเมล็ดพันธุ์ มีการศึกษษนอกสถานที่  
 Reproductive processes, seed development and associatrd physiological 
processes, ecology and classification of seed. Field trip required. 
 
01401423 เฟิร์น (Ferns)        3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน : 01401114 
 สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การจ าแนกและวิวัฒนาการของเฟิร์น ตลอดทั้งความส าคัญทางด้าน
เศรษฐกิจ  มีการศึกษานอกสถานที ่
 Morphology, ecology, classification and evolution of ferns. Economic significance. 
Field trip required. 
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01401442  พรรณไม้น้้า (Aquatic Plants)      3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01401114 
 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  นิเวศวิทยา  การจ าแนกและความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจของพรรณ
ไม้น้ า  มีการศึกษานอกสถานที ่
 Botanical structure, ecology, classification ans economic significance of aquatic 
plants. Field trip required. 
 

01401456  การตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อมเครียด  
 (Plant response to Environmental Stress)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01401351 
 ผลของของสภาพเครียดจจกแอกทีฟออกซิเจน การขาดออกซิเจนและธาตุอาหาร น้ า อุณหภูมิ 
รังสี สารเคมี สารพิษในสิ่งแวดล้อม ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความเค็ม และสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนต่อการเติบโต
และการเจริญของพืช กลไกการปรับตัวของพืชต่อสภาพแวดล้อมเครียด 
 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  พฤกษศาสตร์ภาคสนาม (Field Botany)     3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01401114 
 การส ารวจและวิเคราะห์สังคมพืช โดยเน้นความสัมพันธ์ทางสรีรวิทยา และ นิเวศวิทยา การ
จัดการ มีการศึกษานอกสถานที ่
 Survey and analysis of vegetation with the emphasis on physiologicalabd 
ecological relationship. Plant management. Field trip required. 
01401462  พฤกษ์เศรษฐกิจ (Economic Botany)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01401114 
 ประวัติ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  การกระจายทางภูมิศาสตร์  การผลิตและความส าคัญทาง
เศรษฐกิจของพืชคาร์โบไฮเดรต  พืชโปรตีน  พืชน้ ามัน  พืชเส้นใย  พืชให้สี  พืชเครื่องดื่ม  พืชสมุนไพรและ
เครื่องเทศ  พืชสวนและป่าไม้เศรษฐกิจ  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 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  ระเบียบวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(1-6-6) 
 (Methodology in Plant Tissue Culture) 
 พ้ืนฐาน  :  01401351   
 หลักการและวิธีการปฏิบัติของการเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะพืช 
 Principle and methodology in plant cell, tissue and organ culture. 
 

01401496  เรื่องเฉพาะทางพฤกษศาสตร์ (Selected Topics in Botany)   3(3-0-6) 
 เรื่องเฉพาะทางพฤกษศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา 
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 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 เรียนพร้อมกับ 01403224 
 โครงสร้าง สมบัติ แหล่งก าเนิดและความส าคัญของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก  ลิพิด 
เอนไซม์ และสารประกอบอื่นๆ ที่มีความส าคัญทางชีวเคมี รวมทั้งบทน าเกี่ยวกับเมแทบอลิซึมทั่วไป และเรื่องที่
มีความส าคัญต่อชีวเคมี เช่น บัฟเฟอร์ และวิธีการศึกษาเกี่ยวกับสารทางชีวเคมี 
 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 หรือเรียนพร้อมกัน 
 เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์  โครงสร้างและหน้าที่ของน้ าในกระบวนการทางชีวเคมีในเซลล์ 
สารละลายบัฟเฟอร์ โครงสร้าง สมบัติหน้าที่ของคาร์โบไฮเดรท โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด เอนไซม์ และโค
เอนไซม์และการประยุกต ์
 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 หรือเรียนพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการเรื่องพีเอชและบัฟเฟอร์ สเปกโทรโฟโตเมตรี  การจ าลองโครงสร้างของชีวโมเลกุล 
สมบัติทางกายภาพและเคมี และการวิเคราะห์ ชีวโมเลกุล กิจกรรม เอนไซม์ เทคนิค -  โครมาโทกราฟี 
 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  
 ธรรมชาติของเอนไซม์และการเร่งปฏิกิริยาโดยเอนไซม์ เมแทบอลิซึม และชีวพลังงาน วิถีการท า
ให้แตกสลายและชีวสังเคราะห์ของสารชีวโมเลกุล ชีวสังเคราะห์ของสารประกอบพลังงานสูงและการสังเคราะห์
ด้วยแสง การหาล าดับของดีเอ็นเอ และการควบคุมการแสดงออกของยีนในโพรแคริโอต 
 
 
 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. 
 
 
 
 



 

446 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

01402441 วิทยาเอนไซม์ (Enzymology)       3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01402313 
 โครงสร้างและหน้าที่ของเอนไซม์ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ กลไกปฏิกิริยาของเอนไซม์ ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาชีวภาพที่ไม่ใช่โปรตีน การประยุกต์เอนไซม์  
 Enzyme structure and function, enzyme kinetics, enzymatic reaction mechanisms, 
non-protein biocatalysts, applications of enzymes. 
 

01402451 ชีวเคมีของมนุษย์ (Human Biochemistry)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01402313 
 องค์ประกอบ 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 
 โครงสร้างและหน้าที่ของออร์แกเนลล์พืช โครงสร้าง สมบัติ และหน้าที่ทางชีวภาพของผนังเซลล์
พืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การหายใจภายใต้แสง เมแทบอลิซึมของคาร์โบ -  ไฮเดรท และลิพิด การตรึง
ไนโตรเจน ไฟโตฮอร์โมน และตัวควบคุมการเจริญเติบโต รงควัตถุของพืช และเมแทบอไลท์ทุติยภูมิ 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. 
 
 

01402471 ชีวเคมีโภชนาการ (Nutritional Biochemistry)    3(3-0-6)   
 พ้ืนฐาน  :  01402313 
 เมแทบอลิซึม ความต้องการ การขาด การดูดซึม การล าเลียง และการขับถ่ายของสารอาหารหลัก 
วิตามินและแร่ธาตุที่จ าเป็น ความต้องการโภชนาการในภาวะพิเศษ  และการประยุกต์ทางอาหารและยา 
 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**เคมีทั่วไป (General Chemistry)  4(4-0-8)
 อะตอมและโครงสร้างอะตอม  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  แก๊ส  ของเหลว  
ของแข็ง  สารละลาย  อุณหพลศาสตร์  จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  อิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็น
ไอออน  กรดและเบส  สมดุลของไอออน  เคมีไฟฟ้า   
 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   เคมีทั่วไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry)  1(0-3-2) 
พื้นฐาน :01403111  หรือพร้อมกับปฏิบัติการส าหรับวิชาเคมีทั่วไป  
 Laboratory work for General Chemistry. 

01403113**เคมีทั่วไป I (General Chemistry I)  3(3-0-6) 

 อะตอมและโครงสร้าง  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  แก๊ส   ของเหลว  ของแข็ง  
สารละลาย  อิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็นไอออน  อุณหพลศาสตร์  สมดุลเคมี   
 Atoms and their structures, periodic system, chemical bonds, chemical reactions, 
gases, liquids, solids, solutions, electrolytes and their ionization, thermodynamics, chemical 
equilibria. 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป  1(0-3-2)
 (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)  
 พ้ืนฐาน :01403117  หรือพร้อมกับปฏิบัติการส าหรับวิชาหลักมูลเคมีทั่วไป  
 Laboratory work for Fundamentals of General Chemistry. 

01403115** เคมีทั่วไป II (General Chemistry II)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403113 
 จลนพลศาสตร์เคมี   กรดและเบส   สมดุลของไอออน   เคมีไฟฟ้า   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ   
ธาตุแทรนซิชัน  สารประกอบ  เคมีโคออร์ดิเนชัน  เคมีนิวเคลียร์  เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  
 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 หลักมูลเคมีทั่วไป (Fundamentals of General Chemistry)  3(3-0-6)
 โครงสร้างอะตอม   ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก   พันธะเคมี  ปริมาณสัมพันธ์   
แก๊ส   ของเหลว   ของแข็ง   สารละลาย   จลนพลศาสตร์เคมี   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 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน (Basic Chemistry Laboratory)  1(0-3-2)
 พ้ืนฐาน :01403115  หรือพร้อมกับปฏิบัติการส าหรับวิชาเคมีทั่วไป I  และเคมีทั่วไป II
 Laboratory work for General Chemistry I and General Chemistry II. 

01403134**เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน (Basic Analytical Chemistry)  5(3-6-9)
 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115  
 บทบาทของเคมีวิเคราะห์   สารละลายและหน่วยความเข้มข้น   แนวคิดของสมดุลเคมีในระบบ
วิเคราะห์   ระดับขั้นการแตกตัวของอิเล็กโทรไลต์อ่อน     การหาค่าคงตัวการแตกตัวเป็นไอออน     แบบแผน
ของการแยกและการระบุชนิดของแคตไอออนและแอนไอออนอนินทรีย์    การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก   การ
วิเคราะห์โดยการไทเทรต   การไทเทรตกรด-เบส   การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน    การไทเทรตโดยการเกิด
สารเชิงซ้อน    การไทเทรตรีดอกซ์   สเปกโทรสโกปีแบบดูดกลืนเบื้องต้น    ปฏิบัติการทดลองคุณภาพ
วิเคราะห์กึ่งจุลภาคและปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี  
 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. 

01403221 เคมีอินทรีย ์(Organic Chemistry)  4(4-0-8)
 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115  หรือ  01403117  
 ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย์  การจ าแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย์  ปฏิกิริยาเคมีและกลไกของ
ปฏิกิริยา  สเทอริโอเคมี  เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน  แอลคิลเฮไลด์  แอโรแมติ กไฮโดรคาร์บอน  
การหาโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี   สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์   
อีเทอร์   สารประกอบฟีนอล   แอลดีไฮด์   คีโตน  กรดอินทรีย์  อนุพันธ์กรดอินทรีย์   เอมีนและสารประกอบ
ไนโตรเจนอ่ืนๆ   ลิพิด  คาร์โบไฮเดรต  กรดอะมิโน  โปรตีน  และกรดนิวคลีอิก 
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 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 เคมีอินทรีย์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry)  1(0-3-2)
 พ้ืนฐาน :01403221  หรือพร้อมกับปฏิบัติการส าหรับวิชาเคมีอินทรีย์  
 Laboratory work for Organic Chemistry. 

01403223**เคมีอินทรีย์ I  (Organic Chemistry I)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   และพร้อมกับ 01403225    
 ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย์  การจ าแนกประเภทของสารอินทรีย์  ปฏิกิริยาเคมีและกลไกพ้ืนฐานของ
สารประกอบ  สเทอริโอเคมี  เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคาร์บอน  แอลคิลเฮไลด์  คอนจูเกตไดอีน  
สารประกอบแอโรแมติก  การระบุโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์โดยวิธีทางสเปกโทรสโกปี 
 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**เคมีอินทรีย์ II (Organic Chemistry II)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403223  และ  01403225  และพร้อมกับ 01403226    
 สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์   แอลกอฮอล์   ฟีนอล   ไทออลอีเทอร์   ไทโอ
อีเทอร์   แอลดีไฮด์   คีโตน   กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์   เอมีน   เคมีของสารคาร์โบไฮเดรต   กรดอะมิโน   
เปปไทด์   โปรตีน   ลิพิด   กรดนิวคลิอิก   ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   และสารพอลิเมอร์สังเคราะห์  

 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* ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ I (Organic Chemistry Laboratory I)  1(0-3-2)
 พ้ืนฐาน :01403112 หรือ 01403118   และพร้อมกับ 01403223  
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาเคมีอินทรีย์ I  
 Laboratory work for Organic Chemistry I. 

01403226* ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ II (Organic Chemistry Laboratory II)  1(0-3-2)
 พ้ืนฐาน :01403225   และพร้อมกับ 01403224   
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาเคมีอินทรีย์ II  
 Laboratory work for Organic Chemistry II. 
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01403231 ปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical Quantitative Analysis)  2(2-0-4)
 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   
 หลักการและกระบวนการในการวิเคราะห์ทางเคมี   สถิติศาสตร์ในระเบียบวิธีวิเคราะห์   ทฤษฎี
ในปริมาณวิเคราะห์    การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก   การวิเคราะห์โดยการไทเทรต   การไทเทรตกรด-เบส   การ
ไทเทรตโดยการเกิดตะกอน   การไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซ้อน   การไทเทรตรีดอกซ์    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**ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะห์ทางเคมี   2(0-6-3)
 (Laboratory in Chemical Quantitative Analysis)  
 พ้ืนฐาน :01403112 หรือ 01403118   และ01403231 หรือพร้อมกัน หรือ 01403233 หรือ    
พร้อมกัน 

 เทคนิคและปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์ปริมาณทางเคมี   
 Techniques and experimental works in chemical quantitative analysis.  

01403233* หลักการของเคมีวิเคราะห์ (Principles of Analytical Chemistry)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403115   
 แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ทางเคมี  การจัดการข้อมูลเชิงสถิติ  สมดุลเคมีในคุณภาพและ
ปริมาณวิเคราะห์  การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก  การไทเทรตกรด -เบส  การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน  การ
ไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซ้อน  เคมีไฟฟ้าและการไทเทรตรีดอกซ์  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 เคมีเชิงฟิสิกส์ I (Physical Chemistry I)  4(3-3-8)
 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   และ   01417112  และ  01420111   
 แก๊ส  อุณหพลศาสตร์และการประยุกต์กับกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์  การแปรผันของ
ส่วนประกอบในระบบและในสมดุลเคมี  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. 
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01403243 เคมีเชิงฟิสิกส์ II (Physical Chemistry II)  4(3-3-8)
 พ้ืนฐาน :01403242 
 จลนพลศาสตร์เคมี  เคมีไฟฟ้า  เคมีที่พ้ืนผิว  และปฏิบัติการทดลอง  
 Chemical kinetics, electrochemistry, surface chemistry, and experiments. 

01403244 เคมีเชิงฟิสิกส์หลักมูล (Fundamental Physical Chemistry)  4(3-3-8)
 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   และ   01417112 หรือ 01417267    

 หลักอุณหพลศาสตร์ทางเคมี  จลนพลศาสตร์และกลไกของปฏิกิริยาเคมี  เคมีไฟฟ้า   และ
ปฏิบัติการทดลอง 

 Principles of chemical thermodynamics, kinetics and mechanism of chemical 
reactions, electrochemistry, and experiments. 

01403245 เคมีเชิงฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรเคมี  2(2-0-4)
 (Physical Chemistry for Chemical Engineers)   
 พ้ืนฐาน :01403117  และ  01417168   
 ทฤษฎีของโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และพันธะเคมี    การประยุกต์ในวิศวกรรมเคมี 
 Theories of electronic structure and chemical bonding,  applications to chemical 
engineering. 

01403291**เอกสารเคมี (Chemical Literature)  1(1-0-2) 
 แบบชนิดและทรัพยากรเอกสารเคมี  การก าหนดสารสนเทศที่ต้องการ  การเลือกแหล่ง
สารสนเทศเคมี    การค้นหาสารสนเทศเคมี  ฐานข้อมูลออนไลน์  โปรแกรมค้นหาบนเว็บ   การประเมินและ
การวิเคราะห์สารสนเทศ  การอ้างอิงเอกสาร  การเขียนรายงาน  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์  
 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 เคมีอนินทรีย์ I  (Inorganic Chemistry I)  4(4-0-8)
 พ้ืนฐาน :01403115  
 โครงสร้างอะตอม  สถานะอะตอมและสัญลักษณ์พจน์  สมมาตรและกลุ่มจุด  โมเลกุลโคเวเลนต์  
แรงเคมี  ของแข็งอนินทรีย์  เคมีของกรด-เบส  แผนภาพ ร.ค.ฟ. และการใช้ประโยชน์  เคมีของสารละลายที่ไม่
ใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย  สารอนินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็นโซ่ วง กรงตาข่าย  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. 
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01403313 เคมีอนินทรีย์ II (Inorganic Chemistry II)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403312  
 สมบัติของโลหะแทรนซิชัน  สารประกอบโคออร์ดิเนชัน  ไอโซเมอร์  สมบัติทางแม่เหล็ก  ทฤษฎี
เกี่ยวกับพันธะ  ปฏิกิริยาและอิเล็กทรอนิกสเปกตรัมของสารประกอบโคออร์ดิเนชัน  สารประกอบออร์แกโน
เมทัลลิก  การประยุกต์เคมีโคออร์ดิเนชัน  
 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 เคมีอินทรีย์ III (Organic Chemistry III)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403224  
 กลไกของปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์  ระเบียบวิธีก าหนดกลไกของปฏิกิริยา  กรดและเบส   ปฏิกิริยา
การแทนที่แบบนิวคลีโอฟิลิกและอิเล็กโทรฟิลิก   ปฏิกิริยาการเติมแบบนิวคลีโอฟิลิกและอิเล็กโทรฟิลิก   
ปฏิกิริยาการก าจัด   
 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  เคมีอินทรีย์ IV (Organic Chemistry IV)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403321  
 ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ  ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม่  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  การสังเคราะห์
สารประกอบอินทรีย์   ปฏิกิริยาเพริไซคลิก  
 Free-radical reactions, rearrangement reactions, oxidation and reduction 
reactions, synthesis of organic compounds, pericyclic reactions. 

01403323**ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ III (Organic Chemistry Laboratory III)  2(0-6-3)
 พ้ืนฐาน :01403224  และ  01403226   
 ปฏิบัติการเน้นเทคนิคขั้นสูง   การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน   การทดลองระดับ
จุลภาค  ปฏิกิริยาการสังเคราะห์หลายขั้นตอน  การระบุผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้  
 Laboratory work emphasizing on advanced techniques, practical application of 
apparatus and equipments, microscale experiments, multistep synthetic reactions, 
identificaiton of synthetic products. 

01403325**หลักมูลของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  3(3-0-6)
 (Fundamentals of Natural Products)  
 พ้ืนฐาน :01403221  หรือ  01403224    
 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   การตรวจหา   การแยก   การท าสารให้บริสุทธิ์   การวิเคราะห์
โครงสร้าง   ชีวสังเคราะห์   สมบัติและการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   
 Chemistry of natural products, detection, separation, purification, structure 
elucidation, biosynthesis, property and utilization of natural products. 
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01403331**การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ I (Instrumental Analysis I)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403231  หรือ  01403233  
 หลักการและเทคนิคของวิธีแยกสารทางเคมี  วิธีทางสเปกโทรสโกปีระดับโมเลกุลและอะตอม       
วิธีทางรังสีเอกซ์   
 Principles and techniques of chemical separation methods, molecular and atomic 
spectroscopic methods, x-ray methods. 

01403332 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ II (Instrumental Analysis II)  2(2-0-4)
 พ้ืนฐาน :01403331  
 หลักการและเทคนิคของวิธีวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า   วิธีทางเคมีรังสี   วิธีเชิงความร้อน 
 Principles and techniques of electroanalytical methods, radiochemical methods, 
thermal methods. 

01403333 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ   2(0-6-3)
 (Laboratory in Instrumental Analysis)   
 พ้ืนฐาน :01403232   และ   01403332 หรือพร้อมกับปฏิบัติการทดลองวิเคราะห์โดยเครื่องมือ
Experimental works in iInstrumental analysis. 

01403342 เคมีเชิงฟิสิกส์ III (Physical Chemistry III)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403243  และ  01417241   
 เคมีควอนตัม  ทฤษฎีของพันธะเคมี  และหัวข้อในเคมีเชิงฟิสิกส์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน 
 Quantum chemistry, theories of chemical bonding, and current topics of interest 
in physical chemistry. 

01403343 เคมีเชิงฟิสิกส์ IV (Physical Chemistry IV)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403342   
 กลศาสตร์สถิติ  หัวข้อในเคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูงที่น่าสนใจในปัจจุบัน  
 Statistical mechanics and current advanced topics of interest in physical 
chemistry. 

01403345 การจ าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมีและวิศวกรรมเคมี  3(2-3-6)
 (Computer Simulation in Chemistry and Chemical Engineering)   
 พ้ืนฐาน :01403343  หรือ  01403245  
 ทฤษฎีพันธะเคมี   ระเบียบวิธีเอมพิริคัล  เซมิเอมพิริกัลและนอนเอมพิริกัล  หลักการและการ
ประยุกต์ของทฤษฎีโครงสร้างอิเล็กตรอน   เทคนิคการจ าลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางเคมี
และวิศวกรรมเคมี   รวมทั้งโครงงานที่ก าหนด   
 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 กระบวนการผลิตสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  3(3-0-6)
 (Hydrocarbon Processing)  
 พ้ืนฐาน :01403224  
 องค์ประกอบของปิโตรเลียมและการจ าแนกประเภท   กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ   
กระบวนการกลั่นน้ ามัน   การแตกตัวและการรีฟอร์มด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา   การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์  มี
การศึกษานอกสถานที ่ 

 Composition and evaluation of petroleum, natural gas separation process, 
refinery process, catalytic cracking and reforming, production of synthetic fuels.  Field trip 
required. 

01403365 เคมีพอลิเมอร์ I (Polymer Chemistry I)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403224  และ  01403243   
 การสังเคราะห์  กลไก  จลนพลศาสตร์และอุณหพลศาสตร์ของการพอลิเมอไรซ์   กระบวนการ
การเกิดพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตกรรม  
 Synthesis, mechanism, kinetics and thermodynamics of polymerizations, 
polymerization and fabrication processes. 

01403412 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry Laboratory)  3(1-6-5)
 พ้ืนฐาน :01403313   
 การเตรียม  การวิเคราะห์ลักษณะ  และการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
สารประกอบอนินทรีย์ 
 Preparation, characterization and studies of physical and chemical properties of 
inorganic compounds. 

01403413 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอนินทรีย์  3(3-0-6)
 (Spectroscopy in Inorganic Chemistry)  
 พ้ืนฐาน :01403313  
 สเปกโทรสโกปีของการสั่น  การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์  เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรสโกปี  การ
เปล่งแสงและโอเจสเปกโทรสโกปี  นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี  อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
สเปกโทรสโกปี  จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน   
 Vibrational spectroscopy, x-ray diffraction, x-ray fluorescence spectroscopy, 
photoemission and auger spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, electron 
spin resonance spectroscopy, electron microscopy. 

01403414**เคมีอนินทรีย์ประยุกต์ (Applied Inorganic Chemistry)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115   
 การประยุกต์ใช้วัสดุอนินทรีย์ต่างๆ ในอุตสาหกรรม  แร่  ตัวเร่งปฏิกิริยา  เซรามิก  พอลิเมอร์ของ
สารโคออดิเนชัน  วัสดุนาโน  ซุบเปอร์โมเลกุล 
 Applications of inorganic materials in industry,  minerals,  catalysts,  ceramics,  
coordination polymers,  nanomaterials,  supermolecules. 
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01403421 สเปกโทรสโกปีของสารประกอบอินทรีย์   3(3-0-6) 
(Spectroscopy of Organic Compounds)   

 พ้ืนฐาน :01403224 
 

  การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า   จุดก าเนิดของสเปกตรัมโมเลกุล   อัลตราไวโอเล็ตสเปกโทรสโกปี   
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี   นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี   แมสสเปกโทรเมทรี    การหา
โครงสร้างและการวิเคราะห์สารประกอบอินทรีย์โดยระเบียบวิธีทางสเปกโทรสโกปี    พัฒนาการ
ทางสเปกโทรสโกปีและแมสสเปกโทรเมทรี 
 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 ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย์เบื้องต้น   3(3-0-6)
 (Introduction to Theoretical Organic Chemistry)  
 พ้ืนฐาน :01403322  

 พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล  ทฤษฎี
พันธะเวเลนซ์  ระเบียบวิธีการประมาณค่าออร์บิทัลเชิงโมเลกุล  ซอฟต์แวร์ส าหรับการค านวณทางเคมีอินทรีย์  
การตรวจหาสารมัธยันตร์ที่ว่องไว  การก าหนดกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  อิทธิพลของไอโซโทป หมู่แทนที่ 
ตัวท าละลาย กรดและเบส ที่มีต่ออัตราเร็วของปฏิกิริยา   
 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. 

01403423 การสังเคราะห์แบบใหม่และปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์  3(3-0-6)
 (Modern Systhesis and Reactions of Organic Compounds)  
 พ้ืนฐาน :01403322   
 ปฏิกิริยาและกลไก  การสร้างพันธะระหว่างคาร์บอนกับคาร์บอน  การวิเคราะห์โครงสร้างเพ่ือ
การสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างซับซ้อน  
 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   
 แนวคิดของการต่อประสานวิชาเคมีกับชีววิทยา   โครงสร้าง หน้าที่ และเคมีของชีวโมเลกุล (ดี
เอนเอ, อาร์เอนเอ และ โปรตีน)   ความรู้เบื้องต้นของเอนไซม์    วิธีของการศึกษาปฏิกิริยาของเอนไซม์   เคมี
ของเอนไซม์และโคเอนไซม์    การยับยั้งการท างานของเอนไซม์และบทบาทในเคมีทางยา    งานวิจัยที่ต่อ
ประสานวิชาเคมีกับชีววิทยาในปัจจุบัน 



 

456 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  
  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 เคมีอินทรีย์ประยุกต์ (Applied Organic Chemistry)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403322   
 ผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพ่ือประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ยารักษาโรค  สารปรุงแต่งอาหาร  ผงซักฟอก  
และอ่ืนๆ    
 Organic products for daily uses, drugs, food additives, detergents and others. 

01403426 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก (Heterocyclic Compounds)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403224    
 การสังเคราะห์และปฏิกิริยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดต่าง ๆ   
 Syntheses and reactions of heterocyclic compounds. 

01403431**การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  2(1-3-4)
 (Commercial Product Analysis)  
 พ้ืนฐาน :01403333   
 ความมุ่งหมายของการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์   สูตรผลิตภัณฑ์   การเตรียมตัวอย่าง   
การวัดทางกายภาพและทางเคมี  และปฏิบัติการทดลอง  
 Purposes of commercial product analysis, product formulation, sample 
treatment, physical and chemical measurements, and experimental works. 

01403432* หลักการประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์  1(1-0-2)
 (Principles of Quality Assurance in Analytical Laboratory)  
 พ้ืนฐาน :01403231  หรือ  01403233  
 ความตระหนักในคุณภาพ   เทคนิคทางสถิติ   การยืนยันความใช้ได้ของข้อมูล   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  และการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน   
 Basic concepts, physical and chemical properties and applications of 
nanomaterials. 
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01403443**โครงสร้างและสภาพไวปฏิกิริยาของซีโอไลต์  3(3-0-6)
 (Structure and Reactivity in Zeolites)  
 พ้ืนฐาน :01403242  หรือ  01403244  หรือ  01403245  
 โครงสร้างผลึก   โครงสร้างซีโอไลต์   ศึกษาสมบัติของซีโอไลต์และซีโอไทป์ด้วยระเบียบวิธีเชิง
โมเลกุล  การดูดซับบนซีโอไลต์  การเร่งปฏิกิริยาด้วยซีโอไลต์  การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นตั ว
แลกเปลี่ยนไอออน  ตะแกรงโมเลกุล  และตัวเร่งปฏิกิริยา 

 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 เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403221  หรือ  01403224  
 คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง   ภาวะอากาศเสียและน้ าเสีย   การเปลี่ยนแปลง
ทางเคมีในสิ่งแวดล้อมอันเนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ทางเกษตร ทางอุตสาหกรรม และทางสังคมของมนุษย์ 
 Quality of environment and factors affecting it, air and water pollution, chemical 
changes in the environment as affected by agricultural, industrial and social activities. 
 
01403465 เคมีพอลิเมอร์ II (Polymer Chemistry II)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน :01403365    
 การสังเคราะห์  สมบัติ  และการประยุกต์ของพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ  
 Synthesis, properties and applications of various polymers. 

01403496 เรื่องเฉพาะทางเคมี (Selected Topics in Chemistry)  3(3-0-6)
 เรื่องเฉพาะทางเคมีในระดับปริญญาตรี  หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 Selected topics in chemistry at the bachelor’s degree level. Topics are subject to 
change each semester. 

01403497 สัมมนา (Seminar)   1
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเคมีในระดับปริญญาตรี  
 Presentation and discussion on current interesting topics in chemistry at the 
bachelor’s degree level. 

01403498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)   1
 การศึกษาค้นคว้าทางเคมีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน   
 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)
โครงงานปฏิบัติการและวิจัยในสาขาต่างๆ ของเคมี  
 Practice and research project in various fields of chemistry. 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (01404, 01411) 
 

01404311 วิทยาศาสตร์ชีวกายภาพ (Biophysical Science)  3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01424111  และ  01420111 
 การประยุกต์หลักทางวิทยาศาสตร์กายภาพในการอธิบายระบบการท างานทางชีวภาพ 
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพและกายภาพ 

01404484 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)  3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01424111  และ  01420111 
 แหล่งก าเนิด  การแพร่กระจายและการแปลงรูปของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม  การประเมินความ
เป็นพิษเมแทบอลิซึม  และความเป็นพิษของสารมลพิษต่อสิ่งมีชีวิต  การป้องกันและบ าบัด 

01404496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป  3(3-0)
 (Selected Topics in General Science) 
 เรื่องท่ีน่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป  หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา 

01411221 อุตุนิยมวิทยาทั่วไป (General Meteorology)  3(3-0) 
 โครงสร้าง  ส่วนประกอบ  พลังงานและพฤติกรรมของบรรยากาศ  กระบวนการพ้ืนฐาน   
การอธิบายปรากฏการณ์ท่ัวไปและการหมุนเวียนของบรรยากาศ  มีการศึกษานอกสถานที่ 

01411131 ธรณีพลศาสตร์ (Geodynamics)  3(3-0) 
 ธรรมชาติและโครงสร้างของวัสดุที่เป็นองค์ประกอบของโลก  กระบวนการพลศาสตร์ท าให้เกิดภูมิ
ลักษณ์และโครงสร้างของผิวโลก  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
 
 



 

461 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (01416) 
 

01416311 หลักพันธุศาสตร์ (Principle of Genetics)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01424111 
 เซลล์และออร์แกแนลล์ที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์  การถ่ายทอดทางพันธุกรรมระหว่างไมโทซิส
และไมโอซิส  หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของเมลเดลและกฎความน่าจะเป็น  ภาคขยายของกฎเมลเดล  
สารพันธุกรรม  การจ าลองและการซ่อมแซม  การท างานของยีนและการควบคุมมิวเทชันของยีนและโครโมโซม  
พันธุศาสตร์ปริมาณและประชากร  พันธุกรรมนอกนิวเคลียส  พันธุศาสตร์วิวัฒนาการ 
 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 พันธุศาสตร์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Genetics)  1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน  :  01416311  หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชา 01416311 
 Laboratory for Principles of Genetics. 

01416421 พันธุศาสตร์มนุษย์ (Human Genetics)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01416311 
 การถ่ายทอดพันธุกรรมของมนุษย์ตามหลักเมนเดล หน้าที่และพฤติกรรมของยีนและโครโมโซม 
สาเหตุการท าให้ยีนปกติ วิธีการวินิจฉัย การบ าบัด และการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรม และการ
ประยุกต์ความรู้พันธุศาสตร์อิมมูโนโลยี พันธุศาสตร์โมเลกุล พันธุศาสตร์ของเซลล์ พันธุศาสตร์กับมะเร็ง มลพิษ
ของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ พันธุศาสตร์ประชากรและการวิวัฒนาการ เพ่ือความเข้าใจพันธุศาสตร์ของมนุษย์ 
 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 พันธุศาสตร์พืช (Plant Genetics)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01416311 
 หลักพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร์และการประยุกต์กับพืชชั้นสูง ทฤษฎีของความน่า  จะเป็น ลิงค์เกจ 
ความผันแปรของโครโมโซม การวิเคราะห์โพลีพลอยดีย์ การย้ายยีนที่ต้องประสงค์สู่พืชที่ต้องการปรับปรุง การ
เพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ การเปลี่ยนพันธุกรรมของเซลล์พืช 
 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. 
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01416423 พันธุศาสตร์สัตว์ (Animal  Genetics)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01416311 หรือพร้อมกัน 
 พ้ืนฐานการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและการประยุกต์เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สถิติ
และพันธุศาสตร์ประชากรที่ประยุกต์ใช้ในการวางแผนทดลองผสมพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ พันธุกรรมของ
ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ ลักษณะการเป็นโรคบางชนิดในสัตว์เลี้ยง ลักษณะด้านทานโรคการใช้
วิทยาการใหม่ ๆ เช่นเทคนิคในทางพันธุวิศวกรรมเพ่ือการปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ 
 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 พันธุศาสตร์ของเซลล์เบื้องต้น  (Introduction to Cytogenetics)  3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01416312 หรือพร้อมกัน 
 ชีววิทยาและพฤติกรรมของเซลล์ที่เก่ียวกับการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิต  ความแปรปรวนใน
หน่วยพันธุกรรม โครโมโซม และผลที่เกิดขึ้นต่อลักษณะทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  การ
ประยุกต์น าความรู้เหล่านี้ไปใช้ในด้านการแพทย์และการเกษตร ทั้งด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์  เทคนิค
เบื้องต้นในห้องปฏิบัติการของการศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ 
 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 พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น (Introductory Molecular Genetics)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01416311 
 โครงสร้างและหน้าที่ของสารพันธุกรรม โครงสร้างดีเอ็นเอ กลไกระดับเซลล์และระดับโมเลกุล   
อันเกี่ยวกับการเพ่ิมตัวเองของดีเอ็นเอ การรวมตัวกันใหม่ของสารพันธุกรรม การกลายพันธุ์ การซ่อมแซมดีเอ็น
เอ การลอกรหัส การแปลรหัส และรวมทั้งการควบคุมในขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ การอภิปรายถึงความก้าวหน้าใน
วิทยาการสาขานี ้
 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. 

01416454 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น (Introduction to Bioinformatics)  3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01416311 
 ฐานข้อมูลทางชีววิทยา การสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ ล าดับนิ
วคลีโอไทด์และล าดับกรดอะมิโน การเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์และล าดับกรดอะมิโน การท านายโครงสร้างของ
อาร์เอ็นเอและโปรตีน การท าเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์จีโนม 
 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. 
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01416456 พันธุวิศวกรรม I (Genetic Engineering I)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01416311 
 เทคนิคการโคลนยีน พาหะดีเอ็นเอ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ยีนที่โคลน การเพ่ิมปริมาณดี
เอ็นเอโดยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส การถ่ายยีนในพืชและสัตว์ หน้าที่ของยีนโดยท าให้เกิดการกลาย 
เครื่องหมายดีเอ็นเอ การประยุกต์ทางการเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์และสิ่งแวดล้อม 
 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  
 จีโนมของพืชและสัตว์ การวิเคราะห์จีโนม การสกัดดีเอ็นเอ และหลักการทั่วไปในการท างาน
เกี่ยวกับดีเอ็นเอ เทคนิคไฮบริไดเซซันและพีซีอาร์ หลักของเครื่องหมายทางดีเอ็นเอ เครื่องหมายดีเอ็นเอที่ใช้วิธี
ไฮบริไดเซซันและที่ใช้พีซีอาร์ เป็นพื้นฐาน การประยุกต์ใช้และการพิจารณาเลือกใช้เครื่องหมาย 
 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  หรอืพร้อมกัน  
 การแยกดีเอ็นเอทั้งหมดและพลาสมิด การตัดและเชื่อมดีเอ็นเอแทรนสฟอร์เมชั่น การตรวจสอบ
และวิเคราะห์ดีเอ็นเอสายผสม 
 Isolation of total DNA and plasmid, DNA digestion and ligation, transformation, 
recombinant DNA detection and analysis. 

01416471 พันธุศาสตร์ประชากรและปริมาณเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Population and Quantitative Genetics)  
 พ้ืนฐาน : 01416311  
 ประชากรสมดุล การเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การผสมพันธุ์แบบไม่สุ่มพันธุกรรม โดยอิทธิพล
ของยีนหลายคู่ ความคล้ายคลึงระหว่างเครือญาติ อัตราพันธุกรรม ลักษณะพันธุกรรมแบบเทรสโฮลด์ การ
พิสูจน์ประชากรสมดุลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 
 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. 
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01416472 พันธุศาสตร์ลักษณะปริมาณ (Quantitative Genetics)   3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01416311 
 องค์ประกอบพันธุกรรมของประชากร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความถี่ของยีน การ
ผสมในสายเลือด การประมาณค่าของลักษณะปริมาณ ค่าอัตราพันธุกรรม วิธีคัดเลือกพันธุ์และสหสัมพันธ์
ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม 
 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 การสังเคราะห์เพ่ือซ่อมแซม   ดีเอ็นเอ สิ่งก่อ
กลายและสิ่งก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม 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 จุลชีววิทยาทั่วไป (General Microbiology)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน : 01424111   
 หลักทางจุลชีววิทยาจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โครงสร้างของเซลล์พันธุกรรมการเจริญและเมแทบอลิซึม 
การจัดหมวดหมู่ การประยุกต์ทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข และการแพทย์ 

01419213 จุลชีววิทยาทั่วไปภาคปฏิบัติการ   2(0-6-3)
 (Laboratory in General Microbiology)   
 พ้ืนฐาน : 01419211 หรือพร้อมกันและ 01424112   
 ปฏิบัติการส าหรับ 01419211  

01419214 จุลชีววิทยาพื้นฐานภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2)
 (Laboratory in Fundamental Microbiology)   
 พ้ืนฐาน : 01419211 หรือพร้อมกันและ 01424112   
 ปฏิบัติการส าหรับ 01419211  

01419325 ราวิทยา (Mycology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 สัณฐานวิทยา การเจริญและปัจจัยที่มีผล สายพันธุ์เชิงวิวัฒนาการ การจัดหมวดหมู่และระบุชนิด 
การน าไปใช้ ประโยชน์และโทษของเห็ด รา และยีสต์ 

01419341 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย (Bacterial Taxonomy)  3(1-6-5)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 หลักอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย การแยกเชื้อบริสุทธิ์จากถ่ินอาศัย การระบุชนิดโดยอาศัยลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา และทางเซรุ่มวิทยา การระบุชนิดโดยวิธีรวดเร็ว การระบุโดยใช้
ส่วนประกอบทางเคมีของเซลล์ เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการระบุชนิดแบคทีเรียที่เพาะเลี้ยงได้ และเพาะเลี้ยง
ไม่ได้ หลักการเก็บเชื้อแบคทีเรีย   

01419351 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์(Microbial Physiology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 องค์ประกอบทางเคมี และหน้าที่ของโครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์ ก าเนิดสัณฐานและการเปลี่ยน
สภาพ ระบบควอรัมเซนซิง  ถิ่นอาศัย และโภชนาการของเซลล์จุลินทรีย์ การเติบโตระดับเซลล์ ดิสซิมิเลชัน 
แอสซิมิเลชั่น และชีวสังเคราะห์ เอนไซม์และกลไกการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม    

01419361 วิทยาภูมิคุ้มกัน (Immunology)  3(2-2-5)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 หลักการพื้นฐานทางระบบคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันโดยก าเนิด การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยการสร้าง
แอนติบอดีและโดยอาศัยเซลล์ เซลล์ที่เก่ียวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี 
ภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน การปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ 
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01419371 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย์ (Genetic Systems of Microorganisms)  3(3-0-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 ระบบพันธุกรรมและกระบวนการถ่ายทอดพันธุกรรมในไวรัส แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีท ยีสต์ รา
และเห็ด การปรับตัว การแปรเปลี่ยนและการกลายพันธุ์ วิธกีารของเซลล์ฟิวชัน โปรโตพลาสต์ฟิวชัน และพันธุ
วิศวกรรม 

01419372  ชีวสารสนเทศศาสตร์ส าหรับนักจุลชีววิทยา    2(1-2-3) 
 (Bioinformatics for Microbiologists)                          
 พ้ืนฐาน : 01416311 หรือ 01402311   
 ฐานข้อมูลชีวสารสนเทศศาสตร์ของจุลินทรีย์ การวิเคราะห์ล าดับกรดนิวคลีอิกและกรดอะมิโน 
ต้นไม้วิวัฒนาการ การพิจารณาล าดับนิวคลีโอไทด์และโปรตีน โครงสร้างสามมิติของสายโพลีเปปไทด์ 

01419390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   1(1-0-2)
 (Cooperative Education Preparation)   
 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้พ้ืนฐาน
และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียนรายงาน 

01419391 การใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ทางเคมีส าหรับนักจุลชีววิทยา   2(0-6-3) 
 (Instrumentation and chemical analysis for microbiologists)  
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214 และ 01403112   
 หลักการ วิธีการใช้ การสอบเทียบ และการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษาและ
การวิจัยทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณเบื้องต้น  

01419411 การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลล์จุลินทรีย์  3(2-3-6)
 (Microbial Cell Growth and Cultivation)  
 พ้ืนฐาน01419213 หรือ 01419214 และ 01417112  
 ประวัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขา
การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค องค์ประกอบถังหมัก อุปกรณ์ประกอบและการ
ท างาน ชนิดของการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการประเมินการเจริญ  พารามิเตอร์การเจริญ จลนพลศาสตร์การ
เจริญของจุลินทรีย์ในเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว (คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการเจริญของจุลินทรีย์ในการเลี้ยง) แบบ
งวดเดียว กึ่งต่อเนื่อง ต่อเนื่อง และการเพาะเลี้ยงแบบแห้ง การเลี้ยงในระบบผสมหลายเชื้อ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เจริญ มีการศึกษานอกสถานที ่

01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห์ (Analytical Microbiology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 หลักและวิธีการใช้จุลินทรีย์ในการตรวจวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารต่างๆ เช่น
กรดอะมิโน วิตามิน สารปฏิชวีนะ สารก่อกลายพันธุ์ และสารก่อมะเร็ง มีการศึกษานอกสถานที่  
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01419413 การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ (Preservation of Microbial Cultures)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 หลักและวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ การจัดระบบและการรวบรวมสาระข้อมูลของ
เชื้อจุลินทรีย์ที่เก็บรักษา เครือข่ายของศูนย์ที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์และการให้บริการ มีการศึกษานอก
สถานที ่

01419414 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา  1(1-0-2)
 (English Reading and Writing in Microbiology)   
 การอ่าน และการเขียน บทความภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา   

01419423 แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา พันธุกรรม อนุกรมวิธานนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ มีการศึกษา
นอกสถานที่ 

01419424 วิทยาไวรัส (Virology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 สมบัติโดยทั่วๆไปของไวรัส พันธุกรรม วิธีการเข้าสู่เซลล์ การเพิ่มจ านวนของไวรัสและการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ไวรัสของพืช สัตว ์และแบคทีเรีย การวินิจฉัยและการควบคุม มีการศึกษานอกสถานที่ 

01419426 ชีววิทยาของเห็ด (Biology of Mushroom)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 วงจรชีวิตของเห็ด การเจริญเติบโต และปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตพันธุกรรม อนุกรมวิธาน
นิเวศวิทยา การเพาะเห็ดเป็นการค้า และการใช้ประโยชน์อื่นๆ มีการศึกษานอกสถานที่ 

01419427 ยีสต์และยีสต์เทคโนโลยี (Yeast and Yeast Technology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 ชีววิทยาของยีสต์ การจัดหมวดหมู่ และการจัดจ าแนกชนิด การเก็บรักษาพันธุกรรมและการ
ปรับปรุงสายพันธุ์ ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากยีสต์และเทคโนโลยีการผลิต  จลนพลศาสตร์
เบื้องต้นของการหมัก มีการศึกษานอกสถานที ่

01419428 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของสาหร่ายขนาดเล็ก  3(2-3-6)
 (Biology and Technology of Microalgae)  
 พ้ืนฐาน : 01419211  
 สัณฐานวิทยาของสาหร่ายขนาดเล็ก การจัดจ าแนกด้วยเทคนิคดั้งเดิมและเทคนิคทางโมเลกุล 
ถิ่นอาศัย ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและโภชนาการของสาหร่าย การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ที่
ได้จากสาหร่าย มีการศึกษานอกสถานที่ 
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01419434 จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)  4(2-6-7)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การถนอม การเก็บรักษาและองค์ประกอบของอาหารที่มีผลต่อ
การเจริญของจุลินทรีย์และลักษณะการเน่าเสีย การถนอมอาหารและการเน่าเสียของอาหารประเภทต่างๆเชื้อ
โรคและ สารพิษจากจุลินทรีย์จุลินทรีย์ ดัชนีการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหารมาตรฐานอาหารทางจุล
ชีววิทยา และการควบคุมคุณภาพ มีการศึกษานอกสถานที ่

01419435 จุลชีววิทยาของน้ านมและผลิตภัณฑ์นม  3(2-3-6)
 (Microbiology of Milk and Milk Products)  
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของน้ านมดิบ องค์ประกอบทางเคมีของน้ านมดิบ การแบ่ง
ระดับคุณภาพน้ านมดิบและการปลอมปน  การเน่าเสียของน้ านมดิบ การแปรรูปน้ านม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องใน
น้ านมและผลิตภัณฑ์นม มาตรฐานทางด้านจุลินทรีย์และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นม มีการศึกษานอก
สถานที่  

01419436 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 จุลินทรีย์เพ่ือการอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือก การปรับปรุง และการเก็บสายพันธุ์จุลินทรีย์  
หลักการของกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม การขยายขนาดการผลิต กระบวนการหมักเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์
อ่ืนจากจุลินทรีย์ ทั้งในระดับห้อง ปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ และระดับอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานที่ 

01419438 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก (Microbiology of Fermented Foods)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 บทบาทของจุลินทรีย์ในอาหารหมักประเภทต่างๆ การหมักด้วยเชื้อธรรมชาติ และเชื้อบริสุทธิ์ 
เทคโนโลยีการใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารหมัก การผลิตอาหารหมัก
ในระดับอุตสาหกรรม กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานที่ 

01419462 จุลชีววิทยาทางการสุขาภิบาลอาหาร  3(3-0-6)
 (Microbiology for Food Plant Sanitation)  
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 การสุขาภิบาลอาหาร ความส าคัญของจุลินทรีย์กับการสุขาภิบาลอาหาร การปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์สู่อาหาร โปรแกรมการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร มีการศึกษานอกสถานที่ 

01419463 การเกิดโรคและโรคติดเชื้อ (Infection and Infectious Diseases)   3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 การเกิดโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคติดเชื้อ ลักษณะของจุลินทรีย์ก่อโรค แหล่งสะสม
และการแพร่กระจายโรค ระยะของโรคติดเชื้อ หลักระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังโรค หลักการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัสโปรโตซัว และการตรวจวินิจฉัยโรค มีการศึกษานอก
สถานที่ 
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01419481 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 ชุมชีพและพฤติกรรมของจุลินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม การกระจายและการ
ปรับตัวของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม จุลชีววิทยาเมือง การฟอกตนเองตามธรรมชาติ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ใน
การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

01419482 จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ (Pollution Microbiology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 ชนิดของจุลินทรีย์ที่พบในแหล่งที่มีมลพิษ บทบาทความส าคัญของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆในการ
ก่อให้เกิดภาวะแวดล้อมเป็นพิษ ประเภทของมลพิษท่ีเกิดจากจุลินทรีย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การใช้จุลินทรีย์
เป็นดัชนีบ่งบอกความเป็นพิษในสิ่งแวดล้อม หลักการใช้จุลินทรีย์ในการลดภาวะความเป็นพิษ มีการศึกษานอก
สถานที ่

01419483 การเสื่อมสภาพของวัสดุเนื่องจากจุลินทรีย์  3(2-3-6)
 (Microbial Deterioration of Materials)  
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214 

 ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ต่อการเสื่อมสภาพของวัสดุประเภทสิ่งทอไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แปร
รูป เอกสาร ต ารา เครื่องหนัง สี ฟิล์มโบราณวัตถุ โบราณสถาน ภาพวาด และอ่ืนๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เสื่อมสภาพเนื่องจากจุลินทรีย์ วิธีการตรวจวิเคราะห์ การป้องกันและการก าจัด มีการศึกษานอกสถานที ่

01419484 จุลชีววิทยาของการบ าบัดน้ าเสีย  3(2-3-6)
 (Microbiology of Waste Water Treatment)  
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 จุลินทรีย์ในน้ าเสียแต่ละประเภทชนิด บทบาท และปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในระบบ
บ าบัดน้ าเสีย การวิเคราะห์ปัญหาการควบคุมเพ่ือให้ระบบบ าบัดด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการศึกษานอก
สถานที ่

01419485 จุลินทรีย์ในดิน (Soil Microorganisms)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 กลุ่มของจุลินทรีย์ในดิน กิจกรรมและกระบวนการทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ใน
ดิน ความส าคัญของจุลินทรีย์ในดิน และการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการป่าไม้ มีการศึกษานอกสถานที ่

01419486 จุลชีววิทยาในแหล่งน้ า (Aquatic Microbiology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  
 จุลินทรีย์ในน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม การกระจายและชีวมวลของจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆอิทธิพล
ของปัจจัยต่างๆต่อจุลินทรีย์ในน้ า บทบาทและความส าคัญของจุลินทรีย์ในน้ าที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ความส าคัญ
ทางด้านเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานที ่
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01419487 จุลชีววิทยาเพื่อการเกษตร (Microbiology for Agriculture)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 การประยุกต์จุลชีววิทยาเพ่ือประโยชน์ทางการเกษตร เช่น การท าปุ๋ยหมักและแก๊สชีวภาพ การ
ใช้ไมคอร์ไรซา และจุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน การใช้จุลินทรีย์หมัก และเสริมอาหารสัตว์ จลุชีววิทยาหลังการเก็บ
เกี่ยว และจุลชีววิทยาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีการศึกษานอกสถานที่ 

01419488 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ (Microbial Ecology)  3(2-3-6)
 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   
 การด ารงชีวิตของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ   วิธีการศึกษานิเวศของจุลินทรีย์  การกระจายตัวและ
บทบาทของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศ กระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรีย์ที่ เกี่ยวข้องกับวัฏจักรธาตุ 
ความสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง และอันตรกิริยาระหว่างจุลินทรีย์  พืชและสัตว์ 

01419490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)   6
 การปฏิบัติการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ    

01419496 เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยา (Selected Topics in Microbiology)        1-3
 เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรีหัว ข้อเรื่องเปลี่ยนไปแต่ละภาคการศึกษา
01419497 สัมมนา (Seminar)             1
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรี 

01419499 โครงงานจุลชีววิทยา(Microbiology Projects)  3(0-9-5)
โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ทางจุลชีววิทยา  
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สาขาวิชาฟิสิกส์ (01420) 
 

01420101  ฟิสิกส์เบื้องต้น (Elementary Physics) 2(2-0-4) 
 หลักการต่างๆทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 
 

01420102 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับการแสดง (Basic Theater Physics) 3(3-0-6) 
 หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์การน าไปประยุกต์กับเรื่องเสียงและแสงในการแสดงและการดนตรี 
 

01420103 ฟิสิกส์เบื้องต้นภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Elementary Physics)** 1(0-3-2) 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นหรือวิชาฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับการแสดง 
 

01420111 ฟิสิกส์ท่ัวไป I (General Physics I) 3(3-0-6) 
 กลศาสตร์การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกคลื่นกลศาสตร์ของไหลอุณหพลศาสตร์ 
 

01420112 ฟิสิกส์ท่ัวไป II (General Physics II) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420111 
 ไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้นและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
 

01420113  ปฏิบัติการฟิสิกส์ I (Laboratory in Physics I)** 1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420111หรือพร้อมกันหรือ01420117หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป I หรือฟิสิกส์พื้นฐาน I 
 

01420114  ปฏิบัติการฟิสิกส์ II (Laboratory in Physics II)** 1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420113และ01420112หรือพร้อมกันหรือ01420118หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาฟิสิกส์ทั่วไป II หรือฟิสิกส์พ้ืนฐาน II 
 

01420115  ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Abridged Physics)**  1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420119หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาฟิสิกส์อย่างสังเขป 
 

01420117 ฟิสิกส์พื้นฐาน I (Basic Physics I) 2(2-0-4)  
 กลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก 
 

01420118 ฟิสิกส์พื้นฐาน II (Basic Physics II) 2(2-0-4) 
 พ้ืนฐาน : 01420117 
 ไฟฟ้าแม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 
01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป (Abridged Physics) 3(3-0-6) 
 กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่นเสียง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแส แม่เหล็ก คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง
ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น 
01420181   ฟิสิกส์พื้นฐานในการแพทย์ (Basic Physics in Medicine)** 4(3-3-8) 
 กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก คลื่น ฟิสิกส์ยุคใหม่ การน าไปประยุกต์ทาง
การแพทย์ ปฏิบัติการส าหรับวิชาฟิสิกส์พื้นฐานในการแพทย์ 
 
 
 



 

472 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

01420182  ฟิสิกส์พื้นฐานในการพยาบาล (Basic Physics in Nursing) 3(2-2-5) 
 กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ไฟฟ้า แม่เหล็ก คลื่น หลักพ้ืนฐานของฟิสิกส์ยุคใหม่และการประยุกต์
ทางการพยาบาล 
 

01420201   อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry) 3(3-0-6) 
 การก าเนิดและการแบ่งประเภทของอัญมณีสมบัติของอัญมณีลักษณะเฉพาะของอัญมณี
ธรรมชาติอัญมณีสังเคราะห์อัญมณีเลียนแบบอัญมณีตกแต่งและอัญมณีอินทรีย์การทดสอบเบื้องต้นส าหรับอัญ
มณีและอุปกรณ์การทดสอบการประเมินคุณภาพและการประเมินราคาพลอยสีและเพชรความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เครื่องประดับขั้นตอนการผลิตการประเมินคุณภาพและการประเมินราคาเครื่องประดับการค้าพลอยและ
เครื่องประดับ 
 

01420211  กลศาสตร์ I (Mechanics I)** 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420111และ01417112 
 กลศาสตร์นิวตัน การเคลื่อนที่สัมพัทธ์ การสั่น วัตถุแข็งเกร็ง แรงศูนย์กลาง หลักการแปรค่า ลาก
รองเจียนและแฮมิลโทเนียนเบื้องต้น 
 

01420212 กลศาสตร์ II (Mechanics II)** 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420211 
 สมการลากรองจ์ ทฤษฎีแฮมิลโทเนียน การแปลงแบบบัญญัติ สมการแฮมิลตัน-ยาโคบี พลศาสตร์
ไม่เชิงเส้น พลศาสตร์ของไหล และกลศาสตร์วัสดุเบื้องต้น 
 

01420213 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ I (Mathematical Physics I) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01417241 
 ปัญหาสมการอนุพันธ์ในฟิสิกส์ฟังก์ชันของกรีน สมการค่าเฉพาะในฟิสิกส์พีชคณิตเชิงเส้นและการ
วิเคราะห์เวกเตอร์แคลคูลัส 
 

01420221 ฟิสิกส์ยุคใหม่ (Modern Physics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420112 
 ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น อะตอม โมเลกุล กลศาสตร์สถิติของแข็งของไหล
ยวดยิ่งและตัวน ายวดยิ่งนิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน 
01420222 ฟิสิกส์ยุคใหม่ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Modern Physics) 1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420114และ01420221หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาฟิสิกส์ยุคใหม่ 
 

01420241 ปฏิบัติงานอุปกรณ์ I (Instrumentation Workshop I) 1(0-3-2) 
 สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทไม้และประเภทที่ไม่ใช่โลหะในการสร้างอุปกรณ์การออกแบบ
อุปกรณ์โดยใช้วัสดุประเภทไม้และประเภทที่ไม่ใช่โลหะพ้ืนฐานงานช่างไม้และเครื่องมือการผลิตชิ้นงานอุปกรณ์
ด้วยวัสดุประเภทไม้และประเภทที่ไม่ใช่โลหะ 
 

01420242 ปฏิบัติงานอุปกรณ์ II (Instrumentation Workshop II) 1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420241 
 สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทโลหะในการสร้างอุปกรณ์การออกแบบอุปกรณ์โดยใช้วัสดุ
ประเภทโลหะพ้ืนฐานงานช่างฝีมือและเครื่องมือการผลิตชิ้นงานอุปกรณ์ด้วยวัสดุประเภทโลหะบางชนิด 
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01420243 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Introduction to Electronics)  2(2-0-4) 
 พ้ืนฐาน : 01420112 
 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ สัญญาณ และสัญญาณรบกวน การประมวลผลสัญญาณ
สารกึ่งตัวน าไดโอด ทรานซิสเตอร์ เครื่องขยายออเพอเรชันแนลและการประยุกต์วงจรก าเนิดรูปสัญญาณวงจร
รวมเชิงเส้น ไทริสเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้น วงจรรวมเชิงเลขและการประยุกต์ 
 

01420244 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
(Laboratory in Introduction to Electronics)   
 พ้ืนฐาน : 01420114 และ01420243หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
 

01420245 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้น(Introduction to Digital Electronics)   2(2-0-4) 
 พ้ืนฐาน : 01420112 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัญญาณและอุปกรณ์เชิงเลขระบบจ านวนรหัสและคณิตศาสตร์
ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์และออกแบบเกตเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก วงจรท างานตามล าดับ วงจรเลข
คณิต วงจรแปลงสัญญาณและอุปกรณ์สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 

01420246 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้นภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 (Laboratory in Introduction to Digital Electronics)   
 พ้ืนฐาน : 01420114และ01420245หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขเบื้องต้น 
01420247 มาตรวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Metrology)  2(2-0-4) 
 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118หรือ01420119 
 ปริมาณทางกายภาพ ระบบหน่วยและมาตรฐาน หลักการวัด ระเบียบวิธีการวัด การวิเคราะห์ทาง
สถิติและการแผ่ของความคลาดเคลื่อน การสืบมาตรฐาน การเทียบมาตรฐานระบบคุณภาพเบื้องต้นและการ
บริหารห้องปฏิบัติการมาตรวิทยา 
 

01420248 มาตรวิทยาเบื้องต้นภาคปฏบิัติการ 1(0-3-2) 
 (Laboratory in Introduction to Metrology)   
 พ้ืนฐาน : 01420247หรือพร้อมกันและ01420244 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชามาตรวิทยาเบื้องต้น 
 

01420261 แม่เหล็กไฟฟ้า I (Electromagnetics I) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420112และ01417241 
 หลักของสนามและศักย์ของไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมการแมกซ์เวลล์ในรูปแบบอนุพันธ์และปริพันธ์ 
สมบัติของวัสดุไดอิเล็กทริกและวัสดุแม่เหล็ก ข้อปัญหาค่าของ การแผ่ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลาง 
 

01420262 แม่เหล็กไฟฟ้าภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Electromagnetics)  1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420261หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาแม่เหล็กไฟฟ้า 
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01420311 ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ II (Mathematical Physics II) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420213 
 ฟังก์ชันพิเศษในฟิสิกส์การแปลงเชิงอินทิกรัลจ านวนเชิงซ้อนทฤษฎีเรซิดิว คอนทัวร์อินทิกรัลใน
ปัญหาฟิสิกส์ ฟังก์ชันของกรีน ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม ลาปลาสทรานส์ฟอร์ม 
 

01420312  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420112และ01417112 
 สัมพัทธภาพก่อนไอน์สไตน์อวกาศเวลาและการวัดหลักการสัมพัทธภาพผลสืบเนื่องทาง
จลนศาสตร์ของสัมพัทธภาพการแปลงอวกาศเวลาสัมพัทธภาพและแนวคิดเชิงกายภาพโมเมนตัมและพลังงาน
สัมพัทธ์ความแปรเปลี่ยนร่วมเกี่ยวสัมพัทธ์หลักการของความสมมูลกาลอวกาศแบบโค้งและความโน้มถ่วง
สมการของไอน์สไตน์ 
 

01420321 กลศาสตร์ควอนตัม I (Quantum Mechanics I) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221และ01420311หรือพร้อมกัน 
 การเปลี่ยนจากกลศาสตร์คลาสสิกเป็นกลศาสตร์ควอนตัมฟังก์ชันคลื่นสมการของชเรอดิงเงอร์
ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์อะตอมแบบไฮโดรเจนโมเมนตัมเชิงมุมและสปิน 
 
01420322  ฟิสิกส์ของโมเลกุล (Molecular Physics)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 สมบัติของโมเลกุลทฤษฎีของพันธะทางเคมีสมมาตรและการด าเนินการควอนตัมเชิงเคมี
การศึกษาสเปกตรัมของโมเลกุลนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์การประยุกต์ระบบ
โมเลกุล 
 

01420323  การวัดเชิงควอนตัม (Quantum Measurement) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221หรือ01417241 
 พ้ืนฐานการวัดเชิงควอนตัม สัจพจน์ของฟอนนอยมันน์ การเฉลี่ยแบบกลุ่มตัวอย่างและการเฉลี่ย
ตามเวลา ควอนตัมการวัดอย่างต่อเนื่อง ควอนตัมการวัดแบบไม่ท าลาย การวัดโดยปราศจากการพัวพัน 
 

01420325  ฟิสิกส์ของอะตอม (Atomic Physics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 ระบบอิเล็กตรอนตัวเดียว สมบัติพื้นฐานของอะตอม อะตอมในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า
ระบบอิเล็กตรอนหลายตัว สเปกตรัมของอะตอม 
 

01420331 อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 สมบัติทางความร้อนของสสารทฤษฎีจลน์ของก๊าซ กฎพื้นฐานของอุณหพลศาสตร์ สภาวะสมดุล
ปริมาณศักย์ต่างๆในอุณหพลศาสตร์ ระบบมวลแปรค่า 
 

01420332 กลศาสตร์สถิติ (Statistical Mechanics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420331 
 สมการพ้ืนฐานส าหรับระบบคลาสสิกในสมดุลอองซอมเบิลแบบไมโครแคนอนิคัล แคนอนิคัลและ
แกรนด์แคนอนิคัล พาร์ทิชันฟังก์ชัน สมการของสถานะ การกระจายวิเรียลของก๊าซจริง สถิติเชิงควอนตัมก๊าซ
ควอนตัมการควบแน่นแบบโบลส์-ไอน์สไตน์ 
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01420334 อุณหพลศาสตร์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Thermodynamics) 1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420331หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาอุณหพลศาสตร์ 
 

01420343 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้น (Linear Electronics)  2(2-0-4) 
 พ้ืนฐาน : 01420243 
 หลักการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์สัญญาณ สัญญาณรบกวนมอดูเลชัน เครื่อง
ขยายออเพอเรชันแนลและการประยุกต์วงจรรวมเชิงเส้น วงจรก าเนิดรูปสัญญาณ อุปกรณ์หลายรอยต่อ    ไทริ
สเตอร์และการประยุกต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง 
 
01420344  อิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้นภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Linear Electronics)1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420244และ01420343หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงเส้น 
 

01420345 ปฏิบัติงานอุปกรณ์ III (Instrumentation Workshop III) 1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420242 
 การออกแบบอุปกรณ์และชิ้นส่วนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การวัดอย่างละเอียดและการ
ตรวจสอบขนาดพ้ืนฐาน งานช่างกลและเครื่องจักรกล การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้วยเครื่องจักรการผลิต 
 

01420346 ปฏิบัติงานอุปกรณ์ IV (Instrumentation Workshop IV) 1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420345 
 การออกแบบอุปกรณ์และชิ้นส่วนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การวัดอย่างละเอียดและการ
ตรวจสอบขนาด การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลขและการผลิตชิ้นงานอุปกรณ์ด้วยเครื่องจักรควบคุมเชิงเลข
โดยคอมพิวเตอร์ 
 

01420347 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลข (Digital Electronics) 2(2-0-4) 
 พ้ืนฐาน : 01420243 
 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้นและคณิตศาสตร์เชิงตรรก เครือข่ายเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก วงจร
ควบคุมเชิงล าดับและการประยุกต์วงจรรวมเชิงเลข การออกแบบและการประยุกต์ การแปลงสัญญาณเชิงเลข
ภาคแสดงผลและควบคุมหลักการถ่ายโอนข้อมูล อุปกรณ์และการประยุกต์ การเชื่อมต่อและการประยุกต์ตัว
ควบคุมไมโคร 
 

01420348 อิเล็กทรอนิกส์เชิงเลขภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Digital Electronics)1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420244และ01420347หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาอิเล็กทรอนิกส์เชิงเลข 
 

01420349  ฟิสิกส์ของตัวรับรู้ (Physics of Sensor) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420243 
 ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ใช้ในการรับรู้ ชนิดของตัวรับรู้ สัญญาณรบกวนการประมวลผล
สัญญาณและการประยุกต์ 
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01420361 ดาราศาสตร์เบื้องต้น I (Introduction to Astronomy I) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118หรือ01420119 
 กลศาสตร์ท้องฟ้า ดวงอาทิตย์และระบบสุริยะ โครงสร้างของดาวเคราะห์ ก าเนิดของเอกภพ
เครื่องมือทางดาราศาสตร์และเทคนิคการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ มีการศึกษานอกสถานที่ 
01420362 ดาราศาสตร์เบื้องต้น II (Introduction to Astronomy II) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420361 
 ดาวและแกแลกซีบรรยากาศและใจกลางของดาวสเปกตรัมของดาว การจ าแนกดาวและแกแลกซี
วิวัฒนาการของดาว 
 

01420363 ทัศนศาสตร ์(Optics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและกายภาพวิธีเมทริกซ์ในทัศนศาสตร์ข้างแกน อุปกรณ์ทัศนศาสตร์ 
ทฤษฎีความคลาด มาตรแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร์ สมบัติของเลเซอร์ทัศนศาสตร์ของเส้นใยน าแสงการ
เลี้ยวเบนการผลิตแสงโพลาไรซ์ 
 

01420364  ทัศนศาสตร์ภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Optics) 1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420363หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาทัศนศาสตร์ 
 

01420365 แม่เหล็กไฟฟ้า II (Electromagnetics II) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420261 
 การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ท่อน าคลื่น การแผ่รังสี
พลศาสตร์ทางไฟฟ้า ทฤษฎีสัมพันธภาพ 
 

01420366 ฟิสิกส์ของคลื่น (Physics of Waves)** 3(3-0-6) 
  พ้ืนฐาน : 01420211หรือ 01420261 
 ระบบการแกว่งกวัดเชิงกลและเชิงไฟฟ้า การวิเคราะห์ฟูเรียร์และการประยุกต์คลื่นบนสายเสียง
และเสียงดนตรี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมการแมกซ์เวลล์ ปรากฏการณ์ต่างๆ ของคลื่น 
 

01420372 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Material Science) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420112 
 โครงสร้างผลึก สมบัติทางฟิสิกส์ของวัสดุ ประเภทเซรามิก โลหะพอลิเมอร์และสารกึ่งตัวน าการ
ผลิตและการใช้ประโยชน์ส าหรับนิสิตสาขาอ่ืน 
 

01420373  วัสดุศาสตร์ I (Material Science I) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 โครงสร้างอะตอมโมเลกุลและพันธะ โครงสร้างผลึก สมบัติทางความร้อนและเชิงกลของวัสดุ
ความบกพร่องผลึก ความบกพร่องผลึกอัลลอยและแผนภาพเฟสพอลิเมอร์อินทรีย์ 
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01420374 ฟิสิกส์ของอัญมณี (Physics of Gemstones) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118 
 ธรรมชาติและการแบ่งประเภทของอัญมณี ผลึกวิทยาเบื้องต้น สมบัติทางกายภาพ หลักทาง
ฟิสิกส์ในการวิเคราะห์อัญมณีและการใช้เครื่องมือ การเกิดสีในอัญมณี ชนิดของอัญมณีและรายละเอียด  อัญ
มณีอินทรีย์ อัญมณีแสดงปรากฏการณ์ การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี 
 
01420375  ฟิสิกส์ของอัญมณีภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Physics of Gemstones)1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน : 01420374  
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาฟิสิกส์ของอัญมณี 
 

01420376  ฟิสิกส์รังสีเอกซ์ยุคใหม่ (Modern X-ray Physics)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 รังสีเอกซ์และอันตรกิริยาต่อสสาร แหล่งก าเนิดรังสีเอกซ์ การหักเหและการสะท้อนจากผิวร่วม
จลนศาสตร์ของการเลี้ยวเบน การเลี้ยวเบนโดยผลึกสมบูรณ์ การดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก การกระเจิงเรโซแนนซ์ 
 

01420377 ผลึกเหลว (Liquid Crystals) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420261 
 ประวัติการค้นพบผลึกเหลว สมบัติแอนไอโซทรอปิกเฟสและสมบัติทางกายภาพ การสังเคราะห์
การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ การตอบสนองต่อสนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและต่อแสง จุดพร่อง การ
ประยุกต์ผลึกเหลว 
 

01420411 ฟิสิกส์เชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Physics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420212และ01420221 
 พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และเทคนิคเชิงตัวเลขในการค านวณด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์แบบจ าลองและการประยุกต์ทางกลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นควอนตัมฟิสิกส์และฟิสิกส์ของอนุภาค 
 

01420412 การจ าลองแบบระดับอะตอม (Atomic-Scale Simulation) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420411 
 แบบจ าลองของระบบอะตอม เทคนิคทางฟิสิกส์ส าหรับการจ าลองแบบบนคอมพิวเตอร์ เทคนิค
การจ าลองแบบและการประยุกต์การจ าลองแบบในการศึกษาวัสดุ 
 

01420421 กลศาสตร์ควอนตัม II (Quantum Mechanics II) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420321 
 การประมาณค่าแบบกึ่งคลาสสิก หลักการแปรค่าทฤษฎีของเพอร์เทอร์เบชันแบบไม่ขึ้นและข้ึนกับ
เวลา ทฤษฎีการกระเจิง ระบบหลายอนุภาค 
01420422 ฟิสิกส์ของนิวเคลียส (Nuclear Physics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420321 
 อนุภาคมูลฐานในนิวเคลียส อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส การวิเคราะห์โดยเครื่องเร่ง
อนุภาคแบบจ าลองของนิวเคลียส ตารางนิวไคลด์ ทฤษฎีของปฏิกิริยานิวเคลียสการสลายตัวของนิวเคลียส 
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01420423 ฟิสิกสร์ังสีจากนิวเคลียส (Nuclear Radiation Physics) 4(3-3-8) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 โครงสร้างของอะตอมและนิวเคลียสรังสีเอกซ์ กัมมันตภาพรังสี ธรรมชาติและกัมมันตภาพรังสี
การประดิษฐ์อุปกรณ์วัดรังสี เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูและการประยุกต์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ฟิสิกส์สุขภาพ มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

01420424 ฟิสิกส์หลายอนุภาค (Many-Body Physics)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน01420221 
 อนุภาคเหมือนกัน ปัญหาแบบเฟ้นสุ่ม หลักการกีดกันของเพาลี การประมาณฮาร์ทรีและฮาร์ทรี-
ฟอกก์ สถิติแบบควอนตัมเมทริกซ์และความหนาแน่น 
 

01420425 ฟิสกิส์อนุภาค (Particle Physics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 สมบัติของอนุภาคมูลฐาน ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจจับอนุภาค การแปลงแบบ
สมมาตรและกฎการอนุรักษ์ โครงสร้างของแฮดรอนและแบบจ าลองควาก อันตรกิริยาแบบแม่เหล็กไฟฟ้า 
อันตรกิริยาแบบอ่อน แบบจ าลองมาตรฐาน นอกเหนือจากแบบจ าลองมาตรฐาน 
 

01420441 อิเล็กทรอนิกส์กายภาพ (Physical Electronics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221และ01420241 
 อะตอมและผลึก ทฤษฎีการเหนี่ยวน า ส่วนต่อ อุปกรณ์ข้ัวเดี่ยวและข้ัวคู่ ส่วนต่อโจเซฟสันและ
อุปกรณ์เชิงควอนตัม วงจรรวม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสง 
 

01420442 ฟิสิกส์ในวิชาการเครื่องมือ (Physics of Instrumentation) 2(2-0-4) 
 พ้ืนฐาน : 01420247และ01420343หรือ01420347 
 ระบบเครื่องวัด แทรนสดิวเซอร์และเซนเซอร์ การทดสอบลักษณะเฉพาะและความแม่นย า
กระบวนและการแสดงสัญญาณ การพิจารณาความต้องการของผู้ใช้ การประยุกต์ในวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
 

01420443 ฟิสิกส์ในวิชาการเครื่องมือภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 (Laboratory in Physics of Instrumentation)   
 พ้ืนฐาน : 01420442หรือพร้อมกันและ01420248 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาฟิสิกส์ของอุปกรณ์ 
 
01420444 การประยุกต์ไมโครโพรเซสเซอร์ทางฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 (Microprocessor Application in Physics)   
 พ้ืนฐาน : 01420248 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไมโครโพรเซสเซอร์ ตัวควบคุมไมโครและการประยุกต์ สถาปัตยกรรมของ
ไมโครโพรเซสเซอร์และตัวควบคุมไมโคร การเชื่อมต่อกับหน่วยความจ าและอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต การสื่อสาร
ข้อมูลแบบอนุกรม การแปลงสัญญาณแอนาลอกเป็นดิจิทัลและดิจิทัลเป็นแอนาลอก การเชื่อมต่อกับตัวรับรู้
ชนิดต่างๆ การเขียนโปรแกรมใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์หรือตัวควบคุมไมโครเบื้องต้นด้วยภาษาแอสแซมบลี
สัญญาณขัดจังหวะและการเข้าถึงหน่วยความจ าโดยตรง การประยุกต์ทางฟิสิกส์และด้านอ่ืนๆ 
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01420445 การประยุกต์ไมโครโพรเซสเซอร์ทางฟิสิกส์ภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 
 (Laboratory in Microprocessor Application in Physics) 
 พ้ืนฐาน : 01420348และ01420444หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการส าหรับวิชาการประยุกต์ไมโครโพรเซสเซอร์ทางฟิสิกส์ 
 

01420452 ฟิสิกส์ของสภาวะแวดล้อม (Environmental Physics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118 
 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการแผ่รังสี การส่งผ่านความร้อน มวลและโมเมนตัม สมดุล
พลังงานของระบบ พ้ืนดินและบรรยากาศ ความชื้นในสภาวะแวดล้อม ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในชนบท
และในเมือง สิ่งมีชีวิตและบรรยากาศ 
 

01420453 ทรัพยากรพลังงาน (Energy Resources) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานคลื่นทะเล ความร้อนจากใต้พิภพ ความ
ร้อนจากมหาสมุทร พลังงานนิวเคลียร์ เซลล์เคมี เชื้อเพลิงจากชีวมวล เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน การใช้และการ
ประหยัดพลังงาน มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

01420454 พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420331 
 ดาราศาสตร์ของดวงอาทิตย์ รังสีจากดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นโลก การถ่ายเทความร้อน ทัศน
ศาสตร์ของเครื่องรวบรวมรังสีจากดวงอาทิตย์ ระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อน การเปลี่ยนรูป
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นงาน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

01420455 ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ (Applied Climatology)  4(3-3-8) 
 สถิติภูมิอากาศ การประมาณปริมาณน้ า การประยุกต์ความรู้ทางภูมิอากาศในการกสิกรรม 
อุตสาหกรรม อุทกวิทยาและความสะดวกสบายของผู้คน 
 
01420456 ฟิสิกส์ของบรรยากาศ (Atmospheric Physics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420119 
 ระดับชั้นขององค์ประกอบของบรรยากาศ ปรากฏการณ์การแผ่รังสีและปรากฏการณ์ทางแสง  
ไอน้ าและน้ าอุณหพลศาสตร์ของบรรยากาศพลศาสตร์ของบรรยากาศไฟฟ้าในบรรยากาศ 
 

01420461 หลักทัศนมาตรศาสตร์ (Principle of Optometry) 4(3-3-8) 
 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420119 
 การวัดสายตา ความผิดปรกติทางสายตา การท างานประสานของตาทั้งสองข้างในการมองเห็น
อุปกรณ์ทางทัศนมาตรศาสตร์ วัสดุและรูปแบบของเลนส์แว่นตาและเครื่องช่วยการมองเห็น มีการศึกษานอก
สถานที่ 
 

01420462 เลนส์สัมผัส (Contact Lens) 4(3-3-8) 
 พ้ืนฐาน : 01420461 
 วัสดุการออกแบบ สมบัติทางกายภาพและเคมีและพารามิเตอร์ของเลนส์สัมผัส วิธีการดูแล
รักษาการฆ่าเชื้อ การดูแลหลังการใช้ มีการศึกษานอกสถานที่ 
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01420463 ฟิสิกส์ของดาว (Astrophysics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420332 
 วิวัฒนาการของดาวเอกภพควอซาร์ พัลซาร์ ดาวนิวตรอน ทฤษฏีสัมพัทธภาพทั่วไป หลุมด า
จักรวาลวิทยา 
 

01420464 ทฤษฎีของนาทศาสตร์ (Theory of Acoustics) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420211 
 สมบัติเบื้องต้นของคลื่นเสียง ปรากฏการณ์สะท้อนและการส่งผ่าน การปล่อยและการดูดกลืน
คลื่นเสียง อุปกรณ์ส่งผ่านรับและกรองคลื่นเสียง การแปลงระหว่างคลื่นเสียงและคลื่นรูปอ่ืน 
 

01420465 เสียงรบกวนและสภาวะแวดล้อม (Noise and Environment) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420211 
 เสียงรบกวนการรับสัญญาณสวนศาสตร์ของสิ่งแวดล้อมสวนศาสตร์ในสถาปัตยกรรมการ
สั่นสะเทือน 
 

01420466 ทัศนศาสตร์เลนส์สายตา (Ophthalmic Optics) 4(3-3-8) 
 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420119 
 การออกแบบ และการประยุกต์เลนส์สายตา ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางแสงของการ
ออกแบบเลนส์สายตาโฟกัสเดียวและหลายโฟกัส ปริซึมเลนส์สายตา เลนส์กรองแสง การวัดและน าเลนส์เข้า
กรอบ 
 
01420472 วัสดุศาสตร์ II (Material Science II) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420373 
 ปรากฏการณ์พ้ืนผิว การแตกและการเสื่อมสลายของวัสดุ สมบัติทางกายภาพของวัสดุ การผลิต
และการน าวัสดุประเภทเซรามิก โลหะพอลิเมอร์และสารกึ่งตัวน าไปใช้ประโยชน์ มีการศึกษานอกสถานที่ 
 

01420473 ฟิสิกส์ของของแข็ง I (Physics of Solid I) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 โครงสร้างผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นและอนุภาคโดยผลึก แรงระหว่างอะตอมและสมบัติทาง
กลศาสตร์ของของแข็งชนิดต่างๆ การสั่นของแลตทิซและสมบัติทางความร้อนทฤษฎีแถบพลังงานของ
อิเล็กตรอน สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

01420474 ฟิสิกส์ของของแข็ง II (Physics of Solid II)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420473 
 สมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของของแข็งในสนามแม่เหล็ก ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน า อุปกรณ์สารกึ่ง
ตัวน า สมบัติทางแม่เหล็ก สภาพน าไฟฟ้ายวดยิ่ง การถูกกระตุ้นแบบพ้ืนฐานของก๊าซอิเล็กตรอน 
 

01420475  ผลึกศาสตร์รังสีเอกซ์ (X-ray Crystallography) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 สมมาตรของผลึก การประยุกต์ทฤษฎี กลุ่มฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ ทฤษฎีการเลี้ยวเบน วิธีการ
ทดลองหาโครงสร้างของผลึกโดยรังสีเอกซ์ 
 
 



 

481 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

01420476 ฟิสิกส์ของตัวน ายวดยิ่ง I (Physics of Superconductor I) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420321 
 สมบัติทางความร้อนและทางไฟฟ้าของอิเล็กตรอนตัวน า คลื่นแลตทิซและผิวเฟร์มิ ช่องว่าง
พลังงานและมวลยังผล สมการแมกซ์เวลล์และสภาพะยอมแม่เหล็ก ปรากฏการณ์สภาพน ายวดยิ่งวิกฤติ ตัวน า
ยวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง ตัวน ายวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤติสูง 
 

01420477 ฟิสิกส์ของตัวน ายวดยิ่ง II (Physics of Superconductor II) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420476 
 ตัวน ายวดยิ่งไม่อยู่ในสนามแม่เหล็กและอยู่ในสนามแม่เหล็ก สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ ทฤษฎี
กินซ์เบิร์ก-ลันเดา สมบัติทางแม่เหล็ก สถานะระหว่างกลางและสถานะผสม สถานะวิกฤติการเจาะอุโมงค์ 
สมบัติการขนส่ง สมบัติทางสเปกโทรสโกปีและการประยุกต์ 
01420478  นาโนฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยี (Nanophysics and Nanotechnology) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 สมบัติและลักษณะเฉพาะของระบบนาโนฟิสิกส์ที่ระดับนาโน การสร้างระบบนาโน การหาสมบัติ
ของระบบนาโน การโยกย้ายระบบนาโน การศึกษาระบบนาโนด้วยวิธีการจ าลองแบบนาโนเทคโนโลยีและการ
ประยุกต์ 
01420481  ฟิสิกส์สุขภาพ (Health Physics) 4(3-3-8) 
 พ้ืนฐาน : 01420221 
 กัมมันตภาพรังสีและรังสีเอกซ์หน่วยต่างๆที่ใช้ในการวัดรังสี การค านวณปริมาณรังสี เครื่องวัด
รังสี การค านวณปริมาณรังสีที่เข้าสู่ร่างกาย หลักการควบคุมและค านวณการใช้วัสดุและอุปกรณ์รังสี การ
ค านวณและการออกแบบห้องปฏิบัติงานรังสี การค านวณและป้องกันรังสีจากสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอก
สถานที่ 
 

01420482 ฟิสิกส์ชีวภาพ I (Biophysics I) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420112หรือ01420118 
 โครงสร้างและการท างานของระบบชีวภาพ กลศาสตร์เชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ฟิสิกส์ของ
เซลล์ ฟิสิกส์ของชีวโมเลกุล กลไกการท างานของชีวโมเลกุล เทคนิคทางฟิสิกส์ชีวภาพ สารสนเทศชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

01420483 ฟิสิกส์ชีวภาพ II (Biophysics II) 3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01420482 
 กลศาสตร์ของชีวโมเลกุล การถ่ายโอนสภาวะกระตุ้นและพลังงานการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและ
โปรตอน การน าไอออน กระบวนการเชิงเคมีที่ท าให้เกิดแรงกลมอเตอร์ระดับชีวโมเลกุล เทคนิคที่ใช้ในการหา
โครงสร้างของชีวโมเลกุล การทดลองที่ท ากับโมเลกุลเดี่ยว 
 

01420490  สหกิจศึกษา(Cooperative Education)* 6 
 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการจัดท า
รายงานและการน าเสนอ 
 

01420496 เรื่องเฉพาะทางฟิสิกส์ (Selected Topics in Physics) 1-3 
 เรื่องเฉพาะทางฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรีหัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
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01420497 สัมมนา (Seminar) 1 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางฟิสิกส์ในระดับปริญญาตรี 
 

01420498  ปัญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3 
 การศึกษาค้นคว้าทางฟิสิกส์ระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 
01420499  โครงงานฟิสิกส์ (Physics Project) 3 
 โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่างๆ ของฟิสิกส์    
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สาขาวิชาสัตววิทยา (01423) 
 

01423113 สัตววิทยาทั่วไป (General Zoology)     3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน  :  1424111 
 ชีววิทยาทางด้านสัตว์  หลักการในการจ าแนกประเภทสัตว์  และวิวัฒนาการของสัตว์ 
 Biology of the animals, principles of animal classification and their evolution. 
 

01423351 สรีรวิทยาของสัตว์ (Animal Physiology)     3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01423113 
 หน้าที่ทั่วไปของระบบภายในร่างกายของสัตว์  
 Systematic functions of a living organism in animal kingdom. 
 

01423352 สรีรวิทยาของสัตว์ภาคปฏิบัติการ (Animal Physiology Laboratory) 1(0-3-2) 
 พ้ืนฐาน  :   01423351 หรือพร้อมกัน  
 ปฏิบัติการส าหรับวิชา 01423351 
 Laboratory work in animal physiology. 
 

01423421 สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Zoology)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01423113 
 ลักษณะรูปร่างของสัตว์มีกระดูกสันหลัง  การจัดประเภทเน้นในด้านวิวัฒนาการ มีการศึกษานอก
สถานที ่
 Morphology, structure and characteristics of the vertebrates classification with 
emphasis on evolution. Field trip required. 
 

01423431 อนุกรมวิธานของสัตว์ (Animal Taxonomy)    3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01423113 
 ศาสตร์ของอนุกรมวิธาน ลักษณะอนุกรมวิธานและการแปรผันในประชากร การเกิดสปีชีส์  
และการตัดสินในระดับสปีชีส์  ล าดับขั้นอนุกรมวิธานและแนวทางการจ าแนกประเภท สายวิวัฒนาการและ
วิธีการสร้างสายวิวัฒนาการ กฎการเรียกชื่อทางสัตววิทยา และสิ่งพิมพ์ทางอนุกรมวิธาน  
 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. 
 
01423441 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Invertebrate Zoology)    4(3-3-8) 
 พ้ืนฐาน  :  01423113 
 สัณฐานวิทยา  กายวิภาค  สรีรวิทยา  อนุกรมวิธาน  และนิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
มีการศึกษานอกสถานที ่
 Morphology, anatomy, physiology, taxonomy and ecology of the invertebrates.  
Field trip required. 
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01423451 วิทยาต่อมไร้ท่อ (Endocrinology)      3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01423251 หรือ 423351 หรือ 01002342  หรือ 01506211  
 หลักการท างานของฮอร์โมน กลไกการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน การออกฤทธิ์แบบบูรณาการของ
ฮอร์โมน และผลกระทบจากการท างานผิดปกติของฮอร์โมน  
 Anatomy, physiology, chemistry and regulation of the major endocrine glands. 
 

01423454 พฤติกรรมของสัตว์ (Ethology)      3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01423113 หรือ 01423351 หรือ 01506211 หรือ  02033342 
 วิวัฒนาการของพฤติกรรมของสัตว์  พฤติกรรมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสัน
หลัง  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิด  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Evolution of animal behavior, behavior of invertebrate and vertebrate animals 
including of analysis behavior.  Field trip required. 
 

01423481 นิเวศวิทยาของสัตว์ (Animal Ecology)     3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01423113  และ  01422111 
 พลวัตรประชากรและปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมของสัตว์  มีการศึกษานอกสถานที่  
 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 เซลล์ และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ และวิวัฒนาการ ความหลากหลาย
ของชนิดสิ่งมีชีวิตโครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์และพืช 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 หรือพร้อมกัน 
 ปฏิบัติการการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์และการเคลื่อนที่
ของสาร เอนไซม์ และพลังงานในสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ การสืบพันธุ์
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  พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น (Introduction to Biotoxicology)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01424111 
 ขั้นตอนเบื้องต้นของความเป็นพิษและผลตกค้างจากสารป้องกันและก าจัดศัตรูพืชต่อธรรมชาติ
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) 
 ความรู้ และเทคนิคทางชีววิทยาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง แปรรูปผลิตภัณฑ์ และสารสกัดจาก
จุลินทรีย์ พืชและสัตว์จากหลากหลายอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจ กรณีศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย
จากภาคอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานที ่
 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. 
 
 

01424351 ชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology)      3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01424111 
 ลักษณะส าคัญของเซลล์ชนิดต่างๆ โครงสร้าง หน้าที่รวมทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ภายในเซลล์ และการท างานร่วมกันระหว่างนิวเคลียสและไซโตพลาสซึม 
 Major features of different cell type, organelle structure and function, metabolic 
pathway, interaction of nucleus and cytoplasm. 
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01424381 นิเวศวิทยา (Ecology)       3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01424111 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบแผนการไหลของพลังงาน วัฏจักรของสาร 
ปัจจัยจ ากัด กลุ่มของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ พฤติกรรม 
ชีววิทยาการอนุรักษ์ และนิเวศพิษวิทยา มีการศึกษานอกสถานที ่
 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 
 ปฏิบัติการส าหรับนิเวศวิทยา การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการวิจารณ์ผล การจัดท า
รายงาน และการน าเสนอผลการทดลอง มีการศึกษานอกสถานที ่
 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 
 การตรวจและการใช้ประโยชน์เอกสารทางชีววิทยา 
 Types of information in biology publication, use of library. 
 

01424451  กลไกและการท างานในเซลล์ (Mechanism and Function in the Cell)  4(4-0-8) 
 พ้ืนฐาน : 01402311 และ 01424111 
 กลไกและการท างานของสารประกอบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตครอบคลุมถึงกิจกรรม และการด าเนินงานใน
องค์ประกอบของเซลล์ 
 Mechanisms and function and chemical mediation in cells. 
 
01424453  หลักชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล)       3(3-0-6) 
 (Principles of Cell and Molecular Biology  
 พ้ืนฐาน : 01414111 
 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์โพรแคริโอตและยูแคริโอต ส่วนประกอบของเซลล์  เมแทบอลิซึม
และอันตรกิริยาของเซลล์กับสภาพแวดล้อม 
 Structure and function of prokaryotic and eukaryotic cells. Cellular components, 
metabolism and the interaction between cells and their environment. 
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01424454 การสืบพันธุ์และชีววิทยาการเจริญ       4(3-3-8) 
 (Reproduction and Developmental Biology)  
 วัฏจักรของเซลล์และการแบ่งเซลล์ วัฏจักรชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ การพัฒนาทางด้าน
ชีวภาพ เคมี และสรีรวิทยาของเซลล์สืบพันธุ์ กลไกการปฏิสนธิ กระบวนการเจริญ การเปลี่ยนสภาพของ
เนื้อเยื่อ การเกิดอวัยวะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการสืบพันธุ์และการเจริญ 
 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 ไบโอเมตรี (Biometry)        3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน : 01422111 และ 01424111 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การค านวณประชากร การทดสอบการกระจายของสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และสมการเส้นตรงการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลของการทดลองทางชีววิทยา 
 Samplings, population calculation, distribution, correlation analysis, linear 
regression, experimental planning and data analysis. 
 

01424481 นิเวศวิทยาประชากร (Population Ecology)     3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน : 01424381 
 นิเวศวิทยาพ้ืนฐานและประยุกต์ ทฤษฎีทางด้านการวิวัฒนาการและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ใน
การจ า แนกและแก้ปัญหาทางนิเวศวิทยาระดับประชากร มีการศึกษานอกสถานที ่
 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 
 สภาพของสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ  ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและวิธีป้องกันแก้ไข  มีการศึกษา 
นอกสถานที ่
 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 หรือเรียนพร้อมกัน 
 นิยามและองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ การเชื่อมโยงระบบอนุกรมวิธานกับความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบของการจัดจ าแนกสิ่งมีชีวิต วิธีการศึกษาแบบคลาดิสติกส์โดยใช้หลักการการ
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด หลักการความเป็นไปได้สูงสุด สาเหตุของการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ผลของ
ความหลากหลายทางชีวภาพต่อแบบอย่างและกระบวนการทางชุมนุมสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ
ต่อหน้าที่ในระบบนิเวศ ค่าและสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพกับภูมิปัญหาท้องถิ่น การวัดและการวิจัยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  
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 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 หรือเรียนพร้อมกัน 
 ประวัติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ก าเนิดของระบบสุริยะและโลก การเกิดทวีป การเกิด
สิ่งมีชีวิต ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิวัฒนาการ หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ สาเหตุการเกิดวิวัฒนาการ 
พันธุศาสตร์ ประชากร รูปแบบการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตและการมีวิวัฒนาการร่วมกัน 
การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต สายสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการและช่วงเวลา แบบรูปของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสายสัมพันธ์วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต มีการศึกษา
นอกสถานที ่
 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. 
 
01424485  ชีวภัณฑ์ควบคุมทางการเกษตรและสาธารณสุข     3(3-0-6) 
 (Biological Control Agents in Agriculture and Public Health)   
 พ้ืนฐาน : 01419211 
 ชนิดของชีวภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมศัตรูทางการเกษตรและสาธารณสุข การออกฤทธิ์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จุดเด่นและจุดด้วยการประยุกต์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง มีการศึกษานอกสถานที ่
 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  การอนุรักษ์เชิงชีววิทยา (Biological Conservation)    3(3-0-6) 
 หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การอนุรั กษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การออกแบบและการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ผลกระทบของมนุษย์ต่อระบบนิเวศและการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ 
ชีววิทยากับนโยบายการอนุรักษ์ มีการศึกษานอกสถานที่ 

 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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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (02738) 
 

02738311 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต (Behaviors of life)  3(2-3-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01424111  
 ประวัติและวิธีการศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ และการตอบสนองของพืช พ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมด้านสรีรวิทยา พัฒนาการ และวิวัฒนาการ คุณค่าทางนิเวศ และการประยุกต์ มีการศึกษานอก
สถานที ่
 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 สารควบคุมทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์  3(3-0-6) 
 (Plant Bioregulators and Applications) 
 พ้ืนฐาน  :  01401114 
 ประวัติและคุณสมบัติของสารควบคุมทางชีวภาพในกลุ่มของออกชิน จิบเบอเรลลิน ไซโตไคนิน  
กรดแอบไซซิก เอทิลีน บราสสิโนสเตียรอยด์ ซาลิไซเลท จัสโมเนท และการน ามาใช้ประโยชน์ในการ
เจริญเติบโตของพืช 
 History and property of plant bioregulators : auxins, gibberellins, cytokinins, 
abscisic acid, ethylene, brassinosteroids, salicylates, jasmonates and application in plant 
growth and development. 
 

02738361 ชีววิทยาโมเลกุลเบื้องต้น (Introduction to Molecular Biology)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01424111  
 ความรู้เบื้องต้นทางชีววิทยาโมเลกุล  ลักษณะจีโนมของโพรแคริโอตและยูแคริโอต กระบวนการ
จ าลอง  การแลกเปลี่ยนชิ้นส่วน และการเปลี่ยนล าดับ ดีเอ็นเอ  การแสดงออกของยีนโดยกระบวนการสร้าง
อาร์เอ็นเอ การแปลงรหัสเป็นโปรตีน การเกิดความผิดปกติของยีนและการซ่อมแซม ยีนกับการพัฒนาการ 
เทคโนโลยีทางด้านรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ  และเทคนิคทางด้านพันธุวิศวกรรม 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. 
 
02738371 การวาดภาพทางชีววิทยา (Drawing for Biology Illustrations)  2(1-3-4) 
 พ้ืนฐาน  :  01401114 และ 01423113  
 ความส าคัญในการวาดภาพทางชีววิทยา หลักการวาดภาพ การระบายสีและลงรายละเอียดภาพ
ของสิ่งมีชีวิต การใช้เครื่องมือในการวาดภาพ มีการศึกษานอกสถานที ่
 Importance of biology illustrations. Principle of drawing, painting and interpreting 
picture of organisms for biology illustrations. Field trip required. 
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02738421 เทคนิคในการเตรียมและเก็บรักษาตัวอย่างพืช  3(1-6-5) 
 (Techniques for Preparation and Preservation of Plant Specimen)  
 พ้ืนฐาน : 01401114  
 เทคนิคในการเตรียมและวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างสด ตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดองของพืช  
เพ่ือใช้ในงานทดลอง และการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธาน การท าสไลด์สด และสไลด์ถาวรวิธีต่างๆ  
เพ่ือศึกษาโครงสร้างของพืช  มีการศึกษานอกสถานที ่
 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  
 ขั้นตอนการเจริญเติบโตของพืชตั้งแต่เริ่มงอก การเกิดราก การเจริญทางกิ่ง ใบ การออกดอก การ
ติดผล การพัฒนาของผล การหลุดร่วง การชราภาพ การพักตัว การศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลต่อ
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 การใช้ประโยชน์จากสารประกอบทุติยภูมิในพืช  3(3-0) 
 (Utilization of  Plant Secondary Compounds) 
 พ้ืนฐาน  :  01403221 
 การสังเคราะห์สารประกอบทุติยภูมิในพืช การใช้ประโยชน์และความเป็นพิษ 
 Biosynthesis of plant secondary compounds. Utilization and toxic. 
 
02738431 หลักภูมิศาสตร์สัตว์ (Principles of Zoogeography)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01423113  
 หลักการทางภูมิศาสตร์สัตว์  รูปแบบการแพร่กระจาย บทบาททางประวัติศาสตร์  อันตรกิริยา
ของพันธุกรรมและนิเวศวิทยาในการเกิดสปีชีส์ใหม่ ทฤษฎีสมดุลของสปีชีส์ วิวัฒนาการของสังคมสัตว์และ
ภูมิศาสตร์สัตว์ของโลก 
 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. 
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02738432 ชีววิทยาของแมลงน้้า (Aquatic Insects Biology)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01423113  
 ก าเนิดและวิวัฒนาการของแมลง อันดับและการจัดจ าแนกอันดับของแมลงน้ า แหล่งที่อยู่อาศัย 
โครงสร้างชุมชน วงจรชีวิต การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา ชีววิทยาประชากร พลวัตรประชากร 
ความสัมพันธ์ในโซ่อาหาร การประยุกต์ในการติดตามคุณภาพน้ า มีการศึกษานอกสถานที่     
 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 ชีวเคมีประยุกต์ (Applied Biochemistry)  3(3-0) 
 พ้ืนฐาน  :  01402313  
 การประยุกต์วิชาชีวเคมีในด้านอาหาร ยา การเกษตร อุตสาหกรรม  การแพทย์และสิ่งแวดล้อม  
มีการศึกษานอกสถานที ่
 Application of biochemistry in food, pharmaceutical, agriculture, industry, 
medicine and environment. Field trip required 
 

02738452 เคมีเชิงฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  4(3-3-8) 
 (Physical Chemistry in Biological Science)  
 พ้ืนฐาน  :  01403111  
 หลักอุณหพลศาสตร์ทางชีวเคมี  จลนพลศาสตร์ และกลไกของปฏิกิริยาทางชีวเคมี เคมีไฟฟ้าใน
ระบบชีวภาพ จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์ และ การประยุกต์ในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 Principles of biochemical thermodynamics, kinetics and mechanisms of 
biochemical reaction, electrochemistry in biochemical system, enzyme kinetics; application in 
biological science. 
 
02738461 เทคนิคการถ่ายยีนในพืช (Plant Gene Transfer Technology)  3(3-0-6) 
 พ้ืนฐาน  :  01416311  
 หลักและวิธีการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ  และการถ่ายทอดยีนลูกผสมเข้าสู่พืช 
 Principles and experimental techniques of making recombinant DNA and 
nonsexual gene transfer in plants. 
 

02738462 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงประยุกต์เพื่อชีวิต  3(3-0-6) 
 (Applied Biological Science for Life) 
 พ้ืนฐาน  :  02738361  
 บทน าของวิทยาศาสตร์ชีวภาพเชิงประยุกต์ที่มีผลต่อสุขภาพชีวิตในโลกปัจจุบันด้านพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และการแพทย์ แหล่งที่มาและการผลิต สารทางชีวภาพ เทคโนโลยีสะอาดเพ่ือการผลิต การสลาย 
การควบคุม และตรวจจับ  พลังงานชีวภาพและการผลิต  เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือรองรับการระบาดในระดับ
ต่างๆ การอภิปรายหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในการสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  มี
การศึกษานอกสถานที่ 



 

492 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 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 การถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6) 
 (Biological Science Photography) 
 พ้ืนฐาน  :  01424112  
 หลักการและเทคนิควิธีการถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Principles and techniques of biological science photography. Field trip required. 
 

02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(2-3-6) 
 (Instrument for Biological Science) 
 พ้ืนฐาน  :  01424351  
 หลักการและเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  มีการศึกษานอกสถานที่ 
 Principles and methods of using the research instruments for biological science. 
Field trip required. 
 
02738473 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  3(3-0-6) 
 (Computer Application in Biological Science)  
 พ้ืนฐาน  :  01418112  หรือ  01418113  
 การสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต การศึกษาบนอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล  
และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 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 ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้าง 
เสถียรภาพ ความสัมพันธ์ในเชิงอาหารและการถ่ายทอดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงแทนที่ การประยุกต์                 
การแก้ปัญหา การจัดการธรรมชาติของสังคมสิ่งมีชีวิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือฟ้ืนฟู 
 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 
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02738496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ       1-3 
 (Selected Topics in Biological Science)  
 หัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาค
การศึกษา 
 Selected topics in biological science at bachelor’s degree level. Topics are 
subject to change each semester. 
 

02738497 สัมมนา (Seminar)           1 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับปริญญาตรี 
 Presentation and discussion on current interesting topics in biological science at 
the bachelor’s degree level. 
 

02738498 ปัญหาพิเศษ (Special Problems)        1-3 
 การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in biological science at the bachelor’s degree level and 
compiled into a written report. 
 
 
02738499 การฝึกงานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ           1 
 (Specific Practicum in Biological Science) 
 การฝึกงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
 Specific practicum for technical and professional experience in biological science. 
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รายวิชาบูรณาการ  และรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
(01999, 02701, 02708, 02717, 02721, 02724, 02729, 02999) 

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (Modern Agriculture Technology)            3(3-0-6)                                                          
                ผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์ต่อการเกษตร การเกษตรสมัยใหม่ เทคโนโลยีพ้ืนฐานทางการเกษตร 
การใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าในการเกษตร  
             Impact of globalization on agriculture. Modern agriculture. Basic agricultural 
technologies. Use of advanced technologies in agriculture. 
 

01054101 อุตสาหกรรมเกษตรทั่วไป (General Agro-Industry)                          3(3-0-6)  
             ความส าคัญของอุตสาหกรรมเกษตร วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเกษตรภายในประเทศ ปัจจัย
ต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือ
อุตสาหกรรม  
              Importance of agro-industries, revolution and involving factors on the 
development of agro-industries and utilization of agricultural products.  
 

01173151  เอดส์ศึกษา  (AIDS Education)                                                   2(2-0-4)                                              
               ศึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์ ในประเด็นของสาเหตุ การติดต่อและการแพร่ระบาดของโรคภาวะเสี่ยง
และปัจจัยส่งเสริมการติดเชื้อโรค ลักษณะอาการและอาการแสดงของโรค การตรวจหาโรค  แนวทางป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้โรคเอดส์สู่นิสิตนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป มีการศึกษาและดูงานนอกสถานที่  
                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)  
               การคิดเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประเภท
ของนวัตกรรม นวัตกรต้นแบบกระบวนการของการคิดเชิงนวัตกรรม ความผิดพลาดเชิงสร้างสรรค์ 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 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computers and Programming)        3(2-3-6)                                                              
                โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่  การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์  การแก้ปัญหา
ด้วยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง  การฝึก
ปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์        
 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 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าทั่วไป (General Aquaculture)              2(2-0-4)                                                     
              ประวัติการเลี้ยงสัตว์น้ าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ าอ่ืนๆ การสร้างบ่อ การ
ใส่ปุ๋ย การให้อาหาร และปัญหาที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
                History of aquaculture; general information on breeding and cultivation of fishes 
and other aquatic animals including pond construction, fertilization, feeding and related 
problems.  
 

01251102 การเลี้ยงปลาสวยงาม      (Ornamental Fish Culture)                    3(3-0-6)                                                   
               ปลาสวยงาม  พรรณไม้น้ า และเทคนิคการเลี้ยง การจัดตกแต่งตู้ปลา  
               Ornamental fish, aquatic plants and culturing technique.  
 

01254201 สาหร่ายและพรรณไม้น้้าเพื่อสุขภาพ   3(3-0-6)  
(Algae and Aquatic Plants for Health)                                                                                 
ความรู้เบื้องต้น สถิติและความส าคัญทางเศรษฐกิจ การจัดจ าแนกชนิด การแพร่กระจาย การใช้ 

ประโยชน์และอันตรายของสาหร่ายและพรรณไม้น้ า การผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม 
แนวโน้มการตลาด งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือสุขภาพ  
                 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 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลิตภัณฑ์ประมง   3(3-0-6) 
 (Dietary Supplements from Fishery Products)                                 
              ประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและประโยชน์ต่อสุ ขภาพ กระบวนการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร  
               Types of dietary supplement and health benefits, production and applications for 
food industry.  
 
01255101 มนุษย์กับทะเล (Man and Sea)                                                     3(3-0-6)                                            
              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทะเล คุณค่าของทะเล สิ่งมีชีวิตทะเล ทะเลกับความเปลี่ยนแปลง อันตราย
จากสิ่งมีชีวิตและการปฐมพยาบาล การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างยั่งยืน  
               General information on the sea, values, marine lives, sea and changes, marine 
lives injury first aid, conservation and sustainable resources management.  
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01301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
 (Resources and Environmental Conservation)                                            
              แนวคิดและหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น 
ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในระบบธรรมชาติ  ปัญหาการจัดการและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการ
ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
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 พืชมนุษย์และสิ่งแวดล้อม (Plants, Man and Environment)           3(3-0-6)                                                     
              การเจริญเติบโตของพืช  การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม การน าพืชมาใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร การค้า การแพทย์ อุตสาหกรรม โดยยังคงรักษาสมดุลกับธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่  
              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  วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science)                                           3(3-0-6)                                            
               หลักการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ แนวคิดพ้ืนฐานทางชีววิทยาเคมี ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์กับมนุษย์และสังคม ประโยชน์
และการน าไปใช้  
               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  การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Computer Applications)                       1(0-2-1)                                                   
             องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม
ประมวลค า ฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์อ่ืน  
             Computer system, hardware, software, operating system, word processing, 
database and other application software.  
01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer)                       3(2-2-5)                                                
               การค านวณ ความสามารถและสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ การใช้ตรรกศาสตร์ในการให้เหตุผล
และการแก้ปัญหา ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน แนวคิดของภาษาโปรแกรม การพัฒนาและการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ  
              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.  
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01418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  3(2-2-5)   
 (Computer and Information Technology)                                                   
              แนวคิดพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ลักษณะเฉพาะและส่วนประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ หลักการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ความมั่นคงและภาวะส่วนตัวจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์  
                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 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ้าวัน  (Physics in Everyday life)                    2(2-0-4)                                                         
              หลักการทางฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
               Basic principles in physics and astronomy related to every day life.  
 
01420102 ฟิสิกส์พื้นฐานส้าหรับการแสดง  (Basic Theater Physics)                  3(3-0-6)                                                     
               หลักการพื้นฐานทางฟิสิกส์ การน าไปประยุกต์กับเรื่องเสียงและแสงในการแสดงและการดนตรี  
                Basic principles in physics applied to sound and light in theater arts and music.  
 

01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry)                           3(3-0-6)                                                      
               การก าเนิดและการแบ่งประเภทของอัญมณี สมบัติของอัญมณี ลักษณะเฉพาะของอัญมณี
ธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ อัญมณี เลียนแบบ อัญมณีตกแต่ง และอัญมณีอินทรีย์ การทดสอบเบื้องต้น
ส าหรับอัญมณี และอุปกรณ์การทดสอบ การประเมินคุณภาพและการประเมินราคาพลอยสีและเพชร ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกบัเครื่องประดับ ขั้นตอนการผลิต การประเมินคุณภาพและการประเมินราคาเครื่องประดับ การค้า
พลอยและเครื่องประดับ  
            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 รังส ีชีวิต และสิ่งแวดล้อม  (Radiation, Life and Environment)         3(3-0-6)                                                  
            พลังงานกับมนุษยชาติ ชนิดของรังสีและแหล่งก าเนิด รังสีกับชีวิต ผลทางชีวภาพของรังสี 
นิเวศวิทยารังสี พลังงานนิวเคลียร์ในชีวิตประจ าวัน  
          Energy and mankind, types and sources of radiation and life, biological effects of 
radiation, radioecology, nuclear energy in everyday life.  
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01422101 สถิติประยุกต์เบื้องต้น (Elementary Applied Statistics)               3(3-0-6)                                                  
            แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาสถิติ ตัวแปร  ข้อมูลและมาตรการวัด  การแจกแจงความถี่  การ
น าเสนอข้อมูล  ตัววัดต าแหน่งที่ของข้อมูล  ค่ากลางและการกระจาย  ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การแจกแจง
ทวินาม  การแจกแจงปกติ การแจกแจงตัวอย่าง  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับ
ลักษณะของประชากรหนึ่งกลุ่มและประชากรสองกลุ่ม  การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท    
               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 สถิติเบื้องต้นกับซอฟต์แวร์  (Elementary Statistics and Software)   3(2-2) 
 

01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environmental Science)               3(3-0-6)                                                        
              ปัญหาประชากร การอพยพถ่ินฐาน การปฏิวัติการเกษตรกรรม และการท าลายสภาวะแวดล้อมที่
มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิต  
           The population problem, migration agricultural revolution and environmental 
distribution which affect the living organisms.  
 

01503101 การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในปลาสวยงาม   1(1-0-2)   
 (Fundamental Health Management in Ornamental Fish)                                         
          ชนิดและประเภทของปลาสวยงาม ชีววิทยา ถิ่นก าเนิด และพฤติกรรมและการอยู่อาศัย การ
ออกแบบเชิงนิเวศน์ในตู้ปลา การจัดการคุณภาพน้ า การเลือกซื้อปลายสวยงามและการกักโรค การให้อาหาร 
และความต้องการสารอาหาร การป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพเบื้องต้น วิธีการให้ยา สารเคมี และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม  
01507101 การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในสุนัข   1(1-0-2)  
 (Fundamental Health Management in Dogs)                                                       
               ต้นก าเนิดของสุนัข สายพันธุ์และการแบ่งกลุ่ม การเลือกและสถานที่เลี้ยง การดูแลลูกสุนัข การ
ควบคุมและการฝึก การให้อาหารและความต้องการสารอาหารในแต่ละช่วงอายุ โปรแกรมการให้วัคซีนและการ
ถ่ายพยาธิ การดูแลขนและผิวหนัง วิธีการให้ยา วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการในการเพาะพันธุ์ การ
จัดการในช่วงการคลอดลูก ปัญหาและโรค โรคติดต่อจากสุนัขสู่คน  
              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.  
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01507102 การจัดการสุขภาพเบื้องต้นในแมว   1(1-0-2) 
 (Fundamental Health Management in Cat)                                                          
               ต้นก าเนิดของแมว สายพันธุ์และธรรมชาติ การเลือกลูกแมวและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการเลี้ยง การ
ดูแลลูกแมว การอุ้มและการฝึก การให้อาหารและความต้องการสารอาหารในแต่ละช่วงอายุ โปรแกรมการให้
วัคซีนและการถ่ายพยาธิ การดูแลขนและผิวหนัง วิธีการให้ยา วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการในการ
เพาะพันธุ์ การจัดการในช่วงการคลอดลูก ปัญหาและโรค โรคติดต่อจากแมวสู่คน  
 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  อาหารเพื่อมนุษยชาติ  (Food for Mankind)                              3(3-0-6)                                                        
             ความสัมพันธ์ของการผลิตอาหารกับความต้องการอาหารของประชากร ชนิดและแหล่งอาหาร 
ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหว่างการผลิต พฤติกรรมการบริโภคและความส าคัญของการบริโภคต่อ
การเจริญเติบโตของร่างกาย  หลักการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร  บทบาทขององค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการ
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.  
 
01999012  สุขภาพเพื่อชีวิต  (Health for Life)                                      3(3-0-6)                                                     
             กลไกการก าเนิดและพัฒนาการของมนุษย์  บทบาททางเพศ  การดูแลส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต  การป้องกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยต่างๆ  สุขภาพผู้บริโภค  สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ  ปัจจัยทาง
ครอบครัวที่ส่งผลต่อสุขภาพ  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีการศึกษานอกสถานที่  
             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 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจ้าวัน   3(2-2-5) 
 (New Age Information Management in Everyday Life)                                 
            แนวคิดและแนวโน้มเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศยุคใหม่ กระบวนการจัดการสารสนเทศ การ
ประยุกต์สารสนเทศที่มีประโยชน์กับชีวิตและสังคม ความปลอดภัย การใช้สารสนเทศตามกฎหมายและ
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.  
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01999211 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ้าวัน    3(2-2-5) 
 (Mathematics and Computers in Everyday Life)                        
             การประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการน าไปใช้ในงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคม โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายด้วยแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์อย่างง่าย และการประยุกต์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการค านวณและการน าเสนอข้อมูล  
               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 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา   3(3-0-6)  
 (Concepts of Sciences and Philosophy)                                                        
             ปรัชญา หลัก และแนวคิดพ้ืนฐานทางวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ การประยุกต์ความคิดทางวิทยาศาสตร์  มีการศึกษานอกสถานที่  
            Philosophy, principles and basic concepts in mathematics, physical sciences and 
biological sciences, applications of scientific ideas. Field trips included.  
 
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life)  3(3-0-6)                                                          
               ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิต การอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อมโดยการศึกษา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา
และมีการศึกษานอกสถานที่  
            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 กีฏวิทยาทั่วไป  (General Entomology)                                 3(2-3-6)                                                     
             แมลงและความส าคัญของแมลง ความสัมพันธ์ของแมลงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
อุตสาหกรรมและสาธารณสุข การด าเนินงานและวิธีการเก่ียวกับการป้องกันและก าจัดแมลง  
               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)                                                     
             ความส าคัญของภาคการเกษตรกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ การผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 
สุขภาวะทางกายและใจ การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
การสร้างโอกาส และเพ่ิมรายได้จากการเกษตร   
 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.  
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02729102 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ้าวัน   3(2-2-5) 
 (Computer Application in Everyday Life)                                                 
               หลักมูลทางคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศในส านักงาน การสื่อสารข้อมูล อินเทอร์เน็ต การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน  
             Fundamentals of computer, components of computer system, data and 
information system, office information system, data communication, Internet, computer 
application in everyday life.  
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
 
01376101 วรรณกรรมกับชีวิต  (Literature and Life)                                  3(3-0-6)                                              
             อ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ เพ่ือให้เข้าใจความหมายและเห็นคุณค่าต่อชีวิต โดยศึกษาจาก
วรรณกรรมไทยและสากล   
           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)                                              
                ลักษณะของดนตรีไทยและตะวันตกในแต่ละยุคสมัย ชนิดต่างๆของเครื่องดนตรี ศัพท์สังคีต          
หลักในการฟังดนตรีไทย 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  ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  (The Art of Living with Others )           3(3-0-6)                                                 
                ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากล เกี่ยวกับมรรยาทในสังคม 
การรู้จักตัวเองเพ่ือปรับปรุงตัวเอง การฝึกการพัฒนาจิตใจ  
             The art of living well with others. Thai and international etiquette. Self-cognition 
for self-improvement. Training in mental development.  
 

01387102 ปรัชญาทั่วไป  (General Philosophy)                                        3(3-0-6)                                                     
               ความหมาย ขอบเขตและปัญหาปรัชญา ความคิดทางปรัชญาที่ส าคัญ การประยุกต์ใช้ปรัชญากับ
ชีวิตและสังคม  
            Meaning, scope and problems of philosophy. Important philosophical ideas. 
Application of philosophy to life and society.  
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01387103  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา   3(3-0-6) 
 (Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism)                                        
                ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ค าสอนในพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง 
ความสัมพันธ์ระหว่างค าสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด า ริ การประยุกต์
เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัฒน์  
               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.  
 
01387104  ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน   3(3-0-6) 
 (Philosophy and Religion   in Asean Countries)                                
               ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน อิทธิพลที่มีต่อวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 
และวิถีชีวิตของแต่ละประเทศความเหมือน  ความแตกต่าง และการผสมผสานกันของปรัชญาและศาสนา   
กระแสโลกาภิวัตน์ต่อปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน  
               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)                                                       
                มรดกโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน ในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ภูมิปัญญาความรู้ ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ศิลป วรรณคดี และการสื่อสาร ความเข้าใจในคุณค่า
และผลงานสร้างสรรค์ของมนุษยชาติ  
               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)                                            
               ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของคนไทย  อดีต 
ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต  
                 History, religions, language, literature, arts, local wisdom, and the lifestyle of Thai; 
in the past, present and future trend.  
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01999033  ศิลปะการด้าเนินชีวิต  (Arts of Living)                                 3(3-0-6)                                                        
                การคิดอย่างมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจชีวิต ครอบครัวกับศิลปะ     
การด าเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ศิลปะการท างาน 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 ศิลปวิจักษณ์  (Art Perception)   3(3-0-6)                                                                                             
              การรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความงาม หน้าที่ การแสดงออก และคุณค่าของศิลปะในชีวิตประจ าวัน  
             Perception of concept, beauty, function, expression and value of art in everyday 
life.  
 
01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต  (Music Culture in Life)                  3(3-0-6)                                                               
             การส่งเสริมจินตนาการเพ่ือสุนทรีย์และการสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี สังคม 
วัฒนธรรม และศิลปะแขนงอ่ืน  
             Imagination encouragement for aesthetics and creativity. Relationship between 
music, society, culture and other branches of arts.  
 

02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์  (Literature and Science)               3(3-0-6)                                                                
              ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร์ ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรม
วิทยาศาสตร์ แนวคิดและกลวิธีการน าเสนออิทธิพลของแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อวรรณกรรม 
การอ่านและตีความวรรณกรรมวิทยาศาสตร์  
               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 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)  3(3-0-6)                                                                    
               ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับวัฒนธรรม มติทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
ต่อการสื่อสาร การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มสังคม  
            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 ศิลปะการแต่งกาย การปรากฏตัวและการแสดงอิริยาบถ ให้เหมาะสม 
หลักและศิลปะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และการพูดในที่สาธารณะ การใช้อวัจนภาษา 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.  
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03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า    1(1-0-2) 
 (Information Resources for Research)                                                        
                ความส าคัญสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด การเลือก 
และการเขียนรายงาน  
             Significance, information and source, the use of information technology in library, 
selection and report writing.  
 
03752171 ปรัชญาและตรรกศาสตร์ (Philosophy and Logic)     3(3-0-6)                                                                                
             ความหมาย ขอบเขต ปัญหาและวิธีการของปรัชญา ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับตรรกศาสตร์
ที่น าวิธีการใช้เหตุผลมาเป็นเครื่องมือพิจารณาปัญหาด้านอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องใน
ชีวิตประจ าวัน  
             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.  
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
01001317  พระมหากษัตริย์และผู้น้าประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตร              3(3-0-6)                                                        
             (Kings and State Leaders on Agricultural Sector Development)  
               ความส าคัญของภาคการเกษตร บทบาทของผู้น าประเทศกับภาคการเกษตร พระมหากษัตริย์ไทย
กับภาคการเกษตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  9 กับการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการถวายการรับใช้ในด้านการเกษตร   
             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 ความส าคัญ และลักษณะเฉพาะของระบบธุรกิจการเกษตร  การเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจการเกษตร  ทั้งในด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ        
การแปรรูป  การเงิน  ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ ระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์โครงการทางธุรกิจ
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.  
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01125101  สหกรณ์เบื้องต้น (Introduction to Cooperative Sciences)              3(3-0-6)                                                          
              ความหมาย มูลเหตุ ก าเนิด พัฒนาการ หลักสหกรณ์โดยสังเขป ก าเนิดและ วิวัฒนาการของ
สหกรณ์ในประเทศไทย การจัดประเภทสหกรณ์ในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสหกรณ์  
สถานการณ์ของสหกรณ์ในประเทศไทยในปัจจุบัน  
                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  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Modern Entrepreneur)                               3(3-0-6)                                                 
             แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัตน์ บทบาทและความส าคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม่ 
องค์ประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางธุรกิจ 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 สื่อสารสนเทศ (Information Media)                                        1(1-0-2)                                                      
                แนวคิดและประเภทสื่อสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การเข้าถึงและการใช้
สารสนเทศ การเขียนอ้างอิง    
                Concept and type of information media, information sources, searching strategies, 
access and use of information, writing references.           
               (อนุมัติการปรับปรุงเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2555 เดิมชื่อ การใช้ทรัพยากรห้องสมุด)  
 

01371112   การรู้สารสนเทศ (Information Literacy)                                       2(2-0-4)                                               
               ความส าคัญของการรู้สารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การเลือกแหล่งและ
ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสม  
                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 การใช้ภาษาการเขียนตาราง 
แผนภูมิและบทคัดย่อ  
             Characteristic of articles; article and research report writing method; use of 
language; table, graph and abstract writing  
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01450101 สังคมไทยในโลกปัจจุบัน  (Thai Society in Today’s World)         3(3-0-6)                                                               
               การประยุกต์สังคมศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ทาง
สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบการเมืองและพลวัตทางสังคมในสังคมไทย  
กฎหมายและความสัมพันธ์ทางสังคมเสถียรภาพทางสังคมและการปรับตัวของสังคมไทยในโลกปัจจุบัน  
               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 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law)    3(3-0-6)                                                               
             ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย   ที่มา ลักษณะ และชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และ
การยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา  
            Basic knowledge of      law, sources and categories of laws, legal application and 
abrogation, general principles of civil and commercial law and criminal laws.  
 

01453102 กฎหมายในชีวิตประจ้าวัน (Law in Everyday Life)        3(3-0-6)                                                                         
                กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน  
              Business law, civil law, criminal law, public law, administrative law and other laws 
related to everyday life.  
 

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจ้าวัน (World Politics in Daily Life)    3(3-0-6)                                                                
             จุดเริ่มต้นและวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เหตุการณ์ที่ส าคัญตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันในการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชีวิตประจ าวัน  
                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 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ (Psychology for Modern Life)     3(3-0-6)                                                                  
               การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพที่ดี การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ การฝึกสมอง การหา 
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียน การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การปรับตัวสู่สังคมสมัยใหม่   
การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม่และการเป็นพลเมืองดีในโลกสมัยใหม่  
                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 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย   3(3-0-6) 
 (Contemporary Thai Society and Culture)                                                        
              แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย การสังเกต 
การศึกษา และการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมร่วมสมัย ความเข้าใจต่อพลวัตและการปรับตัวทางสังคม
และวัฒนธรรม แนวโน้มของความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน   
                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 เศรษฐศาสตร์เพื่อการด้าเนินชีวิตที่ดี (Economics for Better Living)    3(3-0-6)                                                        
             ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจกับการด าเนินชีวิตที่ดี บทบาทและ        
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคม เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม การเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
การจัดการองค์ประกอบทางเศรษฐกิจ  และรูปแบบและประเด็นส าคัญในทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ  
              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 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า   3(3-0-6) 
 (Creativity for Value Management)                                     
           การคิดสร้างสรรค์และการจัดการคุณค่าวิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม่ การตระหนักถึงปัญหาด้วย
จิตส านึก การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดองค์กรให้เกิดศักยภาพสูงสุด  
              Creative thinking and value management, evolution of thought in the new age, 
problem awareness, creative problem solving, organization management for maximum 
efficiency.  
 

01999141 มนุษย์กับสังคม  (Man and Society)   3(3-0-6)                                                                                            
             พ้ืนฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม
ด้านวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย  ภูมิหลัง
สังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคม และแนวทางแก้ไข  
               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)                                                                                         
              เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเข้าใจในชีวิตและ
การท างาน การพัฒนานิสิตสู่การเป็นผู้น าและผู้ตาม จริยธรรมในการท างาน การเตรียมความพร้อมในการ
ท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ อ่ืน ทักษะในการติดต่อสื่อสาร การ
วางแผนการท างาน กระบวนการการบริหาร การจัดท าโครงการ การน าเสนอและประเมินผลโครงการ  
             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 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย  1(1-0-2)   
 (Life Skills For Undergraduate Student)                                                     
            เอกลักษณ์  เจตลักษณ์นิสิต  การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
กระบวนการเรียนรู้ของนิสิต องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม  จิตตปัญญาศึกษาเพ่ือการพัฒนาความเป็น
มนุษย์ส าหรับสังคมคุณภาพ  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)                                                                                  
             ทฤษฎีความเป็นตัวตน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางสังคม บทบาททางสังคมและสถานภาพของตนเองและผู้อ่ืน มนุษยสัมพันธ์ จริยธรรม การท างานเป็นทีม 
การจัดการความขัดแย้ง 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 การจัดการเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน    3(3–0–6) 
 (Management for Social Sustainable Development)                                     
               ความสัมพนัธ์ระหว่างธุรกิจและสังคม ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมกับความยั่งยืน แนวคิด
และกระบวนการของการจัดการองค์กรเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทของผู้น า 
การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนขององค์กรและสังคม  
 
             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.  
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03751111 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  (Man and Environment)   3(3-0-6)                                                                                  
               แนวคิดทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการปรับตัวและการใช้ประโยชน์ จากสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การด ารงชีวิตของมนุษย์ ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและ
สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการควบคุม การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  
                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 ก าเนิดสังคมและรัฐ โครงสร้างและ
องค์ประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและระบบทางการเมือง อุดมการณ์และลัทธิ
การเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการ การมีส่วนร่วมทางการเมืองพัฒนาการทางการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง และการบริหารประเทศในสมัยใหม่  
              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 จิตวิทยาพื้นฐาน     (Basic Psychology)  3(3-0-6)                                                                                      
              ศาสตร์ทางจิตวิทยา ความหมายและความเป็นมาของจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย์ในช่วงวัย
ต่างๆ ระบบของร่างกายที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม อารมณ์ การรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สุขภาพจิต การปรับตัว การควบคุมความเครียด พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม 
บทบาทของจิตวิทยาที่มีต่อการท างานและธุรกิจอุตสาหกรรม  
 
 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.  
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03751161 ภูมิศาสตร์การค้าโลก  (World Trade Regional Geography)  3(3-0-6)                                                                       
             การเปรียบเทียบภูมิภาคหนึ่งกับอีกภูมิภาคหนึ่งในแง่มุมการขยายตัวของท้องถิ่นและเขตการ
ปกครอง ระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง วิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นการจัดการ ผลกระทบจากสภาพ
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีต่อการการด าเนินการธุรกิจระหว่างประเทศและเครื่องมือในการประเมินผล  
               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 ความส าคัญของเศรษฐกิจแบบพอเพียง และหลักการด าเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง  
            Philosophy, concept, role, importance of sufficiency economy and principles of 
living relevant to sufficiency economy.  
 

กลุ่มวิชาภาษา  
01357111 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I (Elementary German I)  3(3-0-6)                                                                                  
              โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาเยอรมัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
            Presentation of significant structures of the German language. Practice in listening, 
speaking, reading and writing.  
 

01357112 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II (Elementary German II)  3(3-0-6)                                                                                 
               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01357111  
             โครงสร้างที่ส าคัญของภาษาเยอรมัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับท่ีสูงขึ้น  
               Presentation of significant structures of the German language. Practice in listening, 
speaking, reading and writing at a higher level.  
 

01357113 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III (Elementary German III)  3(3-0-6)                                                                                     
               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01357112  
              โครงสร้างของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ์ ค าศัพท์ ส านวน การฟัง การพูด การอ่าน  และ การ
เขียนในระดับท่ีสูงขึ้น  
             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 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV (Elementary German IV)  3(3-0-6)                                                                                       
             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01357113  
               โครงสร้างของภาษาเยอรมัน หลักไวยากรณ์ เน้นการอ่าน การเขียน การสรุปใจความส าคัญจาก
สิ่งที่อ่าน  
           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.  
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01357232 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศิลปะและดนตรีเยอรมัน   3(3-0-6)   
 (Introduction to German Art and Music)                                  
              ศิลปะและดนตรีเยอรมันตั้งแต่สมัยแรกจนถึงสมัยปัจจุบัน  
                German art and music from the beginning to the present.  
 

01366311 ภาษาลาว I (Laotian I)  3(3-0-6)                                                                                                         
              ระบบเสียงภาษาลาว เปรียบเทียบระบบเสียงลาวกับภาษาไทย การอ่านและการเขียนตัวอักษร
ลาว ไวยากรณ์ภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนขั้นพื้นฐาน ค าศัพทท์ี่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 400 ค า 
               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)                                                                                                       
              วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01366311  
               ระดับภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนค าศัพท์ภาษาลาวใหม่ 600 ค า บทสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน  
             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)                                                                                                     
               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01366312  
             ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และส านวนภาษาลาว 1,200 ค า  การเล่าเรื่อง              
การแสดงทรรศนะ  
              Listening, speaking, reading, and writing skills with a vocabulary of 1,200 Laotian 
words and idioms. Telling stories. Expressing views.  
01372101 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  (English Phonetics)  3(3-0-6)                                                                                      
              อวัยวะที่ใช้ในการเปล่งเสียงพูดของมนุษย์ โดยเน้นเรื่องของสรีรสัทศาสตร์กลวิธีในการออกเสียงที่
ถูกต้องการฟังการออกเสียงพยัญชนะ สระและท านองเสียงในภาษาอังกฤษรวมทั้งข้อบกพร่องและการแก้ไข    
                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 โครงสร้างของค้าในภาษาอังกฤษ (Word Structure in English)  3(3-0-6)                                                                       
             หน่วยค าผูกพัน หน่วยค าอิสระ หน่วยค าเติม ความหมายของอุปสรรคและปัจจัยต่าง ๆ รากศัพท์ 
และความหมาย การวิเคราะห์โครงสร้างของค าในภาษาอังกฤษ    
             Bound and free morphemes, affixes and their meanings, bound roots with their 
meanings, and the analysis of English word structure.  
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01372211 มนุษย์กับภาษา  (Man and Language)  3(3-0-6)                                                                                                
              ความส าคัญของภาษาในฐานะที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์โลก ประเภทอ่ืน ธรรมชาติของภาษา
มนุษย์ การเรียนรู้ การใช้ภาษาของมนุษย์ บทบาทของภาษาในด้านสังคมวิทยา ความสัมพันธ์ของภาษากับ
ความคิด ภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องสื่อความนึกคิด ความหมาย และเป็นเครื่องก าหนดรูปแบบความคิดของ
มนุษย์  
           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 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Malayu I)  3(3-0-6)                                                                              
               อักษรมลายู  ระบบเสียงภาษามลายู โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
               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 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร II (Communicative Malayu II)  3(3-0-6)                                                                            
                วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398101  
             โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ค าศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน  
               Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and 
writing basic sentence patterns. Vocabulary and expressions in daily life.  
 

01398103 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร III (Communicative Malayu III)  3(3-0-6)                                                                           
               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398102  
              โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ ค าศัพท์และส านวนในสถานการณ์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร สนทนา
โต้ตอบในชีวิตประจ าวัน เขียนข้อความสั้นๆ  
 Structure and grammar. Vocabulary and expressions in communicative situations. 
Conversation on everyday topics. Writing short passages.  
 

01398104 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร IV (Communicative Malayu IV)  3(3-0-6)                                                                              
               วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398103  
           โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น อ่านเรื่องสั้นๆ เพ่ือให้เข้าใจเนื้อหา ส านวนและ
โครงสร้างของประโยค สนทนาโต้ตอบเรื่องท่ัวๆ 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.  
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01398105 การอ่านภาษามลายู (Malayu Reading)  3(3-0-6)                                                                                                 
              วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398104  
              หลักการอ่าน การอ่านบทคัดสรรภาษามลายูที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันเพ่ือจับใจความส าคัญและ
พูดรายงาน  
            Principles of reading. Reading selected Malayu articles related to daily life to 
grasp main ideas and giving oral reports.  
 

01398106 การฟัง-พูดภาษามลายู (Malayu Listening and Speaking)  3(3-0-6)  
              วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01398104  
             ทักษะการฟังและพูดภาษามลายู เน้นการใช้ศัพท์ส านวนและประโยคในชีวิตประจ าวัน  
              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.  
 
 

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)                                                                      
                ภาษาไทยในการสื่อสาร  ความคิดกับการใช้ภาษา  ภาษากับสังคม และการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
            Communication   of   the   Thai   language,   thoughts   and   language   usage,   
language  and   society,   and   the   skill  development of the Thai language for 
communication.  
 

02701011 การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (Thai Usage for Business, Science and Technology)  3(3-0-6)  
               การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์กับการใช้ภาษาไทย การฝึก
การอ่านและการฟังโดยเน้นการเก็บใจความส าคัญฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์งานเขียนทางธุรกิจวิทยาศาสตร์และ
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. 
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528 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



529 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 



530 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



531 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 



532 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 



533 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 



534 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



535 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



536 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



537 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



538 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



539 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



540 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 



541 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



542 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



543 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



544 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 

 
 
 
 



545 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



546 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



547 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



548 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



549 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 



550 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



551 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



552 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 



553 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 



554 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 



555 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



556 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



557 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



558 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 



559 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



560 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



561 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 



562 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 



563 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



564 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 



565 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 



566 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



567 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



568 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



569 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



570 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



571 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
 ก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติและวินัยนิสิต พ.ศ. 2553  โดยให้น าระบบคะแนนความ
ประพฤติมาถือปฏิบัติ และให้ทุกคนมีคะแนนความประพฤติเป็น 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาและที่คง
สถานภาพการเป็นนิสิต หากนิสิตผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ ดังที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ 
ก าหนดการลงโทษนิสิตในการกระท าผิดในกรณีต่างๆ  ขอให้ปฏิบัติดังนี้  

 1. ให้มีการตัดคะแนนความประพฤตินิสิตตามความผิด  ดังนี้ 
 1.1  ไม่แสดงบตัรนิสิตโดยไม่มีเหตุอันควร ตัดคะแนนความประพฤติ     5    คะแนน 
 1.2   กระท าการอันเป็นการรบกวนผู้อ่ืน ตัดคะแนนความประพฤติ   5-15  คะแนน 
 1.3   ท าผิดกฎจราจรหรือฝ่าฝืนกฎจราจร ตัดคะแนนความประพฤติ   5-15 คะแนน 
 1.4   พูดจาก้าวร้าวและแสดงกิริยาไม่สุภาพ ตัดคะแนนความประพฤติ   5-15 คะแนน 
  1.5   แต่งกายผิดระเบียบ ตัดคะแนนความประพฤติ    10  คะแนน 
 1.6   แสดงข้อความหรือค าพูดอันเป็นเท็จ ตัดคะแนนความประพฤติ  10-30 คะแนน 
 1.7   กระท าการผิดระเบียนของหน่วยงาน ตัดคะแนนความประพฤติ  10-30 คะแนน 
 1.8   เล่นการพนันในมหาวิทยาลัย ตัดคะแนนความประพฤติ  10-30  คะแนน 
 1.9   ดื่มสุราและของมึนเมาในมหาวิทยาลัย ตัดคะแนนความประพฤติ     30    คะแนน 
 1.10  ทะเลาะวิวาท ตัดคะแนนความประพฤติ     30 คะแนน 
 1.11  ท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ตัดคะแนนความประพฤติ  30-50  คะแนน 
  หรือผู้อื่น 
 1.12  ปลอมแปลงเอกสาร ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 
 1.13  ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศ ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 
 1.14  กระท าการเสื่อมเสียให้กับผู้อ่ืน ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 
 1.15  ท าร้ายร่างกาย ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 
 1.16  ลักทรัพย์ ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 
 1.17  เสพสิ่งเสพติดหรือมีสิ่งเสพติด ตัดคะแนนความประพฤติ 45-65   คะแนน 
     ไว้ในครอบครอง   
 1.18  พกพาอาวุธ ตัดคะแนนความประพฤติ     65    คะแนน 
 1.19  กระท าความผิดให้เกิดความเสื่อมเสีย ตัดคะแนนความประพฤติ  30-65 คะแนน    
     ชื่อเสียง คณะ/สถาบัน     
 1.20  มีสิ่งเสพติดไว้ในครอบครอง ตัดคะแนนความประพฤติ     85 คะแนน    
     เพ่ือการจ าหน่าย 
  

คะแนนความประพฤติและวินัยนิสิต 



572 คู่มือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปกีารศึกษา 2560 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2.  นิสิตมีคะแนนสะสมตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 100 คะแนน ถ้านิสิตกระท าความผิดและถูกตัดคะแนน
ความประพฤติจนกระทั่งคะแนนความประพฤติคงเหลือน้อย  นิสิตจะต้องถูกด าเนินการดังนี้ 

2.1  คะแนนคงเหลือ 60-79 คะแนน ภาคทัณฑ์ 
2.2  คะแนนคงเหลือ 40-59 คะแนน ทัณฑ์บนและเชิญผู้ปกครอง 
2.3  คะแนนคงเหลือ 20-39 คะแนน พักการศึกษาตั้งแต่1ภาคการศึกษาเป็นต้นไป 
2.4  คะแนนคงเหลือ 0-19   คะแนน พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

 ส าหรับนิสิตที่ถูกลงโทษ ข้อ 2.1 – 2.3  อยู่ในสถานภาพที่นิสิตสามารถยื่นค าร้องขอท างาน
สาธารณประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมคะแนนความประพฤติได้ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของกองกิจการนิสิต
(ก าแพงแสน) และความควบคุมดูแลของรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายฝ่ายกิจการนิสิตขอ ง
แต่ละคณะ เป็นรายๆ ไป 

3. วิธีตัดคะแนนความประพฤติ 
3.1  ถ้านิสิตกระท าความผิดที่ใดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ขอให้หัวหน้า

หน่วยงานนั้น  เสนอชื่อนิสิตที่กระท าความผิดเป็นลายลักษณ์อักษรต่อรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ของคณะต้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาไต่สวนและตัดคะแนนความประพฤติ 

3.2  คณะจะเป็นผู้จัดเก็บ บันทึกข้อมูลและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา และกองกิจการนิสิต 
(ก าแพงแสน)  ในข้อที ่2.1 - 2.4 

4. การกระท าใดๆ ที่ผิดวินัยท่ีนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 1  ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่ง
มีคณบดีหรือตัวแทนของคณะต้นสังกัดรวมอยู่ด้วย  เป็นกรณีไป 
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นามศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
นามใดจะให้ชื่อ และจักถือเป็นหนึ่งในเกษตรศาสตร์  
อักษรใด ที่จะได้จารวาด ว่าเป็นแหล่งสรรพศาสตร์แห่งชาติไทย  
ณ ที่ที่วิชามาบรรจบ  
เพ่ือค้นพบความงาม ความจริงที่ยิ่งใหญ่  
ณ ที่ที่จะทอดตัวรับใช้  
ก็จักให้อย่างงดงามสมนามตน  
นามใดจะได้ชื่อ จะจักถือเป็นหนึ่งในเกษตรศาสตร์  
อักษรใด ที่จะได้ได้จารวาด ว่าเป็นแหล่งประสาทวิชาปัญญาชน  
เพ่ือเพาะบม เสาะสร้างหนทางศาสตร์  
เพ่ือประกาศ วิทยานานาศิลป์  
เพ่ือเสริมส่ง ความสมบูรณ์แห่งชีวิน  
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ยืนยง  
นามนี้ที่ได้ชื่อ และจักถือเป็นหนึ่งในเกษตรศาสตร์  
อักษร ที่ได้จารวาด ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นามนี้เอย  
 
เทาเงินในรั้วเขียว  
เพียงแรกผลิก าเนิดนามในความเขียวขจี  
เกษตรศาสตร์ ถิ่นนนทรีที่สดใส  
เพียงแรกแย้ม เทาเงินนามน้องใหม่  
ร่วมอยู่ในชายคาแห่งบ้านเรา  
ทุ่งก าแพงแสน คือ เนื้อดินให้ก่อเกิด  
นั้นจักเทิดไว้ในดวงจิตนี้  
รั้วเกษตรเขียวงามนามนนทรี  
นั้นจักสถิตย์ในฤดีตราบนิรันดร์  
จะก้าวย่าง เติบใหญ่ในวันหน้า  
สร้างรากฐานวิชาให้กล้าแกร่ง  
จะก้าวย่างต่อไปรับใช้ดินแดน  
ถิ่นก าแพงแสนนี้ มิรู้ลืม  
ถิ่มก าแพงแสนนี้ มิรู้ลืม  
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มาร์ชศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
พวกเราศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์  
ประกาศปณิธานการศึกษา  
สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา  
คุณธรรมและความสุขทุกคนไป  
เป็นหนึ่งในรั้วนนทรี  
ก าแพงแสนแดนนี้กว้างใหญ่  
พัฒนาวิชาการเพ่ือสังคมไทย  
เกษตรศาสตร์ก้าวไกลคู่แผ่นดิน  
เลือดเทาเงินเข้มขลังดังเหล็กกล้า  
ศรัทธาต่อความดีไม่มีสิ้น  
เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เหนือชีวิน  
ถิ่นไทยจักเป็นถิ่นทอง  
จะรักษาปณิธานมั่นมุ่ง  
จะผดุงเกียรติยศปรากฏก้อง  
จะฝากชื่อลืเลื่องเรืองรอง  
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์นามของเรา 
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  คณะผู้จัดท า . 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา 
 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 

ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล 
 

หัวหน้าภาควิชา 
ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชา 

ประธานหลักสูตร 
หัวหน้าสาขาวิชา 

คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ 

คณะอนุกรรมการจัดท าคู่มือหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

รวบรวม เรียบเรียง บันทึกข้อมูลและจัดท า 
 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้างานบริการการศึกษา 

เจ้าหน้าที่ประสานงานบริการการศึกษา 
 

ออกแบบปก 
 

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 
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