
 

 

 

 
 

 

 

คูมือหลักสตูรการศึกษา ระดับปริญญาตร ี
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 



 

สีประจําคณะ  

 สีเทาเงิน 

วิสัยทัศน 

 เปนองคกรแหงการเรียนรู มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

 สรางสรรคผลงานวิชาการในระดับสากล เพ่ือพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

ปรัชญา 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรมีความมุงม่ันในการผลิตบัณฑิต ท่ีตระหนักในความสําคัญ

ของความรูพ้ืนฐาน มีทักษะและรูจักใชหลักวิชาในการทํางานและการแกไขปญหา มีคุณธรรมในการดํารงชีพ

และมีจิตสํานึกในการจรรโลงสังคม 

ปณิธาน 

 สรางบัณฑิตใหมีปญญา คุณธรรม และความสุข 

พันธกิจ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการการเรียนรูท่ีบูรณาการระหวางสาขาวิชา 

2. สรางสรรคผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงรุกเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

4. พัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถและมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 

5. สรางและพัฒนาเครือขายทางวิชาการและการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

สถานที่ตั้ง 

 

 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

เลขท่ี 1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140                           

โทรศัพท 0-34300481-6     

โทรสาร 0-34351402 

โทรศัพทภายใน  3600-4 
 

 

 

 

 

 

 



 

  สารจากคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร . 

 
 

ผมและคณาจารยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอตอนรับ

นิสิตใหมทุกคนดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง นิสิตไดกาวสูมหาวิทยาลัยสมดังท่ีมุงหวังแลว ผมขอใหนิสิต     

ตระหนักวา นิสิตมีหนาท่ีท่ีจะตองฝกใฝหาความรู อุทิศตน และใชเวลาในการศึกษาเลาเรียนอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ นิสิตตองดูแลตนเองจนกระท่ังสําเร็จการศึกษาดังท่ีมุ งหวังไว เปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ                   

เปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติตอไป 

ผมขออวยพรใหนิสิตทุกคนมีความสุขในการใชชีวิตอยูในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

แหงนี้ ดังปณิธานของคณะท่ีวา “สรางบัณฑิตใหมีปญญา คุณธรรม และความสุข” พรอมท้ังประสบความสําเร็จ

ในการศึกษาดังท่ีมุงหวัง นําเกียรติยศและความภาคภูมิใจมาสูวงศตระกูล สมดังปรารถนาทุกประการ 

 

 

                                                                                             

 

                                                                       (รองศาสตราจารย ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ)  

                                                                           รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน                       

                                                               รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  คํานํา . 

 
 

คูมือนิสิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 เลมนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือเปน

คูมือสําหรับนิสิต คณาจารย และบุคลากรท่ีเก่ียวของพึงทราบเพ่ือถือปฏิบัติ โดยเฉพาะนิสิตชั้นปท่ี 1 คูมือเลมนี้

มีความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาเลาเรียน ใชในการดูแลตนเองตลอดระยะเวลาแหง

การศึกษา ณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนั้น นิสิตจึงควรศึกษาคูมือเลมนี้

อยางละเอียดและเก็บรักษาไว เพ่ือสิทธิ์และประโยชนสูงสุดของนิสิต และใชเปนขอมูลอางอิง เพ่ือมิใหเกิดความ

ผิดพลาดท่ีอาจจะเปนสาเหตุใหนิสิตไมสามารถสําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาลาชา โดยเนื้อหา

ประกอบดวยความรูเบื้องตนเก่ียวกับคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ สําหรับ

นิสิต รวมท้ังโครงสรางหลักสูตรและแผนการศึกษา นอกจากนั้นยังมีคําอธิบายรายวิชา ซ่ึงจะทําใหทราบ

ขอบเขตรายวิชาตาง ๆ 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือนิสิต

ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 เลมนี้ จะอํานวยประโยชนใหกับนิสิตไดสําเร็จการศึกษาตามกําหนด

ระยะเวลาของหลักสูตร อันจะทําใหนิสิตเกิดความภาคภูมิใจแหงการเปนบัณฑิตตอไป 

 

 

                                                                                         
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สารบัญ . 
 

 

   หนา 

    

แนะนําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1 

 รหัสสาขาวิชา 3 

 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตร ี 4 

 รายชื่อเว็บไซตท่ีนิสิตตองอานขอมูลเพ่ิมเติมอยูเสมอ 5 

โครงสรางหลักสูตร  

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

  สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2560 7 

  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน พ.ศ. 2560 23 

  สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว พ.ศ. 2560 37 

  สาขาวิชาการตลาด พ.ศ. 2560 49 

  สาขาวิชาการบัญชีบริหาร พ.ศ. 2561 65 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต พ.ศ. 2560 79 

  สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560 93 

  สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2560 107 

  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2559 119 

  สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2561 135 

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 149 

  สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ พ.ศ. 2561 161 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

  สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร พ.ศ. 2560 179 

  สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว พ.ศ. 2560 195 

  สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ) พ.ศ. 2560 207 

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2559 225 

  สาขาวิชาภาษาอังฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2559 241 

 

 

 

 

   

    

    



                                                                                                       หนา  

    

          คําอธิบายรายวิชา  

 สาขาวิชาการจัดการ (01132)        257 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (02747) 265 

 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว (03763) 277 

 สาขาวิชาการตลาด (01134) 293 

 สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (03760) 299 

 สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (01417,02731) 309 

 สาขาวิชาเคมี (01403) 317 

 สาขาวิชาจุลชีววิทยา (01419) 331 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (02739) 339 

 สาขาวิชาฟสิกส (01420) 357 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (01418) 383 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (02738) 407 

 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (02744) 417 

 สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว (01390) 433 

 สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ) (01396) 449 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01355) 459 

 สาขาวิชาภาษาอังฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (02746) 473 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป                                                               483 

คําอธิบายรายวิชาบริการ                                                                           501 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร (01101,01105,03753)                                                 503 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร (01119)                                                           505 

กลุมวิชาการบัญชี (01130)                                                                        506 

กลุมวิชาการเงิน (01131)                                                                          507 

กลุมวิชาการจัดการ (01132)                                                                      509                                                 

กลุมวิชาการจัดการการผลิต (01133,03761)                                                   510 

กลุมวิชาการจัดการการตลาด (01134)                                                           513 

กลุมวิชาสื่อสารมวลชน (01352,02711)                                                         516 

กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส (01356)                                                                   518 

กลุมวิชาภาษาญี่ปุน (01358)                                                                      519 

กลุมวิชาภาษาไทย (01361)                                                                       520 

กลุมวิชาภาษาจีน (01362)                                                                        523 

 

 

 

 

 

 

 



  

 กลุมวิชาบรรณรักษศาสตร (01371)                                                              524 

 กลุมวิชาภาษาศาสตร (01372) 525 

 กลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ (01373) 527 

 กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา (01387) 529 

 กลุมวิชาสังคมศาสตร  531 

 กลุมวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนิสิตหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา (03754) 534 

 กลุมวิชาพฤกษศาสตร (01401) 536 

 กลุมวิชาชีวเคมี (01402) 538 

 กลุมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (01404, 01411) 540 

 กลุมวิชาพันธุศาสตร (01416) 541 

 กลุมวิชาสถิต ิ(01422) 542 

 กลุมวิชาสัตววทิยา (01423) 545 

 กลุมวิชาชีววิทยา (01424, 02726) 547 

ขอบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 551 

 ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2559 552 

 ขอบังคับวาดวยเครื่องแตงกายของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      

พ.ศ. 2553 

567 

 แนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมนิสิต หลักเกณฑการเทียบคาประสบการณจากการเขารวม

กิจกรรมนิสิตตามโครงการสรางกิจกรรมหลักสูตร 

571 

 การเทียบผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตร ี   

เพ่ือขอยกเวนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

577 

 การทดสอบวัดความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ สําหรับนิสิตท่ีจะสําเร็จการศึกษา  

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

578 

 ระดับโทษทางวินัยกรณีนิสิตสอทุจริตหรือทําการทุจริตในการสอบ 579 

 ระเบียบวาดวยการเสริมสรางคานิยมท่ีดีของนิสิต พ.ศ. 2553 580 

 การสงเสริมนิสิตท่ีมีผลการเรียนดีเดน 582 

 การสงเสริมนิสิตท่ีมีผลงานดีเดนดานความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 583 

 การสงเสริมนิสิตท่ีมีผลงานดีเดนดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 585 

 การสงเสริมนิสิตท่ีมีผลงานดีเดนดานกีฬา 587 

 การสงเสริมนิสติท่ีมีความประพฤติดีเดน 589 

 การขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 590 

  

 

 

 

หนา 



 

 

 

 

 

 
 

 

กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญตรี ภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตกําแพงแสน 

591 

 กําหนดอัตราคาธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและ     

ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

593 

 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการจัดเก็บและการบริหารเงินคาธรรมเนียมบํารุงสโมสรนิสิต

มหาวิทยายัยเกษตรศาสตร 

595 

 

 หลักเกณฑการจัดสรรทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 597 

 การเบกิจ่ายคา่ประกนัอบุตัเิหตขุองนิสิต 602 

 คะแนนความประพฤตแิละวินยันิสิต 604 

  

   

หนา 



  แนะนําคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร . 
 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรจัดเปนคณะลําดับท่ี 14 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับอนุมัติ

จัดตั้งตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536  วัตถุประสงคของการจัดตั้งในระยะ

เริ่มตน เพ่ือใหบริการการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี แกนิสิตของคณะตาง ๆ ท่ีเปดสอน                 

ณ วิทยาเขตกําแพงแสน ตอมาจึงมีการเปดรับนิสิต เขามาศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของคณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร ดังนี้ 

ปการศึกษา 2539 เปดรับนิสิตใหมระดับปริญญาตรีหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป)                 

และ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร และคณะมนุษยศาสตร บางเขน ตามลําดับ     

ปการศึกษา 2544 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) ซ่ึงเปนหลักสูตรของ     

คณะวิทยาศาสตร บางเขน 

ปการศึกษา 2547 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ)  

ปการศึกษา 2548 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) ภาคพิเศษ  

ปการศึกษา 2549 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(เคมี) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร  

บางเขน 

ปการศึกษา 2550 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(ฟสิกส) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร 

บางเขน หลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ บางเขน และหลักสูตรภาคพิเศษ 

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

ปการศึกษา 2552 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.บ.(จุลชีววิทยา) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะ

วิทยาศาสตร บางเขน และปดการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

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

คณะบริหารธุรกิจ บางเขน 

ปการศึกษา 2554 เปดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ 

บางเขน 

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

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

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

ภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

ปการศึกษา 2556 เปดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) และ                      

บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา  

ปการศึกษา 2557 เปดรับนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชีบริหาร) ภาคพิเศษ ซ่ึงเปนหลักสูตรของ

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 

ปการศึกษา 2558 เปดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (การทองเท่ียว) ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะมนุษย

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

หลักสูตร บธ.บ.(การตลาด) ภาคพิเศษ ซ่ึงเปนหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ บางเขน 



2 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2559 เปดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) โครงการ

จัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

ปการศึกษา 2560 เปดรับนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร) และ บธ.บ. (การ

จัดการธุรกิจการบิน) โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

               ปจจุบันคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาตร จัดการเรียนรูการสอนระดับปริญญาตรีท้ังหมดจํานวน 

17 หลักสตูร  

การศึกษาระดับปริญญาโท  มีการเปดสอนหลักสูตรตางๆ  ดังนี้ 

ปการศึกษา 2541 เปดรับนิสิตหลักสูตร วท.ม.(พฤกษเศรษฐกิจ) และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปน             

วท.ม.(วิทยาการพืช) เปดรับนิสิตในภาคปลายปการศึกษา 2555         

ปการศึกษา 2550 เปดรับนิสิตในหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)                

ในภาคตน และหลักสูตร วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) เปดรับนิสิตในภาคปลาย 

ปการศึกษา 2554 เปดรับนิสิตในหลักสูตร วท.ม.(จุลชีววิทยา)  

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

                ปจจุบันคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาตร จัดการเรียนรูการสอนระดับปริญญาตโทท้ังหมด

จํานวน 6 หลักสูตร   

          การศึกษาระดับปริญญาเอก  มีการเปดสอนหลักสูตรตางๆ  ดังนี้ 

       ปการศึกษา 2551 เปดรับนิสิตในหลักสูตร ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภัณฑ) 

               ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีอยูในความรับผิดชอบท้ังหมด จํานวน 1 หลักสูตร  
 

รายนามคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรจากในอดีตจนถึงปจจุบัน มีดังนี้ 

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

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

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

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

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

6. อ.ดร.อนามัย ดําเนตร  พ.ศ. 2557 – 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

  รหัสสาขาวิชา (แบงตามหลักสูตร) . 
 

รหัส หลักสูตร 

 ระดับปริญญาตรี 

Q02 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q03 วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q04 วท.บ.(วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

Q05 วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q06 วท.บ.(เคมี) 

Q07 วท.บ.(ฟสิกส) 

Q08 บธ.บ.(การจัดการ)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q09 วท.บ.(จุลชีววิทยา) 

Q10 บธ.บ.(การตลาด) ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q11 วท.บ.(คณิตศาสตรประยุกต) 

Q13 บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ  

โครงการจดัตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา 

Q14 บธ.บ.(การบัญชีบริหาร)  ภาคปกติ และภาคพิเศษ 

Q16 ศศ.บ.(การทองเท่ียว) 

Q17 ศศ.บ.(ภาษาตะวันออก) 

Q18 ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) 

 Q19 บธ.บ.(การจดัการธุรกิจการบิน) 

 Q20 ศศ.บ.(การโรงแรมและภตัตาคาร) 

Q21 ศศ.บ.(นวัตกรรมการทองเท่ียว) 

 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

XQ01 วท.ม.(วิทยาการพืช) 

XQ02 วท.ม.(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม) 

XQ03 วท.ม.(วิทยาศาสตรชีวผลิตภณัฑ) 

ปร.ด.(วิทยาศาสตรชีวผลติภณัฑ) 

XQ05 วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร) 

XD06 วท.ม.(จุลชีววิทยา) 

XD19 วท.ม.(เคมี) 
 

 

 

 

 

 



4 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายสําหรับนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 

 

           คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร           ภาคตนและภาคปลาย ภาคฤดูรอน 

ภาคปกติ (กลุมสังคมศาสตร) ประกอบดวย 

    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    - สาขาวิชารัฐศาสตร (การปกครอง) 

    - สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว 

    - สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ) 

    - สาขาวิชาการจัดการ 

    - สาขาวิชาการตลาด 

    - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

    - สาขาวิชาการบัญชีบรหิาร 

    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 

    - สาขาวิชาการโรงแรมและภตัตาคาร 

    - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

  

12,900 2,500 

ภาคปกติ (กลุมวิทยาศาสตร) ประกอบดวย 

    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

    - สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

    - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    - สาขาวิชาเคม ี

    - สาขาวิชาฟสิกส 

    - สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

    - สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

16,300 2,500 

โครงการภาคพิเศษ* 

    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

    - สาขาวิชาการจัดการ 

    - สาขาการตลาด 

    - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

    - สาขาวิชาการบัญชีบรหิาร 

    - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

    - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

32,000 

27,700 

26,700 

25,000 

29,200 

34,700 

34,700 

 

10,000 

8,000 

8,000 

7,000 

8,000 

10,500 

10,500 

*อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนสิิตปริญญาตรี โครงการภาคพิเศษ ยังไมไดรวมคาธรรมเนียมอื่นๆ เชน คาสมัคร คาประกันของเสียหาย

สําหรับนิสิตแรกเขา คาบัตรประจาํตัวนสิิตแรกเขา คาเอกสารมอบตัวแรกเขา เปนตน โดยเปนไปตามประกาศของโครงการภาคพิเศษ 

 

หมายเหตุ  1. คาธรรมเนียมการศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงได 

 2. คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากนี้ใหดูจากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       3. รายละเอียดนอกจากนี้ ศึกษาเพ่ิมเติมท่ี เว็ปไซตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      

                 http://www.ku.ac.th 

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


5 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

  รายช่ือเว็บไซตท่ีนิสิตตองอานขอมูลเพ่ิมเติมอยูเสมอ . 
 

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

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

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

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

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

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

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

ระบบทรานสคริปตกิจกรรม http://nisit.kasetsart.org/ 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



7 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการ 

พ.ศ. 2560 



8 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ พ.ศ. 2560 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Management 
 

2. ช่ือปริญญา  

ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 

ชื่อยอ  บธ.บ. (การจัดการ) 

ชื่อเต็ม  Bachelor of Business Administration (Management) 

ชื่อยอ  B.B.A. (Management) 
 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูและทักษะการจัดการท่ีสอดคลองกับความตองการของภาคธุรกิจ  

 2) เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

3) เพ่ือสรางบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจท่ีรวดเร็ว 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  1) ผูประกอบการหรือนักธุรกิจท้ังในภาคการคา การผลิต การบริการ และท่ีปรึกษาดานการจัดการท้ัง

ในประเทศและระหวางประเทศ 

  2) ผูบริหารและพนักงานในสถานประกอบการเอกชน เชน ผูบริหารองคกร ผูจัดการ หัวหนาแผนก           

ผูประสานงานโครงการ พนักงานวางแผนเชิงกลยุทธ พนักงานในธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย พนักงานฝายตางๆ เชน ฝายบริหารองคกร ฝายบริหารงานบุคคล ฝายบริหารการผลิต ฝาย

บริหารงานขาย ฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายจัดซ้ือจัดจาง ฝายวิเคราะหโครงการ ฝายตรวจสอบและประเมินผล ฝาย

บริหารความเสี่ยง ฝายธรรมาภิบาล หรือนักกิจกรรมสัมพันธ เปนตน 

  3) พนักงานในหนวยงานระหวางประเทศและองคการการคาระหวางประเทศ 

  4) ผูบริหารและพนักงานในหนวยงานของรัฐ หนวยงานทองถ่ิน องคการปกครองสวนทองถ่ิน องคกร

อิสระ ในตําแหนงนักบริหาร นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานท่ัวไป นักพัฒนาระบบราชการ นักวิเคราะห

นโยบายและแผน นักวิเทศสัมพันธ นักประชาสัมพันธ นักพัฒนาสังคม เจาหนาท่ีจัดผลประโยชน พนักงาน

ธุรการ หรือพนักงานพัสดุ เปนตน 
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5. เนื้อหาหลักสูตร  

 5.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต  

5.2 โครงสรางหลักสูตร   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

      - กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

       - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 

      - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร      13 หนวยกิต 

      - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา    5 หนวยกิต 

      - กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา     3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา                                           97 หนวยกิต 

      - วิชาแกน                                                             39 หนวยกิต 

         - วิชาเฉพาะบังคับ                                                    25 หนวยกิต 

                - วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา                                       33 หนวยกิต 

     3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา                                          6 หนวยกิต 

     5.3 รายวิชา  

    1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

       1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

        กิจกรรมพลศึกษา      

        (Physical Education Activities)                    1 (0-2-1) 

      และเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 

      1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา       3  หนวยกิต 

      เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ 

ศาสตรแหงผูประกอบการ 

1.3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร                   13  หนวยกิต 

  - วิชาภาษาอังกฤษ                  9 ( -  - ) 

  - วิชาภาษาไทย                                         3 ( -  - ) 

  - วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร                                     1 ( -  - ) 

1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา          5 หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน       

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

และเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมือง

ไทยและพลเมืองโลก 

1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา         3 หนวยกิต 

    เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 
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    2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา             97     หนวยกิต       

        2.1) วิชาแกน                                                                   39  หนวยกิต 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I  

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

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 

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

01130171 การบัญชีการเงิน   

(Financial Accounting)     3 (3-0-6) 

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ  

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

01131211 การเงินธุรกิจ  

(Business Finance)                  3 (3-0-6 

01132111 หลักการจัดการ   

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

01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ  

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

01132231 สถิติธุรกิจ  

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

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 

(Quantitative Analysis for Decision Making in Business)  

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ  

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

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ   

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

01133211 การจัดการการผลิต   

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

01134111 หลักการตลาด        

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

   2.2) วิชาเฉพาะบังคับ                                                         25 หนวยกิต 

01132221 พฤติกรรมองคการ  

(Organization Behavior)    3 (3-0-6) 

01132222 การจดัการทรัพยากรมนุษย  

(Human Resource Management)     3 (3-0-6) 
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01132314 สภาพแวดลอมธุรกิจ  

(Environment of Business)                 3 (3-0-6) 

01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

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

01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ  

(Business Project Management)   3 (3-0-6) 

01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ   

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

01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ  

(Basic Research Methods in Business)        3 (3-0-6) 

01132497 สัมมนา   

(Seminar)      1 

01132498 ปญหาพิเศษ   

(Special Problems)     3 
 

     2.3) วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา         33 หนวยกิต 

          2.3.1) ภาษาตางประเทศ ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

          2.3.2) รายวิชาสาขาวิชาการจัดการ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ตามกลุมสาระวิชาตอไปนี้  

2.3.2.1) กลุมสาระวิชาการจัดการท่ัวไป (General Management) 

01132213 การสื่อสารองคการ 

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

01132311 การจัดการภาคสนับสนุนธุรกิจ 

(Business Support Management)   3 (3-0-6) 

01132416 การจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงบูรณาการ 

(Integrative Approach in Change Management) 3 (3-0-6) 

01132417 การจัดการเพ่ือความยั่งยืน 

(Sustainability Management)    3 (3-0-6) 

01132452 การจัดการเชิงเปรียบเทียบ 

(Comparative Management)    3 (3-0-6) 

01132453 การจัดการการคาระหวางประเทศ 

(International Trade Management)   3 (3-0-6) 

01132490 สหกิจศึกษา  

(Cooperative Education)         6 
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2.3.2.2) กลุมสาระวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

01132321 การวางแผนทรัพยากรมนุษย  

(Human Resource Planning)        3 (3-0-6) 

01132323 พนักงานสัมพันธ 

(Employment Relations)    3 (3-0-6) 

01132325 การสรรหาและการคัดเลือก  

(Recruitment and Selection)    3 (3-0-6) 

01132421 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

(Human Resource Development)            3 (3-0-6) 

01132422 การจัดการคาตอบแทน  

(Compensation Management) 3    3 (3-0-6) 

01132423 การจัดการผลการปฏิบัติงาน  

(Performance Management)     3 (3-0-6) 

01132424 ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ 

(Leadership in Business Organization)   3 (3-0-6) 
 

2.3.2.3) กลุมสาระวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems) 

01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ  

(Business Systems Analysis)    3 (3-0-6) 

01132336 การพยากรณธุรกิจ  

(Business Forecasting)     3 (3-0-6) 

01132337 การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ I  

(Business Analytics I)     3 (3-0-6) 

01132339 การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ II 

(Business Analytics II)     3 (3-0-6) 

01132431 การจัดการโดยเทคนิคจําลอง   

(Management Simulation Techniques)        3 (3-0-6) 
 

2.3.2.4) กลุมสาระวิชาสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Business Environment) 

01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม  

(Business and Social Responsibility)   3 (3-0-6) 

01132344 สภาพแวดลอมทางกฎหมายคุมครองผูบริโภค 

(Legal Environment on Consumer Protection) 3 (3-0-6) 

01132441 สภาพแวดลอมทางกฎหมายระหวางประเทศ 

(International Legal Environment)   3 (3-0-6) 
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01132442 สภาพแวดลอมกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

(Legal Environment on Intellectual Properties) 3 (3-0-6) 
 

2.3.2.5) กลุมสาระวิชาการประกอบการ (Entrepreneurship) 

01132361 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ 

(Business Negotiation)     3 (3-0-6) 

01132461 ความเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurship)     3 (3-0-6) 

01132462 การจัดการธุรกิจครอบครัว 

(Family Business Management)   3 (3-0-6) 

01132463 กิจการเพ่ือสังคม 

(Social Enterprise)     3 (3-0-6) 
 

2.3.2.6) กลุมสาระวิชาการจัดการความรู (Knowledge Management) 

01132371 การจัดการองคความรูในธุรกิจ  

(Knowledge Management in Business)  3 (3-0-6) 

01132471 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู  

(Management of Learning Organization)  3 (3-0-6) 

01132472 ระบบความจําองคการ 

(Organization Memory Systems)   3 (3-0-6) 
 

2.3.3) รายวิชาสาขาวิชาการจัดการ ตามขอ 2.3.2) และ/หรือรายวิชานอกสาขา

ไมนอยกวา  18 หนวยกิต ดังตัวอยางรายวิชาดังนี้ 

2.3.3.1) สาขาวิชาบัญชี   

01130112 การบัญชีข้ันกลาง I  

 (Intermediate Accounting I)    3 (3-0-6) 

01130211 การบัญชีข้ันกลาง II    

     (Intermediate Accounting II)    3 (3-0-6) 
 

       2.3.3.2) สาขาวิชาการเงิน   

01131212 การเงินบุคคล   

(Personal Finance)     3 (3-0-6) 

01131241 หลักและนโยบายการลงทุน  

(Principles and Policy of Investment)   3 (3-0-6) 

01131312 การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางการเงิน   

(Computer Applications in Financial Analysis ) 3 (3-0-6) 
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01131315 สินเชื่อและการเรียกเก็บเงิน   

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

01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ   

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

01131321 การเงินระหวางประเทศ  

(International Finance)      3 (3-0-6) 

01131342 การวิเคราะหตราสารทุน   

(Equity Securities Analysis)    3 (3-0-6) 

01131441 การวิเคราะหหลักทรัพย   

(Securities Analysis)     3 (3-0-6) 
 

2.3.3.3) สาขาวิชาการจัดการการผลิต   

01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  

(Introduction to Electric Commerce)   3 (3-0-6) 

01133312 การออกแบบระบบการผลติ 

(Operation System Design)    3 (3-0-6) 

01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต  

(Operation Cost Control)    3 (3-0-6) 

01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ  

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

01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต  

(Operation Planning and Control)   3 (3-0-6) 

01133317 การจัดการคุณภาพ  

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

01133318 การจัดการโซอุปทาน   

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

01133323 การจดัการธุรกิจโรงแรม   

(Hotel Management)     3 (3-0-6) 

01133341 การจัดการเทคโนโลยีเบื้องตน 

(Introduction to Management of Technology) 3 (3-0-6) 

01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ   

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

01133418 การจัดการคลังสินคา 

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

 



15 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต 

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

01133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาวี 

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

01133427 การจัดการธุรกิจการบิน   

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

2.3.3.4) สาขาวิชาการตลาด   

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค  

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

01134311 การจัดซ้ือ   

(Purchasing)      3 (3-0-6) 

01134312 การจัดการการขาย  

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

01134321 การตลาดระหวางประเทศ  

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

01134322 การตลาดดิจิทัล 

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

01134342 การคาปลีก  

(Retailing)         3 (3-0-6) 

01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ 

(Customer Relationship Management)     3 (3-0-6) 

01134355 การสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม  

(Sales Promotion and Event Marketing)  3 (3-0-6) 

01134411 การจัดการการตลาด   

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

01134422 การตลาดบริการ   

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

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส  

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

2.3.3.5) สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ   

03762333 การสื่อสารทางธุรกิจระหวางวัฒนธรรม 

(Intercultural Business Communication)  3 (3-0-6) 

 



16 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

03762363 การคาขามชายแดน 

(Cross-border Trade)     3 (3-0-6) 

03762364 ธุรกิจและการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรมในอาเซียน 

(International Trade Business and Industry in ASEAN) 3 (3-0-6) 

03762464 อุตสาหกรรมและการคาในเอเชีย 

(Industry and Trade in Asia)    3 (3-0-6) 
 

2.3.3.6) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส   

03764328 การจัดการโลจิสติกสในธุรกิจคาปลีก 

(Logistics Management in Retail Business)  3 (3-0-6) 

03764334 การจัดการโครงขายขนสงระดับโลก 

(Global Transport Networks Management)  3 (3-0-6) 

03764335 โลจิสติกสขามพรมแดนในอาซียน 

(Cross-border Logistics in ASEAN)   3 (3-0-6) 

03764424 การเปนผูประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส 

(Entrepreneurship in Logistics Business)   3 (3-0-6) 
 

2.3.3.7) สาขาวิชานิติศาสตร   

01453351 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม 

(Law on Labour and Social Security)   4 (4-0-8) 
 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. แผนการศึกษา  

6.1 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา  
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

01130171 การบัญชีการเงิน       3 (3-0-6) 

01132111 หลักการจัดการ        3 (3-0-6) 

01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ     3 (3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน      2 (2-0-4) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ) 3 ( -  -  )  

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข              2 ( -  -  ) 

                      รวม 16 ( -  - ) 
 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

01101181       เศรษฐศาสตรจุลภาค I              3 (3-0-6) 

01130172       การบัญชีเพ่ือการจัดการ              3 (3-0-6) 

01134111       หลักการตลาด              3 (3-0-6) 

กิจกรรมพลศึกษา             1 (0-2-1) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ)   3 ( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาไทย)       3 ( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร          1 ( -  -  )                                                

(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร)   

รวม  17 ( -  -  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



18 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I              3 (3-0-6) 

01131211       การเงินธุรกิจ               3 (3-0-6) 

01132221       พฤติกรรมองคการ              3 (3-0-6) 

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ)    3 ( -  -  ) 

          วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร            3 ( -  -  ) 

          วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก           3 ( -  -  ) 

         รวม   18 ( -  - ) 

 

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

01132222 การจดัการทรัพยากรมนุษย              3 (3-0-6) 

01132231 สถิติธุรกิจ                 3 (3-0-6) 

01133211 การจัดการการผลิต                3 (3-0-6) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข             3 ( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ            3 ( -  -  ) 

วิชาเฉพาะเลือก (ภาษาตางประเทศ)             3 ( -  -  ) 

         รวม    18 ( -  - ) 

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

01132314 สภาพแวดลอมธุรกิจ       3 (3-0-6) 

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ     3 (3-0-6) 

01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ       3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก (ภาษาตางประเทศ)    3 ( -  - ) 

วิชาเฉพาะเลือก         6 ( -  - ) 

         รวม    18 ( -  - ) 

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

                    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01132335  การจัดการโครงการทางธุรกิจ    3 (3-0-6) 

01132342  ระบบภาษีอากรธุรกิจ     3 (3-0-6) 

01132351  ธุรกิจระหวางประเทศ               3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก      9 ( -  -  ) 

              รวม    18 ( -  -  ) 

 



19 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

01132491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ      3 (3-0-6) 

วิชาเฉพาะเลือก       12 ( -  - ) 

วิชาเลือกเสรี                       3 ( -  - ) 

           รวม     18 ( -  - ) 

 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ                3 (3-0-6) 

01132497    สัมมนา                        1 

01132498     ปญหาพิเศษ                           3  

     วิชาเลือกเสรี                    3 ( -  -  ) 

            รวม       10 ( -  -  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.2 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

01130171      การบัญชีการเงิน              3 (3-0-6) 

01132111    หลักการจัดการ               3 (3-0-6) 

01132142      สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ            3 (3-0-6) 

01999111     ศาสตรแหงแผนดิน              2 (2-0-4) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ)   3 ( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข           2 ( -  -  ) 

             รวม         16 ( -  - ) 

 

ปท่ี  1   ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I                       3 (3-0-6) 

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ                       3 (3-0-6) 

01134111 หลักการตลาด                       3 (3-0-6) 

กิจกรรมพลศึกษา                      1 (0-2-1) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ)            3 ( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาไทย)                3 ( -  -  )  

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                    1 ( -  -  ) 

(วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร)    

 รวม          17 ( -  -  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I         3 (3-0-6) 

01131211 การเงินธุรกิจ          3 (3-0-6) 

01132221 พฤติกรรมองคการ         3 (3-0-6) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (วิชาภาษาอังกฤษ)    3 ( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร      3 ( -  -  ) 

            วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก        3 ( -  -  ) 

         รวม 18 ( -  -  ) 

 

ปท่ี  2   ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

01132222       การจัดการทรัพยากรมนุษย       3 (3-0-6) 

01132231       สถิติธุรกิจ          3 (3-0-6) 

01133211       การจัดการการผลิต         3 (3-0-6) 

            วชิาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข      3 ( -  -  ) 

             วชิาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    3 ( -  -  ) 

             วชิาเฉพาะเลือก (ภาษาตางประเทศ)      3 ( -  -  ) 

         รวม 18 ( -  -  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

01132314       สภาพแวดลอมธุรกิจ         3 (3-0-6) 

01132332       การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ    3 (3-0-6) 

01132333       ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ       3 (3-0-6) 

             วชิาเฉพาะเลือก (ภาษาตางประเทศ)       3 ( -  -  ) 

             วชิาเฉพาะเลือก         6 ( -  -  ) 

         รวม 18 ( -  -  ) 

 

ปท่ี  3   ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

01132335          การจัดการโครงการทางธุรกิจ      3 (3-0-6) 

01132342        ระบบภาษีอากรธุรกิจ       3 (3-0-6) 

01132351        ธุรกิจระหวางประเทศ      3 (3-0-6) 

01132491        ระเบียบวิธวีิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ      3 (3-0-6) 

               วิชาเฉพาะเลือก       6 ( -  -  ) 

              วิชาเลือกเสรี       3 ( -  -  ) 

         รวม     21 ( -  -  ) 

 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 1 

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

01132490  สหกิจศึกษา      6  

รวม 6 

 

ปท่ี  4   ภาคการศึกษาท่ี 2 

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

01132413  การจัดการเชิงกลยุทธ      3 (3-0-6) 

01132497  สัมมนา               1 

01132498  ปญหาพิเศษ       3  

วิชาเฉพาะเลือก            9 ( -  -  ) 

วิชาเลือกเสรี            3 ( -  -  ) 

         รวม     19 ( -  -  ) 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจดัการธุรกิจการบิน 

พ.ศ. 2560 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน พ.ศ. 2560 

 
1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business    

                     Management    
 
2. ช่ือปริญญา 

   
ชื่อเต็ม:   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการบิน) 

ชื่อยอ:    บธ.บ. (การจัดการธุรกิจการบิน) 

ชื่อเต็ม:  Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management) 

ชื่อยอ:  B.B.A. (Aviation Business Management) 
 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ ทักษะดานการบริหารจัดการและการบริการเพ่ือเปน   

   บุคลากรท่ีมีศักยภาพของอุตสาหกรรมการบิน 

 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ และรับผิดชอบตอสังคม 

       3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถปรับตัวเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงและทํางาน

ไดในบริบทท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 

4.  แนวทางการประกอบอาชีพ 
 

1. พนักงานฝายการโดยสาร พนักงานฝายบัตรโดยสารและสํารองท่ีนั่ง พนักงานฝายโภชนาการและ 

ครัวการบิน พนักงานฝายคลังสินคา พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน รวมถึงพนักงานสายการบิน เจาหนาท่ี

หนวยงานองคการภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการบิน 

2. เจาหนาท่ีฝายการตลาด เจาหนาท่ีฝายขาย เจาหนาท่ีฝายบุคคล เจาหนาท่ีฝายบริหารสํานักงาน 

สายการบิน เจาหนาท่ีหนวยงานองคการภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการบิน 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร                    ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 

5.2 โครงสรางหลักสูตร     

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                             ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข                              ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ           ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

-  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                   13 หนวยกิต 

-  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก        ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร                           ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไมนอยกวา 99 หนวยกิต 

-  วิชาเฉพาะบังคับ  69 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะเลือก                                   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- กลุมวิชาธุรกิจการบิน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

         3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

         4) หมวดวิชาฝกงาน                                  ไมนอยกวา 400   ช่ัวโมง 

 

5.3 รายวิชา 

 

 

  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                              ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

       1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข                             ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

  01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

  (Physical Education Activities)  

  - ใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษา

ท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 

 

 1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  - ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษา

ท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   

 

      1.3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร                        13 หนวยกิต 

03754xxx  ภาษาอังกฤษ 9(- -) 

  วิชาภาษาไทย 3(- -) 

  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(- -) 

     1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก            ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

01999111  ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

  (Knowledge of the Land)  



26 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

02999144  ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

  (Life Skills for Undergraduate Student)  

  - ใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวด

ศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  

 

        1.5 ) กลุมสาระสุนทรียศาสตร                                 ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

  - ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษา

ท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 

    

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไมนอยกวา 99 หนวยกิต 

      - วิชาเฉพาะบังคับ 69 หนวยกิต 

02747111  อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 

  (Aviation Industry)  

02747112  องคการและการจัดการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Organization and Management in Aviation Business)  

02747113  เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Economics for Aviation Business)  

02747114  การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน 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  ระบบสํารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร 3(2-2-5) 

  (Reservation Systems and Ticketing)   

02747214  พฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Consumer Behavior in Aviation Business)  

02747241  การจัดการการตลาดในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Marketing Management in Aviation Business)  

02747321  การดําเนนิงานบริการภาคพ้ืน 3(2-2-5) 

  (Ground Service Operations)  

02747331  การบริการบนเครื่องบนิ 3(2-2-5) 

  (In-flight Services)  

02747341  การจัดการครัวการบิน 3(3-0-6) 

  (Flight Catering Management)  
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02747342  การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ 3(3-0-6) 

  (Air Cargo Management)  

02747391  การเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบิน 2(1-2-3) 

  (Career Preparation in Aviation Business)  

02747441  การจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Strategic Management in Aviation Business)  

02747442  การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Service Quality Management in Aviation Business)  

02747491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Basic Research Methods in Aviation Business)  

02747497  สัมมนา    1 
  (Seminar)  

02747498  ปญหาพิเศษ    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  หลักการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6) 

  (Principles of Production and Operations)  
    

        - วิชาเฉพาะเลือก         ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาธุรกิจการบิน ไมนอยกวา  

15 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ือ

อาชีพอีกไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 

 

  - กลุมวิชาธุรกิจการบิน                              ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา 15  หนวยกิต 

 

 



28 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

02744472  การประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  (Public Relation in Hospitality Industry)  

02747242  การสื่อสารการตลาดในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Marketing Communication in Aviation Business)  

02747243  การจดัการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Human Resource Management in Aviation Business)  

02747244  การจัดการงานสํานักงานเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  (Office Management for Service Industry)  

02747343  การจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 

  (Airline Management)  

02747344  การจัดการทาอากาศยาน 3(3-0-6) 

  (Airport Management)  

 

02747345 

  

การจัดการงานบริการภาคพ้ืนสวนอากาศยาน 

 

3(3-0-6) 

  (Aircraft Ground Handling)  

02747346  อาชีวอนามัยในธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6) 

  (Occupational Health in Airline Business)  

02747347  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

  (Logistics and Supply Chain Management in Aviation 

Business) 

 

02747390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 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)  

    

      - กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ         ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา   15  หนวยกิต 

02747251  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับธุรกิจสายการบิน 3(3-0-6) 

  (Communicative English for Airline Business) 
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02747351  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับการบรกิารภาคพ้ืน  3(3-0-6) 

  (Communicative English for Ground Services)  

02747352  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับการบริการบนเครื่องบิน  3(3-0-6) 

  (Communicative English for In-flight Services)  

02747353  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับการสํารองท่ีนั่งและออกบัตร

โดยสาร 

3(3-0-6) 

  (Communicative English for Reservation and Ticketing)   

02747354  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับการจัดการครัวการบิน  3(3-0-6) 

  (Communicative English for Flight Catering Management)   

02747355  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับการขนสงสินคาทางอากาศ 3(3-0-6) 

  (Communicative English for Air Cargo)   

02747356  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 

  (Communicative English for Career Preparation in  

Aviation Business)  

 

02747451  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับงานอาชีพในธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 

  (Communicative English for Professional Purposes in  

Aviation Business) 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

4) หมวดวิชาฝกงาน                        ไมนอยกวา 

 

400 ช่ัวโมง 
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6. แผนการศึกษา 

 6.1 แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1         
 

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

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

02747111 อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 

02747112 องคการและการจัดการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

02747113 เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

03754xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร 1( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1         
 

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

02747114 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

03761111 หลักการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 

  03754xxx 

  01175xxx       

ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมพลศึกษา 

3( - - ) 

1(0-2-1) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



31 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         
 

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

02747211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

02747212 นิรภัยและความปลอดภัยทางการบิน 3(3-0-6) 

02747241 การจัดการการตลาดในธรุกิจการบิน 3(3-0-6) 

03760171 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

03754xxx ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 2( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         

 

 

         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดว  

20( - - ) 

 

 

 

02747213 ระบบสํารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร 3(2-2-5) 

02747214 พฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

03759211 การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการบิน 6( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1         
 

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

 02747321   การดําเนินงานบริการภาคพ้ืน 3(2-2-5) 

 02747341   การจัดการครัวการบิน 3(3-0-6) 

 03757122    สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

                   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 

                   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการบิน  6( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2         
 

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

 02747331   การบริการบนเครื่องบนิ 3(2-2-5) 

 02747342   การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ 3(3-0-6) 

 02747391   การเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบิน 2(1-2-3) 

                 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 

                 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการบิน  3( - - ) 

                 วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

 รวม 17( - - ) 
 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         
 

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

 02747441   การจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 02747442   การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 02747491   ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

                 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 

                 วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

 รวม 15( - - ) 

   

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         
 

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

 02747497   สัมมมนา 1 

 02747498   ปญหาพิเศษ 3 

                 วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 

                                    รวม                 7( - - ) 

  



33 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 6.2 แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1         
 

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

    01999111   ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

    02747111   อุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6) 

    02747112   องคการและการจัดการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

    02747113   เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

    02999144   ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

    03754xxx    ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร 1( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

   

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2         
 

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

    02747114   การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

    03758111   หลักการตลาด 3(3-0-6) 

    03761111   หลักการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 

   

        

   03754xxx    ภาษาอังกฤษ 

   01175xxx    กิจกรรมพลศึกษา 

3( - - ) 

1(0-2-1) 

                    วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

                    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

                    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         
 

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

     02747211   กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

     02747212   นิรภัยและความปลอดภัยทางการบิน 3(3-0-6) 

     02747241   การจัดการการตลาดในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

     03760171   หลักการบัญช ี 3(3-0-6) 

     03754xxx    ภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

                     วชิาศึกษาท่ัวไป กลุมพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 2( - - ) 

                      วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 รวม 20( - - ) 

   

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2         
 

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

      02747213   ระบบสํารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร 3(2-2-5) 

      02747214    พฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

      03759211   การจัดการทางการเงิน 3(3-0-6) 

                      วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ 3( - - ) 

                      วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการบิน 6( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1         
 

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

    02747321   การดําเนินงานบริการภาคพ้ืน 3(2-2-5) 

    02747341   การจัดการครัวการบิน 3(3-0-6) 

    02747342   การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ 3(3-0-6) 

    03757122   สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

                     วชิาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 

                     วชิาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการบิน  3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2         
 

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

    02747331   การบริการบนเครื่องบิน 3(2-2-5) 

    02747391   การเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบนิ 2(1-2-3) 

    02747441   การจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

    02747491   ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

                    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ  3( - - ) 

                    วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

 รวม 17( - - ) 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         
 

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

   02747390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

   02747442   การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

   02747497   สัมมนา 1 

   02747498   ปญหาพิเศษ 3 

                   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืออาชีพ  6( - - ) 

                   วิชาเลือกเสรี  3( - - ) 

 รวม 17( - - ) 

   

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         
 

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

    02747490   สหกิจศึกษา 6 

 รวม 6 

 
 



37 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

พ.ศ. 2560 
 



38 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว พ.ศ. 2560 . 
 

1.ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว 

  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hotel and 

Tourism Management 
 

2.ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว) 

   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Business Administration  

    (Hotel and Tourism Management) 

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

3.วัตถุประสงค 

  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้ 

1.) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.) มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการโรงแรมและทองเท่ียวมี

ความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทามาตรฐานสมรรถนะทาง

วิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

3.) มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผล และวิจารณญาณอยางเหมาะสม

เม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

4.) มีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองท้ังดาน

ความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอยางตอเนื่อง 

5.) มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา รวมท้ัง

สามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

6.) มีความรู และความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการและการพัฒนา 
 

4.แนวทางการประกอบอาชีพ 

1) ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดแกธุรกิจนําเท่ียวธุรกิจการบินการเปนมัคคุเทศก            

แหลงทองเท่ียว สวนสนุก 

2) ธุรกิจบริการท่ีพักอาศัยไดแกธุรกิจโรงแรมรีสอรทเซอรวิสอพารทเมนท 

3) ธุรกิจบริการอ่ืนๆไดแกธนาคารและสถาบันการเงินภัตตาคารโรงพยาบาล 

  4) หนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการเสนอนโยบายกํากับดูแลวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียว 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  152     หนวยกิต 

5.2  โครงสรางหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 31 หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข     ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร         13  หนวยกิต 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตรไมนอยกวา           3  หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 115 หนวยกิต 

- วิชาแกน         24   หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ        61   หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา      30   หนวยกิต 

(กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)    ไมนอยกวา   15   หนวยกิต 

(กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ)   ไมนอยกวา   15  หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกงานแบบนับช่ัวโมง  400  ช่ัวโมงตอเนื่องกัน 

5.3  รายวิชา 

1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 31 หนวยกิต 

1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข                            ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 

กิจกรรมพลศึกษา       1(0-2-1) 

(Physical Education Activities ) 

และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา  

5  หนวยกิต 

1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ     ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ        

  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  1.3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                13  หนวยกิต 

                ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา                                          9( - - ) 

                วชิาภาษาไทย                                                              3( - - ) 

                วชิาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร                                            1( - - ) 

 1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา         3  หนวยกิต 

 01999111  ศาสตรแหงแผนดิน                                      2(2-0-4) 

  (Knowledge of the Land)  
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                        และใหเลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก  ไมนอยกวา 1 หนวยกิต 

 1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร      ไมนอยกวา           3  หนวยกิต 

          ใหเลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 

หนวยกิต 
  2)   หมวดวิชาเฉพาะ                             ไมนอยกวา   115 หนวยกิต 

 2.1) วิชาแกน  24 หนวยกิต 

 03753113 เศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 
  (Business Economics for Service Industries)  
 03757112 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
  (Organization and Management)  
 03757223 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis and Business Statistics)  
 03757231 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Law)  
 03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
  (Principles of Marketing)  
 03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 

  (Financial Management I)  

 03760171 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
  (Principles of  Accounting)  
 03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6) 

  (Principles of Production and Operations) 

 

 

 2.2) วิชาเฉพาะบังคับ                                                    61    หนวยกิต 
 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  (Service Industry Psychology)  

 03760272 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  (Accounting for Hotel and Tourism Business Management)  

 03763111           ธุรกิจการทองเท่ียว                                            3(3-0-6)              

  (Tourism Business)  

 03763212 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 3(3-0-6)              

  (Tourist Behavior) 
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 03763213 ระบบการขนสงในการทองเท่ียว  3(3-0-6)              

  (Transportation Systems in Tourism)  

 037632141

  

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจ       

โรงแรมและทองเท่ียว   

     3(3-0-6) 

 

 

(Personality Development for Service in Hotel and  

Tourism Business)  

 03763222 บุคลากรสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  (Human Relations in Hotel and Tourism Business)  

 03763252 การจัดการงานบริการสวนหนา         3(3-0-6) 

  (Front Office Management)  

 03763253** การจัดการสวนงานแมบาน 3(3-0-6) 

  (Housekeeping Management)  

 03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

  (Food and Beverage Management)  

 03763315 จริยศาสตรในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6)              

  (Ethics in Hotel and Tourism Business)  

 037633162 การเรียนรูขามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการการทองเท่ียวใน

อาเซียน                                                              

3(3-0-6)              

  (Cross-cultural Learning for Tourism Management in 

ASEAN) 

 

 03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  (Marketing Management for Hotel and Tourism 

Business) 

 

 03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  (Service Quality Management in Hotel and Tourism 

Business) 

 

 03763341 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเท่ียว  3(3-0-6) 

  (Management and Operations in Tourism Business)  

 03763342 มัคคุเทศก 3(3-0-6) 

  (Tour Guide)  

 03763351 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

  (Management and Operations in Hotel Business)  
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 03763425 การจัดการกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  (Strategic Management in and Tourism Hotel 

Business) 

 

 03763491 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

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

 03763497 สัมมนา        1  

  (Seminar)  

 03763498 ปญหาพิเศษ        3  

  (Special Problems)  

 2.3) วิชาเฉพาะเลือก         ไมนอยกวา                                          30 หนวยกิต      

    2.3.1กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ   ไมนอยกวา                               15 หนวยกิต      

  ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้                                          

 03763243 การจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 

  (Airline Business Management)  

 03763271 การจัดการอาหารทองถ่ินและนานาชาต ิ        3(3-0-6) 

  (Local and International Cuisine Management)  

 03763332 การจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร   3(3-0-6) 

  (Agro Tourism Management)  

 03763333 นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว   3(3-0-6) 

  (Recreation for Tourism)   

 03763334 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ    3(3-0-6) 

  (Health Tourism)  

 03763335 การจัดการทองเท่ียวเชิงกีฬา                                      3(3-0-6) 

  (Sport Tourism Management)  

 03763338 การทองเท่ียวเฉพาะกลุม   3(3-0-6) 

  (Niche Tourism)  

 03763344 การจัดการธุรกิจกอลฟ       3(3-0-6) 

  (Golf Business Management)  

 03763345 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ           3(3-0-6) 

  (Cruise Business Management)  

 03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินคาและนิทรรศการ       3(3-0-6) 

 

 

(Trade Fair and Exposition Management) 
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 03763347 การจัดการการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล   3(3-0-6) 

  (Incentive Travel Management)  

 03763355 การจัดการงานจัดเลี้ยง        3(3-0-6) 

  (Catering Management)  

 03763356 การจัดการดานเครื่องดื่มและบาร   3(3-0-6) 

  (Bar and Beverage Management)  

 03763357 การจัดการภัตตาคาร                                          3(3-0-6) 

  (Restaurant Management)  

 03763361 การออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร        3(3-0-6) 

  (Design and Layout in Restaurant)  

 03763362 การวางแผนรายการอาหาร             3(3-0-6) 

  (Menu Planning)  

 03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร   3(3-0-6) 

  (Food Selection and Preparation)  

 03763372 การทองเท่ียวเชิงผจญภัย        3(3-0-6) 

  (Adventure Tourism)  

 03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม   3(3-0-6) 

  (Festivals and Special Events Management)  

 03763374 การจัดการพิพิธภัณฑ        3(3-0-6) 

  (Museum Management)  

 03763426 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                   3(3-0-6) 

  (Project Development in Hotel and Tourism Business)  

 03763427 การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

  (Crisis Management in Tourism Industry)  

  03763428 การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

  (Marketing Planning and Development in Service Industry) 

 03763431 การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน   3(3-0-6) 

  (Sustainable Tourism Management)  

 03763436 การจัดการทองเท่ียวชนบท         3(3-0-6) 

  (Rural Tourism Management)  

 03763437 การอนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอมการทองเท่ียว    3(3-0-6) 

  (Conservation and Tourism Environment Management)  

 03763448 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม                                   3(3-0-6) 
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  (Meeting and Convention Management)  

 03763458 การจัดการโรงแรมระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

  (International Hotel Management)  

 03763459 การจัดการท่ีพักตากอากาศ   3(3-0-6) 

  (Resort Management)  

 03763464 การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม      3(3-0-6) 

  (Food and Beverage Cost Control)  

 03763475 การจัดการสปา         3(3-0-6) 

  (Spa Management)  

 03763476 การจัดการทองเท่ียวทางทะเล                                   3(3-0-6) 

  (Marine Tourism Management)  

 03763477 การจัดการสโมสร                                                          3(3-0-6) 

  (Club Management)  

 2.3.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    ไมนอยกวา                      15 หนวยกิต    

  

03754362 

ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้                                        

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก 

 

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

  (English for Food and Beverage Service)  

 03754374 

 

03754391 

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน 

(English for Airline Business) 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับการจัดการธุรกิจ 

3(3-0-6) 

      

     3(3-0-6) 
  

03754392 
(Academic English for Business Management) 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสรรหาบุคคล   

3(3-0-6) 3(3      

     3(3-0-6) 

 

03754473 

 (English for Recruitment)        

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

  (Technical English for Hotel Business)  

 03754474 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  (Technical English for Tourism Business)  

    

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไมนอยกวา           6  หนวยกิต 

4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ฝกงานแบบนับช่ัวโมง  400 ช่ัวโมงตอเนื่องกัน 
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6. แผนการศึกษา 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 03757112 องคการและการจัดการ   3(3-0-6) 

 03758111 

03763111 

หลักการตลาด 

ธุรกิจการทองเท่ียว    

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

  ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

  กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข     2( - - ) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    3( - - ) 

  รวม 20( - - ) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 

 03753113 เศรษฐศาสตรธุรกิจสําหรับอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6) 

 03760171 หลักการบัญชี   3(3-0-6) 

 03761111 

 

หลักการผลิตและการดําเนินการ 

ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 

3(3-0-6) 

3( - - ) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

3( - - ) 

3( - - ) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาภาษากับการสื่อสาร  

(สารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 

      

      1( - - )   

  รวม 22( - - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 03757231 กฎหมายธุรกิจ    3(3-0-6) 

 03757223 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

 03763351 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม  3(3-0-6) 

 03763222 บุคลากรสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว   3(3-0-6) 

 03763213 

 

ระบบการขนสงในการทองเท่ียว 

ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 

3(3-0-6) 

3( - - ) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

(ภาษาไทย)   

 

  3( - - )    

  รวม 21( - - ) 

    

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 03759211 การจัดการทางการเงิน I  3(3-0-6) 

 03763212 พฤติกรรมนักทองเท่ียว   3(3-0-6) 

           03763341 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเท่ียว 3(3-0-6) 

 03763253  การจัดการสวนงานแมบาน 3(3-0-6) 

   หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3(- -) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  3( - - ) 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมือง

โลก 

  1( - - )     

  รวม 19( - - ) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 03763316 

03763214 

 

03763252 

การเรียนรูขามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการการทองเท่ียวใน

อาเซียน 

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและ 

ทองเท่ียว 

การจัดการงานบริการสวนหนา 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6)  

  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 

  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)    6( - - ) 

  รวม 18( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 03760272 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 03763323 

03763342 

การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

มัคคุเทศก  

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

  

 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   

  3( - - )  

  3( - - )  

  รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 03763315 

03763324 

จริยศาสตรในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

 03763491 ระเบียบวิธีวิจัยทางธรุกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 

  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)    3( - - ) 

  วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

  รวม 18( - - ) 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 03763425  การจัดการกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว    3(3-0-6) 

 03763497 สัมมนา 1 

 03763498 ปญหาพิเศษ    3 

  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ) 3( - - ) 

  หมวดวิชาเฉพาะเลือก(กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)    3( - - ) 

            วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

  รวม 16( - - ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.src.ku.ac.th/curriculum/763491.htm
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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)  

 ชื่อยอ  บธ.บ. (การตลาด)  

 ชื่อเต็ม   Bachelor of Business Administration (Marketing)  

 ชื่อยอ  B.B.A. (Marketing)  
 

3. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  ซ่ึง

ตองการบุคลากรท่ีมีความรอบรูท้ังดานบริหารธุรกิจและดานการตลาด ท่ีสามารถประยุกตใชความรู ทักษะ 

และความสามารถ ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 2) เพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการดานการตลาด ตลอดจนการศึกษา คนควา วิจัยในสาขาการตลาด

และสามารถบูรณาการความรูกับสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะ

ทางการตลาด ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของ อาทิ เชน เจาของธุรกิจสวนตัว เจาหนาท่ี

การตลาด นักวิเคราะหตลาด เจา   หนาท่ีวางแผนการตลาด เจาหนาท่ีพัฒนาธุรกิจ พนักงานแนะนําสินคา

พนักงานขาย เจาหนาท่ีคาสง - คาปลีก นักโฆษณาและประชาสัมพันธ ท่ีปรึกษาทางการตลาด ครู อาจารยดาน

การตลาด นอกจากนี้ผูสําเร็จการศึกษายังสามารถศึกษาตอในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาตางๆ ได 

ท้ังในสาขาวิชาทางดานบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

5.2 โครงสรางหลักสูตร   

                   จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร      ไมนอยกวา    133     หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา    30 หนวยกิต   

- กลุมสาระอยูดีมีสุข                                ไมนอยกวา        3 หนวยกิต 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ            ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

- กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก             ไมนอยกวา                                            5 หนวยกิต 

          - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                                                            13 หนวยกิต 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร                         ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ         ไมนอยกวา   97  หนวยกิต                                                    

 - วิชาแกน                                                                   39 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะบังคับ                                                         34     หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะเลือก                        ไมนอยกวา                                   24 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา  6  หนวยกิต                                                
 

 5.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 

        1.1) กลุมสาระอยูดีมี        ไมนอยกวา                       3  หนวยกิต 

         01175xxx กิจกรรมพลศึกษา                                                  

         และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุมสาระอยูดีมี

สุข ไมนอยกวา 2 หนวยกิต 

1(0-2-1)        

1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา    3 หนวยกิต 

01999043 การคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา          

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 

1.3) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

            01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 

            และใหเลือกเรียน ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทย 

และพลเมืองโลก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

2(2-0-4) 

          1.4) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร                       13 หนวยกิต 

           วิชาภาษาไทย  จากรายวิชา 

            01999201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                           

            01136111 การใชภาษาไทยเบื้องตน   

                         

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 



52 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

           วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา                         9 หนวยกิต 

  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร                           1 หนวยกิต 

 

1.5)กลุมสาระสุนทรียศาสตร        ไมนอยกวา          6 หนวยกิต 

        ใหเลือกเรียน จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระ 

        สุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

     2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา           97 หนวยกิต 

         2.1) วิชาแกน                                39 หนวยกิต 

01108181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6) 

 (Microeconomics I)  

01108182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6) 

 (Macroeconomics I)  

01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 

 (Financial of Accounting)  

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 (Management Accounting)  

01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Finance)  

01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 

 (Principles of Management)  

01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Legal Environment of Business)  

01132231 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Statistics)  

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Quantitative Analysis for Decision Making in 

Business) 

 

01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Tax System)  

01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

 (Strategic Management)  

01133211 การจัดการผลิต 3(3-0-6) 

 (Operations Management)  

01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

 (Principles of Marketing)  
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 2.2) วิชาเฉพาะบังคับ                    34  หนวยกิต 

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6) 

 (Consumer Behavior)  

01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (International Marketing)  

01134322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Marketing)  

01134332 กลยุทธการจัดการผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 (Strategic Product Management)  

01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Channel Management)  

01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

 (Integrated Marketing Communication)  

01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Management)  

01134412 การพยากรณการขาย 3(3-0-6) 

 (Sales Forecasting)  

01134432 กลยุทธราคา 3(3-0-6) 

 (Price Strategy)  

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Marketing)  

01134497 สัมมนา        1 

 (Seminar)  

01134498 ปญหาพิเศษ        3 

 (Special Problem)  

   

 2.3) วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา           24 หนวยกิต  

ใหเลือกเรียนจากกลุมสาขาวิชาการตลาดไมนอยกวา 21 หนวยกิต และ/หรือเลือกจาก

นอกสาขาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากตัวอยางรายวิชาในกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

2.4) กลุมวิชาการตลาด  

01134311 การจัดซ้ือ  3(3-0-6) 

 (Purchasing)   

01134312 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 

 (Sales Management)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด 3(3-0-6) 

 (Marketing Ethics)  

01134315 การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Marketing for Social and Environment 

Responsibility) 

 

01134323 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ 3(2-2-5) 

 (Strategic Marketing Planning)  

01134324 การตลาดกีฬา 3(3-0-6) 

 (Sports Marketing)  

01134325 การตลาดการทองเท่ียว แนวคิดและการประยุกต 3(3-0-6) 

 (Tourism Marketing Concepts and Application)  

01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา 3(3-0-6) 

 (Product and Price Policy)  

01134332 การตลาดสินคาหรูหรา 3(3-0-6) 

 (Luxury Marketing)  

01134342 การคาปลีก   3(3-0-6) 

 (Retailing)   

01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ   3(3-0-6) 

 (Customer Relationship Management)  

01134354 ศิลปะการขาย   3(3-0-6) 

 (Salesmanship)  

01134355 การสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม  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 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา   3(3-0-6) 

 (Export-Import Management)  

01134422  การตลาดบริการ 3(3-0-6) 

 (Service Marketing)  

01134423 การตลาดธุรกิจสูธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business to Business Marketing) 

 

 



55 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 (Product Development and Design)  

01134442 หลักการจัดการลอจิสติกส 3(3-0-6) 

 (Principles of Logistics Management)  

01134490 สหกิจศึกษา        6  

 (Cooperation Education)  

01134492 ฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด    3(0-0-200) 

 (Field Experince in Marketing)  

2.5) กลุมวิชาบัญชี  

01130112 การบัญชีข้ันกลาง I 3(3-0-6) 

 (Intermediate Accounting I)  

01130211 การบัญชีข้ันกลาง II 3(3-0-6) 

 (Intermediate Accounting II)  

2.5) กลุมวิชาการเงิน  

01131312 การใชคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางการเงิน             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 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business Asset Management)  

01131321 การเงินระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

 (International Finance)    

01131411 การวิเคราะหหลักทรัพย 3(3-0-6) 

 (Securities Analysis)  

2.7) กลุมวิชาการจัดการ  

01132221 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6) 

 (Organizational Behavior)  

01132222 การจดัการทรัพยากรมนุษย          3(3-0-6) 

 (Human Resource Management)    

01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม        3(3-0-6) 

 (Business and Social Responsibilities) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

01132313 การสื่อสารองคการ  3(3-0-6) 

 (Organization Communication)  

01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

 (Management Information Systems)  

01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Business System Analysis)  

01132335 การจัดการโครงการ  3(3-0-6) 

 (Project Management)  

01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

 (International Business)  

01134412 ความเปนผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Entrepreneurship)  

01132415 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 

 (Management of Learning Organization)  

2.8) กลุมวิชาการจัดการการผลิต  

01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to Electronic Commerce)  

01133312 การออกแบบระบบการผลติ 3(3-0-6) 

 (Operations System Design)   

01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต 3(3-0-6) 

 (Operations Cost Control)  

01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ 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 การจัดการหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

 (Supply Chain Management)  

01133323 การจดัการธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

 (Hotel Management)  

01133341 การจัดการเทคโนโลยีเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Management of Technology)  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01133415 กลยุทธเชิงปฏิบัติการ 3(3-0-6) 

 (Operations Strategy)  

01133418 การจัดการคลังสินคา 3(3-0-6) 

 (Warehouse Management)  

01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต 3(3-0-6) 

 (Decision Making in Operation Management)  

01133425 การจัดการกิจการพาณิชยนาว ี 3(3-0-6) 

 (Shipping Management)  

01133427 การจัดการสายการบิน 3(3-0-6) 

 (Airline Management)         

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  6 หนวยกิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. แผนการศึกษา  

6.1 แผนการศึกษาแบบไมเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1                          
                                   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)   

01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)  

01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)   
 ภาษาตางประเทศ 3(  -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -  -  ) 
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  -  ) 
 รวม 18( -  - ) 

 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2                             
                                        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01108111 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6)   

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6)  

01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

01xxxxxx วิชาภาษาไทย 3(3-0-6) 
 ภาษาตางประเทศ 3( -  - )   
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4)   
 รวม 17( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                  
                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01108112 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6)   

01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)  

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6)   

01xxxxxx ภาษาตางประเทศ 3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก 3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  - ) 
 รวม 18( - - ) 

 
 

  
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                                 
                                        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)   

01132231 สถิตธิุรกิจ 3(3-0-6)  

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร           3( -  - )   

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

 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                  
                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)   

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)  

01134331 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 3(3-0-6)   
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)   
 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -  - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -  -  ) 
 รวม         16( - - ) 

 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                  
                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6)   

01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6)  

01134353 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 3( -  -  )   
 รวม 18( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                  
                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6)   

01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6)  

01134432 กลยุทธราคา 3(3-0-6) 

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6)   
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - )   
  

รวม 
 

 

15( - - ) 
 
 
 
 
 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                  
                                          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01134412 การพยากรณการขาย  3(3-0-6)   

01134497 สัมมนา            1  

01134498 ปญหาพิเศษ            3 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 
 รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.2 แผนการศึกษาแบบเรียนวิชาสหกิจศึกษา 
 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1                                  
                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01130171 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6)   

01132111 หลักการจัดการ 3(3-0-6)  

01132142 สภาพแวดลอมทางกฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)   
 ภาษาตางประเทศ           3(  -  - )   
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข 2(  -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3(  -  - ) 
 สารสนเทศ/คอมพิวเตอร           1(0-2-1) 
 รวม 19( -  - ) 

 
ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2                                  
                                    จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01108181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I 3(3-0-6)   

01130172 การบัญชีเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6)  

01134111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

01xxxxxx วิชาภาษาไทย 3(3-0-6)   
 ภาษาตางประเทศ 3( -  - )   
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4)   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร 3(  -  - ) 
 รวม 20( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                  
                                        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01108182 เศรษฐศาสตรมหภาค I 3(3-0-6)   

01133211 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)  

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค 3(3-0-6)   

 ภาษาตางประเทศ 3( -  - )   
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  - ) 
 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 

 
ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                                  
                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01131211 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)   

01132231 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)  

 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 
 วิชาเลือกเสร ี 6( -  - )   
 รวม 18( -  - ) 

 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                  
                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01132342 ระบบภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)   

01132332 การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)  

01134331 การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา 3(3-0-6)   
01134351 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6)   
01134411 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 
 รวม 18( -  - ) 

 
ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                  
                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01134321 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0-6)   

01134341 การจัดการชองทางการตลาด 3(3-0-6)  

01134322 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 3(3-0-6)   
01134432 กลยุทธราคา 3(3-0-6)   
 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 
 รวม 18( -  - ) 
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ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                  
                                         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01132413 การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0-6)   

01134412 การพยากรณการขาย  3(3-0-6)   

01134497 สัมมนา            1  

01134498 ปญหาพิเศษ            3 

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

 
ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                 
                                      
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย- ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01134490 สหกิจศึกษา 6 

                                              รวม                6 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

พ.ศ. 2561 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร พ.ศ. 2561 

 
 

1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Business Administration Program in Managerial Accounting 
 

2. ช่ือปริญญา  

ชื่อเต็ม   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร) 

ชื่อยอ  บธ.บ. (การบัญชีบริหาร) 

ชื่อเต็ม  Bachelor of Business Administration (Managerial Accounting) 

ชื่อยอ  B.B.A. (Managerial Accounting) 
 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูในศาสตรทางดานการบัญชีบริหารและและศาสตรท่ีเก่ียวของในระดับ

สากล และมีคุณธรรม จรยิธรรมในวิชาชีพ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลไดอยางเปนระบบ และสามารถ

นําเสนอความคิดไดอยางสรางสรรค 

          3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยี และใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได

อยางเหมาะสม 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

        1) นักบัญชีบริหาร นักบัญชีตนทุน ผูทําบัญชี ผูวางระบบบัญชี ผูตรวจสอบภายใน ผูชวยผูสอบบัญชี                       

ผูสอบัญชีรับอนุญาต ของหนวยงานภาคเอกชน 

           2) นักวิชาการเงินและบัญชีนักบัญชี นักวิชาการตรวจสอบภายในนักตรวจสอบภาษีนักวิชาการตรวจสอบ

บัญชีนักวิเคราะหงบประมาณนักวิชาการคลัง ของหนวยงานภาครัฐ 

  3) ประกอบธุรกิจสวนตัว เชน สํานักงานรับทําบัญชี สํานักงานตรวจสอบบัญชี สํานักงานวางระบบบัญชี   

และใหคําปรึกษาปญหาดานการบัญชี ดานภาษีอากร และการควบคุมภายใน เปนตน 
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      5.  โครงสรางของหลักสูตร 

 5.1    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139    หนวยกิต 

 5.2    โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  - กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

  - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หนวยกิต 

  - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

  - กลุมสาระสุนทรียศาสตรไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

  - วิชาแกน  30 หนวยกิต 

  - วิชาเฉพาะบังคับ  55 หนวยกิต 

  - วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

    3.1.3รายวิชา    

 1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                    ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 กิจกรรมพลศึกษา      

(Physical Education Activities) 

 1(0-2-1) 

และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข 
 1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ 
 1.3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หนวยกิต 

  ภาษาไทย                 3(  -  -  ) 

  ภาษาอังกฤษ 9(  -  -  ) 

  สารสนเทศ/คอมพิวเตอร                      1(  -  -  ) 

 1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

          01999111 ศาสตรแหงแผนดิน       

(Knowledge of the Land) 

 2(2-0-4) 

และเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทย

และพลเมืองโลก  
 1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร                     ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร 
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 (2)   หมวดวิชาเฉพาะ                          ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

 - วิชาแกน  30 หนวยกิต 

 03753111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 
  (Microeconomics)  
 03753112 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 
  (Macroeconomics)  
 03757112 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 
  (Organization and Management)  
 03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 
  (Business Statistics)  
 03757222 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 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 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5) 
  (Fundamental Accounting Principles)  
 03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6) 
  (Principles of Production and Operations)  
    

 - วิชาเฉพาะบังคับ  55 หนวยกิต 

 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 หลักการบัญชีตนทุนI 3(2-2-5) 
  (Principles of Cost Accounting I)  
 03760321 หลักการบัญชีชั้นสูง II 3(3-0-6) 
  (Principles of Advanced Accounting II)  

 03760331 หลักการบัญชีตนทุนII 3(2-2-5) 
  (Principles of Cost Accounting II)  
 03760332 การบริหารตนทุน 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 หลักเบื้องตนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 
  (Principles of Accounting Information Systems)  
 03760431 การวางแผนและควบคุมกําไร 3(3-0-6) 
  (Profit Planning and Control)   
 03760433 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 
  (Environmental Management Accounting)  
 03760434 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 
  (Strategic Management Accounting)  
 03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 
  (Research Methods in Managerial Accounting)  
 03760497 สัมมนา 1 
  (Seminar)  
 03760498 ปญหาพิเศษ 3 

  
 

(Special Problems)  

และเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

 03754371 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบัญชี 3(3-0-6) 

  (English for Accountant)  
 03754372 ภาษาอังกฤษเพ่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีระดับสากล 3(3-0-6) 

  (English for International Professional Accountant)  
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 - วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

เลือกเรียน 3 หนวยกิต สําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือเลือกเรียน 7 หนวย

กิต สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา จากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

 03760390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                  1(1-0-2) 

  (Preparation for Cooperative Education)  

 03760490 สหกิจศึกษา 6 

  (Cooperative Education)  

 03760499 การฝกงาน 3 

  (Internship)  

เลือกเรียนอยางนอย 12 หนวยกิต สําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา หรือเลือก

เรียนอยางนอย  9 หนวยกิต สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา จากรายวิชา ดังตอไปนี้ 

 03760322 การบัญชีเพ่ือการบริหารความเสี่ยงเบื้องตน 3(3-0-6) 

  (Fundamental of Risk Management Accounting)  

 03760323 การบัญชีเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

  (Human Resources Management Accounting)  

 03760324 ระบบบัญชีระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

  (International Accounting Systems)  

 03760362 โปรแกรมประยุกตในการบัญชี 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 การใหบริการความเชื่อม่ันเชิงวิชาชีพ 3(3-0-6) 

  (Professional Assurance Services)  

 03760442 การบัญชีสืบสวนเบื้องตน 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) 
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 03760494 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 3(3-0-6) 

  (Seminar in External and Internal Auditing)  

 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 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 

 03757321 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3(3-0-6) 

  (Management Information System)  

 03757335 ธรรมาภิบาลในองคการ 3(3-0-6) 

  (Corporate Governance)  

 03757344 การจัดการคาตอบแทน 3(3-0-6) 

  (Remuneration Management)  

 03758341 การจัดการทางการตลาด 3(3-0-6) 
  (Marketing Management)  
 03758343 การจัดการการคาปลีก 3(3-0-6) 
  (Retailing Management)  
 03758444 การตลาดทางอินเทอรเน็ต 3(3-0-6) 

  (Internet Marketing)  

 03759212 การรายงานและการวิเคราะหทางการเงิน 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 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา 3(3-0-6) 

  (Export and Import Management)  

 03764211 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 3(3-0-6) 

  (Logistics and Supply Chain Management)  

 (3)   หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

6. แผนการศึกษา 

6.1 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

03753111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 

03757112 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

03760111 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -  - ) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชากิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

3( -  - ) 

 รวม 19( -  - ) 

 

 

  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

03753112 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 

03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

03760112 หลักการบัญชีชั้นกลาง I 3(2-2-5) 

03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( -  - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยแลพลเมืองโลก 3( -  - ) 

 รวม 21( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

   03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

  03757231 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

  03758111 หลกัการตลาด 3(3-0-6) 

  03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 

  03760211 หลักการบัญชีชั้นกลาง II 3(2-2-5) 

  03760231 หลักการบัญชีตนทุน I 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 รวม 21( -  - ) 

  

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

03757222 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

03757361 การภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5) 

03760221 หลักการบัญชีชั้นสูง I 3(2-2-5) 

03760331 หลักการบัญชีตนทุน II 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

3( -  - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

03754371 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบัญชี 3(3-0-6) 

หรือ 03754372 ภาษาอังกฤษเพ่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีระดับสากล 3(3-0-6) 

03760332 การบริหารต้นทนุ 3(3-0-6) 

03760351 หลักการบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) 

03760361 หลักเบื้องตนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -  - ) 

 รวม 17( -  - ) 

  

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

03760342 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 

03760499 การฝกงาน              3 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 

 รวม             9( -  - ) 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  

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

03760321 หลักการบัญชีชั้นสูง II                  3(3-0-6) 

03760431 การวางแผนและควบคุมกําไร                  3(3-0-6) 

03760433 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม                  3(2-2-5) 

03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร                  3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก                  3( -  - ) 

 วิชาเลือกเสร ี                  3( -  - ) 

 

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

    03760361            การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ           3(3-0-6) 

    03760434             สัมมนา 1 

    03760498          ปัญหาพิเศษ 3 

   วิชาเฉพาะเลือก         6( -  - ) 

       รวม         13( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

6.2 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

03753111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 

03757112 องคการและการจัดการ 3(3-0-6) 

03760111 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/

คอมพิวเตอร 

1( -  - ) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชากิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ  

3( -  - ) 

 รวม 19( -  - ) 

   

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

03753112 เศรษฐศาสตรมหภาค 3(3-0-6) 

03758111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 

03760112 หลักการบัญชีชั้นกลาง I 3(2-2-5) 

03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( -  - ) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 

3( -  - ) 

 รวม 21( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

03757122 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) 

03757231 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 

03759211 การจัดการทางการเงิน I 3(3-0-6) 

03760211 หลักการบัญชีชั้นกลาง II 3(2-2-5) 

03760231 หลักการบัญชีตนทุน I 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาอังกฤษ 3( -  - ) 

 รวม 

 

18( -  - ) 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

03757222 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

03757361 การภาษีอากรธุรกิจ 3(2-2-5) 

03760221 หลักการบัญชีชั้นสูง I 3(2-2-5) 

03760331 หลักการบัญชีตนทุน II 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

3( -  - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 

 รวม 18( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัติการ – ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
03754371 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบัญชี 3(3-0-6) 

หรือ 03754372 ภาษาอังกฤษเพ่ือผูประกอบวิชาชีพบัญชีระดับ

สากล 
3(3-0-6) 

03760332 การบริหารตนทุน 3(3-0-6) 

03760341 หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน       3(3-0-6) 

03760351 หลักการบัญชีภาษีอากร  3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -  - ) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -  - ) 
 รวม 20( -  - ) 

  

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

03760321 หลักการบัญชีชั้นสูง II 3(3-0-6) 

03760342 การสอบบัญชี              3(3-0-6) 

03760431 การวางแผนและควบคุมกําไร 3(3-0-6) 

03760433 การบัญชีเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอม 3(2-2-5) 

03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( -  - ) 

 รวม 21( -  - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1    

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

03760361 หลักเบื้องตนของระบบสารสนเทศทางการ

บัญช ี

                   3(2-2-5) 

03760390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                 1(1-0-2) 

03760434 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 3(3-0-6) 

03760497 สัมมนา                     1 

03760498 ปญหาพิเศษ                    3 

 วิชาเฉพาะเลือก 6( -  - ) 

 รวม 17( -  - ) 

   

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

03760490 สหกิจศึกษา                6 

 รวม                6 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

พ.ศ. 2560 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต พ.ศ. 2560 . 

 
 

1.  ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Applied Mathematics 

 

2.  ช่ือปริญญา  

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตรประยุกต) 

ชื่อยอ วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต) 

 ชื่อเต็ม  Bachelor of Science (Applied Mathematics)   

ชื่อยอ B.S. (Applied Mathematics) 

 

3.  วัตถุประสงค 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานคณิตศาสตร  และสามารถนําความรูไปประยุกตใชใน

ศาสตรท่ีเก่ียวของได 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถคิด  วิเคราะหกระบวนการตางๆ  โดยใชหลักตรรกวิทยาได 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถเรียนรูศาสตรและเทคโนโลยีใหมไดดวยตัวเอง   

 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

ภาครัฐ: ครู  อาจารย  นักวิชาการ  นักวิจัย  และนักคณิตศาสตรในหนวยงานของกระทรวง กรม   

กอง  ตางๆ  เปนตน 

ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน: นักวิชาการ  นักวิจัย  อาชีพอิสระ และนักคณิตศาสตรในหนวยงาน 

รัฐวิสาหกิจ  เชน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี นักวิชาการประจําบริษัท เปนตน 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

     5.1 จํานวนหนวยกิต   รวมตลอดหลักสูตร          ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

     5.2 โครงสรางหลักสูตร 

  1.) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

   1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา   5  หนวยกิต 

   1.2 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                13 หนวยกิต 

   1.3 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

   1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 

1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 

2.) หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา   90  หนวยกิต 

  2.1 วิชาแกน        29  หนวยกิต 

  2.2 วิชาเฉพาะบังคับ        46  หนวยกิต 

   2.3 วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต 

    3.)  หมวดวิชาเสรี   ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

      5.3 รายวิชาในหลักสูตร 

          1.) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา   30  หนวยกิต 

                1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข    ไมนอยกวา    5  หนวยกิต 

        -  กิจกรรมพลศึกษา                         1( -  - ) 

           และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 4 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 

   1.2) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                    13 หนวยกิต 

        -  วิชาภาษาไทย     3( - - ) 

        -  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา     9( - - ) 

        -  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร     1( - - ) 

   1.3) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 

                                 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป          

กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

   1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     ไมนอยกวา   3  หนวยกิต 

         -  01999111  วิชาศาสตรแหงแผนดิน     2(2-0-4) 

                                                 (Knowledge of the Land) 
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            และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 1 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

                       1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร      ไมนอยกวา   3   หนวยกิต 

                                 ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         

กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

       2.) หมวดวิชาเฉพาะ              ไมนอยกวา   90   หนวยกิต 

          2.1)  วิชาแกน                       29   หนวยกิต 

01403114  ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป    1(0-3-2) 

   (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 

01403117  หลักมูลเคมีท่ัวไป      3(3-0-6) 

   (Fundamentals of General Chemistry) 

 01420113  ปฏิบัติการฟสิกส I     1(0-3-2) 

   (Laboratory in Physics I) 

 01420114  ปฏิบัติการฟสิกส II         1(0-3-2) 

   (Laboratory in Physics II) 

 01420117  ฟสิกสพ้ืนฐาน I      2(2-0-4) 

   (Basic Physics I) 

 01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน 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) 
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        02731141 การพิสูจนทางคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

  (Mathematical Proofs) 

  02739111  คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

  (Computer  and Information  System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2.2) วิชาเฉพาะบังคับ      46 หนวยกิต 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 (Principles  of  Programming) 

  02731151 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

 (Discrete  Mathematics) 

 02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร II 3(3-0-6) 

  (Calculus of Several Variables II)  

 02731221 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

  (Linear  Algebra) 

 02731231 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

  (Differential Equations) 

 02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 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        กําหนดการเชิงเสน     3(3-0-6) 

  (Linear Programming) 

  02731341 การวิเคราะหเชิงจริง  3(3-0-6) 

  (Real Analysis) 

 02731342 ทฤษฎีความนาจะเปน  3(3-0-6) 

(Probability Theory)  

 02731361 คณิตศาสตรการเงิน   3(3-0-6) 

  (Financial Mathematics) 
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 02731371              การวิเคราะหเชิงตัวเลข I 3(3-0-6) 

  (Numerical Analysis I) 

 02731372 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

   (Mathematical  Packages) 

02731497 สัมมนา 1   

  (Seminar) 

02731499 โครงงานคณิตศาสตรประยุกต 3 

  (Applied Mathematics Project) 

2.3) วิชาเฉพาะเลือก         ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

    ใหนิสิตเลือกเรียนดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

02731262  คณิตศาสตรธุรกิจ       3(3-0-6) 

   (Business Mathematics) 

02731322  พีชคณิตนามธรรม       3(3-0-6) 

   (Abstract Algebra) 

02731323  พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข       3(3-0-6) 

   (Numerical  Linear Algebra)  

02731331  สมการเชิงอนุพันธยอย       3(3-0-6) 

   (Partial Differential Equations) 

02731343  ทฤษฎีจํานวน        3(3-0-6) 

   (Number  Theory)  

02731344           ทฤษฎีเซต            3(3-0-6) 

    (Set Theory) 

02731351  คณิตศาสตรเชิงการจัด       3(3-0-6) 

   (Combinatorial Mathematics) 

02731362             คณิตศาสตรสําหรับการประกันชีวิต               3(3-0-6)  

                     (Mathematics of Life Contingency) 

              02731363  คณิตศาสตรสําหรับการประกันวินาศภัย                3(3-0-6)  

                      (Mathematics for Casualty Insurance) 
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     02731373       การวิเคราะหขอมูลและการคํานวณดวยโปรแกรม      3(2-2-5) 

                                     สําเร็จรูปทางสถิติ    

                            (Data Analysis and Computing with  

            Statistical Packages) 

02731374 ฟงกชันตัวแปรเชิงซอน  3(3-0-6) 

         (Function of a Complex Variable) 

 02731390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

     (Cooperative Education Preparation) 

 02731441  การวิเคราะหเชิงฟงกชัน  3(3-0-6) 

   (Functional  Analysis) 

 02731471  การวิเคราะหเชิงตัวเลข II  3(3-0-6) 

   (Numerical Analysis II) 

 02731472  การแปลงฟูเรียร  3(3-0-6) 

   (Fourier Transforms) 

 02731473 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต  3(3-0-6) 

 (Special Functions and Applications)  

 02731474  ทฤษฎีรหัส  3(3-0-6) 

   (Coding Theory)                  

 02731475     ทฤษฎีเกม  3(3-0-6) 

   (Game  Theory)  

  02731490      สหกิจศึกษา   6 

                          (Co-operative Education) 

 02731496   เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต           3(3-0-6) 

  (Selected Topics in Applied  Mathematics)  

   02739221     พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

  (Electronic Commerce) 

  02739241  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต   3(2-2-5) 

  (Internet Technology) 

  02739322  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ   3(3-0-6) 

        (Management Information System) 
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               02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 (Business Programming) 

  02739342 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับงานสารสนเทศ   3(3-0-6) 

  (Computer Graphic Applications for Information) 

 02739346 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางทําการ            3(3-0-6) 

 (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 

3.)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                  ไมนอยกวา  6    หนวยกิต 
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6. แผนการศึกษา 

6.1 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน    2(2-0-4) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I    1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I     2(2-0-4) 

02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร    3(3-0-6) 

02731141 การพิสูจนทางคณิตศาสตร   3(3-0-6) 

02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ     3(2-2-5) 

วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาตางประเทศ 1 ภาษา   3( -   - )  

(01355xxx) 

            วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1( - - ) 

   (02999144) 

            วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร   1( -   - )  

(01371111) 

                   รวม      19( -   - ) 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

01420114 ปฏิบตัิการฟสิกส II    1(0-3-2) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II     2(2-0-4) 

02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I    3(3-0-6) 

02731151 วิยุตคณิต     3(3-0-6) 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม    3(2-2-5) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกิจกรรมพลศึกษา   1( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาตางประเทศ 1 ภาษา (01355xxx) 3( -   - ) 

  รวม              19( -   - ) 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

        01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป    1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป     3(3-0-6) 

01424111 หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร  II    3(3-0-6) 

02731231 สมการเชิงอนุพันธ    3(3-0-6) 

วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาตางประเทศ 1 ภาษา (01355xxx) 3( -   - ) 

   รวม               17( -   - ) 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2    

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

01422111 หลักสถิติ     3(3-0-6) 

02731221 พีชคณิตเชิงเสน     3(3-0-6) 

02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร    3(3-0-6) 

02731261       หลักการประกันภัย    3(3-0-6) 

02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต   3(3-0-6) 

        วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร      3( -   - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข   1( -   - ) 

   รวม              19( -   - ) 
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ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 1    

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

02731321 กําหนดการเชิงเสน    3(3-0-6) 

02731341 การวิเคราะหเชิงจริง    3(3-0-6) 

          02731342 ทฤษฎีความนาจะเปน    3(3-0-6) 

02731371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข I    3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี     3( -  - ) 

   รวม              15( -   - )  

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 2    

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

02731361 คณิตศาสตรการเงิน    3(3-0-6) 

02731372 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร   3(2-2-5) 

02731497 สัมมนา       1 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาภาษาไทย     3( -   - ) 

  วิชาเฉพาะเลือก     3( -  -  ) 

   รวม              16( -  -  ) 

 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

02731499 โครงงานคณิตศาสตรประยุกต   3( -  - ) 

  วิชาเฉพาะเลือก     6( -  - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  - ) 

  รวม              12( -  - ) 

 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

  วิชาเฉพาะเลือก     6( -  -  ) 

  วิชาเลือกเสรี     3( -  -  ) 

   รวม      9( -  -  ) 
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6.2 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน     2(2-0-4) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I     1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I      2(2-0-4) 

02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร     3(3-0-6) 

02731141 การพิสูจนทางคณิตศาสตร    3(3-0-6) 

02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ      3(2-2-5) 

วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาตางประเทศ 1 ภาษา (01355xxx) 3( -   - )  

            วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (02999144) 1( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร (01371111)  1( -   - )  

                   รวม       19( -   - ) 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2   

              จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
01420114  ปฏิบัติการฟสิกส II     1(0-3-2) 

01420118  ฟสิกสพ้ืนฐาน II      2(2-0-4) 

02731112  แคลคูลัสหลายตัวแปร I     3(3-0-6) 

02731151  วิยุตคณิต      3(3-0-6) 

02739211  หลักการเขียนโปรแกรม     3(2-2-5) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -   - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไปกิจกรรมพลศึกษา    1( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาตางประเทศ 1 ภาษา (01355xxx) 3( -   - ) 

  รวม                   19( -   - ) 
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ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป    1(0-3-2) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป     3(3-0-6) 

01424111 หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร  II    3(3-0-6) 

02731231 สมการเชิงอนุพันธ    3(3-0-6) 

วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาตางประเทศ 1 ภาษา (01355xxx) 3( -   - ) 

   วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  - ) 

รวม             20( -   - ) 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

01422111 หลักสถิติ     3(3-0-6) 

02731221 พีชคณิตเชิงเสน     3(3-0-6) 

02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร    3(3-0-6) 

02731261       หลักการประกันภัย    3(3-0-6) 

02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต   3(3-0-6) 

        วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร      3( -   - ) 

   วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข   1( -   - ) 

   รวม              19( -   - ) 
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ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

02731321 กําหนดการเชิงเสน    3(3-0-6) 

02731341 การวิเคราะหเชิงจริง    3(3-0-6) 

          02731342 ทฤษฎีความนาจะเปน    3(3-0-6) 

02731371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข I    3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี     3( -  - ) 

   รวม             15( -   - )  

 

ปท่ี  3  ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

02731361 คณิตศาสตรการเงิน    3(3-0-6) 

02731372 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร   3(2-2-5) 

02731497 สัมมนา       1 

วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  -  ) 

วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาภาษาไทย     3( -   - ) 

  วิชาเฉพาะเลือก     3( -  -  ) 

  รวม                                  16( -  -  ) 
 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

02731490 สหกิจศึกษา      6  

  รวม       6 

 

ปท่ี  4  ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

02731499 โครงงานคณิตศาสตรประยุกต    3 

  วิชาเลือกเสรี      3( -  -  ) 

วิชาเฉพาะเลือก      6( -  -  ) 

   รวม      12( -  -  ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 

พ.ศ. 2560 
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  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2560 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Chemistry 
 

2. ช่ีอปริญญา 

 ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) 

 ชื่อยอ   วท.บ.(เคมี) 

 ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Chemistry) 

 ชื่อยอ   B.S.(Chemistry) 
 

3. วัตถุประสงค 

 ภาควิชาตองการผลิตบัณฑิตสาขาเคมี  ใหมีคุณธรรมควบคูไปกับความรูความสามารถ ท้ัง

ภาคทฤษฎีและการวิจัย เพ่ือสรางองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับสากล ภาควิชาเคมี

ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  ใหทันตอความกาวหนาทางวิทยาการแขนง

ตางๆ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน  โดยมีเปาหมายจะยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให

มีความรูความสามารถในระดับสากล  เพ่ือยังผลใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน

ประเทศ  ซ่ึงจะนําใหประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจ  มีภูมิตานทานตอการเปลี่ยนแปลงจาก

ปจจัยภายนอกประเทศ และสามารถแขงขันไดในเวทีโลก   วัตถุประสงคของหลักสูตรมีดังนี้ 

3.1)   เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาเคมีท่ีมีความรูทางดานวิชาการเคมี สามารถเปนผูริเริ่มงานวิจัยและ

แกปญหาดานเคมีและอุตสาหกรรมใหแกหนวยงานของรัฐและเอกชน ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศและของโลกรวมท้ังมีความสามารถในการศึกษาตอเพ่ือเปนนักวิจัยท่ีมี

ความสามารถในการวิจัยข้ันสูง 

3.2)   พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีท่ีมีประโยชนตอ

ภู มิ ภ าค และ มี ส ว น ร ว ม  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ค ว าม เข ม แ ข็ งท างด าน ก าร ศึ ก ษ าร ว ม กั บ ต า งป ระ เท ศ ขอ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.3) เพ่ือสนับสนุนนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในสาขา

วิทยาศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ท่ีใชนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

3.4) เพ่ือตอบสนองแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

ประเทศไทย อันจะนําไปสูการพ่ึงพาตนเองดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต 
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4.  แนวทางการประกอบอาชีพ 

1) นักเคมีในหองปฏิบัติการท้ังภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 

2) นักวิจัยในองคกรวิจัยและพัฒนา 

3) ครู หรือ อาจารยในสถาบันการศึกษา 

4) ผูประกอบกิจการและธุรกิจดานเคมี 

5) ผูแทนจําหนายเครื่องมือและเคมีภัณฑ 

 

5.  เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  133 หนวยกิต 

5.2  โครงสรางหลักสูตร 

      1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา 6   หนวยกิต 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการไมนอยกวา 3   หนวยกิต 

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร   13   หนวยกิต 

- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไมนอยกวา 5   หนวยกิต 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา 3   หนวยกิต 

      2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 

- วิชาแกน      28   หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ     57   หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะเลือก   ไมนอยกวา 12   หนวยกิต 

       3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

5.2 รายวิชา 

       1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา   1(0-2-1) 

   (Physical Education Activities) 

และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข ดัง

ตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน     3(3-0-6) 

  (The Art of Living with Others) 

01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา  3(3-0-6) 

  (Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism) 
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01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม    3(3-0-6) 

  (Psychology for Modern Life) 

01999011 อาหารเพ่ือมนุษยชาติ    3(3-0-6) 

  (Food for Mankind) 

01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต    3(3-0-6) 

  (Arts of Living) 

01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต   3(3-0-6) 

  (Environment, Technology and Life) 

 

1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระแหงผูประกอบการ  

ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม    3(3-0-6) 

  (Modern Agriculture Technology) 

01132101 ผูประกอบการรุนใหม    3(3-0-6) 

  (Modern Entrepreneur) 

01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม    1(1-0-2) 

  (Innovative Thinking) 

01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี  3(3-0-6) 

  (Economics for Better Living) 

01999043 การคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา  3(3-0-6) 

  (Creativity for Value Management) 

 

1.3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร    13 หนวยกิต 

01371111 สื่อสารสนเทศ     1(1-0-2) 

  (Information Media) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

  (Thai Language for Communication) 

และใหเลือกเรียนภาษาตางประเทศ 1 ภาษา   9(-  - ) 

 

1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน    2(2-0-4) 

 (Knowledge of the Land) 
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และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลกดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

  01390102 การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค    3(3-0-6) 

   (Creative Tourism) 

01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจจุบัน  3(3-0-6) 

   (Thai Society and ASEAN Community in Today’s World) 

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 

   (World Politics in Daily Life) 

01999031 มรดกอารยธรรมโลก     3(3-0-6) 

   (The Heritage of World Civilizations) 

01999141 มนุษยกับสังคม      3(3-0-6) 

   (Man and Society) 

 

1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตรดังตัวอยาง

รายวิชาตอไปนี้ 

01255101 มนุษยกับทะเล      3(3-0-6) 

   (Man and Sea) 

01376101 วรรณกรรมกับชีวิต     3(3-0-6) 

   (Literature and Life) 

01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ     3(3-0-6) 

   (Gems and Jewelry) 

01999034 ศิลปวิจักษณ      3(3-0-6) 

   (Art Perception) 

01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต     3(3-0-6) 

   (Music Culture in Life) 

 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 

2.1) วิชาแกน       28 หนวยกิต 

01403113 เคมีพ้ืนฐาน I      3(3-0-6) 

   (Basic Chemistry I) 

01403115 เคมีพ้ืนฐาน II      3(3-0-6) 

   (Basic Chemistry II) 
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01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน     1(0-3-2) 

   (Basic Chemistry Laboratory) 

01417111 แคลคูลัส I      3(3-0-6) 

   (Calculus I) 

01417112 แคลคูลัส II      3(3-0-6) 

   (Calculus II) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I      3(3-0-6) 

   (General Physics I) 

01420112 ฟสิกสท่ัวไป II      3(3-0-6) 

   (General Physics II) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I     1(0-3-2) 

   (Laboratory in Physics I) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II     1(0-3-2) 

   (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) 

 

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ     57 หนวยกิต 

01402311 ชีวเคมี I       2(2-0-4) 

   (Biochemistry I) 

01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I     1(0-3-2) 

   (Laboratory in Biochemistry I) 

01402313 ชีวเคมี II       3(3-0-6) 

   (Biochemistry II) 

01403181 ความปลอดภัยและการจัดการเชิงเคมี   1(1-0-2) 

   (Chemical Safety and Management) 

01403211 เคมีอนินทรีย I      3(3-0-6) 

   (Inorganic Chemistry I) 

01403223 เคมีอินทรีย I      3(3-0-6) 

   (Organic Chemistry I) 
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01403224 เคมีอินทรีย II      3(3-0-6) 

   (Organic Chemistry II) 

01403225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย I     1(0-3-2) 

   (Organic Chemistry Laboratory I) 

01403226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย II     1(0-3-2) 

   (Organic Chemistry Laboratory II) 

01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี    2(0-6-3) 

   (Laboratory in Chemical Quantitative Analysis) 

01403233 หลักการของเคมีวิเคราะห     3(3-0-6) 

   (Principles of Analytical Chemistry) 

01403241 คณิตศาสตรสําหรับเคมี     3(3-0-6) 

   (Mathematics for Chemistry) 

01403242 เคมีเชิงฟสิกส I      4(3-3-8) 

   (Physical Chemistry I) 

01403243 เคมีเชิงฟสิกส II      4(3-3-8) 

   (Physical Chemistry II) 

01403291 เอกสารเคมี      1(1-0-2) 

   (Chemical Literature) 

01403313 เคมีอนินทรีย II      3(3-0-6) 

   (Inorganic Chemistry II) 

01403314 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย     2(0-6-3) 

   (Inorganic Chemistry Laboratory) 

01403331 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ I    3(3-0-6) 

   (Instrumental Analysis I) 

01403332 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ II    2(2-0-4) 

   (Instrumental Analysis II) 

01403333 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ    2(0-6-3) 

   (Laboratory in Instrumental Analysis)  

01403342 เคมีควอนตัม      2(2-0-4) 

   (Quantum Chemistry) 

01403343 อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ     2(2-0-4) 

   (Statistical Thermodynamics) 

01403381 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย   3(3-0-6) 

   (Spectroscopy of Organic Compounds) 
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01403497 สัมมนา 1 

   (Seminar) 

01403499 โครงงานวิจัยทางเคมี        2(0-6-3) 

   (Research Project in Chemistry) 

 

2.3 วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

01403321 กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย     3(3-0-6) 

   (Organic Reaction Mechanisms) 

01403322 ปฏิกิริยาและการสังเคราะหสารประกอบอินทรีย   3(3-0-6) 

   (Reactions and Synthesisof Organic Compounds) 

01403323 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย III      2(0-6-3) 

   (Organic Chemistry Laboratory III) 

01403325 หลักมูลของผลิตภัณฑธรรมชาติ     3(3-0-6) 

   (Fundamentals of Natural Products) 

01403345 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในวิชาเคมีและวิศวกรรมเคมี  3(2-3-6) 

(Computer Simulation in Chemistry and Chemical Engineering) 

01403413 การประยุกตสเปกโทรสโกปกับวัสดุอนินทรีย   3(3-0-6) 

   (Spectroscopic Applicationsto Inorganic Materials) 

01403414 เคมีอนินทรียประยุกต      3(3-0-6) 

   (Applied Inorganic Chemistry) 

01403415 เคมีอนินทรียเชิงชีวภาพ      3(3-0-6) 

   (Biological Inorganic Chemistry) 

01403422 ทฤษฎีทางเคมีอินทรียเบื้องตน     3(3-0-6) 

   (Introduction to Theoretical Organic Chemistry) 

01403424 เคมีเชิงชีววิทยา       3(3-0-6) 

   (Biological Chemistry) 

01403425 เคมีอินทรียประยุกต      3(3-0-6) 

   (Applied Organic Chemistry) 

01403426 สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก     3(3-0-6) 

   (Heterocyclic Compounds) 

01403431 การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย     2(1-3-4) 

   (Commercial Product Analysis) 
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01403432 หลักการประกันคุณภาพในหองปฏิบัติการวิเคราะห  1(1-0-2) 

   (Principles of Quality Assurance in Analytical Laboratory) 

01403441 วัสดุนาโน      3(3-0-6) 

   (Nanomaterials) 

01403443 โครงสรางและสภาพไวปฏิกิริยาของซีโอไลต   3(3-0-6) 

   (Structure and Reactivity of Zeolites) 

01403496 เรื่องเฉพาะทางเคมี     3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Chemistry) 

01403498 ปญหาพิเศษ 1 

   (Special Problems) 

01446331 กระบวนการผลิตสารประกอบไฮโดรคารบอน  3(3-0-6) 

   (Hydrocarbon Processing) 

01446343 เคมีพอลิเมอรเบื้องตน     3(3-0-6) 

   (Introduction to Polymer Chemistry) 

01446381 การเตรียมความพรอมสําหรับการทํางาน   1(1-0-2) 

(Preparing for Work) 

01446382 เคมีสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 

   (Environmental Chemistry) 
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 6.แผนการศึกษา  

            ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1      
                                                                                     จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง 

01371111 สื่อสารสนเทศ     1(1-0-2) 

01403113 เคมีพ้ืนฐาน I     3(3-0-6) 

01403181 ความปลอดภัยและการจัดการเชิงเคมี  1(1-0-2) 

01417111 แคลคูลัส I     3(3-0-6) 

01424111 หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน    2(2-0-4) 

02999144 ทักษะชีวิต     1(1-0-2)      

     ภาษาตางประเทศ    3(3-0-6 ) 

       รวม               18(17-3-36) 

  

 

    ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2      
               จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง 

01403115 เคมีพ้ืนฐาน II     3(3-0-6) 

01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน    1(0-3-2) 

01417112 แคลคูลัส II     3(3-0-6) 

01422111 หลักสถิติ     3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 

     ภาษาตางประเทศ    3(3-0-6)  

     วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -  - )   

01390102 การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค   3(3-0-6) 

หรือ 01450101 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

หรือ 01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 

หรือ 01999031 มรดกอารยธรรมโลก    3(3-0-6) 

หรือ  01999141 มนุษยกับสังคม     3(3-0-6)    

     รวม                           20(18-5-39) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1       
  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง 

01403223 เคมีอินทรีย I    3(3-0-6) 

01403225 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย I   1(0-3-2) 

01403241 คณิตศาสตรสําหรับเคมี   3(3-0-6) 

01403242 เคมีเชิงฟสิกส I    4(3-3-8) 

01403291 เอกสารเคมี    1(1-0-2) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I    3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I   1(0-3-2) 

    ภาษาตางประเทศ   3(3-0-6)  

    รวม                       19(16-9-38) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2     
   จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง 

01403211 เคมีอนินทรีย I    3(3-0-6) 

01403224 เคมีอินทรีย II    3(3-0-6) 

01403226 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย II   1(0-3-2) 

01403232 ปฏบิัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี 2(0-6-3) 

01403233 หลักการของเคมีวิเคราะห   3(3-0-6) 

01403243 เคมีเชิงฟสิกส II    4(3-3-8) 

01420112 ฟสิกสท่ัวไป II    3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II   1(0-3-2) 

    รวม                 20(15-15-39) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1     
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง 

01402311 ชีวเคมี I     2(2-0-4)      

01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I   1(0-3-2) 

01403313 เคมีอนินทรีย II    3(3-0-6) 

01403314 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย   2(0-6-3) 

01403331 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ I  3(3-0-6) 

01403342 เคมีควอนตัม    2(2-0-4) 

01403381 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย 3(3-0-6) 

    รวม                  16(13-9-31) 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2     
จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง 

01402313 ชีวเคมี II     3(3-0-6)    

01403332 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ II  2(2-0-4) 

01403333 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ  2(0-6-3) 

01403343 อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ   2(2-0-4) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข   5( -  - ) 

01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา 3(3-0-6) 

หรือ 01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม   3(3-0-6) 

หรือ 01999011 อาหารเพ่ือมนุษยชาติ   3(3-0-6) 

หรือ 01999213 สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต  3(3-0-6)              

01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน   3(3-0-6)       

หรือ 01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต   3(3-0-6) 

01403xxx  วิชาเฉพาะเลือก    3(3-0-6) 

     รวม              17(16-6-35) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1     
             จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง 

01403497 สัมมนา      1                 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระแหงผูประกอบการ   3( -  - ) 

01005101 เทคโนโลยเีกษตรสมัยใหม    3(3-0-6) 

หรือ 01132101 ผูประกอบการรุนใหม    3(3-0-6) 

หรือ   01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี         3(3-0-6)     

หรือ 01999043 การคิดสรางสรรคเพ่ือการจัดการคุณคา  3(3-0-6) 

และ/หรือ 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม              1(1-0-2) 

01403xxx  วิชาเฉพาะเลือก       6( - - ) 

Xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี       6( - - ) 

     รวม                          16( - - ) 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2     
                จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัตการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง 

01403499 โครงงานวิจัยทางเคมี       2(0-6-3)       

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร    3( -  - ) 

01255101 มนุษยกับทะเล     3(3-0-6) 

หรือ 01376101 วรรณกรรมกับชีวิต    3(3-0-6) 

หรือ 01420201 อัญมณีและเครื่องประดับ    3(3-0-6) 

หรือ 01999034 ศิลปวิจักษณ     3(3-0-6) 

หรือ 01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต    3(3-0-6)    

01403xxx วิชาเฉพาะเลือก     3(3-0-6) 

     รวม                  8(6-6-15)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจลุชวีวิทยา 

พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2560 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  

 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Microbiology 
 

2. ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 

 ชื่อยอ   วท.บ. (จุลชวีวิทยา) 

 ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Microbiology) 

 ชื่อยอ   B.S. (Microbiology) 
 

3. วัตถุประสงค 

 1.) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจทางจุลชีววิทยา สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพท้ัง

ภาครัฐและเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการศึกษาระดับสูงตอไป 

 2.) เพ่ือปลูกฝงใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ 
 

4. แนวทางประกอบอาชีพ 

 หนวยงานภาครัฐและวิสาหกิจ เชน อาชีพนักวิจัย นักวิทยาศาสตร เจาหนาท่ีปฏิบัติงานทาง                         

จุลชีววิทยาใน กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมวิชาการเกษตร ศูนยพันธุวิศวกรรมฯ 

และสถาบันวิจัยตางๆ  

 หนวยงานภาคเอกชน เชน อาชีพนักวิจัย นักคนควาผลิตภัณฑ เจาหนาท่ีควบคุมคุณภาพ เจาหนาท่ีผลิต 

เจาหนาท่ีประกันคุณภาพ และเจาหนาท่ีดานสิ่งแวดลอมในโรงงานอุตสาหกรรมทางดานอาหาร การเกษตร และ

เวชภัณฑ ผูชํานาญการดานเครื่องมือวิทยาศาสตร พนักงานสงเสร ิมการขายอาหารสารเคม ีและอ ุปกรณ ทาง

วิทยาศาสตร ผูประกอบการทางดานจุลชีววิทยา อาหาร และการเกษตรท่ีเก่ียวของกับจุลชีววิทยา 

 แนวทางการศึกษาตอ เชน บัณฑิตท่ีจบการศึกษาทางดานจุลชีววิทยา สามารถศึกษาตอในระดับสูง

ทางดานจุลชีววิทยา ทางการแพทย จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางดานสิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว และ     

พันธุวิศวกรรม เปนตน 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร   

 5.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา          133     หนวยกิต 

 5.2  โครงสรางของหลักสูตร   

  1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา                30    หนวยกิต 

        -  กลุมสาระอยูดีมีสุข     3            หนวยกิต 

        -  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   6    หนวยกิต 

        -  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร          13    หนวยกิต 

        -  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 5    หนวยกิต 

        -  กลุมสาระสุนทรียศาสตร     3    หนวยกิต 

  2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา                     97    หนวยกิต 

        -  วิชาแกน      24    หนวยกิต 

        -  วิชาเฉพาะบังคับ       52    หนวยกิต 

        -  วิชาเฉพาะเลือกไมนอยกวา   21    หนวยกิต 

   3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา                    6    หนวยกิต 

   4)  หมวดฝกงาน        ไมนอยกวา                    120       ชั่วโมง 

 5.3  รายวิชา 

  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา                      30       หนวยกิต 

    1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข          3       หนวยกิต  

           01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา                 1(0-2-1) 

           01999033  ศิลปะการดําเนินชีวิต                      3(3-0-6) 

       หมายเหตุ วชิาในกลุมสาระดีมีสุข กําหนดใหนิสิตสาขาจุลชีววิทยา เรียน 4 หนวยกิต 

  1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ          6    หนวยกิต 

                   01132101  ผูประกอบการรุนใหม    3(3-0-6) 

                   02717011  ตนและการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

  1.3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร   13     หนวยกิต 

                  01371111  สือ่สารสนเทศ                                            1(1-0-2 ) 

               01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 

        01355xxx  วิชาภาษาอังกฤษ                      9( - - ) 

   1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  5      หนวยกิต 

       01999111  ศาสตรแหงแผนดิน              2(2-0-4) 

และเลอืกเรียนอีก 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

  1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร    3      หนวยกิต 

      เลือกเรียน 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดกลุมสาระสุนทรียศาสตร 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา                                97     หนวยกิต 

   2.1) วิชาแกน         24     หนวยกิต 

   01403111  เคมีท่ัวไป     4(4-0-8) 

   01403112  เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 

   01417111  แคลคูลัส I     3(3-0-6) 

   01417112  แคลคูลัส II     3(3-0-6) 

   01420113  ปฏิบัติการฟสิกส I                           1(0-3-2) 

   01420114  ปฏิบัติการฟสิกส II    1(0-3-2) 

   01420117  ฟสิกสพ้ืนฐาน I    2(2-0-4) 

   01420118  ฟสิกสพ้ืนฐาน II    2(2-0-4) 

   01422111  หลักสถิติ     3(3-0-6) 

   01424111  หลักชีววิทยา     3(3-0-6) 

   01424112  ชีววิทยาภาคปฏบิัติการ   1(0-3-2) 

                   2.2) วิชาเฉพาะบังคับ       52       หนวยกิต 

   01402311  ชีวเคมี I     2(2-0-4) 

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

   01402313  ชีวเคมี II     3(3-0-6) 

   01403221  เคมีอินทรีย     4(4-0-8) 

   01403222  เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 

   01403231  เคมีปริมาณวิเคราะห    2(2-0-4) 

   01416311  หลักพันธุศาสตร    3(3-0-6) 

   01416312  พันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ   1(0-3-2) 

   01419211  จุลชีววิทยาท่ัวไป    3(3-0-6) 

   01419213  จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ  2(0-6-3) 

   01419325  ราวิทยา     3(2-3-6) 

   01419341  อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย   3(1-6-5) 

   01419351  สรรีวิทยาของจุลินทรีย   3(2-3-6) 

   01419361  วิทยาภูมิคุมกัน    3(2-2-5) 

   01419371  ระบบพันธุกรรมของจลุินทรีย   3(3-0-6) 

   01419391  การใชเครื่องมือและการวิเคราะห  2(0-6-3) 

                  ทางเคมีสําหรับนักจุลชีววิทยา  

   01419411  การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลลจุลินทรีย 3(2-3-6) 

   01419424  วิทยาไวรัส 3(2-3-6) 

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

   01422431  สถิติทางชีววิทยา     3(3-0-6) 

   2.3) วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา         21      หนวยกิต 

          ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาในสาขาจุลชีววิทยาในรหัส 01419xxx จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จาก

ตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

    01419372  ชีวสารสนเทศศาสตรสําหรับนักจุลชีววิทยา  2(1-2-3) 

     01419390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

   01419412  จุลชีววิทยาวิเคราะห     3(2-3-6)

   01419413  การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย    3(2-3-6) 

   01419414  การอานและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา  1(1-0-2)

   01419423  แอคตโินมัยซีท      3(2-3-6)

   01419426  ชีววิทยาของเห็ด      3(2-3-6) 

   01419427  ยีสตและยีสตเทคโนโลย ี    3(2-3-6) 

   01419428  ชีววิทยาและเทคโนโลยีของสาหรายขนาดเล็ก  3(2-3-6) 

   01419434  จุลชีววิทยาทางอาหาร    4(2-6-7) 

   01419435  จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม           3(2-3-6) 

   01419436  จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม    3(2-3-6) 

   01419438  จุลชีววิทยาเก่ียวกับอาหารหมัก   3(2-3-6) 

   01419462  จุลชีววิทยาทางการสุขาภิบาลอาหาร   3(3-0-6) 

   01419463  การเกิดโรคและโรคติดเชื้อ    3(2-3-6) 

   01419481  จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม    3(2-3-6) 

   01419482  จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ    3(2-3-6)

   01419483  การเสื่อมสภาพของวัสดุเนื่องจากจุลินทรีย  3(2-3-6) 

   01419484  จุลชีววิทยาของการบําบัดน้ําเสีย   3(2-3-6) 

   01419485  จุลินทรียในดิน     3(2-3-6) 

   01419486  จุลชีววิทยาในแหลงน้ํา    3(2-3-6) 

   01419487  จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร    3(2-3-6) 

   01419488  นิเวศวิทยาของจุลินทรีย    3(2-3-6) 

   01419490  สหกิจศึกษา      6 

   01419496  เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยา     1-3 

 และ/หรือเลือกเรียนรายวิชาท่ีเก่ียวของอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

   01008211  โรคพืชวิทยาเบื้องตน     3(2-3-6) 

   01052212  อาหารและโภชนาการ    3(3-0-6) 

   01424281  พิษวิทยาชีวภาพเบื้องตน    3(3-0-6) 
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   01008451  โรคพืชวิทยาระดับโมเลกุล    3(3-0-6) 

   01008468  เชื้อสาเหตุโรคพืช     3(3-0-6) 

   01052211  เคมีเชิงฟสิกสทางอาหารข้ันมูลฐาน   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  ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี   2(0-6-3) 

   01403432  หลักการประกันคุณภาพในหองปฏิบัติการวิเคราะห 1(1-0-2) 

   01403441  วัสดุนาโน          3(3-0-6) 

   01416424  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการถายฝากยีนในพืช  3(1-6-5) 

   01416441  พันธุศาสตรของเซลลเบื้องตน    3(2-3-6) 

   01424311  ชีววิทยาอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

   01424482  ชีววิทยาของมลพิษ     3(3-0-6) 

   01424483  อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ  4(4-0-8) 

   01424485  ชีวภัณฑควบคุมทางการเกษตร และสาธารณสุข  3(3-0-6)

   

       3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา         6     หนวยกิต 

                4) การฝกงาน  ไมนอยกวา                                        120     ชัว่โมง 
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 6. แผนการศึกษา  

6.1  แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

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

 01420113  ปฏิบัติการฟสิกส I      1(0-3-2) 

 01420117    ฟสิกสพ้ืนฐาน I       2(2-0-4) 

 01403111 เคมีท่ัวไป I       4(4-0-8) 

 01403112 เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2) 

 01132101    ผูประกอบการรุนใหม      3(3-0-6) 

 01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต      3(3-0-6) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน        2(2-0-4) 

 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ       3( - - ) 

   รวม                  19( - - )  

หมายเหตุ การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนิสิต ใหข้ึนอยูกับระดับผลคะแนนภาษาอังกฤษท่ีสอบเขาโดยทาง

กองบริการการศึกษาจะเปนผูกําหนดระดับชั้นของวิชาเรียนท่ีเหมาะสมใหกับนิสิต 

 

 

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

 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 ปฏิบัติการฟสิกส II      1(0-3-2) 

 01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II       2(2-0-4) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 

 02717011 ตนและการพัฒนาตน      3(3-0-6) 

   รวม        18( - - ) 
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 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                  
                                              จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01355xxx วิชาภาษาอังกฤษ       3( - - ) 

 01416311 หลักพันธุศาสตร       3(3-0-6) 

 01416312 พันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 

 01417111 แคลคูลัส I       3(3-0-6) 

 01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป       3(3-0-6) 

 01419213 จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ     2(0-6-3) 

   วิชาเลือกเสรี       3( - - ) 

   วิชากลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    3( - - ) 

   รวม        21( - - )  

 

 

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

 01403221 เคมีอินทรีย       4(4-0-8) 

 01403222 เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 

 01419341 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย     3(1-6-5) 

 01417112 แคลคูลัส II       3(3-0-6) 

 01419391  การใชเครื่องมือและการวิเคราะหทางเคมีสําหรับนักจุลชีววทิยา 2(0-6-3) 

 01422111 หลักสถิติ       3(3-0-6) 

   วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 

   รวม        19( - - )  
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 ปท่ี 3   ภาคการศึกษาท่ี 1                                                            
                                                                   จํานวนหนวยกิต  (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01402311 ชีวเคมี I        2(2-0-4) 

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

 01403231 เคมีปริมาณวิเคราะห      2(2-0-4) 

 01419325 ราวิทยา        3(2-3-6) 

 01419371 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย     3(3-0-6) 

 01419411 การเจริญและการเพาะเลี้ยงเซลลจุลินทรีย    3(2-3-6) 

   วิชากลุมสาระสุนทรียศาสตร     3(3-0-6) 

   วิชาเฉพาะเลือก       3( - - ) 

   รวม                20( - - )  

 

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

 01402313 ชีวเคมี II        3(3-0-6) 

 01419351 สรรีวิทยาของจุลินทรีย      3(2-3-6) 

 01419424 วิทยาไวรัส       3(2-3-6) 

 01422431 สถิติทางชีววิทยา       3(3-0-6) 

 01419361 วิทยาภูมิคุมกัน       3(2-2-5) 

   วิชาเฉพาะเลือก       3( - - ) 

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

 01419414 การอานและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา   1(1-0-2) 

 01419497 สัมมนา        1 

   วิชาเฉพาะเลือก       8( - - ) 

   รวม        10( - - )  

 

หมายเหตุ รายวิชาโครงงานจุลชีววิทยา นิสิตสามารถเลือกลงทะเบียนไดท้ังในภาคการศึกษาท่ี 1 หรือภาค

การศึกษาท่ี 2  

 

 

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

 01419499 โครงงานจุลชีววิทยา      3(0-9-5) 

   วิชาเฉพาะเลือก      6( - - ) 

    รวม                   9( - - ) 
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6.2  แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา  

(ปท่ี 1 ถึง ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 ใชเหมือนแผนสําหรับนิสิตท่ีไมเรียนสหกิจศึกษา) 

 

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

 01402313 ชีวเคมี II        3(3-0-6) 

 01419351 สรีรวิทยาของจุลินทรีย      3(2-3-6) 

 01419424 วิทยาไวรัส       3(2-3-6) 

 01422431 สถิติทางชีววิทยา       3(3-0-6) 

 01419361 วิทยาภูมิคุมกัน       3(2-2-5) 

 01419390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

   วิชาเฉพาะเลือก       3( - - ) 

   รวม        19( - - )  

 

 

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

 01419490 สหกิจศึกษา       6 

   รวม        6( - - )  

 

 

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

 01419414 การอานและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา   1(1-0-2) 

 01419497 สัมมนา        1 

 01419499 โครงงานจุลชีววิทยา      3(0-9-5) 

   วิชาเฉพาะเลือก       7( - - ) 

    รวม               12( - - ) 

 

 

 



119 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. ช่ือหลักสูตร  

     ภาษาไทย   : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Technology 
 

2. ช่ือปริญญา  

     ชื่อเต็ม (ไทย)   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

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

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

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

3.  วัตถุประสงค 

1.) มีความรูความสามารถในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม เนนใหมีความสามารถในการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือขายการสื่อสาร 

 2.) มีความรูและทักษะดานการจัดการ มีความสามารถในการวิเคราะห ออกแบบ ปฏิบัติการประยุกตใช

เทคโนโลยสีมัยใหม สามารถเชื่อมโยง ควบคุม จัดการระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

บริหารงานในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
 

4. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1) นักพัฒนาเว็บไซต 

2) นักพัฒนาโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร 

3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 

4) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร 

5) ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศหรือผูจัดการซอฟตแวร 

6) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย 

7) นักทดสอบระบบ 

8) เจาของกิจการหรือนักธุรกิจ 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 130 หนวยกิต  

5.2 โครงสรางหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 - กลุมสาระอยูดีมีสุข   ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

 - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร    13 หนวยกิต 

 - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

 - กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 94 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ                 75 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะเลือก                                      ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

5.3 รายวิชา 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1)   กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

        01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 (Physical Education Activities)  

   และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุม

สาระอยูดีมีสุข 

              1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

         ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ

ศาสตรแหงผูประกอบการ 

              1.3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต 

- ภาษาไทย 3(- -) 

- ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 9(- -) 

- สารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1(- -) 

              1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

01999111  ศาสตรแหงแผนดิน   2(2-0-4) 

  (Knowledge of the land)  

  และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 1 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุม

สาระพลเมืองไทย และพลเมืองโลก 
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               1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

 และใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุม

สาระสุนทรียศาสตร 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา    94 หนวยกิต 

2.1) วิชาเฉพาะบังคับ  75 หนวยกิต 

      -  กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน      27 หนวยกิต 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

(Fundamentals of General Chemistry) 

01417111 แคลคูลัส I  3(3-0-6) 

(Calculus I) 

01417112 แคลคูลัส II  3(3-0-6) 

(Calculus II) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

(Laboratory in Physics I) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II  1(0-3-2) 

(Laboratory in Physics II) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I  2(2-0-4) 

(General Physics I) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II  2(2-0-4) 

(General Physics II) 

02721101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ  3(3-0-6) 

(Introduction to Business) 

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

(Computer and Information System) 

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

  (Information Technology Law) 

02739261*  คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

   (Mathematics and Statistics for Information Technology) 

-  กลุมประเด็นองคการ  9  หนวยกิต 

02739323   การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

  (Information System Analysis and Design) 

02739422 ระบบฐานขอมูล  3(3-0-6) 

(Database System) 
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02739452     การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Information Technology Management) 

-  กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต  18 หนวยกิต 

02739241 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  3(2-2-5) 

(Internet Technology) 

02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 (Business Programming) 

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

(Data Communication and Computer Network) 

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

 (Information Assurance and Security) 

02739426 อันตรกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

(Human-Computer Interaction) 

02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  I  1 

 (Workshop in Information System I) 

02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II   1 

(Workshop in Information System II)    

02739497 สัมมนา  1 

(Seminar) 
 

-  กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  15 หนวยกิต 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

(Principles of Programming) 

02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 

(Principles of Objectd Oriented Programming) 

02739231 โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) 

(Data Structure) 

02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

(Application Development for Mobile Devices) 

02739421 วิศวกรรมซอฟตแวร  3(3-0-6) 

(Software Engineering) 
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-  กลุมโครงสรางของระบบ  6 หนวยกิต 

02739311 การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรบื้องตน 3(3-0-6) 

(Introduction to Computer Organization and Architecture) 

02739431 ระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวรระบบ   3(3-0-6) 

 (Operating System and System Software) 

 

2.2) วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา 19 หนวยกิต 

เลือก 1 กลุมวิชาจาก 2 กลุมวิชาดังตอไปนี้ 

กลุมวิชาท่ี 1  

02739398*   การเตรียมความพรอมปญหาพิเศษ  1(1-0-2) 

    (Special Problem Preparation) 

02739498** ปญหาพิเศษ  3 

   (Special Problems) 

กลุมวิชาท่ี 2 

02739390*  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

   (Cooperative Education Preparation) 

02739490* สหกิจศึกษา  6  

 (Cooperative Education) 

วิชาเลือก 

กลุมวิชาท่ี 1 ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

กลุมวิชาท่ี 2 ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

กลุมวิชาท่ี 1 เลือกเรียนรหัสตั้งแตหมายเลข 300 ข้ึนไป ไมนอยกวา 12 หนวยกิต สวนกลุมวิชาท่ี 2 เลือกเรียน

รหัสตั้งแตหมายเลข 300 ข้ึนไป ไมนอยกวา 9 หนวยกิต หรือเลือกจากรายวิชาของสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้ เลือกจากวิชาท่ีเปดสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะรหัสหมายเลข 200 

(เลขสามตัวหลัง)  ไมเกิน 3 หนวยกิต ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I  3(2-2-5) 

(Computer Programming I) 

02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร II  3(2-2-5) 

(Computer Programming II) 

02739221 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

(Electronic Commerce) 

02739312 การโปรแกรมบนอินเทอรเน็ต  3(3-0-6) 

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

 (Introduction to Embedded Systems) 

02739322     ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 

 (Management Information System) 

02739324 การออกแบบและการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce Design and Development)  

02739342 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Computer Graphic Applications for Information) 

02739343 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว  3(3-0-6) 

(Three-Dimensional Images and Animations) 

02739344 เทคโนโลยีสื่อผสม  3(3-0-6) 

 (Multimedia Technology) 

02739346 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางทําการ  3(3-0-6) 

 (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 

02739423**การคนคืนสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Information Retrieval) 

02739424 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  3(3-0-6) 

(Object Oriented Analysis and Design) 

02739425 การจัดการระบบ  3(3-0-6) 

(System Management) 

02739427 การออกแบบและพัฒนาเกมสคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

(Computer Games Design and Development) 

02739428 การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล  3(3-0-6) 

(Digital Signal and Image Processing) 

02739429 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและ  3(3-0-6) 

การพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร  

(Business Process Design and Enterprise Resource  

Planning System Development) 

02739432 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

(Decision Support System) 

02739433 ระบบผูเชี่ยวชาญ  3(3-0-6) 

(Expert System) 

02739434 ปญญาประดิษฐเบื้องตน  3(3-0-6) 

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

(Data Mining Technologies and Applications) 

02739436 การจัดการความรู  3(3-0-6) 

(Knowledge Management) 

02739437*ระบบฐานขอมูลภาคปฏิบัติการ  1(0-2-1) 

(Laboratory in Database System) 

02739438*เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม  3(2-2-5) 

(Augmented Reality Technology) 

02739442 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  3(3-0-6) 

(Office Automation System)  

02739443 ระบบสื่อประสม  3(3-0-6) 

(Multimedia System) 

02739444 ระบบสารสนเทศสํานักงาน  3(3-0-6) 

 (Office Information System) 

02739445 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  3(3-0-6) 

(Financial Information System) 

02739446 ระบบสารสนเทศทางการผลิต  3(3-0-6) 

(Manufacturing Information System) 

02739447 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 

(Accounting Information System) 

          02739448   ตัววัดซอฟตแวร  3(3-0-6) 

(Software Metrics) 

02739449 การจาํลองแบบและการสรางแบบจําลอง  3(3-0-6) 

(Simulation and Modeling) 

02739451 การบริหารเครือขาย  3(3-0-6) 

(Network Management) 

02739453 ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

(Information System for Communication) 

02739454 การบริการเครือขายใยแมงมุม  3(3-0-6) 

(WWW Server System) 

02739455 การใหบริการสารสนเทศในอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต 3(3-0-6) 

 (Internet Information Services and Intranet) 
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02739456 ระบบประมวลผลแบบกระจาย  3(3-0-6) 

(Distributed Processing System) 

02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

(Selected Topic in Information Technology)  

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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  6. ตัวอยางแผนการศึกษา  

6.1 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกไมเรียนสหกิจศึกษา 

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

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 2(2-0-4) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1(- -) 

 รวม                                                                               19(- -) 

 

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

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II 2(2-0-4) 

02721101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

02739141 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 1(- -) 

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

02739231 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

02739261 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739311 การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)             3(- -) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                     3(- -) 

 วิชาเฉพาะเลือก                                                                       3(- -) 

รวม 18(- -) 

 

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

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

02739241 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 3(2-2-5) 

02739431 ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                     3(- -) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3(- -) 

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

02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

02739351 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

02739422 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

02739497 สัมมนา 1 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(-.-) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

                                                            (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร)                                1(-.-) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

รวม 17(- -) 

 

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

02739323 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

02739352 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 

02739398 เตรียมความพรอมปญหาพิเศษ 1(1-0-2) 

02739421 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 รวม 16(- -) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   
                                                          จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)                

02739426 อันตกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I 1 

02739498 ปญหาพิเศษ 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

 วิชาเลือกเสรี 3(- -) 

รวม 13(- -) 

 

 

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

02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II 1 

 วิชาเฉพาะเลือก 6(- -) 

 วิชาเลือกเสรี 3(- -) 

รวม 10(- -) 
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       6.2 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

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

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 2(2-0-4) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1(- -) 

 รวม                                                                               19(- -) 

 

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

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II 2(2-0-4) 

02721101 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

02739141 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 1(- -) 

 รวม  19(- -) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

02739231 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

02739261 คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739311 การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)              3(- -) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                      3(- -) 

 วิชาเฉพาะเลือก                                                                        3(- -) 

รวม 18(- -) 

 

 

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

01355xxx ภาษาอังกฤษ 3(- -) 

02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

02739241 เทคโนโลยอิีนเทอรเน็ต 3(2-2-5) 

02739431 ระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวรระบบ 3(3-0-6) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                     3(- -) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3(- -) 

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

02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

02739351 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

02739422 ระบบฐานขอมูล 3(3-0-6) 

02739497 สัมมนา 1 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 3(-.-) 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  

                                                             (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 1(-.-) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(- -) 

รวม 17(- -) 

 

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

02739323 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 3(3-0-6) 

02739352 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ 3(2-2-5) 

02739390 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

02739421 วิศวกรรมซอฟตแวร 3(3-0-6) 

02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I                                    1         

 รวม 17(- -) 

 

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

02739426 อันตกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II 1 

 วิชาเฉพาะเลือก 6(- -) 

 วิชาเลือกเสรี 6(- -) 

รวม 16(- -) 

 

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

02739490 สหกิจศึกษา 6 

รวม 6 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟสิกส 

พ.ศ. 2561 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส พ.ศ. 2561 . 
 

1.   ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกส  

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Physics 
 

2.   ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟสิกส) 

ชื่อยอ   วท.บ. (ฟสิกส)  

ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Physics) 

ชื่อยอ   B.S. (Physics) 
 

3.  วัตถุประสงค 

1) เพ่ื อผลิตบัณ ฑิตให เปนคนดี  มี คุณ ธรรมจริยธรรม มีความรักชาติ  ศาสนา และสถาบัน 

พระมหากษัตริย มีความเปนผูนํา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 

2) มีความสามารถปรับตนใหเขากับสถานภาพทางสังคม ชุมชน และองคกรท่ีสังกัดไดดี เพ่ือท่ีจะใช

ความรูความสามารถท่ีไดรับจากหลักสูตรไปประกอบอาชีพในสายงานระดับตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

อยางมีประสิทธิภาพ   อีกท้ังมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตนเปนผูประกอบการท่ีดีในอนาคต 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูทางฟสิกส มีความสามารถและทักษะในการประยุกตองคความรูทางฟสิกส

ไปใชในสาขาวิชาการและสาขาวิชาชีพตางๆ สามารถติดตามความรูและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีเพ่ือมาปรับใชในการดําเนินชีวิตและภาระกิจของตนไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสามารถศึกษาตอใน

ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาท่ีเก่ียวของไดอยางดี 
 

4.   แนวทางการประกอบอาชีพ 

 4.1  นักฟสิกส นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร 

 4.2  อาจารย  

 4.3  นักมาตรวิทยา และผูควบคุมคุณภาพการผลิต 

 4.4  นักฟสิกสการแพทย และนักนิติวิทยาศาสตร  

 4.5  นักอุตุนิยมวิทยา 

 4.6  พนักงานขายอุปกรณวิทยาศาสตรและพนักงานสนับสนุนทางเทคนิค 

 4.7  โปรแกรมเมอร นักวิเคราะหระบบและนักพัฒนาซอฟตแวร 

 4.8  ผูประกอบกิจการ และประกอบวิชาชีพอิสระ อ่ืนๆ 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

 5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 128  หนวยกิต 

    5.1.1 โครงสรางหลักสูตร  

       1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา      30   หนวยกิต 

   - กลุมสาระอยูดีมีสุข     5 หนวยกิต 

   - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                                   4 หนวยกิต 

   - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร                            13 หนวยกิต 

   - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก                         5 หนวยกิต 

   - กลุมวิชาสุนทรียศาสตร    3 หนวยกิต 

  

    2) หมวดวิชาเฉพาะ            ไมนอยกวา    92      หนวยกิต 

   - วิชาแกน   28 หนวยกิต 

   - วิชาเฉพาะบังคับ                                         37 หนวยกิต 

   - วิชาเฉพาะเลือก                                  ไมนอยกวา    27 หนวยกิต 

    3) หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไมนอยกวา      6     หนวยกิต 

         5.1.2 รายวิชา  

                  1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                    ไมนอยกวา         30      หนวยกิต 

                      1.1  กลุมสาระอยูดีมีสุข    5       หนวยกิต 

   01175xxx     กิจกรรมพลศึกษา 

                   (Physical Education Activities)   1,1(0-2-1) 

  ใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  “กลุมสาระอยูดีมี 

         สุข” ดังตัวอยางตอไปนี้  

   01387101     ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน  

                   (The Art of Living with Others)    

                   ฯลฯ   3(3-0-6) 

                      1.2  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   4  หนวยกิต 

                    01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี 

                   (Economics for Better Living)   3(3-0-6) 

   ใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 1 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา  

ท่ัวไป “กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ” ดังตัวอยางตอไปนี้  

                    01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม 

                   (Innovative Thinking )  

          ฯลฯ   1(1-0-2) 

                      1.3  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13  หนวยกิต 
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                    01999021  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

                   (Thai Language for Communication)   3(3-0-6) 

                    01371111  สือ่สารสนเทศ 

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

                                   ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 

                  (Elective Courses in One Foreign Language)  9(- -) 

                      1.4  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  5    หนวยกิต 

                    01999111  ศาสตรแหงแผนดิน  

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

   ใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา  

ท่ัวไป “กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก” ดังตัวอยางตอไปนี้  

                            01390102 การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค                                         

                                       (Creative Tourism)     3(3-0-6) 

                            01999141 มนุษยกับสังคม                                        

                                       (Man and Society)   

                    ฯลฯ   3(3-0-6) 

                      1.5 กลุมวิชาสุนทรียศาสตร  3    หนวยกิต 

   ใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา  

 ท่ัวไป “กลุมสาระสุนทรียศาสตร” ดังตัวอยางตอไปนี้  

   01255101  มนุษยกับทะเล 

                 (Man and Sea)   3(3-0-6  

   01240011  การออกแบบในชีวิตประจําวัน 

               (Design in Everyday Life) ฯลฯ   3(3-0-6) 

                  2.  หมวดวิชาเฉพาะ       ไมนอยกวา       92    หนวยกิต  

                       2.1)  วิชาแกน                                          28   หนวยกิต 

                     01403113  เคมีพ้ืนฐาน I 

                    (Basic Chemistry I)   3(3-0-6) 

                     01403115  เคมีพ้ืนฐาน II 

                    (Basic Chemistry II)   3(3-0-6) 

                     01403118  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 

                    (Basic Chemistry Laboratory)   1(0-3-2) 

                     01417111     แคลคูลัส I 

                    (Calculus I)   3(3-0-6) 

                     01417112     แคลคูลัส II 
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                    (Calculus II)   3(3-0-6) 

                     01420111     ฟสกิสท่ัวไป I  

                    (General Physics I)   3(3-0-6) 

                     01420112     ฟสิกสท่ัวไป II 

                    (General Physics II)   3(3-0-6) 

                     01420113     ปฏิบัติการฟสิกส I  

                    (Laboratory in Physics I)   1(0-3-2) 

                     01420114     ปฏิบัติการฟสิกส II 

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

                     01422111     หลักสถิติ  

                    (Principles of Statistics I)   3(3-0-6) 

                     01424111     หลักชีววิทยา 

                    (Principles of Biology)   3(3-0-6) 

                     01424112     ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 

                    (Laboratory in Biology)   1(0-3-2) 

                        2.2  วิชาเฉพาะบังคับ     37       หนวยกิต 

                      01417241     แคลคูลัส III 

                     (Calculus III)   3(3-0-6) 

                      01420211    กลศาสตร I 

                     (Mechanics I)   3(3-0-6) 

                     01420213     ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I 

                     (Mathematical Physics I)   3(3-0-6) 

                     01420221      ฟสิกสยุคใหม 

                     (Modern Physics)   3(3-0-6) 

                     01420222      ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ 

                     (Laboratory in Modern Physics)   1(0-3-2) 

                     01420243      อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

                     (Introduction to Electronics)   2(2-0-4) 

                     01420244      อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ 

                     (Laboratory in Introduction to Electronics)  1(0-3-2) 

                     01420261     แมเหล็กไฟฟา I 

                     (Electromagnetics I)   3(3-0-6) 

                      01420262      แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ 

                     (Laboratory in Electromagnetics)   1(0-3-2) 
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                     01420321     กลศาสตรควอนตัม I 

                     (Quantum Mechanics I)  3(3-0-6) 

                     01420331      อุณหพลศาสตร 

                     (Thermodynamics)  3(3-0-6) 

                     01420332      กลศาสตรสถิติ 

                     (Statistical Mechanics)  3(3-0-6) 

                     01420334      อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ 

                     (Laboratory in Thermodynamics)  1(0-3-2) 

                     01420366     ฟสิกสของคลื่น 

                     (Physics of Waves)  3(3-0-6) 

                     01420497      สัมมนา 

               (Seminar)      1 

                     01420499     โครงงานฟสิกส 

                     (Physics project)  3 

                         2.3  วิชาเฉพาะเลือก                             ไมนอยกวา     27  หนวยกิต 

  ใหเลือกจากรายวิชาตอไปนี้  ไมนอยกวา  9 หนวยกิต  

                     01420247      มาตรวิทยาเบื้องตน 

                     (Introduction of Metrology)  2(2-0-4) 

                     01420248      ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องตน 

                     (Introduction of Metrology)  1(0-3-2) 

                     01420311      ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II 

                     (Mathematical Physics II)  3(3-0-6) 

                     01420363      ทัศนศาสตร 

                     (Optics)  3(3-0-6) 

                     01420365     แมเหล็กไฟฟา II 

                     (Electromagnetics II)  3(3-0-6) 

                     01420473     ฟสกิสของของแข็ง I 

                     (Physics of Solid  I)  3(3-0-6) 

                             

   และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 18 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้    

                                   01420212    กลศาสตร II 

                                                   (Mechaics II)  3(3-0-6) 

                           01420312    ทฤษฎีสัมพันธภาพ 

                                                   (Theory of Relativity)  3(3-0-6) 
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                           01420421   กลศาสตรควอนตัม II 

                                                   (Quantum Mechanics II)   3(3-0-6) 

                       01420325     ฟสกิสของอะตอม 

                                                   (Atomic Physics)   3(3-0-6) 

                                   01420349    ฟสิกสของตัวรับรู 

                                                   (Physics of Sensor)   3(3-0-6) 

                             01420361    ดาราศาสตรเบื้องตน I 

                                                   (Introduction to Astronomy I)   3(3-0-6) 

                                    01420374     ฟสิกสของอัญมณี 

                                      (Physics of Gemstones)   3(3-0-6) 

   เพ่ิมวิชาเลือกท้ังหมดลงไป  

                                    01411431    ธรณีวิทยาแปรสัณฐานของภูมิภาค 

                                                    (Regional Tectonics)   3(3-0-6) 

                                    01202472    เทคโนโลยีวสัดุนาโน 

                                                    (Nanomaterial Technology)    3(3-0-6) 

                                    01053351    หลักการออกแบบทางการบรรจุ 

                                                   (Principles of Packaging Design)   3(2-3-6) 

                01420490    สหกิจศึกษา                       

                                                  (Cooperative Education) 

                    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา     6    หนวยกิต       6 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 
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6. แผนการศึกษา 

    6.1 แผนการศึกษาแบบไมมีสหกิจศึกษา 
 

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

 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน     3(3-0-6) 

    (หรือรายวิชาในหมวด 1.1) 

 01403113 เคมีพ้ืนฐาน I      3(3-0-6) 

 01417111 แคลคูลัส I      3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I      3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I     1(0-3-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน     2(1-2-3) 

    ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    3(  -   - ) 

    รวม       18( -  - ) 

  

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

 01371111 สื่อสารสนเทศ      1(1-0-2) 

01403115 เคมีพ้ืนฐาน II      3(3-0-6) 

01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน     1(0-3-2) 

01417112 แคลคูลัส II      3(3-0-6) 

01420112 ฟสิกสท่ัวไป II      3(3-0-6) 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II     1(0-3-2) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 

ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    3(  -  -  ) 

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

01417241 แคลคูลัส III                                                              3(3-0-6) 

01418112 คอมพิวเตอรเบื้องตน                                        3(2-2-5) 

01420211 กลศาสตร I  3(3-0-6) 

01420221 ฟสิกสยุคใหม  3(3-0-6) 

01420222 ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01420243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2(2-0-4) 

01420244 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

รวม   20( -  -  ) 

 

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

01420213 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I 3(3-0-6) 

01420247 มาตรวิทยาเบื้องตน  2(2-0-4) 

01420248 ปฏิบัติการมาตรวิทยาเบื้องตน  1(0-3-2) 

01420261 แมเหล็กไฟฟา I 3(3-0-6) 

01420262 แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01422111 หลักสถิติ   3(3-0-6) 

01424111 หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

01999141 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6) 

รวม   20(17-9-40) 
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  ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                       
                                                                   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

01420311 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II         3(3-0-6) 

   (หรือรายวิชาในกลุมวิชาเลือกแนะนํา หมวด 2.3.1.1) 

01420321 กลศาสตรควอนตัม I         3(3-0-6) 

01420331 อุณหพลศาสตร          3(3-0-6) 

01420334 อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ        1(0-3-2) 

01420365       แมเหล็กไฟฟา II          3(3-0-6) 

(หรือรายวิชาในกลุมวิชาเลือกแนะนํา หมวด 2.3.1.1) 

01420473      ฟสิกสของของแข็ง I         3(3-0-6) 

           (หรือรายวิชาในกลุมวิชาเลือกแนะนํา หมวด 2.3.1.1) 

01200101     การคิดเชิงนวัตกรรม         1(1-0-2) 

  (หรือรายวิชาในหมวด 1.2) 

วิชาเฉพาะเลือก         3( -  -  ) 

       รวม        20(  -  -  ) 

 

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

 01420366   ฟสิกสของคลื่น          3(3-0-6) 

          01420332  กลศาสตรสถิติ         3(3-0-6) 

01420363   ทัศนศาสตร          3(3-0-6) 

        (หรือรายวิชาในกลุมวิชาเฉพาะเลือก) 

01240011   การออกแบบในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 

        (หรือรายวิชาในหมวด 1.5) 

      วิชาเฉพาะเลือก           6(  -  -  ) 

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

 01420497  สัมมนา       1 

 วิชาเฉพาะเลือก  3( -  -  ) 

 วิชาเลือกเสรี   3( -  -  ) 

 รวม                      7( -  -  ) 

 
 

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

 01420499  ปญหาพิเศษ 3 

 วิชาเลือกเสรี 3( - - ) 

 รวม   6( - - ) 
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6.2 แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                 

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

 01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน 3(3-0-6) 

  (หรือรายวิชาในหมวด 1.1) 

 01403113 เคมีท่ัวไป I 3(3-0-6) 

 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสท่ัวไป I 3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I 1(0-3-2) 

 01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี 3(3-0-6) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  -  ) 

 รวม   19( -  - ) 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                    

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

 01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2) 

 01403115 เคมีท่ัวไป II 3(3-0-6) 

 01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

 01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II 3(3-0-6) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II 1(0-3-2) 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3(  -  -  ) 

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

 01417241 แคลคูลัส III 3(3-0-6) 

 01418112 คอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

 01420211 กลศาสตร I 3(3-0-6) 

 01420221 ฟสิกสยุคใหม 3(3-0-6) 

 01420222 ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01420243 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2(4-0-2) 

 01420244 อิเล็กทรอนิกสเบื้องตนภาคปฏิบัติการ 1(2-3-0) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(1-2-0) 

  ภาษาตางประเทศ ภาษา 1 3( -  -  ) 

  รวม    20( - - ) 

   

 ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                 

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

 01420213 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I 3(3-0-6) 

  (หรือรายวิชาในกลุมวิชาเลือกแนะนํา หมวด 2.3.1.1) 

 01420247 มาตรวิทยาเบื้องตน 2(2-0-4) 

 01420248 ปฏิบตัิการมาตรวิทยาเบื้องตน 1(0-3-2) 

  (หรือรายวิชาในกลุมวิชาเลือกแนะนํา หมวด 2.3.1.1) 

 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) 

  (หรือรายวิชาในหมวด 1.4) 

 รวม   20(17-9-40) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                                                         

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

 01420311 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II 3(3-0-6) 

 01420321 กลศาสตรควอนตัม I 3(3-0-6) 

 01420331 อุณหพลศาสตร 3(3-0-6) 

 01420334 อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01420365 แมเหล็กไฟฟา II 3(3-0-6) 

 01420473 ฟสิกสของแข็ง I 3(3-0-6) 

 วิชาเฉพาะเลือก 3(  -  -  ) 

   รวม  19( -  - ) 

  

 ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                                                                

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

 01420366 ฟสิกสของคลื่น 3(3-0-6) 

 01420332 กลศาสตรสถิติ 3(3-0-6) 

 01420363 ทัศนศาสตร 3(3-0-6) 

 01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตรกับปรัชญา 3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก 6(  -  -  ) 

  รวม  18( -  - ) 
 

 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                                                      

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

 01420490 สหกิจศึกษา 6 

  รวม  6 
 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                                                      

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

 01420497 สัมมนา 1 

 01420499  ปญหาพิเศษ 3 

 วิชาเฉพาะเลือก 3( -  - ) 

 วิชาเลือกเสรี 6( -  - ) 

  รวม  13( -  - ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ. 2560 . 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย                   หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม           วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ชื่อยอ           วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ชื่อเต็ม           Bachelor of Science (Computer Science) 

ชื่อยอ           B.S. (Computer Science) 
 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    1.)  เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สนองนโยบายของรัฐบาล 

    2.)  เพ่ือสงเสริมและเผยแพรการศึกษา การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการดานวิทยาการ 

คอมพิวเตอร ใหแกสังคมอยางกวางขวางมากข้ึน 
 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

   1.) นักพัฒนาซอฟตแวร (Software Developer) 

          2.) นักวิเคราะหระบบ (System Analyst) 

  3.) นักทดสอบซอฟตแวร (Software Tester) 

          4.) นักออกแบบเว็บ (Web Designer) 

          5.) ผูบริหารเว็บ (Webmaster) 

          6.) ผูประสานงานโครงการดานเทคนิค (Technical Project Coordinator) 

      7.) วิศวกรระบบ (System Engineer) 

          8.) วิศวกรเครือขาย (Network Engineer) 

      9.) เจาหนาที่สนับสนนุดานเทคนิคซอฟตแวร (Software Technical Support) 

   10.) เจาหนาที่ชวยเหลือดานเทคนิค (Technical Help Desk) 

   11.) ผูเชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑ (Product Specialist) 

   12.) นักบริหารฐานขอมูล (Database Administrator) 

       13.) นักวิชาการคอมพิวเตอร 

       14.) ผูประกอบการ (Entrepreneur) 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา     128  หนวยกิต 

5.2 โครงสรางหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  13 หนวยกิต 

กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

และเลือกเรียนรายวิชาใน 5 กลุมสาระของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเฉพาะท่ีเปนรายวิชาของคณะ

ตนสังกัดของหลักสูตรอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต ยกเวนกลุมสาระภาษาและการสื่อสาร 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 92 หนวยกิต 

วิชาแกน  16 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะบังคับ  55 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

5.3 รายวิชา 

 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 (Physical Education Activities) 

และเลือกไมนอยกวา 2 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 

1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

เลือกไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

1.3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร  13 หนวยกิต 

 วิชาภาษาไทย 3( -  -  ) 

 วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 9( -  -  ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -  -  ) 

1.4)กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

และเลือกไมนอยกวา 1 หนวยกิตจากรายวิชาในกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

เลือกไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในกลุมสาระสุนทรียศาสตร 
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และเลือกเรียนรายวิชาใน 5 กลุมสาระของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเฉพาะท่ีเปนรายวิชาของ

คณะตนสังกัดของหลักสูตรในแตละวิทยาเขตอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิต ยกเวนกลุมสาระภาษาและการ

ส่ือสาร 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 92 หนวยกิต 

2.1) วิชาแกน  16 หนวยกิต 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 (Calculus I) 

01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

 (Calculus II) 

01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 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) 

2.2) วิชาเฉพาะบังคับ  55 หนวยกิต 

กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 

01418341   ทรัพยสินทางปญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 (Intellectual Properties and Professional Ethics) 

กลุมเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต 

01418221  ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Fundamentals of Database Systems) 

01418321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 (System Analysis and Design) 

01418390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 (Co-operative Education Preparation) 

 

01418490 สหกิจศึกษา 6 

 (Co-operative Education) 

01418497 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-9-5) 

 (Computer Science Project) 
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กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร 

01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

 (Fundamental Programming Concepts) 

01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Computer Programming) 

01418211 การสรางซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 (Software Construction) 

01418231 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Structures) 

01418232 การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

 (Algorithm Design and Analysis) 

กลุมโครงสรางพ้ืนฐานของระบบ 

01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 2(2-0-4) 

 (Introduction to Computer Science) 

01418331 ระบบปฏิบตัิการ 4(4-0-8) 

 (Operating Systems) 

01418332 ความม่ันคงในระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Systems Security) 

01418333 ทฤษฎีออโตมาตา 2(2-0-4) 

 (Automata Theory) 

01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 2(2-0-4) 

 (Compiler Techniques) 

01418351 หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอรและ 3(3-0-6) 

 การประมวลผลบนคลาวด 

 (Computer Communications  

 and Cloud Computing Principles) 

01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4(4-0-8) 

 (Assembly Language and Computer Architecture) 

 

2.3) วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

ก. เลือก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

01418131 ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Digital Computer Logic) 
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01420245 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน 2(2-0-4) 

 (Introduction to Digital Electronics) 

01420246 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตนภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Introduction to Digital Electronics) 

ข. เลือกวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต โดยเปนวิชา 

014182xx ไมเกิน 6 หนวยกิต 

01418212 การโปรแกรมภาษาซี 3(2-2-5) 

 (C Programming) 

01418213 การโปรแกรมภาษาโคบอล 3(2-2-5) 

 (COBOL Programming) 

01418214 การโปรแกรมภาษาภาพ 3(2-2-5) 

 (Visual Programming) 

01418215 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 (Java Programming) 

01418216 หลักภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

 (Principles of Programming Languages) 

01418217 การโปรแกรมภาษาลิสป 3(2-2-5) 

 (LISP Programming) 

01418218 การโปรแกรมภาษาโพรล็อก 3(2-2-5) 

 (Prolog Programming) 

01418219 การฝกปฏิบัติการพัฒนาซอฟตแวร 1(0-3-2) 

 (Practicum in Software Development) 

01418222 การประยุกตอินเทอรเน็ตเพ่ือการพาณิชย 3(3-0-6) 

 (Internet Application for Commerce) 

01418234 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 

 (Programming Internet of Things) 

01418235 ระบบปฏิบัตกิารยูนิกซและการโปรแกรมเปลอืกระบบ 3(2-2-5) 

 (Unix Operating System and Shell Programming) 

01418311 การโปรแกรมเชิงคํานวณแบบทาทาย 3(2-2-5) 

 (Challenging Computational Programming) 

01418322 หลักระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Principles of Information System) 

01418323 วิทยาการขอมูลเบื้องตน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Data Science) 
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01418324 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Quality Management) 

01418325 สถาปตยกรรมระบบจัดการฐานขอมูล 3(3-0-6) 

 (Database Management System Architecture) 

01418326 ฐานขอมูลสื่อประสม 3(3-0-6) 

 (Multimedia Database) 

01418327 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Decision Support and Business Intelligent Systems) 

01418328 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 3(2-2-5) 

 (Human Resources Information System) 

01418335 การบีบอัดขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Compression) 

01418342 การออกแบบและการพัฒนา 3(2-2-5) 

 ระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร 

 (Enterprise Resource Planning System Design 

 and Development) 

01418343   การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Computer Programming in Business) 

01418344 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรบั 3(2-2-5) 

 อุปกรณเคลื่อนท่ี 

 (Mobile Application Design and Development) 

01418352 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Data Communications and Networks) 

01418353 ระบบแบบกระจายและระบบกลุมเมฆ 3(3-0-6) 

 (Distributed and Cloud Systems) 

 

01418381 หลักการสรางภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Principles of Computer Animation) 

01418382 คอมพิวเตอรกราฟกสเชิงโตตอบเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Interactive Computer Graphics) 

01418383 การโปรแกรมเกม 3(3-0-6) 

 (Game Programming) 

01418384 การวิเคราะหภาพและคอมพิวเตอรวิทัศน 3(3-0-6) 

 (Image Analysis and Computer Vision) 
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01418385 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Image Processing) 

01418421 อันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Human Computer Interaction) 

01418441 การจัดการมิติขอมูลและรายงานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Business Data Dimension and Report Management) 

01418442 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ 3(2-2-5) 

 (Web Technology and Web Services) 

01418451 การออกแบบและการบริหารเครือขาย 3(2-2-5) 

 (Network Design and Administration) 

01418461 ระบบคนคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Retrieval System) 

01418462 ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

 (Artificial Intelligence) 

01418471 วิศวกรรมซอฟตแวรเบื้องตน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Software Engineering) 

01418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ 3(2-2-5) 

 (Project Management and Control) 

01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Computer Control and Audit) 

01418474 การจัดการคุณภาพซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 (Software Quality Management) 

01418475 การทดสอบและทวนสอบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 (Software Testing and Verification) 

01418476 การวัดซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 (Software Measurement) 

01418481 ภาพเคลื่อนไหวหลายตัวละคร 3(3-0-6) 

 (Multi-Character Animation) 

01418482 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(3-0-6) 

 (Computer Graphics) 

01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3 

 (Selected Topic in Computer Science) 
 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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  6. แผนการศึกษา 

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

 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบื้องตน 3(2-2-5) 

 01418114 วิทยาการคอมพิวเตอรเบื้องตน 2(2-0-4) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

  วิชาภาษาไทย 3( -  -  ) 

  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 

 รวม 19( -  -  ) 

 

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

 01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

 01418113 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 01418132 หลักมูลการคณนา 4(4-0-8) 

 01175xxx พลศึกษา 1(0-2-1) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 1( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -  -  ) 

 รวม 18( -  -  ) 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  
  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบติัการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 3(3-0-6) 

 01418211 การสรางซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 01418231 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

 01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข 2( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปใน 5 กลุมสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร 3( -  -  ) 

 รวม 18( -  -  ) 

 

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

 01418221 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6) 

 01418232 การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

 01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4(4-0-8) 

 01418xxx วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 

  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปใน 5 กลุมสาระเฉพาะในคณะวิทยาศาสตร 2( -  -  ) 

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

 01418321 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 01418331 ระบบปฏิบัติการ 4(4-0-8) 

 01418341 ทรัพยสินทางปญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 01418497 สัมมนา 1 

 01418xxx วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 

  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3 ( -  - ) 

 รวม 17( -  -  ) 

 

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

 01418332 ความม่ันคงในระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 01418333 ทฤษฎีออโตมาตา 2(2-0-4) 

 01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 2(2-0-4) 

 01418351 หลักการการสื่อสารคอมพิวเตอรและการประมวลผลบนคลาวด 3(3-0-6) 

 01418390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 01418xxx วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 

  วิชาเลือกเสรี 3( -  -  ) 

 รวม 17( -  -  ) 

 

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

 01418490 สหกิจศึกษา 6 

 รวม 6 

 

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

 01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-9-5) 

 01418xxx วิชาเฉพาะเลือก 9( -  -  ) 

  วิชาเลือกเสรี 3( -  -  ) 

 รวม 15( -  -  ) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวทิยาศาสตรชีวภาพ 

พ.ศ. 2561 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ พ.ศ. 2561 . 

   

1.  ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  

 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Biological Science 
 

2.  ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

 ชื่อยอ   วท.บ. (วิทยาศาสตรชีวภาพ) 

 ชื่อเต็ม   Bachelor of Science (Biological Science) 

 ชื่อยอ   B.S. (Biological Science) 
 

3. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและทักษะในสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ และสามารถนําไปประยุกตใช

เพ่ือการประกอบวิชาชีพและพัฒนาสังคมได 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีเจตคติในการประกอบวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณและจริยธรรม และสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถคิด วิเคราะหและบูรณาการตามหลักการทางวิทยาศาสตร และเรียนรู

ศาสตรและเทคโนโลยีใหม ๆ ได 
 

4. แนวทางประกอบอาชีพ 

1.) นักวิทยาศาสตรในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 

2.) ครู อาจารย 

3.) นักวิชาการ 

4.) พนักงานแนะนําและจําหนายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร  
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  134 หนวยกิต 

5.2 โครงสรางหลักสูตร 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 -  กลุมสาระอยูดีมีสุข                         ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

 -  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 -  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต 

 -  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

 -  กลุมสาระสุนทรียศาสตร                  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 98 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะบังคับ 83 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะเลือก                             ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

         5.3 รายวิชา 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข                        ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

01175xxx 

 

01999033 

กิจกรรมพลศึกษา 

(Physical Education Activities) 

ศิลปะการดําเนินชีวิต 

(Arts of Living)  

1(0-2-1) 

 

3(3-0-6) 

 และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป

กลุมสาระอยูดีมีสุข 

 1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

01999041 

 

02717011 

  เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีด ี                                         3(3-0-6) 

  (Economics for Better Life) 

  ตนและการพัฒนาตน                                                           3(3-0-6) 

  (Self and Self Development) 

 1.3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร           ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

01355112 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน II      

(Foundation English II) 

  3(3-0-6) 

01355113 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน III 

(Foundation English III) 

3(3-0-6) 

01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 

(Fundamental English Writing) 

3(3-0-6) 
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01371111 สื่อสารสนเทศ                                                               1(1-0-2) 

(Information Media) 

 

02701101 การใชภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี         

(Thai Usage for Business Sciences and Technology) 

        

 

 

 1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 

(Knowledge of the Land) 

2(2-0-4) 

01999141 มนุษยกับสังคม  

(Man and Society) 

3(3-0-6) 

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 

(Life Skills for Undergraduate Student) 

1(1-0-2) 

 - กลุมสาระสุนทรียศาสตร                      ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร 

(Literature and Science) 

3(3-0-6) 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ              ไมนอยกวา           98 หนวยกิต 

 2.1) วิชาเฉพาะบังคับ       83 หนวยกิต 

01401114  พฤกษศาสตรท่ัวไป 

(General Botany) 

3(2-3-6) 

01401351 สรีรวิทยาเบื้องตนของพืช 

(Introductory Plant Physiology) 

3(2-3-6) 

01402311 ชีวเคมี I 

(Biochemistry I) 

2(2-0-4) 

01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I  

(Laboratory in Biochemistry I) 

1(0-3-2) 

01402313 ชีวเคมี II  

(Biochemistry II) 

3(3-0-6) 

01403111 เคมีท่ัวไป 

(General Chemistry) 

4(4-0-8) 

01403112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 

(Laboratory in General Chemistry) 

1(0-3-2) 

01403221 เคมีอินทรีย 

(Organic Chemistry) 

4(4-0-8) 

01403222 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 

(Laboratory in Organic Chemistry) 

1(0-3-2) 

3(3-0-6) 
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01403231 ปริมาณวิเคราะหทางเคมี 

(Chemical Quantitative Analysis) 

2(2-0-4) 

01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี 

(Laboratory in Chemial Quantitative Analysis) 

2(0-6-3) 

01416311 หลักพันธุศาสตร 

(Principles of Genetics) 

3(3-0-6) 

01416312 พันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in Genetics) 

1(0-3-2) 

01417111 แคลคูลัส I 

(Calculus  I) 

3(3-0-6) 

01417112 แคลคูลัส II 

(Calculus II)  

3(3-0-6) 

01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 

(General Microbiology) 

3(3-0-6) 

01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in Fundamental Microbiology) 

1(0-3-2) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  

(Laboratory in Physics I) 

1(0-3-2) 

01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 

(Basic Physics I) 

2(2-0-4) 

01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II 

(Basic Physics II) 

2(2-0-4) 

01422111 หลักสถิติ 

(Principles in Statistics ) 

3(3-0-6) 

01423113 สัตววิทยาท่ัวไป 

(General Zoology) 

3(2-3-6) 

01423351 สรีรวิทยาของสัตว 

(Animal Physiology) 

3(3-0-6) 

01424111 หลักชีววิทยา 

(Principles of Biology) 

3(3-0-6) 

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 

(Laboratory in Biology) 

1(0-3-2) 

01424381 นิเวศวิทยา 

(Ecology) 

3(3-0-6) 
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01424382 นิเวศวิทยาปฏิบัติการ 

(Ecology Laboratory) 

1(0-3-2) 

01424484 วิวัฒนาการ 

(Evolution) 

3(3-0-6) 

02738312 หลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน 

(Principles of Systematics and Taxonomy) 

3(3-0-6) 

02738313 ปฏิบัติการหลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน 

(Laboratory in Principles of Systematics and Taxonomy) 

1(0-3-2) 

02738411 ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล 

(Molecular Cell Biology) 

4(4-0-8) 

02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Instrument in Biological Science)  

3(2-3-6) 

02738491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Basic Research Methods in Biological Science) 

3(3-0-6) 

02738497 สัมมนา 

(Seminar) 

1 

02738499 โครงงานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Project in Biological Science) 

3(0-9-5) 

 2.2) วิชาเฉพาะเลือก                 ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังตัวอยางตอไปนี้ 

 - กลุมวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ  

02738311 พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต 

(Behaviors of Life) 

3(2-3-6) 

02738341 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสําหรับพืชเศรษฐกิจ 

(Plants Cell and Tissue Culture Techniques for Economic 

Crops) 

3(2-3-6) 

02738342 การผลิตและการใชประโยชนชีวผลิตภัณฑ 

(Production and Utilization of Bioproducts) 

3(3-0-6) 

02738343 เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพชีวมวล 

(Biomass Conversion Technology) 

3(3-0-6) 

02738361 ชีววิทยาโมเลกุลเบื้องตน 

(Introductory Molecular Biology) 

3(3-0-6) 

02738390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education Preparation) 

1(1-0-2) 
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02738431 หลักภูมิศาสตรสัตว 

(Principles of Zoogeography) 

3(3-0-6) 

02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ํา  

(Aquatic Insects Biology) 

3(3-0-6) 

02738433 ชีววิทยาของปลา 

(Biology of Fish) 

3(2-3-6)  

02738434 ชีววิทยาอุณหภาพเบื้องตนของสัตวขาขอ 

(Introductory Arthropod Thermal Biology) 

3(3-0-6) 

02738435 ชีววิทยาอุณหภาพเบื้องตน 

(Introduction to Thermal Biology) 

3(3-0-6) 

02738441 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลลและการประยุกต 

(Cell Cultivation Technology and Application) 

3(3-0-6) 

02738451 ชีวเคมีประยุกต 

(Applied Biochemistry) 

3(3-0-6) 

02738461 เทคนิคการถายยีนในพืช 

(Plant Gene Transfer Technology) 

3(3-0-6) 

02738462 วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงประยุกตเพ่ือชีวิต 

(Applied Biological Science for Life) 

3(3-0-6) 

02738463 นิติวิทยาศาสตรทางชีววิทยา 

(Forensic Biology) 

3(3-0-6) 

02738473 การประยุกตคอมพิวเตอรทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Computer Application in Biological Science)  

3(2-2-5) 

02738481 นิเวศวิทยาชุมชีพ 

(Community Ecology) 

3(3-0-6) 

02738482 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับนิเวศวิทยา 

(Geographic Information System for ecology) 

3(2-3-6) 

02738490 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6 

02738496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 

(Selected Topics in Biological science) 

1-3 

02738498 ปญหาพิเศษ 

(Special Problems) 

3 

และเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาชีวเคมี หรือ พันธุศาสตร หรือ สัตววิทยา หรือชีววิทยา  ไมนอยกวา 6 

หนวยกิต ดังตัวอยางตอไปนี้ 
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กลุมวิชาชีวเคมี  

01402441 วิทยาเอนไซม 

(Enzymology) 

3(3-0-6) 

01402451 ชีวเคมีของมนุษย 

(Human Biochemistry) 

3(3-0-6) 

01402461 ชีวเคมีของพืช 

(Plant Biochemistry) 

3(3-0-6) 

01402471 ชีวเคมีโภชนาการ 

(Nutritional Biochemistry) 

 

3(3-0-6) 

กลุมวิชาพันธุศาสตร  

01416453 พันธุศาสตรโมเลกุลเบื้องตน  

(Introductory Molecular Genetics) 

3(3-0-6) 

01416456 พันธุวิศวกรรม I  

(Genetics Engineering I)  

3(3-0-6) 

01416457 จีโนมและเครื่องหมายทางดีเอ็นเอ 

(Genome and DNA Markers) 

3(2-3-6) 

01416458 พันธวุิศวกรรมปฏิบัติการ  

(Laboratory in Genetic Engineering) 

 

1(0-3-2) 

กลุมวิชาสัตววิทยา  

01423352 สรีรวิทยาของสัตวภาคปฏิบัติการ 

(Animal Physiology Laboratory) 

1(0-3-2) 

01423451 วิทยาตอมไรทอ 

(Endocrinology) 

3(3-0-6) 

01423454 พฤติกรรมของสัตว 

(Ethology) 

 

3(3-0-6) 

กลุมวิชาชีววิทยา  

01424311 ชีววิทยาอุตสาหกรรม 

(Industrial Biology) 

3(3-0-6) 

01424481 นิเวศวิทยาประชากร 

(Population Ecology) 

3(3-0-6) 

01424482 ชีววิทยาของมลพิษ 

(Pollution Biology) 

3(3-0-6) 
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01424485 ชีวภัณฑควบคุมทางการเกษตรและสาธารณสุข 

(Biological Control Agents in Agriculture and Public Health) 

3(3-0-6) 

02726311 การอนุรักษเชิงชีววิทยา 

(Biological Conservation) 

3(3-0-6) 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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6. แผนการศึกษา  

    6.1 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 01403111 เคมีท่ัวไป 4(4-0-8) 

 01403112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

 01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 2(2-0-4) 

 01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

  รวม 19( - - ) 

    

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

 

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

 01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป 3(2-3-6)  

 01403221  เคมีอินทรีย 4(4-0-8) 

 01403222 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-2) 

 01417112 แคลคูลัส II  3(3-0-6) 

 01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II  2(2-0-4) 

 01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 01355XXX วิชาภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

3( - - ) 

  รวม 20( - - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01402311 ชีวเคมี I  2(2-0-4) 

 01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I  1(0-3-2) 

 01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 01423113 สัตววิทยาท่ัวไป 3(2-3-6) 

 01355XXX วิชาภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหง

ผูประกอบการ 

3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาไทย 3( - - ) 

  รวม 21( - - ) 

    

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 01402313 ชีวเคมี II 3(3-0-6) 

 01416311 หลักพันธุศาสตร 3(3-0-6) 

 01416312  หลักพันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01424381 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

 01424382 นิเวศวิทยาปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดมีีสุข 2( - - ) 

  รวม 17( - - ) 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 



172 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 01401351  สรีรวิทยาเบื้องตนของพืช 3(2-3-6) 

 02738312 หลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน  3(3-0-6) 

 02738313 ปฏิบัติการหลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน 1(0-3-2) 

 02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-6) 

 02738491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร

ชีวภาพ 

3(3-0-6) 

 01355XXX วิชาภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 

2( - - ) 

  รวม 18( - - ) 

    

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 01403231 ปริมาณวิเคราะหทางเคมี 2(2-0-4) 

 01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี 2(0-6-3) 

 01423351 สรีรวิทยาของสัตว 3(3-0-6) 

 01424484 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

 02738411 ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล 4(4-0-8) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( - -) 

  รวม 17( - - ) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 02738497 สัมมนา 1 

  วิชาเฉพาะเลือก 9( - - ) 

  วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

  รวม 13( - - ) 

    

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 02738499  โครงงานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(0-9-5) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

  วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

  รวม 9( - - ) 
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6.2 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 01403111 เคมีท่ัวไป 4(4-0-8) 

 01403112 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

 01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

 01420117 ฟสิกสพ้ืนฐาน I 2(2-0-4) 

 01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6) 

 01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

  รวม 19( - - ) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 01401114 พฤกษศาสตรท่ัวไป 3(2-3-6)  

 01403221  เคมีอินทรีย 4(4-0-8) 

 01403222 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1(0-3-2) 

 01417112 แคลคูลัส II  3(3-0-6) 

 01420118 ฟสิกสพ้ืนฐาน II  2(2-0-4) 

 01175XXX กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 01355XXX วิชาภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

  รวม 20( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 01402311 ชีวเคมี I  2(2-0-4) 

 01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I  1(0-3-2) 

 01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 01423113 สัตววิทยาท่ัวไป 3(2-3-6) 

 01355XXX วิชาภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปภาษาไทย 3( - - ) 

  รวม 21( - - ) 

    
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 01402313 ชีวเคมี II 3(3-0-6) 

 01416311 หลักพันธุศาสตร 3(3-0-6) 

 01416312  หลักพันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 01424381 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

 01424382 นิเวศวิทยาปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระอยูดีมีสุข 2( - - ) 

  รวม 17( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 01401351  สรีรวิทยาเบื้องตนของพืช 3(2-3-6) 

 02738312 หลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน  3(3-0-6) 

 02738313 ปฏิบัติการหลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน 1(0-3-2) 

 02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-6) 

 02738491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(3-0-6) 

 01355XXX วิชาภาษาอังกฤษ 3( - - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 2( - - ) 

  รวม 18( - - ) 

    

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 01403231 ปริมาณวิเคราะหทางเคมี 2(2-0-4) 

 01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี 2(0-6-3) 

 01423351 สรีรวิทยาของสัตว 3(3-0-6) 

 01424484 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

 02738390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 02738411 ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล 4(4-0-8) 

  วิชาเฉพาะเลือก 6( - -) 

  รวม 21( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

 02738490 สหกิจศึกษา 6 

  รวม 6 

    
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

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

 02738497 สัมมนา 1 

 02738499  โครงงานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(0-9-5) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( - - ) 

  วิชาเลือกเสร ี 6( - - ) 

  รวม 13( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 

พ.ศ. 2560 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร พ.ศ. 2560 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร     

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Arts Program in Hotel and Restaurant 

 

2. ช่ือปริญญา  

ชื่อเต็ม:   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและภัตตาคาร) 

ชื่อยอ:    ศศ.บ. (การโรงแรมและภัตตาคาร) 

ชื่อเต็ม:   Bachelor of Arts (Hotel and Restaurant) 

ชื่อยอ:    B.A. (Hotel and Restaurant) 

 

3. วัตถุประสงค 

 1.) พัฒนาผูเรียนใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรอบรูทางดานวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรดานการ

โรงแรมและภัตตาคาร มีความสามารถในการปฏิบัติงาน และการใหบริการเทียบเทากับมาตรฐานสมรรถนะทาง

วิชาชีพของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน 

2.)  พัฒนาผูเรียนใหเปนบัณฑิตท่ีมีทักษะทางปญญาในการวิเคราะหสถานการณ โดยการประยุกตใช

ความรู เหตุผล และวิจารณญาณอยางเหมาะสมเม่ือเผชิญกับสถานการณตางๆ 

 3.)  พัฒนาผูเรียนใหเปนบัณฑิตท่ีมีทักษะดานมนุษยสัมพันธ มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม โดย

สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 

 4.)  พัฒนาผูเรียนใหเปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา 

รวมท้ังการสื่อสารขามวัฒนธรรม  

 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

1.) พนักงานแผนกตางๆ ของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เชน แผนกบริการสวนหนา   

 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแมบาน แผนกจัดเลี้ยง เปนตน 

2.) เจาหนาท่ีฝายขายและการตลาดของธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

3.) เจาหนาท่ีฝายลูกคาสัมพันธ พนักงานตอนรับ ประชาสัมพันธ บริการลูกคา 

4.) เจาหนาท่ีประสานงาน/จัดงานในธุรกิจการจัดเลี้ยง และการประชุม 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

    5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา         140        หนวยกิต 

   5.2 โครงสรางหลักสูตร   

  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา          30 หนวยกิต 

 - กลุมสาระอยูดีมีสุข    ไมนอยกวา    3 หนวยกิต           

 - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

 - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร             13 หนวยกิต 

 - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา    3  หนวยกิต 

 - กลุมสาระสุนทรียศาสตร   ไมนอยกวา  5  หนวยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา          97 หนวยกิต 

 - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ               24  หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะบังคับ               43 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา          30 หนวยกิต 

        3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

 4) หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ  ไมนอยกวา  7  หนวยกิต 

 5.3 รายวิชา 

      1) หมวดวิชาศกึษาท่ัวไป                   ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

  1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข              ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

                       01175xxx     พลศึกษา 1(0-2-1) 

                                         (Physical Education Activities)  

   ใหนิสติเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข         

  1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

   ใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตร   

   แหงผูประกอบการ  

  1.3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร  13 หนวยกิต 

  วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา   9( - - ) 

  วิชาภาษาไทย   3( - - ) 

  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร   1( - - ) 

  1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ไมนอยกวา      3     หนวยกิต 

                       01999111    ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

                                      (Knowledge of the Land)  

                       02999144    ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

                                      (Life Skills for Undergraduate Student)  
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  1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร                      ไมนอยกวา            5 หนวยกิต 

   ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ    

   สุนทรียศาสตร 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา 97 หนวยกิต 

  2.1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    24 หนวยกิต 

02744111 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Introduction to Hotel and Restaurant Business)  

02744112 พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Consumer Behavior for Hotel and Restaurant 

Business) 

 

02744113 การสื่อสารขามวัฒนธรรมสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Cross-Cultural Communication for Hotel and 

Restaurant Business) 

 

02744211 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Information Technology for Hotel and Restaurant 

Business) 

 

02744311 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

 (Laws and Professional Ethics for Hotel and 

Restaurant Business) 

 

02744312 ทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Human Resource for Hotel and Restaurant Business)  

02744411 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ 3(3-0-6) 

 (Personality Development for Service)  

03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 (Service Industry Psychology)  

  2.2) วิชาเฉพาะบังคับ    43 หนวยกิต 

02744221 การตลาดสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Marketing for Hotel and Restaurant Business)  

02744231 การจัดการฝายหองพัก 3(3-0-6) 

 (Rooms Division Management)  

02744232 การดําเนินงานบริการสวนหนา 3(2-2-5) 

 (Front Office Operations)  
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02744241 การจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

 (Food and Beverage Division Management)  

02744242 การจัดการงานครัว 3(3-0-6) 

 (Kitchen Management)  

02744243 การดําเนินงานภัตตาคาร 3(2-2-5) 

 (Restaurant Operation)  

02744321 การวางแผนและพัฒนาสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Planning and Development for Hotel and Restaurant 

Business) 

 

02744322 การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสําหรับธุรกิจโรงแรม

และภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

 (Safety and Security Management for Hotel and 

Restaurant Business) 

 

02744323 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Accounting  and  Financial for Hotel and Restaurant 

Business) 

 

02744331 การดําเนินงานสวนแมบาน 3(2-2-5) 

 (Housekeeping Operation)  

02744341 การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 

 (Food and Beverage Service and Operation)  

02744342 การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 

 (Catering Operation and Service)  

02744421 การจัดการคุณภาพบริการสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 ( Service Quality Management for Hotel and 

Restaurant Business) 

 

02744491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร    3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Hotel and Restaurant 

Business) 

 

02744497 สัมมนา         1 

 (Seminar) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

  2.3) วิชาเฉพาะเลือก    30 หนวยกิต 

      2.3.1)  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ใหเลือกเรียนไมนอยกวา  15 หนวยกิต 

02744233 การจัดการงานหองผาและหองซักรีด  3(3-0-6) 

 (Laundry and Linen Room Management)  

02744251 การดําเนินงานหองดอกไม 3(3-0-6) 

 (Florist Room Operation)  

02744343 การดําเนินงานครัวรอน 3(2-2-5) 

 (Hot Kitchen Operation)  

02744344 การดําเนินงานครัวเย็น 3(2-2-5) 

 (Cold Kitchen Operation)  

02744345 การดําเนินงานครัวเบเกอรี ่ 3(2-2-5) 

 (Bakery Kitchen Operation)  

02744351 การจัดการธุรกิจรานกาแฟ  3(3-0-6) 

 (Coffee Shop Management)  

02744352 การจัดการสปา 3(3-0-6) 

 (Spa Management)  

02744353 การจัดการสโมสรสุขภาพ  3(3-0-6) 

 (Health Club Management)  

02744354 การจัดการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัล 

3(3-0-6) 

 (MICE Management)  

02744355 การประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ               3(3-0-6) 

 (Public Relation in Hospitality Industry)  

02744441 การดําเนินงานบาร 3(3-0-6) 

 (Bar Operation)  

02744442 การดําเนินงานหองเก็บไวน  3(3-0-6) 

 (Wine Cellar Operation)  

02747244 การบริหารงานสํานักงานเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 (Office Management for Service Industry) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 2.3.2)  วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

02744261 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 (English for Hospitality Industry)  

02744461 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมดานอาชีพในธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

 ( English for Career Preparation in Hotel and 

Restaurant Business) 

 

02746331 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการสวนหนา 3(3-0-6) 

 (English for Front Office)  

02746332 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการฝายหองพัก 3(3-0-6) 

 (English for Rooms Division Service)  

02746333 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานครัว 3(3-0-6) 

 (Technical English for Kitchen Operation)  

02746334 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการจัดเลี้ยงภายในและภายนอก 3(3-0-6) 

 (English for Banquet and Catering Service)  

02746335 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับบารและการบริการเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

 (English for Bar and Berverage Service)  

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 4) หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพ         ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

02744390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation)  

02744391 การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพสําหรับงานโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

1(1-0-2) 

 (Preparation for Hotel and Restaurant Career)  

02744392 ฝกงานโรงแรมและภัตตาคาร I         2 

 (Internship for Hotel and Restaurant I)  

02744490 สหกิจศึกษา         6 

 (Cooperative Education)  

02744492 ฝกงานโรงแรมและภัตตาคาร II                 4 

 (Internship for Hotel and Restaurant II)  
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6.  แผนการศึกษา 

6.1 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

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

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

02744111 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

01175xxx พลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

   

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

02744112 พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744113 การสื่อสารขามวัฒนธรรมสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข         2( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 2( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

 รวม 20( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

02744231 การจัดการฝายหองพัก 3(3-0-6) 

02744241 การจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

02744242 การจัดการงานครัว 3(3-0-6) 

02744411 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ 3(3-0-6) 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

   

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

02744221 การตลาดสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744232 การดําเนินงานบริการสวนหนา 3(2-2-5) 

02744243 การดําเนินงานภัตตาคาร 3(2-2-5) 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

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

02744311 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

02744321 การวางแผนและพัฒนาสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744331 การดําเนินงานสวนแมบาน 3(2-2-5) 

02744342 การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

   

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

02744312 ทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744322 การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสําหรับธุรกิจโรงแรม

และภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

02744323 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744341 การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 

02744391 การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพสําหรับงานการโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

1(1-0-2) 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ  3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

02744211 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744392 ฝกงานโรงแรมและภัตตาคาร I 2 

02744421 การจัดการคุณภาพบริการสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744497 สัมมนา 1 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 

   

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

02744492 ฝกงานโรงแรมและภัตตาคาร II 4 

  รวม 4 
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6.2 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

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

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(2-0-4) 

02744111 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

03751152 จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

01175xxx พลศึกษา 1(0-2-1) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 รวม 19( - - ) 

   

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

02744112 พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744113 การสื่อสารข ามวัฒนธรรมสําหรับธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาไทย 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข         2( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 2( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

 รวม 20(- -) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

02744231 การจัดการฝายหองพัก 3(3-0-6) 

02744241 การจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

02744242 การจัดการงานครัว 3(3-0-6) 

02744411 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ 3(3-0-6) 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาภาษาตางประเทศ 1 ภาษา 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

   

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

02744221 การตลาดสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744232 การดําเนินงานบริการสวนหนา 3(2-2-5) 

02744243 การดําเนินงานภัตตาคาร 3(2-2-5) 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

02744311 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

02744321 การวางแผนและพัฒนาสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744331 การดําเนินงานสวนแมบาน 3(2-2-5) 

02744342 การดําเนินงานและบรกิารจัดเลี้ยง 3(2-2-5) 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร  3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 วิชาเลือกเสร ี 3( - - ) 

 รวม 21( - - ) 

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

02744312 ทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744322 การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสําหรับธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

02744323 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744341 การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม  3(2-2-5) 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก  วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก  วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 รวม 18( - - ) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

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

02744211 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

02744421 การจัดการคุณภาพบริการสําหรับธุรกิจโรงแรมและ

ภัตตาคาร 

3(3-0-6) 

02744491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 3(3-0-6) 

02744497 สัมมนา 1 

02744xxx วิชาเฉพาะเลือก วิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 3( - - ) 

 วิชาเฉพาะเลือก วิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ 3( - - ) 

 รวม 17( - - ) 

  

 

 

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

02744490 สหกิจศึกษา 6 

  รวม 6 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว 

พ.ศ. 2560 
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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว พ.ศ. 2560 . 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว  

      ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  

2. ช่ือปริญญา 

 ชื่อเต็ม    ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการทองเท่ียว) 

 ชื่อยอ   ศศ.บ. (นวัตกรรมการทองเท่ียว)  

      ชื่อเต็ม      Bachelor of Arts Program in Tourism Innovation  

 ชื่อยอ   B.A. (Tourism Innovation) 

 

3. วัตถุประสงค 

1.) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ภาษาศาสตร 

 ภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ 

2.) มีความรอบรูทางภาษาอังกฤษอยางดี สามารถนําความรูมาปรับใชในการประกอบอาชีพและ 

 ศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถคิดวิเคราะห และแกไขปญหาไดดี 

4.) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และวิชาชีพในอนาคต 

 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

 4.1) มัคคุเทศกและหัวหนาทัวร  

 4.2) บุคลากรในธุรกิจนําเท่ียว (บริษัทนําเท่ียว และตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว) โดยเฉพาะฝาย

วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑการทองเท่ียว รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

 4.3) บุคลากรในธุรกิจไมซ อีเวนท ท่ีพัก และภัตตาคาร โดยเฉพาะฝายวางแผนและพัฒนาการบริการ   

 4.4) บุคลากรในหนวยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาการทองเท่ียว 

ไดแก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ (องคการมหาชน) องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(องคการมหาชน) สํานักงานพิงคนคร (องคการมหาชน) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 4.5) บุคลากรในหนวยงานภาคเอกชนท่ีมีบทบาทในการสรางเครือขายวิสาหกิจการทองเท่ียว ไดแก 

สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย สมาคมการทองเท่ียวท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

 4.6) ผูประกอบการในธุรกิจทองเท่ียวหรือผูนําชุมชนการทองเท่ียวในทองถ่ิน  
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5 เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร            ไมนอยกวา 138        หนวยกิต  

5.2 โครงสรางหลักสูตร    

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา  30   หนวยกิต  

- กลุมสาระอยูดีมีสุข    ไมนอยกวา  3   หนวยกิต  

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา  4   หนวยกิต  

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร     13   หนวยกิต  

- กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  ไมนอยกวา  5   หนวยกิต  

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร   ไมนอยกวา  5   หนวยกิต  

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา  96   หนวยกิต  

- วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      24   หนวยกิต  

- วิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา  72   หนวยกิต   

• วิชาเฉพาะบังคับ      24   หนวยกิต 

•  วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา  48   หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  6   หนวยกิต  

4) หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   ไมนอยกวา  6   หนวยกิต 

       และฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในชวงภาคฤดูรอนตั้งแตชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป  

     ไมนอยกวา 300 ชั่วโมงตอครั้ง รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 600 ชั่วโมง ในหมวดฝก 

     ประสบการณวิชาชีพ 

5.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา  30   หนวยกิต  

    1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข    ไมนอยกวา  3   หนวยกิต  

01175xxx  กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1)  

( Physical Education Activities)  

และเลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  

     1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  ไมนอยกวา  4   หนวยกิต  

           ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ 

 ศาสตรแหงผูประกอบการ  

     1.3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร     13   หนวยกิต  

- วิชาภาษาไทย       3   (- -)  

- วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร     1  (- -)  

- วิชาภาษาอังกฤษ      9  (- -)  
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1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก   ไมนอยกวา  5   หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน       2(2-0-4) 

(Knowledge of the Land)  

และใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

กลุมสาระพลเมืองไทยพลเมืองโลก  

   1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร    ไมนอยกวา  5   หนวยกิต  

         ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป  

         กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา  96   หนวยกิต  

     2.1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ      24   หนวยกิต  

01390111 การทองเท่ียวในพลวัตโลก     3(3-0-6) 

(Tourism in Global Dynamics)  

01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ืองานบริการ 3(3-0-6)  

(Psychology and Cross-Cultural Communication for Services) 

01390113  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร 3(3-0-6)  

(Introduction to Lodging and Food Service Business)  

01390114 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจไมซและอีเวนท  3(3-0-6)  

(Introduction to MICE and Event Businesses)  

01390215 การขนสงเพ่ือ การทองเท่ียว    3(3-0-6) 

(Transportation for Tourism)  

01390216 พฤติกรรมนักทองเท่ียว      3(3-0-6) 

(Tourist Behavior)  

01390217       เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3(2-2-5) 

(Information Technology for Tourism Industry)  

01390318 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3(3-0-6) 

(Human Resource Management in Tourism Industry) 

 

2.2) วิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา  72   หนวยกิต 

       2.2.1 วิชาเฉพาะบังคับ      24   หนวยกิต  

01390221 การจัดนําเท่ียวและงานมัคคุเทศก     3(2-2-5)  

    (Organization of Tours and Tour Guiding)  

01390231 ทรัพยากรการทองเท่ียว      3(3-0-6)  

          (Tourism Resources)  
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01390341 การจัดการธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค     3(3-0-6) 

             (Creative Tour Business Management)  

01390342 การตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียว    3(3-0-6)  

             (Creative Marketing for Tourism)  

01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว     2(2-0-4)  

             (Quantitative Methods in Tourism) 

01390452 การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน    3(3-0-6)  

    (Sustainable Tourism Resource Development)  

01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางนวัตกรรมการทองเท่ียว  3(2-2-5)  

      (Basic Research Methodology in Tourism Innovation)  

01390492 โครงงานนวัตกรรมการทองเท่ียว     3(1-4-4) 

              (Tourism Innovation Project)  

01390497 สัมมนา        1(1-0-2) 

              (Seminar) 

2.2.2 วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา  48   หนวยกิต  

1) กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม  

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้  

01390361 การจัดการการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 3(2-2-5)  

   (Meeting and Incentive Tour Management)  

01390362 การจัดการการประชุมนานาชาติ     3(2-2-5)  

              (International Convention Management)  

01390363 การจัดการนิทรรศการ      3(2-2-5)  

    (Exhibition Management)  

01390364 การจัดการเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ    3(2-2-5) 

     (Festival and Special Event Management)  

01390365 การจัดการสถานท่ีจัดงาน      3(3-0-6) 

     (Venue Management)  

01390366 งานกิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด    3(3-0-6)   

              (Event as Marketing Communication Tool) 

2) กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยเลือกเรียนจาก

รายวิชาตอไปนี้  

01390371 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา   3(2-2-5)  

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

     (Food and Beverage Service Operations)  

01390373 การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน      3(2-2-5) 

    (Housekeeping Operations and Management)  

01390374 การดําเนินงานและการจัดการงานจัดเลี้ยง       3(2-2-5)  

               (Catering Operations and Management)  

01390375 หลักศิลปะการประกอบอาหาร              3(2-2-5)  

              (Principles of Culinary Arts)  

01390376 หลักศิลปะการทําขนมอบ          3(2-2-5)  

    (Principles of Baking and Pastry Arts)  

01390377 การจัดการรานอาหาร           3(2-2-5)  

              (Restaurant Management)  

01390471การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมบริการ   3(3-0-6)  

     (Hospitality Facilities Planning and Management)  

01390472 การจัดการรายไดในอุตสาหกรรมบริการ         3(3-0-6) 

   (Revenue Management in Hospitality Industry)  

01390473 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6)  

     (Quality Management in Hospitality Industry)  

01390474 การจัดซ้ือสําหรับอุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6)  

              (Purchasing for Hospitality Industry) 

3) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยศึกษารายวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ จํานวน 5 รายวิชา (15 หนวยกิต) ดังตัวอยางตอไปนี้  

01355207 การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ            3(3-0-6)  

                        (English Correspondence)  

01355209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ          3(3-0-6)  

                        (Communicative English for Careers)  

01355302 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ            3(3-0-6)  

    (Report Writing in English)  

01355304 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว          3(3-0-6)  

    (English for Tourism Industry)  

01355306 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเท่ียว           3(3-0-6)  

   (English for Tourism Guidance)  

01355307 ภาษาอังกฤษสําหรับการเลขานุการ           3(3-0-6)  

    (English for Secretarial Science)  
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01355308 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสายการบิน          3(3-0-6)  

    (English for Airline Personnel)  

                     และศึกษาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสองภาษาใดภาษาหนึ่งเพียงภาษาเดียว  

จํานวน 3 รายวิชา (9 หนวยกิต)  

3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไมนอยกวา  6  หนวยกิต  

4) หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต    

  01390490 สหกิจศึกษา       6         หนวยกิต    

      (Co-operative Education)  

และฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในชวงภาคฤดูรอนตั้งแตชั้นปท่ี 2 ข้ึนไป ไมนอยกวา 300 

ชั่วโมงตอครั้ง รวมท้ังสิ้นไมนอยกวา 600 ชั่วโมง ในหมวดฝกประสบการณวิชาชีพ 
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6. แสดงแผนการศึกษา  

 

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

01390111 การทองเท่ียวในพลวัตโลก       3(3-0-6)  

01390112 จิตวิทยาและการสื่อสารขามวัฒนธรรมเพ่ืองานบริการ    3(3-0-6)  

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน        2(2-0-4)  

01355xxx ภาษาอังกฤษ         3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร (ภาษาไทย)   3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร     2(- -)  

รวม        19(- -) 

 

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

01390113 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร    3(3-0-6)  

01390114 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจไมซและอีเวนท     3(3-0-6) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา        1(0-2-0)  

01355xxx ภาษาอังกฤษ         3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ    1(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาภาษากับการสื่อสาร    1(- -) 

              (สารสนเทศ/คอมพิวเตอร) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาพลเมืองไทยพลเมืองโลก    3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระวิชาสุนทรียศาสตร     3(- -)  

รวม        18(- -) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390215 การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว       3(3-0-6)  

01390216 พฤติกรรมนักทองเท่ียว       3(3-0-6)  

01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว    3(2-2-5)  

01390231 ทรัพยากรการทองเท่ียว       3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ         3(- -)  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมวิชาอยูดีมีสุข      2(- -)  

   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    3(- -)  

รวม        20(- -) 

 

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

01390221 การจัดนําเท่ียวและงานมัคคุเทศก      3(2-2-5)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล   6(- -)  

    การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร    6(- -)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    6(- -)  

รวม        21(- -)  

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 300 ชั่วโมง ในชวงปดภาคฤดูรอน  
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว      2(2-0-4)  

01390452 การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน     3(3-0-6)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล   3(- -)  

    การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม 

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร    6(- -)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษงานอาชีพ    3(- -)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง    3(- -)  

รวม        20(- -)  

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

01390318 การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว    3(3-0-6)  

01390342 การตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียว     3(3-0-6)  

01390491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางนวัตกรรมการทองเท่ียว    3(2-2-5)  

01390497 สัมมนา         1(1-0-2)  

   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล   3(- -) 

    การประชุม นิทรรศการ และงานกิจกรรม  

   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ    3(- -)  

   วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง    3(- -)  

รวม        19(- -) 

 

การฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 300 ชั่วโมง ในชวงปดภาคฤดูรอน  
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย – ชม. ปฏิบัติการ – ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

01390341 การจัดการธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค      3(3-0-6)  

01390492 โครงงานนวัตกรรมการทองเท่ียว      3(1-4-4)  

    วิชาเฉพาะเลือก กลุมวิชาภาษาตางประเทศภาษาท่ีสอง    3(- -)  

    วิชาเลือกเสรี         6(- -)  

รวม        15(- -) 

  

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

 01390490 สหกิจศึกษา         6  

รวม        6 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาตะวันออก  

(กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ) 

พ.ศ. 2560 
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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก (กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ) พ.ศ. 2560 . 
 

1.  ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 
 

2.  ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก) 

ชื่อยอ ศศ.บ. (ภาษาตะวันออก) 

ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Eastern Languages) 

ชื่อยอ B.A. (Eastern Languages) 
 

3.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันหรือประกอบอาชีพไดเปนอยางดี  

 2. เพื ่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม เปนผู ที ่มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรอบรู ความคิดริเริ่มสรางสรรคและวิจารณญาณ สามารถดํารงตนอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข  
 

4.  แนวทางการประกอบอาชีพ 

 1. พนักงานบริษัทหรือหนวยงานท่ีติดตอกับประเทศจีน        

  2. พนักงานของสถานประกอบการดานการทองเท่ียวและการบริการ 

  3. ลาม นักแปลภาษาจีน  

  4. มัคคุเทศกภาษาจีน  

  5. เจาหนาท่ีในกระทรวงตางประเทศ สถานทูต 

 6. อาจารยผูสอนภาษาจีน ตามสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันสอนภาษา 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร 

 5.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  138  หนวยกิต 

 5.2  โครงสรางของหลักสูตร ประกอบดวย 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา       30        หนวยกิต 

-  กลุมสาระอยูดีมีสุข 3 หนวยกิต 

-  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  6 หนวยกิต 

-  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต 

-  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  5 หนวยกิต 

-  กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3 หนวยกิต 

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ           ไมนอยกวา     102   หนวยกิต 

 -  วิชาแกน 15 หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา 33  หนวยกิต 

     1) เลือกเรียนตามกลุมวิชาเอก ไมนอยกวา 18  หนวยกิต 

     2) และ/หรือ เลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งตอไปนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

  2.1 กลุมวิชาบริหารธุรกิจ   

  2.2 กลุมวิชาภาษาเกาหลเีพ่ือการสื่อสาร 

  2.3 กลุมวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ       

   

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา       6    หนวยกิต 

5.3  รายวิชา 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข   ไมนอยกวา 3 หนอยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1)  

และใหเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

กลุมสาระอยูดีมีสุข 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ       ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร        ไมนอยกวา  13  หนวยกิต 

1) วิชาภาษาไทย     3 ( - - ) 

   2) วิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  9 ( - - ) 

 3) วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร   1 ( - - ) 

- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนอยกิต 
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01999111 ศาสตรแหงแผนดิน (Knowledge of the Land)  2(2-0-4) 

และใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     

*วิทยาเขตกําแพงแสนจะตองเรียนรายวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร         ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา   102 หนวยกิต  

  - วิชาแกน             15   หนวยกิต 

   01372212  ภาษาศาสตรเบื้องตน                               3(3-0-6) 

         (Introduction to Linguistics) 

   01394211  ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน                   3(3-0-6) 

         (Language in Chinese Culture Circle) 

   01394212*  ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก                   3(3-0-6) 

         (Eastern Language and Culture) 

   01394213*  สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาตะวันออก          3(3-0-6) 

        (Eastern Language Phonetics and Phonology) 

   01394431*  หลักการเขียนงานวิชาการภาษาตะวันออก       3(3-0-6) 

         (Principles of Eastern Language Academic Wrinting) 

 

  - วิชาเฉพาะบังคับ    ไมนอยกวา 54 หนวยกิต 

  กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

  01132111  หลักการจัดการ                                       3(3-0-6) 

    (Principles of Management) 

  01134211  หลักการตลาด                                         3(3-0-6)  

    (Principles of Marketing)            

  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) 

  01396142 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II    3(3-0-6) 
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    (Business Chinese Conversation II) 

  01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 

    (Business Chinese III) 

  01396212 ภาษาจีนธุรกิจ IV     3(3-0-6) 

    (Business Chinese IV) 

  01396221 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I   3(3-0-6) 

    (Chinese Reading for Career I) 

  01396222 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II   3(3-0-6) 

    (Chinese Reading for Career II) 

  01396231  การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

    (Chinese Writing for Communication) 

  01396241  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III    3(3-0-6) 

    (Business Chinese Conversation III) 

  01396242  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV    3(3-0-6) 

    (Business Chinese Conversation IV) 

  01396281 ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

    (Chinese for Sociocultural Studies) 

  01396311      ภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 

    (Business Chinese V) 

  01396312 ภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 

    (Business Chinese VI) 

  01396341  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V    3(3-0-6) 

    (Business Chinese Conversation V) 

  01396342  สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI    3(3-0-6) 

    (Business Chinese Conversation VI) 

 

  - วิชาเฉพาะเลือก             ไมนอยกวา  33 หนวยกิต 

 1) เลือกเรียนตามกลุมวิชาเอก   ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

 01396313* โครงสรางและไวยากรณจีน                              3(3-0-6) 

    (Chinese Structure and Grammar) 

      01396321 งานประพันธจีน I     3(3-0-6) 

       (Chinese Literary Works I) 

      01396322 งานประพันธจีน II    3(3-0-6) 

    (Chinese Literary Works II) 
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     01396323 การอานภาษาจีนผานสื่อสิ่งพิมพ   3(3-0-6) 

       (Chinese Reading through Printed Materials) 

      01396361 ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

       (Chinese for Business Public Relation) 

      01396371 ภาษาและวัฒนธรรมในองคกรจนี   3(3-0-6) 

     (Language and Culture in Chinese Corporate) 

  01396381 ภาษาจีนเพ่ือการเมืองและเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 

     (Chinese for Politics and Economics) 

 01396390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

   (Cooperative Education Preparation) 

      01396411 ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู    3(3-0-6) 

       (Chinese for Proficiency Test)   

     01396421* ปริทัศนสังคมไทยในเอกสารจีน   3(3-0-6) 

       (Overview Thai Society in Chinese Documents) 

 01396431 การเขียนภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ   3(3-0-6) 

       (Chinese Writing for Career) 

     01396441 ภาษาจีนเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

       (Chinese for Business Presentation) 

      01396451 การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ   3(3-0-6) 

       (Chinese Business Translation) 

      01396452 ภาษาจีนเพ่ือการลามในธุรกิจ   3(3-0-6) 

       (Chinese for Business Interpretation) 

       01396461 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม   3(3-0-6) 

                                                (Chinese for Hotel Business) 

     01396462 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน    3(3-0-6) 

       (Chinese for Airline Business) 

     01396463 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว   3(3-0-6) 

       (Chinese for Tourism Business) 

   01396464 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ   3(3-0-6) 

       (Chinese for International Trade) 

     01396481* ปญหาพิเศษ     3(3-0-6) 

       (Special Problems) 

   01396490 สหกิจศึกษา     6 

    (Cooperative Education) 
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      2) และ/หรือเลือกเรียนกลุมวิชาใดกลุมวิชาหนึ่งตอไปนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

      กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

      01132221  พฤติกรรมองคการ                                    3(3-0-6)                

      01132222  การจัดการทรัพยากรมนุษย                          3(3-0-6)                       

      01133211  การจัดการผลิต                                        3(3-0-6)                                                  

      01134212  พฤติกรรมผูบริโภค                                    3(3-0-6)                                                  

      01134321  การตลาดระหวางประเทศ                           3(3-0-6)                                                                              

      กลุมวิชาภาษาเกาเพ่ือการสื่อสาร 

      01395101  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร I                        3(3-0-6) 

      01395102  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร II                       3(3-0-6) 

      01395103  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร III                      3(3-0-6) 

      01395104  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร IV                      3(3-0-6) 

      01395105  การอานและรายงานภาษาเกาหลี                   3(3-0-6) 

     กลุมวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ 

     01397111  ภาษาญี่ปุนธุรกิจ I                                     3(3-0-6) 

     01397112  ภาษาญี่ปุนธุรกิจ  II                                   3(3-0-6) 

     01397211  ภาษาญี่ปุนธุรกิจ III                                   3(3-0-6) 

     01397212  ภาษาญี่ปุนธุรกิจ IV                                   3(3-0-6) 

     01397221  การอานภาษาญี่ปุนเพ่ืองานอาชีพ I                 3(3-0-6)    

 

               3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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6. แผนการศึกษา 

    6.1 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

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

   01396111 ภาษาจีนธุรกิจ I     3(3-0-6) 

   01396141      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I    3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน    2(2-0-4)    

   01355XXX  ภาษาอังกฤษ   3( - - )   

   01361XXX วิชาภาษาไทย     3( - - ) 

     (01361101 การใชภาษาไทยเบ้ืองตน) 

          กลุมสาระอยูดีมีสุข   2( - - )  

     (02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ) 

     กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  3( - - ) 

     (01999041 มนุษยกับสังคม) 

          รวม 19( - - ) 

 
ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2   

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
01396112 ภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 

01396142 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II    3(3-0-6) 

01394212     ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก   3(3-0-6) 

01372212 ภาษาศาสตรเบื้องตน    3(3-0-6) 

01355XXX   ภาษาอังกฤษ     3( - - )   

     กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

     (02717011 ตนและการพัฒนาตน) 

     กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

     (01371111 สื่อสารสนเทศ) 

     กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1)

          รวม 20( - - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

   01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 

   01396221 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I   3(3-0-6) 

   01396241 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III    3(3-0-6) 

   01394211 ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน   3(3-0-6) 

 01355XXX   ภาษาอังกฤษ     3( - - )  

     กลุมสาระสุนทรียศาสตร    3( - - ) 

     (02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร) 

     กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

     (01132101 ผูประกอบการรุนใหม) 

         รวม  21( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

   01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV     3(3-0-6) 

   01396222 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II   3(3-0-6) 

01396231 การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV    3(3-0-6) 

 01396281 ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

  01394213 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาตะวันออก  3(3-0-6) 

01132111 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 

                 รวม          21( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลือกเรียนวิชาโทเปนกลุมวิชาภาษาญ่ีปุนธุรกิจ และ กลุมวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร  

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

   01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 

   01396221 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I   3(3-0-6) 

   01396241 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III    3(3-0-6) 

 01355XXX   ภาษาอังกฤษ     3( - - )  

   วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    3(- - ) 

     กลุมสาระสุนทรียศาสตร    3( - - ) 

   (02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร)  

     กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

     (01132101 ผูประกอบการรุนใหม) 

         รวม  21( - - ) 

 

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

   01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV     3(3-0-6) 

   01396222 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II   3(3-0-6) 

01396231 การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV    3(3-0-6) 

  01394213 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาตะวันออก  3(3-0-6) 

01132111 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    3(- - ) 

                 รวม          21( - - ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



217 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลือกเรียนวิชาโทเปนกลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

   01396311   ภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 

   01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V    3(3-0-6) 

   01134211 หลักการตลาด     3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา   6( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    6(- - ) 

         รวม  21( - - ) 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

01396312 ภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 

   01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI    3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา   6( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    6( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี                            3( - - ) 

         รวม  21( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลือกเรียนวิชาโทเปนกลุมวิชาภาษาญ่ีปุนธุรกิจ และ กลุมวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

   01396311   ภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 

   01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V    3(3-0-6) 

   01134211 หลักการตลาด     3(3-0-6) 

   01394211 ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน   3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา   6( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    3(- - ) 

         รวม  21( - - ) 
 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

01396312 ภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 

   01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI    3(3-0-6) 

   01396281 ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา   6( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    3( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี                            3( - - ) 

         รวม  21( - - ) 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

   01394431 หลักการเขียนงานวิชาการภาษาตะวันออก  3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา   6( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา     3( - - ) 

         รวม  12( - - ) 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

     วิชาเลือกเสรี                            3( - - ) 

         รวม  3( - - ) 

  

 

 

 



219 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.2  แผนเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 

 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี     1    

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

   01396111 ภาษาจีนธุรกิจ I     3(3-0-6) 

   01396141      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I    3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน    2(2-0-4)    

   01355XXX  ภาษาอังกฤษ   3( - - )   

   01361XXX วิชาภาษาไทย     3( - - ) 

     (01361101 การใชภาษาไทยเบ้ืองตน) 

          กลุมสาระอยูดีมีสุข   2( - - )  

     (02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ) 

     กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  3( - - ) 

     (01999041 มนุษยกับสังคม) 

          รวม 19( - - ) 

 
ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2   

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 
01396112 ภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6) 

01396142 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II    3(3-0-6) 

01394212     ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก   3(3-0-6) 

01372212 ภาษาศาสตรเบื้องตน    3(3-0-6) 

01355XXX   ภาษาอังกฤษ     3( - - )   

     กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

     (02717011 ตนและการพัฒนาตน) 

     กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 1( - - ) 

     (01371111 สื่อสารสนเทศ) 

     กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1)

          รวม 20( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 



220 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลือกเรียนวิชาโทเปนกลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

   01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 

   01396221 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I   3(3-0-6) 

   01396241 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III    3(3-0-6) 

   01394211 ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน   3(3-0-6) 

 01355XXX   ภาษาอังกฤษ     3( - - )  

     กลุมสาระสุนทรียศาสตร    3( - - ) 

     (02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร) 

     กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

     (01132101 ผูประกอบการรุนใหม) 

         รวม  21( - - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

   01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV     3(3-0-6) 

   01396222 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II   3(3-0-6) 

01396231 การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV    3(3-0-6) 

 01396281 ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

  01394213 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาตะวันออก  3(3-0-6) 

01132111 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 

                 รวม          21( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



221 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลือกเรียนวิชาโทเปนกลุมวิชาภาษาญ่ีปุนธุรกิจ และ กลุมวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 

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

   01396211 ภาษาจีนธุรกิจ III     3(3-0-6) 

   01396221 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I   3(3-0-6) 

   01396241 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III    3(3-0-6) 

 01355XXX   ภาษาอังกฤษ     3(- - )  

   วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    3(- - ) 

     กลุมสาระสุนทรียศาสตร    3( - - ) 

   (02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร)  

     กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

     (01132101 ผูประกอบการรุนใหม) 

         รวม  21( - - ) 

 

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

   01396212  ภาษาจีนธุรกิจ IV     3(3-0-6) 

   01396222 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II   3(3-0-6) 

01396231 การเขียนภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 

 01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV    3(3-0-6) 

  01394213 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาตะวันออก  3(3-0-6) 

01132111 หลักการจัดการ     3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    3(- - ) 

                 รวม          21( - - ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



222 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลือกเรียนวิชาโทเปนกลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ และ กลุมวิชาบริหารธุรกิจ 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

   01396311   ภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 

   01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V    3(3-0-6) 

   01134211 หลักการตลาด     3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา   6( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    6(- - ) 

         รวม  21( - - ) 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2   

จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาดวยตนเ  

01396312 ภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 

   01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI    3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา   6( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    6( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี                            3( - - ) 

         รวม  21( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เลือกเรียนวิชาโทเปนกลุมวิชาภาษาญ่ีปุนธุรกิจ และ กลุมวิชาภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสาร 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

   01396311   ภาษาจีนธุรกิจ V     3(3-0-6) 

   01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V    3(3-0-6) 

   01134211 หลักการตลาด     3(3-0-6) 

   01394211 ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน   3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา   6( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    3(- - ) 

         รวม  21( - - ) 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

01396312 ภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6) 

   01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI    3(3-0-6) 

   01396281 ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกในกลุมวิชา   6( - - ) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา    3( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี                            3( - - )  

         รวม  21( - - ) 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   

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

   01394431 หลักการเขียนงานวิชาการภาษาตะวันออก  3(3-0-6) 

    วิชาเฉพาะเลือกนอกกลุมวิชา     3( - - ) 

     วิชาเลือกเสรี                            3( - - ) 

          รวม 9( - - ) 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2   

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

      

 01396490 สหกิจศึกษา     6 

รวม 6( - - ) 
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225 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

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

1.  ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English 

 

2.  ช่ือปริญญา 

ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อยอ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (English) 

ชื่อยอ B.A. (English) 

 

3.  วัตถุประสงค 

1.) มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา ภาษาศาสตร 

 ภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ 

2.) มีความรอบรูทางภาษาอังกฤษอยางดี สามารถนําความรูมาปรับใชในการประกอบอาชีพและ 

 ศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถคิดวิเคราะห และแกไขปญหาไดดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม และวิชาชีพในอนาคต 

 

4.แนวทางการประกอบอาชีพ 

           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรูและทักษะการใชภาษา 

ซ่ึงผูสําเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพได คือ 

 1.) อาจารยผูสอนภาษาอังกฤษ 

          2.) นักแปลภาษาอังกฤษเชนแปลบทความขาวเรื่องสั้นเปนตน 

 3.) บุคลากรในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ เชน มัคคุเทศก พนักงานโรงแรม พนักงานตอนรับ

บนเครื่องบิน บุคลากรในองคกรธรุกิจระหวางประเทศ หรือหนวยงานท่ีตองใชภาษาอังกฤษในการ      

สื่อสาร เจาหนาท่ีวิเทศสัมพันธในหนวยงานของรัฐ 

4.) บรรณาธิการ 
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5.  เนื้อหาหลักสูตร 

5.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 138 หนวยกิต  

          5.2 โครงสรางหลักสูตร  

  1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

     -  กลุมสาระอยูดีมีสุข       ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

  -  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

             -  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร    13 หนวยกิต 

                        -  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลกไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

   -  กลุมสาระสุนทรียศาสตร    ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

2)   หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 102 หนวยกิต 

  - วิชาเฉพาะบังคับ        72 หนวยกิต 

    กลุมวิชาภาษาศาสตร วรรณคดีและการแปล  18 หนวยกิต 

    กลุมวิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ     9 หนวยกิต 

    กลุมวิชาทักษะภาษา      45 หนวยกิต 

      - วิชาเฉพาะเลือก  ไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

3)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

 

5.3  รายวิชา 

           1)   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

           1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข      ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา            1(0-2-1) 

   (Physical Education Activities)  และใหเลือกเรียนจากรายวิชาใน

หมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา 5 หนวยกิต 

                    1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ        ไมนอยกวา         3 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ                

ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

                    1.3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร         13 หนวยกิต 

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

- วิชาภาษาไทย      3( - - ) 

- วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร    1( - - ) 

                    1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    ไมนอยกวา       5 หนวยกิต 

        01999111  ศาสตรแหงแผนดิน             2(2-0-4) 

     (Knowledge of the Land) 

และใหเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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   1.5)  กลุมสาระสุนทรียศาสตร     ไมนอยกวา           3     หนวยกิต 

       ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ

สุนทรียศาสตร 

 

2)   หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา               102        หนวยกิต 

     2.1) วิชาเฉพาะบังคับ                    7         หนวยกิต 

       - กลุมวิชาภาษาศาสตร วรรณคดี และการแปล      18         หนวยกิต 

01372212 ภาษาศาสตรเบื้องตน              3(3-0-6) 

  (Introduction to Linguistics) 

01372313 ภาษาศาสตรกับการประยุกต     3(3-0-6) 

 (Linguistics and Its Application) 

01373202 การตีความวรรณคดี       3(3-0-6) 

 (Interpreting Literature) 

01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล     3(3-0-6) 

 (Classical Mythology and The Bible) 

01355261 การแปลจากอังกฤษเปนไทย      3(3-0-6) 

 (Translation from English into Thai) 

01355362 การแปลจากไทยเปนอังกฤษ    3(3-0-6) 

 (Translation from Thai into English) 

   -  กลุมวิชาพ้ืนฐานการศึกษาภาษาอังกฤษ   9       หนวยกิต 

01355281 ระบบภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

 (English Language Systems) 

01355382 ระบบเสยีงในภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

 (English Sound Systems)  

01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา  3(3-0-6) 

 (English Varieties and Cultures of English Native     

                  Speakers) 

-  กลุมวิชาทักษะภาษา             45      หนวยกิต 

01355116 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to English Grammar and Structure)                                 

01355117 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 
 

01355118 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน 3(3-0-6) 

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

 (English Structure) 

01355212 โครงสรางภาษาอังกฤษข้ันสูง    3(3-0-6) 

 (Advanced English Structure) 

01355221 การอานภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

 (English Reading) 

01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

 (English Writing) 

01355232 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 (Integrated English Reading and Writing Skills)   

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

  (English Listening-Speaking) 

01355331 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(3-0-6) 

                  (Advanced Integrated English Reading and Writing Skills) 

01355341 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมนุมชน    3(3-0-6) 

 (Public Speaking in English) 

01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง   3(3-0-6) 

 (Advanced Integrated English Language Skills)  

01355432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ  3(3-0-6) 

 (English for Job Application and Further Studies)  

01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตน   3(3-0-6) 

 (Introduction to Research Writing in English) 

01355443 ทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 (Project Presentation Skills in English) 

 

    2.2)  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

        ใหเลือกเรียน 1 หรือ 2 กลุมวิชาจากกลุมวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

หรือใหเลือกเรียน 1 หรือ 2 กลุมวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 15 หนวยกิต และเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 15  

หนวยกิต จากรายวิชานอกกลุมวิชา หรือนอกสาขาวิชา หรือนอกภาควิชา หรือนอกคณะท่ีเก่ียวของ โดย

ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา  

ท้ังนี้วิชาท่ีเลือกท้ัง 15 หนวยกิต   หรือมากกวาตองอยูในกลุมวิชาเดียวกันเทานั้น ดัง

ตัวอยางตอไปนี้ กลุมวิชาภาษาตางประเทศอ่ืนๆ กลุมวิชาการเดินทางทองเท่ียว กลุมวิชาการโรงแรม 

กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา กลุมวิชาสื่อสารมวลชน เปนตน 
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-  กลุมวิชาการแปล  

01355363 การแปลข้ันสูงจากอังกฤษเปนไทย   3(3-0-6) 

 (Advanced Translation from English into Thai) 

01355364 การแปลข้ันสูงจากไทยเปนอังกฤษ   3(3-0-6) 

 (Advanced Translation from Thai into English) 

01355365 การแปลดานสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) 

 (Translation in Mass Communication) 

01355366 การแปลดานพาณิชยศาสตร     3(3-0-6)  

 (Translation in Commerce) 

01355367 การแปลดานวิทยาศาสตร     3(3-0-6) 

 (Translation in Science) 

01355368 การแปลดานนิติศาสตร     3(3-0-6) 

 (Translation in Law)   

01355369 การแปลดานวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

 (Translation in Culture) 

01355390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01355490 สหกิจศึกษา       6 

 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                   1 - 3 

                                   (Selected Topics in English) 

                           01355498     ปญหาพิเศษ                                                        1 - 3 

                                             (Special Problems) 

-  กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจและส่ือสารมวลชน 

01355251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   3(3-0-6) 

 (Communicative Business English) 

01355252 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ    3(3-0-6) 

 (Business English Writing) 

01355253 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการโลจิสติกส    3(3-0-6) 

 (English for Logistics Management) 

01355254 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

 (English for International Trade Communication) 

01355255 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

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

 (English for Journalism) 

01355257 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณา  3(3-0-6) 

 (English for Public Relations and Advertising) 

01355258 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางโทรทัศนและวิทยุ  3(3-0-6) 

   (English for Television and Radio Communication)  

01355259 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการสํานักงาน   3(3-0-6) 

 (English for Office Management) 

01355353    ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สารขามวัฒนธรรมใน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                3(3-0-6) 

(English for Intercultural Communication in ASEAN Economic 

Community) 

01355354 ทักษะการเขียนบทภาพยนตร โทรทัศน                     3(3-0-6)    

และสารคดีเปนภาษาอังกฤษ                    

                  (English Script Writing Skills for Film, Television 

and  Documentary) 

01355390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01355490 สหกิจศึกษา       6 

 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                   1 - 3 

                                   (Selected Topics in English) 

                           01355498     ปญหาพิเศษ                                                      1 - 3 

                                             (Special Problems) 

          -  กลุมวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบริการ 

01355271 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานตอนรับ 3(3-0-6) 

 บนเครื่องบิน  

 (English for Ground and Flight Attendants) 

01355273 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก     3(3-0-6) 

           (English for Tourist Guides) 

01355274 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม    3(3-0-6) 

           (English for Hotel Business) 

01355276 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

 (English for Tourism) 



232 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

01355278 ภาษาอังกฤษเพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศ  3(3-0-6) 

 (English for International Relations) 

01355390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01355490 สหกิจศึกษา       6 

 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                    1 - 3 

                                   (Selected Topics in English) 

                           01355498     ปญหาพิเศษ                                                       1 - 3 

                                             (Special Problems) 

           -  กลุมวิชาภาษาศาสตรและวรรณคดีอังกฤษ  

01372201 โครงสรางของคําในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 (Word Structure in English) 

01372202  คําและความหมายในภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 

 (Word and Meaning in English) 

01372203 ภาษากับสื่อ      3(3-0-6) 

 (Language and Media) 

01372205  เทคนิคการเรียนรูภาษาตางประเทศ   3(3-0-6) 

 (Foreign Language Learning Techniques) 

01372211 มนุษยกับภาษา     3(3-0-6) 

 (Man and Language) 

01372222 หลักการแปล        3(3-0-6) 

 (Principles of Translation)   

01372311 การวิเคราะหหนวยคําและโครงสรางประโยค   3(3-0-6) 

  (Morphological and Syntactical Analysis) 

01372411 ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม   3(3-0-6) 

 (Language in Socio-cultural Context) 

01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ   3(3-0-6) 

 (Periods and Movements in Literature and Art) 

01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ     3(3-0-6) 

 (Evolution of English Literature) 

01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน    3(3-0-6) 

 (Evolution of American Literature) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01373332 กวีนิพนธ       3(3-0-6) 

 (Poetry) 

01373333 การละคร      3(3-0-6) 

 (Drama) 

01373334 วรรณกรรมสําหรับเด็กนานาชาติ   3(3-0-6) 

 (International Children’s Literature) 

01373441 งานของเชกสเปยร     3(3-0-6) 

 (Shakespeare’s Works) 

01373455 บันเทิงคดีกับภาพยนตร    3(3-0-6) 

 (Fiction and Film) 

01355390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

01355490 สหกิจศึกษา       6 

 (Cooperative Education) 

        01355496     เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                     1 - 3 

                                   (Selected Topics in English) 

                           01355498     ปญหาพิเศษ                                                        1 - 3 

                                             (Special Problems) 

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

          6.  แผนการศึกษา  

              6.1 ตัวอยางแผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 

                    ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1                                                 

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355116 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

01355117 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา        1(0-2-1) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระดีมีสุข       3( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ     3( - - ) 

วิชาภาษาตางประเทศ        3( - - ) 

วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร       1( - - ) 

        รวม              20( - - ) 

   

                    ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2  

            จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏบัิติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355118 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

01355211 โครงสรางภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน        2(2-0-4) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข      2( - - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร      3( - - ) 

    วิชาภาษาตางประเทศ                 3( - - ) 

    วิชาภาษาไทย         3( - - ) 

        รวม              19( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

                                                   จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

  01355212 โครงสรางภาษาอังกฤษข้ันสูง       3(3-0-6) 

  01355221 การอานภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

  01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

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

  01372212 ภาษาศาสตรเบื้องตน        3(3-0-6) 

    วิชาภาษาตางประเทศ        3( - - ) 

        รวม               18( - - ) 
 

 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี  2                                              

                                                   จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)  

01355232 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

  01355261 การแปลจากอังกฤษเปนไทย      3(3-0-6) 

  01355281 ระบบภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

         วิชาเฉพาะเลือก                  9( - - ) 

        รวม              18( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

                    ปท่ี 3  ภาคการศึกษา 1                                                

                                                                           จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

  01355331 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง 3(3-0-6) 

  01355362 การแปลจากไทยเปนอังกฤษ           3(3-0-6) 

  01355382 ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

  01372313 ภาษาศาสตรกับการประยุกต       3(3-0-6) 

  01373202 การตีความวรรณคดี        3(3-0-6) 

        วิชาเฉพาะเลือก         6( - - ) 

        รวม                21( - - )  

 

                   ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                

                                                                       จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

  01355341 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมนุมชน     3(3-0-6) 

01355383 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา   3(3-0-6)

 01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล              3(3-0-6) 

   วิชาเฉพาะเลือก        9( - - ) 

       รวม               18( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                               

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง     3(3-0-6) 

01355432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ       3(3-0-6)  

 วิชาเฉพาะเลือก                  6( - - )  

 วิชาเลือกเสรี         3( - - ) 

       รวม              15( - - ) 

 

 ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

                                                                    จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)  

 01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตน  3(3-0-6) 

 01355443 ทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี      3( - - ) 

       รวม               9( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  6.2  แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

      ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1                                               

                                                                           จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355116 ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบื้องตน               3(3-0-6) 

01355117 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน               3(3-0-6) 

01175xxx   กิจกรรมพลศึกษา                  1(0-2-1) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระดีมีสุข        3( - - ) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     3( - - ) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ      3( - - ) 

วิชาภาษาตางประเทศ          3( - - ) 

วิชาสารสนเทศ/ คอมพิวเตอร                   1( - - ) 

        รวม              20( - - ) 

 

   ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2                                                

                                                                         จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355118 ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน     3(3-0-6) 

01355211 โครงสรางภาษาอังกฤษ         3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน        2(2-0-4) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข      2( - - ) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร      3( - - ) 

   วิชาภาษาตางประเทศ        3( - - ) 

   วิชาภาษาไทย         3( - - ) 

        รวม              19( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1  

                                                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง)                                             

01355212 โครงสรางภาษาอังกฤษข้ันสูง       3(3-0-6) 

          01355221 การอานภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

01355231 การเขียนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

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

          01372212        ภาษาศาสตรเบื้องตน        3(3-0-6) 

                วิชาภาษาตางประเทศ        3( - - ) 

            รวม              18( - - ) 
 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2                                      

                                                                      จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

  01355232 ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ              3(3-0-6) 

          01355261       การแปลจากอังกฤษเปนไทย       3(3-0-6) 

          01355281       ระบบภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

                     วิชาเฉพาะเลือก                  12( - - ) 

        รวม               21( - - ) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

               ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1                                    

                                                                                   จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355331   ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง    3(3-0-6) 

01355362  การแปลจากไทยเปนอังกฤษ           3(3-0-6) 

01355382  ระบบเสยีงในภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

01372313  ภาษาศาสตรกับการประยุกต       3(3-0-6) 

01373202  การตีความวรรณคดี        3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก         3( - - ) 

  วิชาเลือกเสร ี         3( - - ) 

       รวม              21( - - )  

 

 

 

                   ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2                                               

                                                                                    จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏบัิติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355341  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมนุมชน       3(3-0-6) 

01355383  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา     3(3-0-6) 

01355390  การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 

01373212  ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล       3(3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก                  9( - - ) 

       รวม              19( - - ) 

 

                     ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1                                             

                                                                                 จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัตกิาร-ศึกษาดวยตนเอง) 

  01355490  สหกิจศึกษา                                        6   

       รวม                              6 

 

 

 

                     ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2                                              

                                                                                   จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

01355431 ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง       3(3-0-6) 

01355432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ     3(3-0-6) 

01355433 การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบื้องตน      3(3-0-6) 

01355443 ทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

    วิชาเลือกเสร ี         3( - - ) 

         รวม              15( - - ) 

 



241 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

 
 
 

                              พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
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  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2559 . 

1. ช่ือหลักสูตร  

 ภาษาไทย   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบรกิาร  

 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in English for Service Industry 

 

2. ช่ือปริญญา  

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ)  

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

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

 

3. วัตถุประสงค 

     เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะตอไปนี้ 

3.1) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

3.2) มีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจ

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว การโรงแรมและการบิน 

3.3) มีคุณธรรมและจริยธรรมในทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 

4. แนวทางการประกอบอาชีพ 

4.1) ผูใหบริการขอมูลดานการทองเท่ียวและมัคคุเทศก 

 4.2) ผูใหบริการดานท่ีพัก ท้ังรีสอรทและโรงแรม 

 4.3) ผูใหบริการดานการบิน ท้ังภาคพ้ืนดินและภาคอากาศ 

4.4) ผูประสานงานหนวยงานดานการทองเท่ียว ท่ีพัก และการบิน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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5. เนื้อหาหลักสูตร 

 5.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร     ไมนอยกวา         138 หนวยกิต 

 5.2 โครงสรางหลักสูตร   

  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา           30 หนวยกิต 

 - กลุมสาระอยูดีมีสุข          3 หนวยกิต

 - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ       6  หนวยกิต 

 - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร              13 หนวยกิต 

 - กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       3  หนวยกิต 

 - กลุมสาระสุนทรียศาสตร       5  หนวยกิต 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา         102 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะบังคับ                66 หนวยกิต 

 - วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา           36 หนวยกิต 

        3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 
 

 5.3 รายวิชา   

  1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา            30 หนวยกิต 

 1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข             ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

    01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 

    (Physical Education Activities) 

 -ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิตจากรายวชิาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 

  1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา   6        หนวยกิต 

 -ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระ

ศาสตรแหงผูประกอบการ 

  1.3) กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  ไมนอยกวา           13        หนวยกิต 

 - ภาษาไทย        3(- -) 

 - ภาษาตางประเทศ       9(- -) 

 - สารสนเทศ/คอมพิวเตอร       1(- -) 

  1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน     2(2-0-4) 

   (Knowledge of the Land) 

 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย   1(1-0-2) 

   (Life Skills for Undergraduate Student)  
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  1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา   5 หนวยกิต 

 - ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระสุนทรียศาสตร 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา           96 หนวยกิต 

   2.1)วิชาเฉพาะบังคับ                66 หนวยกิต 

    - กลุมวิชาทักษะภาษา               24  หนวยกิต 

  02746111  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 1    3(3-0-6) 

    (English Grammar Structure  I) 

  02746112  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 2    3(3-0-6) 

    (English Grammar Structure  II) 

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

    (English Listening-Speaking Skills I) 

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

    (English Listening-Speaking Skills II) 

  02746211  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

    (English Reading Skills I) 

  02746212  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

    (English Reading Skills II) 

  02746213  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

    (English Writing Skills I) 

  02746214  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

    (English Writing Skills II) 

 - กลุมวิชาภาษาเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ             18 หนวยกิต 

  02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3(3-0-6) 

    (Professional English for Tourism Industry) 

  02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม   3(3-0-6) 

    (Professional English for Hotel Industry) 

  02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับธุรกิจสายการบิน   3(3-0-6) 

    (Professional English for Airline Business) 

  02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

    (English for Cultural Intelligent in Service Industry) 

  02746322 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

    (English for Public Relations in Service Industry) 
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  02746498 ปญหาพิเศษ      3(3-0-6) 

   (Special Problems)    

 - กลุมวิชาอุตสาหกรรมบริการ              24 หนวยกิต 

  02746151 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ           3(3-0-6) 

    (Introduction to Hospitality Industry) 

  02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ             3(3-0-6) 

    (Psychology of Motivation in Service Industry) 

  02746251 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว            3(3-0-6) 

    (Introduction to Tourism Industry) 

  02746252 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงแรม            3(3-0-6) 

    (Introduction to Hotel Industry) 

  02746253 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน             3(3-0-6) 

    (Introduction to Aviation Industry) 

  02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในอุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6)

    (Ethics and Corporate Social Responsibility in Service Industry)

  02746255 การจัดการโลจิสติกสเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ           3(3-0-6) 

    (Logistics Management for Hospitality)  

  02746451 พฤติกรรมองคการและการจัดการประสิทธิภาพในการทํางาน  3(3-0-6) 

    (Organization Behaviors and Working Proficiency Management 

     2.2) วิชาเฉพาะเลือก    ไมนอยกวา         36       หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนกลุมรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว หรือภาษาอังกฤษเพ่ือการ

โรงแรม หรือภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน กลุมใดกลุมหนึ่งจากรายวิชาตอไปนี้ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  - กลุมภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 

  02746323 ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศกและผูนํากลุมทองเท่ียว  3(3-0-6) 

    (English for Tour Guide and Tour Leader) 

  02746324 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย  3(3-0-6)  

    (English for Geography and History of Thailand) 

  02746325 ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะในประเทศไทย     3(3-0-6) 

    (English for Arts in Thailand) 

  02746326 ภาษาอังกฤษสําหรับประเพณีและวัฒนธรรมไทย   3(3-0-6) 

    (English for Tradition and Culture of Thailand) 

  02746327 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียวทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 

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

    (English for Recreational Tourism) 

  - กลุมภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 

  02746331 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการสวนหนา    3(3-0-6) 

    (English for Front Office) 

  02746332 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการฝายหองพัก    3(3-0-6) 

    (English for Rooms Division Service) 

  02746333 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานครัว   3(3-0-6) 

    (Technical English for Kitchen Operation)  

  02746334 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการจัดเลี้ยงภายในและภายนอก  3(3-0-6) 

    (English for Banquet and Catering Service) 

  02746335 ภาษาอังกฤษสําหรับบารและการบริการเครื่องดื่ม   3(3-0-6) 

    (English for Bar and Beverage Service) 

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

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

  - กลุมภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 

  02746341 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบิน    3(3-0-6) 

    (English for Aviation Industry) 

  02746342 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการภาคพ้ืน    3(3-0-6) 

    (English for Ground Service)  

  02746343 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการบนเครื่องบิน   3(3-0-6) 

    (English for In-flight Service) 

  02746344 ภาษาอังกฤษสําหรับการสรรหาบุคลากรดานการบิน   3(3-0-6)

     (English for Airline Personal Recruitment) 

  02746345 ภาษาอังกฤษสําหรับการขนสงอากาศยาน    3(3-0-6) 

    (English for Cargo Airline) 

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

    (English for Reservation, Ticketing and Customer Service) 

   และเลือกเรียนกลุมรายวิชาธุรกิจการทองเท่ียว หรือธุรกิจการโรงแรม หรือธุรกิจการ

บิน กลุมใดกลุมหนึ่งนอกหลักสูตรตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร ไมนอยกวา 24 หนวยกิต และ

ฝกประสบการณวิชาชีพ ไมนอยกวา 400 ชั่วโมง สําหรับแผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 

   หรือ เลือกเรียนกลุมรายวิชาธุรกิจการทองเท่ียว หรือธุรกิจการโรงแรม หรือธุรกิจการ

บิน กลุมใดกลุมหนึ่งนอกหลักสูตรตามท่ีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นสมควร ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

สําหรับแผนการเรยีนแบบมีสหกิจศึกษา และเรียนรายวิชาตอไปนี้ 
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  02746390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 

    (Cooperative Education Preparation) 

  02746490 สหกิจศึกษา       6

     (Cooperative Education) 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา     6     หนวยกิต 
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6. แผนการศึกษา 

 แผนการศึกษาสําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

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

02746111 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

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

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(1-2-3) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 4( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

  
รวม 

20( - - ) 

 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

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

02746151 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ 3(3-0-6) 

02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

02746112 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

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

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 2( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมอยูดีมีสุข 2( - - ) 

  
รวม 

19( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



249 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

02746211 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746213 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 

3(3-0-6) 

02746251 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว                               
 

3(3-0-6) 

02746252 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

3(3-0-6) 

02746253 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน 
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

       

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

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

02746212 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2 
 

3(3-0-6) 

02746214 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2  
 

3(3-0-6) 

02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746255 การจัดการโลจิสติกสเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

3(3-0-6) 

02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับธุรกิจสายการบิน 
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



250 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 6( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - ) 

   
รวม 18( - - ) 

       

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

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

02746322 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 3( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
     เลือกเสรี 6( -  -) 

   
รวม 18( - - ) 

 

 

 

ปท่ี 3 ภาคฤดูรอน 

ฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ตอเนื่องกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

02746451 พฤติกรรมองคการและการจัดการประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 

02746498 ปญหาพิเศษ 3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 3( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

   
รวม 

  

15( - - ) 

 

       

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

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

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

   
รวม 

  
6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.2 แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา  

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

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

02746111 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

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

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(1-2-3) 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 4( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

  
รวม 20( - - ) 

 
ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

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

02746151 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ 3(3-0-6) 

02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

02746112 โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

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

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 2( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมอยูดีมีสุข 2( - - ) 

  
รวม 19( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 

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

02746211 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746213 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 
 

3(3-0-6) 

02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 

3(3-0-6) 

02746251 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 
 

3(3-0-6) 

02746252 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงแรม  
 

3(3-0-6) 

02746253 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมการบิน  
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  

21( - - ) 

 

 

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

02746212 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2 
 

3(3-0-6) 

02746214 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2  
 

3(3-0-6) 

02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746255 การจัดการโลจิสติกสเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 
 

3(3-0-6) 

02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับธุรกิจสายการบิน 
 

3(3-0-6) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 

 
3( - - ) 

   
รวม 

  
21( - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1  

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

02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ 
 

3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 6( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 3( - - ) 

   
รวม 18( - - ) 

       
 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

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

02746322 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 3( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบริการ 6( - - ) 

 
     เลือกเสรี 6( -  -) 

   
รวม 18( - - )       

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

 

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

02746451 พฤติกรรมองคการและการจัดการประสิทธิภาพในการทํางาน 3(3-0-6) 

02746498 ปญหาพิเศษ 3(3-0-6) 

02746390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานภาษา 3( - - ) 

 
กลุมวิชาเฉพาะเลือกดานอุตสาหกรรมบรกิาร 6( - - ) 

   
รวม 

  
16( - - ) 

       

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

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

02746490 สหกิจศึกษา 
    

6 

   
รวม 

  
6 

 

 
 

 



255 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

คําอธิบายรายวิชา 
 



256 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 



257 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สาขาวิชาการจัดการ (01132) 
 

 

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

 แนวคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ งานการจัดการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลกระทบตอ

การจัดการธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมขององคการธุรกิจ บทบาทและหนาท่ี

ทางการจัดการของผูจัดการ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดองคการ การชักนํา และการควบคุม 

 

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

 ธรุกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย ความหมาย ท่ีมา และประเภทของกฎหมายกระบวนการ

ยุติธรรม การระงับขอพิพาทโดยศาลและอนุญาโตตุลาการนอกศาล ความรับผิดทางกฎหมายของธุรกิจในดาน

ตางๆ 

 

01132213 การส่ือสารองคการ (Organization Communication)   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

ความสําคัญของการสื่อสารในองคการ แนวคิด หลักการจริยธรรม ทฤษฎีตางๆ และทักษะท่ีจําเปนของการ

สื่อสารในองคการ เพ่ือใหองคการดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ การประยุกตทักษะการสื่อสารในการพัฒนาและ

วางแผนแกไขปญหาของการสื่อสารในองคการ 

 

01132221 พฤติกรรมองคการ (Organization Behavior)    3 (3-0-6) 

 หลักการจัดองคการตามทฤษฎีตางๆ ลักษณะโครงสรางขององคการแบบทางการและไมเปน

ทางการ พฤติกรรมของบุคคลและกลุม การเรียนรู การจูงใจ สิ่งแวดลอมเก่ียวกับองคการการแกไขความขัดแยง

ในองคการ การพัฒนาองคการ 

 

01132222 การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

 หลักและวิธีการดําเนินงานดานบุคลากรเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การเสริมสราง

ขวัญและสิ่งจูงใจ การรับสมัคร การคัดเลือก การบรรจุและแตงตั้ง การพิจารณาความดีความชอบ ระเบียบวินัย 

เทคนิคการสัมภาษณ หลักวิธีการคิดคาจาง คาตอบแทน สวัสดิการบริการทางเศรษฐกิจและสังคมใหแก

พนักงาน   

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

 การนําทฤษฎีและวิธีการทางสถิติมาใชในทางธุรกิจ การวัดคากลางและการกระจายของขอมูล  

การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ

ไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ การพยากรณ และสถิตินอน

พาราเมตริก 



258 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

01132243 ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคม (Business and Social Responsibility)  3 (3-0-6) 

 บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของธุรกิจท่ีมีตอสังคม ผลกระทบของสภาพแวดลอมท่ีมีตอ

การบริหารธุรกิจ การตอบสนองของธุรกิจตอความตองการของสังคม โดยจะมุงเนนถึงความรับผิดชอบของ

ธุรกิจท่ีมีตอกลุมบุคคลตางๆ ไดแก ลูกคา พนักงาน ผูลงทุน สภาพแวดลอม และประเทศชาติ 

 

 01132311 การจัดการภาคสนับสนุนธุรกิจ (Business Support Management)      3 (3-0-6) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

  กระบวนการและการจัดการภาคสนับสนุนธุรกิจ การจัดการสํานักงาน การติดตอและ

ประชาสัมพันธ การพัฒนาทักษะเพ่ือการจัดการภาคสนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

01132314  สภาพแวดลอมธุรกิจ (Environment of Business)        3 (3-0-6) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

      บรรยากาศของธุรกิจ ท่ัวๆ ไป ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคม อิทธิพลของ

สภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบตางๆ ของสถาบันธุรกิจไทย การปรับปรุงธุรกิจให

เขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลง การพิจารณาถึงกฎขอบังคับโดยท่ัวๆ ไป 

 

 01132321  การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning)       3 (3-0-6) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222 

     การวางแผนทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับแผนกลยุทธองคการ สภาพแวดลอมภายนอก

และภายในองคการ การวิเคราะหและพยากรณอัตรากําลัง การวิเคราะหงานและการแกไขปญหาดาน

กําลังคน 

 

 01132323  พนักงานสัมพันธ(Employee Relations)                                       3 (3-0-6) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222 

     ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธในการจางงาน องคกรของฝายลูกจาง การเจรจาตอรอง

การจางงาน และระงับขอพิพาทแรงงาน การบํารุงขวัญพนักงาน บทบาทของรัฐ นโยบายเก่ียวกับ

ความสัมพันธในการจางงานอยางมีประสิทธิภาพ 

   

01132325  การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection)         3 (3-0-6) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222  

     แนวคิดการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล กระบวนการการสรรหา เทคนิคการ

คัดเลือก การวัดสมรรถนะ และการบรรจุแตงตั้ง 
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 01132332  การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ         3 (3-0-6) 

     (Quantitative Analysis for Decision Making in Business)  

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132231 

     บทบาทของการวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการแกปญหาทางธุรกิจ แนวคิดและการ

ประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลง เครื่องมือสําหรับการตัดสินใจ 

แขนงการตัดสินใจ ความนาจะเปน การวิเคราะหแถวรอคอย การวิเคราะหมารคอฟแบบจําลองการ

ขนสง         การควบคุมสินคาคงคลัง การจําลองสถานการณ และทฤษฎีเกมส 

 

01132333 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information Systems) 3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

 การจัดการขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจในองคการ การจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรขอมูล การจัดการระบบฐานความรู การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กระบวนการทางธุรกิจ และการออกแบบองคกรเพ่ือการแขงขันโดยอาศัยการใชระบบสารสนเทศอยางมี

จริยธรรม 

 

01132334 การวิเคราะหระบบงานธุรกิจ (Business Systems Analysis)   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

 เทคนิคการวิเคราะหและออกแบบระบบงาน การนําระบบงานไปใช การวิเคราะหระบบงาน

ปจจุบัน การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร การเลือกใชคอมพิวเตอรใหเหมาะสม กับงาน การควบคุมและ

การรักษาความปลอดภัยของขอมูล คอมพิวเตอร และสวนประกอบ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

01132335 การจัดการโครงการทางธุรกิจ (Business Project Management)  3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

 การประเมินโครงการทางธุรกิจดานการจัดการ การผลิต การเงิน การตลาด การบุคลากรและ

คุณคาทางเศรษฐกิจของโครงการ การคํานวณคาตอบแทนของโครงการ กฎเกณฑการตัดสินใจ วิธีการ

จัดเตรียมงานโครงการ การศึกษาความเหมาะสมของโครงการทางดานเทคนิคและสภาพแวดลอมท่ีจะอํานวย

ให การดําเนินงานโครงการทําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   

 

01132336 การพยากรณธุรกิจ (Business Forecasting)    3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132231 

 วิธีการพยากรณสถานะของธุรกิจ การประยุกตหลักและวิธีการทางสถิติ การวิเคราะหแนวโนม 

สหสัมพันธ และการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา การสํารวจและทดสอบตลาด ตัวแบบตางๆ ท่ีมีรากฐาน
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จากพฤติกรรมการเรียนรู การสรางและจําลองตัวแบบ วิธีการพยากรณทางออม การประเมินผล และการทําให

การพยากรณสมบูรณแบบ 

 

01132337 การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ I (Business Analytics I)   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132231  

 การประยุกตโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจทางธุรกิจการ

วิเคราะหฐานขอมูลเพ่ือการใชประโยชนในกระบวนการทางธุรกิจ 

   

01132339 การวิเคราะหเชิงลึกทางธุรกิจ II (Business Analytics II)   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132337  

 เทคนิคการวิเคราะหสารสนเทศธุรกิจเชิงลึก การสืบคนขอมูลเชิงลึกทางธุรกิจ การประยุกต

สารสนเทศธุรกิจเพ่ือการวางแผนทางธุรกิจ 

 

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

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132142 หรือ 01453111  

 ความสําคัญของภาษีอากรตอการพัฒนาประเทศ หลักการปฏิบัติและวิธีจัดเก็บภาษีอากรท่ีดี  

ความรับผิดชอบทางภาษีอากรของบุคคลและธุรกิจตามประมวลรัษฎากร ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต      

และภาษีท่ีจัดเก็บโดยองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

 

01132344 สภาพแวดลอมทางกฎหมายคุมครองผูบริโภค     3 (3-0-6) 

 (Legal Environment on Consumer Protection)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132142 หรือ 01453111 

 กฎหมายธุรกิจวาดวยความรับผิดชอบของผูผลิต ผูจําหนายสินคาและบริการตอผูบริโภคสิทธิของ

ผูบริโภค การควบคุมการโฆษณา การควบคุมฉลากสินคา การควบคุมราคา การควบคุมมาตรฐานสินคา        

การปองกันการผูกขาด การสงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมทางธุรกิจ การคุมครองผูบริโภคสําหรับสินคา      

เฉพาะอยาง 

   

 

 

 

01132351 ธุรกิจระหวางประเทศ (International Business)    3 (3-0-6) 

 หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และภาพรวมของสภาพแวดลอมทางธุรกิจท่ีมีผลตอธุรกิจระหวาง

ประเทศ โดยเนนการศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรม ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ และการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
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01132361 การเจรจาตอรองทางธุรกิจ (Business Negotiation)    3 (3-0-6) 

 แนวคิดและทฤษฎี ท่ี เก่ียวของกับการเจรจาตอรองทางธุรกิจ ปจจัยในการเจรจาตอรอง

กระบวนการเจรจาตอรอง การวิเคราะหสถานการณ เพ่ือการวางแผนการเจรจาตอรอง การโนมนาวคูเจรจา

และกลวิธีในการเจรจาตอรองทางธุรกิจ แนวทางการเจรจาตอรองทางธุรกิจอยางมีจริยธรรม ใชกรณีศึกษา 

 

01132371 การจัดการองคความรูในธุรกิจ (Knowledge Management in Business) 3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111   

 ความหมายและความสําคัญของการจัดการองคความรู ขอมูล สารสนเทศ กระบวนการจัดการ

ความรู การสรางองคความรู มุมมองในดานเทคนิค มุมมองในดานองคการ มุมมองในดานการจัดการ           

การนําไปใช การประเมินผลความสําเร็จ และปจจัยสําคัญแหงความสําเร็จ 

 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134211 และ 01131211 หรือ 01132314 

กลยุทธและนโยบายทางธุรกิจ การวิเคราะหปญหาตางๆ ในทรรศนะของผูจัดการเพ่ือใชในการวางแผนการ

ดําเนินงานใหบรรลุถึงเปาหมายของธุรกิจ 

 

01132416 การจัดการการเปล่ียนแปลงเชิงบูรณาการ     3 (3-0-6) 

 (Integrative Approach in Change Management)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

 การจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใตบริบทท่ีมีพลวัต การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําสูกระบวนการ

จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาตามแนวทฤษฎี

ใหม        การพัฒนาอยางยั่งยืน แนวทางเชิงบูรณาการเพ่ือการสรางดุลยภาพขององคการในการตอบสนองตอ

กระแสโลกาภิวัตนและระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 

01132417 การจัดการเพ่ือความย่ังยืน (Sustainability Management)   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

 แนวคิดเรื่องความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการ    

ความเปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาองคการธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

01132421 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development)  3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222  

 แนวคิด หลักการ และสวนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร บทบาทของ

ผูจัดการดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
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01132422 การจัดการคาตอบแทน (Compensation Management)   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222 

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการจัดการคาตอบแทน โดยครอบคลุมเรื่องการสํารวจคาจาง

เงินเดือน การออกแบบโครงสรางคาตอบแทน และบริบททางกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

01132423 การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)  3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132222 

 กระบวนการการจัดการผลการปฏิบัติงานและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เกณฑการวัดผลการปฏิบัติงาน 

การวางแผนเทคนิคและการออกแบบแบบทดสอบเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานการวิเคราะหบุคลิกภาพและ

ทัศนคติโดยใชวิธีการเชิงปริมาณและจิตวิทยา ปญหาในการทดสอบและการจัดการผลการปฏิบัติงาน 

 

01132424 ภาวะผูนําในองคการธุรกิจ (Leadership in Business Organization) 3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

 บริบทของภาวะผูนําทางธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน การจัดการและภาวะผูนํา ผูนําตามแนวคิดแบบ

คลาสสิก อํานาจและอิทธิพล ผูนําแบบด้ังเดิม ผูนํารวมสมัย ผูนําเชิงกลยุทธแนวโนมภาวะผูนําในอนาคต       

การนําการเปลี่ยนแปลง และภาวะผูตาม 

   

01132431 การจัดการโดยเทคนิคจําลอง (Management Simulation Techniques) 3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132332 

 ทฤษฎีและเทคนิคเกมเบื้องตนของการจัดการโดยนําเทคนิคจําลองและเกมส เพ่ือมาใชแกปญหา

การจัดการธุรกิจตางๆ ทางการเงิน การตลาด การจัดการ และการผลิต มีการศึกษานอกสถานท่ี  

   

01132441 สภาพแวดลอมทางกฎหมายระหวางประเทศ     3 (3-0-6) 

 (International Legal Environment)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132142 หรือ 01453111 

 กฎหมายธุรกิจเก่ียวกับการซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ การสั่งสินคาเขา การสงสินคาออก      

พิธีการศุลกากร ภาษีศุลกากร การลงทุนระหวางประเทศ ตลาดเงินตราตางประเทศ การควบคุมการปริวรรต

เงินตรา การใหสินเชื่อการคาระหวางประเทศ การกูยืมเงินระหวางประเทศของภาคเอกชน ปญหาภาษีของ

ธุรกิจการเงินระหวางประเทศ 

 

01132442 สภาพแวดลอมกฎหมายทรัพยสินทางปญญา     3 (3-0-6) 

 (Legal Environment on Intellectual Property)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132142 หรือ 01453111 
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 กฎหมายธุรกิจวาดวยสิทธิบัตร เครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ การขอรับการคุมครองสิทธิ์การโอน

สิทธิ และการละเมิดสิทธิทรัพยสินในทางปญญา 

 

01132452 การบริหารเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Management)   3 (3-0-6) 

 สภาพแวดลอมในประเทศตางๆ มีผลตอการวางรูปแบบการบริหารธุรกิจอยางไร ลักษณะการ

บริหารธุรกิจในประเทศตางๆ โดยเปรียบเทียบ เพ่ือวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการบริหารในรูปแบบตางๆ 

 

01132453 การจัดการการคาระหวางประเทศ (International Trade Management) 3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111   

 หลักแนวความคิด วัตถุประสงค และวิธีดําเนินธุรกิจระหวางประเทศและในสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองของธุรกิจระหวางประเทศ การกําหนดโครงสรางองคการ การกําหนดนโยบายและ

แผนการดําเนินงานทางดานการเงิน การผลิต การตลาด การบุคคล และระบบขอมูล เพ่ือการบริหารธุรกิจ

ระหวางประเทศในสภาพแวดลอมนั้นๆ 

 

01132461 ความเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship)    3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

 ธรรมชาติของผูประกอบการ กระบวนการการประกอบการในบริบทตางๆ ประเด็นตางๆ           

ท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งกิจการใหม การสรางสรรคนวัตกรรม การพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการ 

 

01132462 การจัดการธุรกิจครอบครัว (Family Business Management)  3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

 กระบวนการการประกอบการอยางเปนระบบในบริบทของธุรกิจครอบครัว และการบูรณาการ

ความรูดานการจัดการภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสูธุรกิจครอบครัว 

 

01132463 กิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise)     3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

 การจัดการกิจการเพ่ือสังคม การสรางและประเมินโอกาสในการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม การ

สรางคุณคาทางสังคม และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 

 

 

01132471 การจัดการองคการเพ่ือการเรียนรู       3 (3-0-6) 

 (Management of Learning Organization)   

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 
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 ความหมายและความสําคัญขององคการเพ่ือการเรียนรู กระบวนการพัฒนาองคการเพ่ือการ

เรียนรู กระบวนการแสวงหาความรู การแบงปนความรู และการนําความรูไปประยุกตในการบริหารงาน 

ลักษณะเฉพาะท่ีบงชี้ระดับของการเปนองคการเพ่ือการเรียนรู คานิยมทางวัฒนธรรม คําม่ันของผูบริหาร และ

การใหอํานาจ การสื่อสาร การถายโอนองคความรูลักษณะเฉพาะของพนักงาน และการยกระดับผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

01132472 ระบบความจําขององคการ (Organization Memory Systems)  3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132371 

 ความสําคัญของระบบความจําขององคการ เทคโนโลยีสําหรับการจัดการระบบความจําองคการ

เพ่ือการพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ปจจัยท่ีเก่ียวของและการใชประโยชนจากระบบความจํา

องคการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

01132101 ผูประกอบการรุนใหม (Modern Entrepreneur)    3 (3-0-6) 

 แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน บทบาทและความสาคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม

องคประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพรอมสาหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะหความ

เปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 

 

01132490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 

 

01132491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจ       3 (3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Business)    

 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ ง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล 

การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

   

01132497 สัมมนา (Seminar)         1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจในระดับปริญญาตรี 

 

01132498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)       3 

 การศึกษาคนควาทางธุรกิจระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 
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สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (02747) 

02747111  อุตสาหกรรมการบิน            3(3-0-6) 

(Aviation Industry)  

 อุตสาหกรรมการบินเบื้องตน ประวัติศาสตรการบิน อุตสาหกรรมการบินท่ัวไป ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับอากาศยานพลศาสตร ภูมิศาสตรการบิน อากาศยาน ทาอากาศยาน สายการบิน ตารางการบิน 

บุคลากรการบิน การดําเนินงานบริการภาคพ้ืน การบริการบนเครื่องบิน การตลาดสายการบิน การขนสงสินคา

ทางอากาศ หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการขนสงทางอากาศ การบินระหวางประเทศ  

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 องคการและการจัดการในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Organization and Management in Aviation Business)  

ทฤษฎีองคการและการจัดการ การจัดองคการธุรกิจการบิน โครงสรางและการออกแบบองคการ 

พฤติกรรมองคการ วัฒนธรรมองคการและสภาพแวดลอมการทํางานในธุรกิจการบิน การทํางานเปนทีม ภาวะ

ผูนํา การสรางแรงจูงใจ  การติดตอสื่อสารในองคการ การจัดการความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลง 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 เศรษฐศาสตรเพ่ือธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Economics for Aviation Business)  

 แนวคิดและการประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรในธุรกิจการบิน อุปทานและอุปสงคทางการบิน การ

แขงขันของตลาด พฤติกรรมผูบริโภค ตนทุนการขนสงทางอากาศ การกําหนดราคา 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.  
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02747114 การส่ือสารระหวางวัฒนธรรมในธุรกิจการบิน        3(3-0-6) 

(Intercultural Communication in Aviation Business)  

 ทฤษฎีและแนวคิดดานวัฒนธรรม การสื่อสารขามวัฒนธรรม ความเขาใจและยกยองวัฒนธรรมตางๆ  

บนพ้ืนฐานความหลากหลายของมนุษย การมีปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม และการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวัน

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.  

 

02747211 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจการบิน        3(3-0-6) 

(Law and Professional Ethics in Aviation Business)  

อนุสัญญา กฎหมาย ระเบียบขอบังคับและขอตกลงตางๆ ทางการบินท้ังในระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาคและระดับระหวางประเทศท่ีมีผลตอการดําเนินการธุรกิจการบินและตอผูปฏิบัติหนาท่ีในธุรกิจการบิน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ ขอควรปฏิบัติในการทํางาน  

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)   

 แนวคิดดานนิรภัยการบิน องคกรและผูมีบทบาทเก่ียวกับกฎระเบียบดานนิรภัยการบิน ความแตกตาง

นิรภัยและความปลอดภัยดานการบิน รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุ มนุษยปจจัยในนิรภัยการบิน ระบบความ

ปลอดภัยดานการจราจรทางอากาศ อากาศยาน ทาอากาศยาน และสายการบิน เครื่องมือการจัดการดานความ

ปลอดภัย การจัดการทรัพยากรบุคคลดานการเดินอากาศ 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 ระบบสํารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร          3(2-2-5) 

(Reservation Systems and Ticketing)  

 ประวัติความเปนมาของระบบสํารองท่ีนั่งดวยคอมพิวเตอร ระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จ ระบบ

สํารองท่ีนั่ง การคํานวณคาโดยสาร การออกบัตรโดยสาร ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

History of computer reservation systems. Global distribution systems. Reservation 

systems. Fare quotation. Ticketing. Computer practical training required.   
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02747214 พฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจการบิน         3(3-0-6) 

(Consumer Behavior in Aviation Business)  

แนวคิดและทฤษฎีดานพฤติกรรมผูบริโภค การรับรู เรียนรู เจตคติ วิถีชีวิต บุคลิกภาพและกลุมอางอิง 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ แนวโนมพฤติกรรมผูบริโภคในธุรกิจการบิน 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)  

 แนวคิดการตลาดการบินเชิงพาณิชย สวนประสมทางการตลาด อุปสงคและอุปทาน พฤติกรรม

ผูบริโภคในธุรกิจสายการบิน กระบวนการตัดสินใจซ้ือ การแบงสวนตลาด การเลือกกลุมเปาหมาย การกําหนด

ตําแหนงทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาดการบิน พันธมิตรทางการบิน จริยธรรมในธุรกิจการบิน 

กรณีศึกษา 

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 การส่ือสารการตลาดในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Marketing Communication in Aviation Business)  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจการบิน ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสื่อสาร

การตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ กลยุทธ แนวโนมการตลาด

การบิน กรณีศึกษา 

Marketing communication concepts and theories in aviation business. Influencing factors toward 

marketing communication planning. Integrated marketing communication. Strategies. Aviation marketing 

trends. Case study. 

  

02747243 การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการบิน         3(3-0-6) 

(Human Resource Management in Aviation Business)  

แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการบิน การวางแผนกําลังคน การสรรหา 

การคัดเลือก การจัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการคาตอบแทน การวางแผนเพ่ือการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาสายอาชีพ แนวโนมการพัฒนาทรัพยากร
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มนุษยในธุรกิจการบิน  แรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจการ

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 การจัดการงานสํานักงานเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ        3(3-0-6) 

(Office Management for Service Industry)  

 ลักษณะงานสํานักงาน ตําแหนงงาน ระบบในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ ระบบจัดเก็บขอมูลและ

การจัดเก็บเอกสาร การติดตอสื่อสาร การวางแผน การจัดองคกร การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร

ทรัพยากรในสํานักงาน  

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.  

 

02747251 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับธุรกิจสายการบิน        3(3-0-6) 

(Communicative English for Airline Business)   

คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในสายการบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การอาน และ

การเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสถานการณตาง ๆ ท่ัวไปในธุรกิจ

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 การดําเนินงานบริการภาคพ้ืน          3(2-2-5) 

(Ground Service Operations)  

 ลักษณะของงานบริการภาคพ้ืน ณ ทาอากาศยาน พิธีการและงานบริการผูโดยสารขาเขา ผูโดยสาร

ผานและผูโดยสารเปลี่ยนเครื่อง พิธีการและงานบริการผูโดยสารขาออก ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือเดินทาง 

ประเภทและการดูแลผูโดยสารพิเศษ การบริการในหองรับรองพิเศษ การใหบริการ ณ ประตูทางออกข้ึนเครื่อง 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ปญหาและแนวทางแกไขสําหรับงานบริการภาคพ้ืน กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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 
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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 บุคลากรผูปฏิบัติหนาท่ีบนเครื่องบิน ความรูเก่ียวกับเครื่องบิน 

ความปลอดภัยบนเครื่องบิน อุปกรณและข้ันตอนปฏิบัติกรณีเหตุฉุกเฉิน เวชศาสตรการบิน  หนวยงานและ

องคกรท่ีเก่ียวของ ความรูและทักษะในงานบริการบนเครื่องบิน ข้ันตอนการเตรียมการบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม การจัดการอาหารและเครื่องดื่มตามเสนทางการบิน การบริการสําหรับผูโดยสารพิเศษ ระบบความ

บันเทิงบนเครื่องบิน ปญหาและแนวทางแกไขการบริการบนเครื่องบิน  กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใน

หองปฏิบัติการจําลองการบริการบนเครื่องบิน  

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.  

 

02747341     การจัดการครัวการบิน            3(3-0-6) 

(Flight Catering Management)  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับครัวการบิน อุตสาหกรรมครัวการบิน พฤติกรรมผูโดยสาร ลักษณะการ

ใหบริการอาหารและเครื่องด่ืมของสายการบิน อาหารพิเศษ การจัดรายการอาหารและกลยุทธดานผลิตภัณฑ 

การจัดการโซอุปทานครัวการบิน การปฏิบัติงานดานครัวการบิน สิ่งอํานวยความสะดวกในการผลิต การบรรจุ

และการขนสง การบริการและการจัดเก็บบนเครื่องบิน หลักการประกันคุณภาพ อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยสําหรับครัวการบิน มาตรฐานและองคการท่ีเก่ียวของ 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.  
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02747342 การจัดการขนสงสินคาทางอากาศ           3(3-0-6) 

(Air Cargo Management)  

แนวคิดเก่ียวกับการขนสงทางอากาศ ประเภทของการขนสงทางอากาศ ธุรกิจการขนสงสินคาทาง

อากาศ การจัดแบงประเภทของสินคา การจัดการคลังสินคา เทคโนโลยีสําหรับการจัดการคลังสินคา พิธีการ 

ขอบังคับและกฎหมาย บทบาทของรัฐและนโยบายระหวางประเทศตอธุรกิจการขนสงสินคาทางอากาศ 

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)  

 ธุรกิจสายการบินเบื้องตน การขนสงผูโดยสารและการขนสงสินคา เศรษฐศาสตรการบิน อุปสงคและ

อุปทาน การแขงขันของสายการบิน การวางแผนฝูงบิน การวางแผนเสนทางบินและเครือขาย การกําหนดราคา 

การจัดการผลตอบแทนและรายได การจัดการตนทุนดําเนินงาน 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.  

 

02747344 การจัดการทาอากาศยาน           3(3-0-6) 

(Airport Management)  

ทาอากาศยานและระบบทาอากาศยาน องคกรและการดําเนินการทาอากาศยาน ประวัติและกฎหมาย

เก่ียวกับทาอากาศยาน องคประกอบทาอากาศยาน การจัดการและดําเนินการทาอากาศยาน ความปลอดภัยทา

อากาศยาน การจัดการดานการเงินทาอากาศยาน การจัดการความสามารถในการรองรับของทาอากาศยานและความ

ลาชาของเท่ียวบิน การจดัการทาอากาศยานในอนาคต 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. 
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02747345 การจัดการงานบริการภาคพ้ืนสวนอากาศยาน        3(3-0-6) 

(Aircraft Ground Handling)  

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการงานบริการภาคพ้ืนสวนอากาศยานทาอากาศยาน ความปลอดภัย

ดานการบิน การบริการลานจอด งานอํานวยการบิน การบริการผูโดยสารและลูกเรือ การสื่อสารการจราจร

ภาคพ้ืนดิน การจัดการสินคาและสัมภาระ เทคโนโลยีและอุปกรณดานงานบริการภาคพ้ืนสวนอากาศยาน การ

จัดการความเสี่ยง มาตรฐานระหวางประเทศ องคกร และกฎระเบียบดานการบิน 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)  

ความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ เทคโนโลยีและวิศวกรรม

ความปลอดภัยเบื้องตน อัคคีภัยและการปองกัน การวิเคราะหและปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการย

ศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องตน การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุในการทํางาน 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 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจการบิน        (3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management in Aviation Business)  

 โลจิสติกสและระบบการขนสงทางอากาศ โลจิสติกสการทองเท่ียว โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน การ

ผลิตและการจัดซ้ือ เทคโนโลยีและสารสนเทศโลจิสติกส โครงสรางการขนสงและการดําเนินงาน สินคาคงคลัง 

คลังสินคา การบรรจุหีบหอและการจัดการสินคา หวงโซอุปทานสากล การวางแผนการดําเนินงานและการออกแบบ

เครือขาย ความเสี่ยงดานโซอุปทาน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน 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 

supply chain. Network design and operation planning. Supply chain risk. Environmental impact and 

sustainability. Case Study.     
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02747351 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการบริการภาคพ้ืน        3(3-0-6) 

(Communicative English for Ground Services)  

คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในงานบริการภาคพ้ืนสายการบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การ

อาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสมในงานบริการภาคพ้ืน ดานการ

บริการผูโดยสารภาคพ้ืน การสํารองท่ีนั่งและออกบัตรโดยสาร การบริการดานสัมภาระ การขนสงสินคา ครัวการบิน 

และการบริการสําหรับอากาศยาน  

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการบริการบนเครื่องบิน      3(3-0-6) 

Communicative English for In-flight Services)  

 คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในการบริการบนเครื่องบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การอาน 

และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม ในการตอนรับผูโดยสาร การประกาศ

แจงขอมูลแกผูโดยสารบนเครื่องบิน การสื่อสารระหวางลูกเรือ และการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม  

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการสํารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสาร      3(3-0-6) 

(Communicative English for Reservation and Ticketing)  

 คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในสํารองท่ีนั่งและการออกบัตรโดยสารสายการบิน เนนฝกฝนทักษะการ

ฟง การพูด การอาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เชน การสื่อสาร

ทางโทรศัพท การแจงขอมูลแกผูโดยสาร  

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.  
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02747354 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการจัดการครัวการบิน       3(3-0-6) 

(Communicative English for Flight Catering Management)  

คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในการจัดการครัวการบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การอาน และ

การเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เชน ลักษณะการใหบริการอาหารและ

เครื่องดื่มของสายการบิน การปฏิบัติงานดานครัวการบิน สิ่งของอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน การสื่อสารกับสาย

การบินลูกคา เอกสารท่ีเก่ียวของ  

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 

food and beverage service characteristics, Flight catering operation, airline amenities, airline customer 

communication. Related documents. 

  

02747355 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับการขนสงสินคาทางอากาศ      3(3-0-6) 

(Communicative English for Air Cargo)  

 คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในการขนสงสินคาทางอากาศ เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การอาน และการ

เขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เชน เอกสารดานการสงสินคาทางอากาศ การสื่อสารทาง

โทรศัพท การแจงขอมูลแกลูกคา  

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 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบิน       3(3-0-6) 

(Communicative English for Career Preparation in Airline Business)  

คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชสําหรับการเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบิน เนนฝกฝนทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เชน การอาน

ประกาศรับสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน การเขียนจดหมาย สมัครงาน การเขียนประวัติยอ การสัมภาษณและการนําเสนอ

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. 
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02747390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา          1(1-0-2) 

(Cooperative Education Preparation)  

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐานและ

เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ 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. 

  

02747391 การเตรียมความพรอมดานอาชีพในธุรกิจการบิน         2(1-2-3) 

(Career Preparation in Aviation Business)  

 การเตรียมความสําหรับความเปนมืออาชีพดานการบิน คุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคลากรดานการบิน 

ความรูและทักษะในสายงาน บุคลิกภาพและเจตคติตอวิชาชีพ การพัฒนาทักษะระหวางบุคคล การทํางานเปนทีม ภาวะ

ผูนํา การทํางานทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

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 การจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Strategic Management in Aviation Business)  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหเชิงกลยุทธ การวางแผน การนํากลยุทธไป

ปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลกลยุทธในธุรกิจการบิน รูปแบบการแขงขันในธุรกิจการบิน รูปแบบธุรกิจ

ของสายการบิน กลยุทธสายการบิน กลยุทธดานประสิทธิภาพตนทุน กลยุทธดานความเปนเลิศทางการบริการ 

กลยุทธดานเครือขายสายการบิน กลยุทธทาอากาศยาน กลยุทธและการพัฒนาการขนสงสินคา ผลกระทบดาน

กลยทุธของ ทาอากาศยานและสายการบิน 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.  
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02747442 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Service Quality Management in Aviation Business)  

 แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจการบิน ลักษณะเฉพาะของการบริการใน

ธุรกิจการบิน คุณภาพบริการ คุณคาและความพึงพอใจของลูกคา การจัดการลูกคาสัมพันธ ขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันของคุณภาพบริการ แนวทางการสงเสริมคุณภาพบริการ การติดตามและการวัดคุณภาพบริการ 

การจัดการความลมเหลวของงานบริการ การจัดการและการตลาดความสัมพันธภายในและภายนอกองคการ  

ประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในคุณภาพบริการ เทคโนโลยีและผลกระทบท่ีมีตอคุณภาพบริการ 

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.     

  

02747443 นวัตกรรมและการออกแบบบริการในธุรกิจการบิน        3(3-0-6) 

(Innovation and Services Design in Aviation Business)   

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบิน นวัตกรรมดานอากาศยาน ทาอากาศยาน และนวัตกรรมดานการ

บริการ แนวโนมธุรกิจการบิน กรณีศึกษา 

Aviation technology and innovation.  Innovation of aircraft, airport and services.  

Aviation business trends. Case study. 

  

02747451 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสําหรับงานอาชีพในธุรกิจการบิน             3(3-0-6) 

(Communicative English for Professional Purposes in Aviation Business)  

 คําศัพท สํานวน และศัพทเทคนิคท่ีใชในธุรกิจการบิน เนนฝกฝนทักษะการฟง การพูด การอาน และ

การเขียน รวมไปถึงการใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานการจัดการธุรกิจการบิน

ดานตาง ๆ เชน งานฝายการตลาด งานฝายขาย งานฝายทรัพยากรบุคคล 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.  
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02747490 สหกิจศึกษา         6 

(Cooporative Education)  

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํารายงาน และการ

นําเสนอ 

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

including report writing and presentation. 

  

02747491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจการบิน          3(3-0-6) 

(Basic Research Methods in Aviation Business)  

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจการบิน การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค

และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติ

สําหรับการวิจัย 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 หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in aviation business at the bachelor’s degree level. Topics are subject 

to change each semester.  

 

02747497 สัมมนา              1 

(Seminar)  

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจการบินในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in aviation business 

management at the bachelor’s degree level. 

  

02747498 ปญหาพิเศษ             3 

(Special Problems)  

 การศึกษาคนควาทางธุรกิจการบิน ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in aviation business at the bachelor’s degree level and complied 

into a written report. 
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สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเท่ียว (03763) 
 

03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourism Business)  

ผลของโลกาภิวัฒนท่ีมีตอธุรกิจการทองเท่ียว ประเภท และโครงสรางของธุรกิจการทองเท่ียว 

พฤติกรรมนักทองเท่ียว อุปสงค และอุปทาน นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาการทองเท่ียว การวิจัยดาน

การทองเท่ียว แนวโนมของธุรกิจการทองเท่ียว 

Impact of globalization on the tourism industry. Types and structures of tourism 

business. Tourist behavior. Demand and supply. Policies, planning and development of 

tourism. Tourism research. Trends of tourism business. 
 

03763212 พฤติกรรมนักทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourist Behavior)  

การวิเคราะหพฤติกรรมนักทองเท่ียว ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ 

รูปแบบพฤติกรรมนักทองเท่ียว ตลาดนักทองเท่ียว และแนวโนม 

Analysis of tourist behavior. Internal and external factors effecting decision-making 

process. Patterns of tourist behavior. Tourist market and trends. 
 

03763213 ระบบการขนสงในการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Transportation Systems in Tourism)  

      แนวคิด และความเขาใจเก่ียวกับระบบการขนสงในการทองเท่ียว ลักษณะและรูปแบบของระบบการ

คมนาคมขนสงในการทองเท่ียว เสนทางคมนาคมขนสงประเภทตางๆ ระบบการคํานวณคาโดยสาร การจัดการ

ขนสงเพ่ือการทองเท่ียว การพัฒนารูปแบบการขนสงเพ่ือดึงดูดนักทองเท่ียว แนวโนมและโอกาสในการพัฒนา

ระบบการขนสงทางการทองเท่ียวสูสากล 

Concepts and understanding about transportation systems in tourism. Characteristics 

and types of transportation systems in tourism. Various transportation routes. Fare calculating 

systems. Transportation management for tourism. Transport model development to attract 

tourists. Trends and opportunities in developing transport systems to international tourism. 
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03763214 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว          3(3-0-6) 

 (Personality Development for Service in Hotel and Tourism 

Business) 

 

ทฤษฎี แนวคิด และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับการบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว การแตง

กาย การติดตอสื่อสาร การตอนรับ อิริยาบถ มารยาทตางๆ และการพัฒนาอารมณเพ่ือการใหบริการท่ีเปนเลิศ 

การสรางความพึงพอใจและความประทับใจตอลูกคา และการจัดการขอรองเรียนของลูกคาท่ีเกิดข้ึนในงาน

บริการ 

  Theories, concepts, and methods of personality development for service in hotel and 

tourism business. Attires, communications, greetings, manners, courtesies, and emotional 

development for excellent service. Creating customer satisfaction and impression and 

managing customer complaint in service tasks. 
 

03763222 บุคลากรสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                    3(3-0-6) 

 (Human Relations in Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

สภาพแวดลอมของการจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจโรงแรม และทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรมนุษย 

การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม และการพัฒนาอาชีพ ผลตอบแทน การสรางแรงจูงใจ และ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการทรัพยากรมนุษย แรงงานสัมพันธ การสราง

ทีม และการควบคุม  

Environment of human resource management in hotel and tourism industry. Human 

resources management. Planning, recruiting, selection, training, and career development. 

Compensation, motivation, and performance appraisal. Information technology in human 

resource management. Labor relations. Team building and control. 
 

03763243 การจัดการธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 

 (Airline Business Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

องคประกอบของอุตสาหกรรมการบิน ภูมิศาสตรการบิน สิทธิทางการบิน สายการบิน และเครือขายการ

บิน ระบบการสํารองท่ีนั่ง และจําหนายบัตรโดยสาร การบริการผูโดยสาร ระเบียบพิธีเขาออกระหวางประเทศ 

ระเบียบพิธีศุลกากร การขนสงสินคาทางอากาศ การตลาด การจัดการงานบุคคล แนวโนมในอุตสาหกรรมการ

บิน 

Airline industry components. International air geography. Freedoms of the air. Airlines and 

network. Reservation ticketing system. Passenger services. Immigration and customs clearance.   

Air cargo.    Marketing.   Personnel management.   Trends in airline industry. 
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03763252 การจดัการงานบริการสวนหนา 3(3-0-6) 

 (Front Office Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการหองพัก ระบบการสํารองหองพัก การจัดสรรหองพัก อัตราคาหองพัก การ

ตอนรับ การลงทะเบียน การบริการดานสัมภาระ เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร การชําระเงิน การ

ประสานงานกับแผนกตางๆ การจัดการดานความปลอดภัย การสรางมาตรฐาน และการจัดการคุณภาพของงาน

บริการสวนหนา 

Concepts of room management. Reservation systems. Room assignment. Room rates. 

Reception. Registration. Luggage handling service. Information technology in communication. 

Payment. Coordination with other departments. Safety and security management. 

Standardization and quality management in front office. 
 

03763253 การจัดการงานแมบาน 3(3-0-6) 

 (Housekeeping Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

การออกแบบ และจัดองคการในโครงสรางของงานสวนแมบาน ลักษณะของบุคลากรผูปฏิบัติงานท่ีมี

ประสิทธิผล การพัฒนาทักษะ และพฤติกรรมของบุคลากร การจัดการสินคาคงคลัง และเครื่องมือ การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย และการควบคุมการดําเนินการ 

Designing and organizing housekeeping structures. Characteristics of efficient staff. 

Development of housekeeper skills and behavior. Management of inventory and equipment. 

Human resource management and operational control. 
 

03763254 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

 (Food and Beverage Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน: 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการดานอาหาร และเครื่องดื่ม ความคาดหวังของลูกคา การดําเนินงาน และการ

ควบคุมคุณภาพ การตลาด การเงิน การจัดการดานอาหาร และเครื่องดื่มในธุรกิจ และองคกรตางๆ กรณีศึกษา 

Concepts of food and beverage management. Customer expectation. Quality operations 

and control. Marketing. Financial. Food and beverage management in businesses and 

organizations. 

 Case studies. 
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03763271 การจัดการอาหารทองถิ่นและนานาชาติ 3(3-0-6) 

 (Local and International Cuisine Management)  

ความหมายของอาหารทองถ่ินและอาหารนานาชาติ ระบบอาหาร แนวคิดการจัดการดานการอาหารทองถ่ินและ

นานาชาติในธุรกิจบริการและการทองเท่ียว การจัดการขยะและของเสียท่ีเกิดจากการดําเนินการ  สุขอนามัยใน

การประกอบอาหารและการบริการอาหาร มาตรฐานอาหารและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  การพัฒนารายการ

อาหารเพ่ือเพ่ิมมูลคาและสุนทรียภาพในการรับประทานอาหาร  การพัฒนาชุมชนดวยอาหาร การศึกษานอก

สถานท่ี 

         Meaning of local and international cuisine. Food system. Concept of managing the 

local and international food in service business and tourism. Garbage and waste management 

resulting from the operation. Cooking hygiene and food service. Food standards and relevant 

regulations. Menu development to add value and aesthetic in eating. Community 

development through food. Field trip required. 
 

03763315 จริยศาสตรในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Ethics in Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ(Organization and Management)  

หลักจริยศาสตรในธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม การใชหลักจริยศาสตรประกอบการตัดสินใจ การ

นําหลักจริยศาสตรมาใชในอุตสาหกรรมโรงแรม และทองเท่ียวอยางมีประสิทธิผล 

Principles of ethics in business and social responsibilities. Use of ethics in decision-

making. Effectiveness of ethics implementation in hotel and tourism industry. 
 

03763316 การเรียนรูขามวัฒนธรรมเพ่ือการจัดการการทองเท่ียวในอาเซียน 3(3-0-6) 

 (Cross-cultural Learning for Tourism Management in ASEAN)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business)  

วิวัฒนาการและความสําคัญของการจัดตั้งกลุมอาเซียน ลักษณะเฉพาะทางกายภาพ ประชากรศาสตร 

ประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรมของแตละประเทศในประชาคมอาเซียน ความสัมพันธระหวาง

ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกและการจัดการการทองเท่ียวแนวโนมความรวมมือระหวาง

สมาชิกอาเซียนและโลก 

Evolution and significance of ASEAN establishment. Physical, demographical, historical, art, 

and cultural characteristics of individual countries in the ASEAN community. Relationships 

between cultural characteristics of country members and tourism management. Collaborative 

trends between ASEAN members and the world. 
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03763323 การจัดการทางการตลาดในธรุกิจโรงแรมและทองเท่ียว                     3(3-0-6) 

 (Marketing Management for Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03758111 หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

แนวคิดดานการจัดการการตลาดสําหรับธุรกิจโรงแรม และทองเท่ียว การวางแผน      กลยุทธการตลาด 

การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศการตลาด การวัดอุปสงคของตลาดบริการ การพัฒนา

กลยุทธการตลาด โปรแกรมทางการตลาด การจัดองคการ การประเมินผล และการควบคุมกิจกรรมทางการ

ตลาด การวิเคราะหปญหาทางตลาด และกรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรม และบริการ 

Concept of marketing management for hotel and tourism business, planning marketing 

strategies, analyzing marketing opportunity. Management of marketing information, 

measurement of service market demand, developing in marketing strategies, marketing 

program organizing, evaluating, and controlling marketing activities. Analysis of marketing 

problems and case studies on hotel and tourism business. 
 

03763324 การจัดการคุณภาพบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Service Quality Management in Hotel and Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business) 

ความหมายของการบริการ ระบบการสงมอบบริการ แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการคุณภาพการบริการ 

การประเมินผลและการวัดผลของการบริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

       Meaning of service. Service delivery systems. Concepts and theories of service quality 

management. Evaluation and measurement of service and service quality improvement in 

hotel and tourism business. 
 

03763332 การจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร 3(3-0-6) 

 (Agro Tourism Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

ความหมาย และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงเกษตร ประเภทของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การ

จัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรกับการทองเท่ียว การพัฒนารูปแบบการทองเท่ียวเชิง

เกษตรเพื ่อดึงดูดนักทองเที ่ยว แนวทางในการพัฒนาการทองเที ่ยวเชิงเกษตรอยางยั ่งยืนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กลยุทธในการสราง

นวัตกรรมทางดานการเกษตรสูระดับโลก  

   Meaning and forms of agro tourism. Types of agro tourism attractions. Agro tourism 

management. Agricultural products and tourism. Development of agro tourism models to attract 

tourists. Guideline in developing sustainable agro tourism according to the philosophy of sufficient 

economy by His Majesty the King. Strategy in creating global agricultural innovation. 
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03763333 นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Recreation for Tourism)  

ความหมายของนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการ

ทองเท่ียว ทักษะและจิตวิทยาการเปนผูนํา การประยุกตและการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชในการทองเท่ียว

รูปแบบตาง ๆ วิธีสังเกตพฤติกรรมและการตอบสนองตอกิจกรรมของนักทองเท่ียว การฝกเปนผูนํากิจกรรม

นันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว 

       Meanings of recreation for tourism. Types and forms of recreation activities for tourism. 

Skills and psychology of leadership. Application and use of recreation activities for various 

forms of tourism. Observation of tourist behaviors and responses to the tourist activities. 

Leadership training of recreation activities for tourism. 
 

03763334 การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 3(3-0-6) 

 (Health Tourism)  

แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แหลงทองเท่ียวจุดหมายปลายทาง

และพฤติกรรมของนักทองเท่ียว ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ธุรกิจการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพ แนวโนมการตลาดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในระดับชาติและระดับนานาชาต ิ

       Concepts, meaning, types and forms of health tourism. Tourism attractions, tourist 

destinations and behaviors. Health products and health tourism activities. Business of health 

tourism. Trends of health tourism market in national and international levels. 
 

03763335 การจัดการทองเท่ียวเชิงกีฬา 3(3-0-6) 

 (Sport Tourism Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงกีฬา ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวกับการกีฬา 

แหลงทองเท่ียวเชิงกีฬา การจัดการดานการตลาดสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวเชิงกีฬา การบริหารเชิงกลยุทธ

สําหรับการทองเท่ียวเชิงกีฬา แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงกีฬาอยางยั่งยืนในประเทศไทย 

       Meaning, types and forms of sport tourism. Relationship between tourism and sports. 

Sport tourism attractions. Marketing management for sport tourism business. Strategic 

management for sport tourism. Guidelines in developing sustainable sport tourism in Thailand. 
 

03763338 การทองเท่ียวเฉพาะกลุม 3(3-0-6) 

 (Niche Tourism)  

ลักษณะและประเภทของการทองเท่ียวเฉพาะกลุม ผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมทองเท่ียวการตลาดเพ่ือ

การทองเท่ียวเฉพาะกลุม การวางแผนและการดําเนินงานดานการทองเท่ียวเฉพาะกลุม กรณีศึกษาและแนวโนม 
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Characteristics and types of niche tourism. Stakeholders in tourism industry. Marketing for 

niche tourism. Planning and operation study in niche tourism. Case studies and trends. 
 

03763341 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจนําเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Management and Operations in Tourism Business)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ 

 (Principles of Production and Operations) 

พัฒนาการของธุรกิจนําเท่ียว โครงสรางองคกรธุรกิจนําเท่ียว การจัดตั้ง การดําเนินงาน ระบบการสํารอง 

เทคนิคในการเขียนรายการนําเท่ียว การคิดตนทุน และการกําหนดราคาขาย การตลาด และการเงินของธุรกิจ

นําเท่ียว และการฝกปฏิบัติ 

Development of tour business. Organization structure of tour business. Establishment, 

operations, reservation system. Itinerary writing techniques. Costing and pricing. Marketing and 

financing in tour business and practical training. 
 

03763342 มัคคุเทศก 3(3-0-6) 

 (Tour Guide)  

บทบาท ความรับผิดชอบ และลักษณะเฉพาะของมัคคุเทศก ระเบียบวิธีการเขาออกราชอาณาจักร 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับมัคคุเทศก การศึกษานอกสถานท่ี 

Roles, responsibilities and quality specification of a tour guide. Immigration process and 

regulations. Laws concerning the tour guide. Field trip required. 
 

03763344 การจัดการธุรกิจกอลฟ 3(3-0-6) 

 (Golf Business Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจดัการ (Organization and Management)  

แนวคิด และความสัมพันธของการจัดการกอลฟในอุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรมและการทองเท่ียว 

รูปแบบของการจัดการธุรกิจกอลฟ การดําเนินงานและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในสโมสรกอลฟ การจัดการ

ทัวรกอลฟ บุคลากรดานกอลฟและนักกอลฟมืออาชีพ บทบาทของสมาคมกอลฟในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

     Concepts and relationships of golf management in the service industry, hotel and 

tourism. Forms of golf business management. Operations and facilities in the golf business. 

Golf tours management. Golf staff and professional golfer. Roles of golf association in tourism 

industry. 
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03763345 การจัดการธุรกิจเรือสําราญ 3(3-0-6) 

 (Cruise Business Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

พัฒนาการของธุรกิจเรือสําราญ รูปรางลักษณะของเรือ องคประกอบ และธุรกิจท่ีเก่ียวของ เสนทาง

เดินเรือ งานบริการสวนตางๆบนเรือ การวางแผน และการตลาด            การจัดการบุคลากร และกฎหมายท่ี

เก่ียวของ 

Development of cruise business. Structure of ships. Components and related business. 

Cruising routes. Functional divisions on the cruise. Planning and marketing. Personnel 

management and related laws. 
 

03763346 การจัดการธุรกิจแสดงสินคาและนิทรรศการ 3(3-0-6) 

 (Trade Fair and Exposition Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

ประเภทของธุรกิจการแสดงสินคา องคประกอบของธุรกิจ การวิเคราะหลูกคา การจัดแสดงสินคา และการ

ออกแบบพ้ืนท่ีแสดงสินคา อุปกรณ และเทคโนโลยี การกําหนดราคา และการขายพ้ืนท่ี การบริหารจัดการ

ภายในงาน การประเมินผลการจัดงาน กฎระเบียบพิธีทางศุลกากร หนวยงานของรัฐ และองคกรท่ีเก่ียวของ 

แนวโนมอุตสาหกรรม 

Types of trade fair. Business components. Customer analysis. Booth display and design. 

Equipment and technology. Pricing and selling. On-site management. Post evaluation. 

Customs clearance. Government and related organizations. Industrial trends. 
 

03763347 การจัดการการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล  3(3-0-6) 

 (Incentive Travel Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business) และ 

                          03763212 พฤติกรรมนักทองเท่ียว (Tourist Behavior) 

ลักษณะ และประเภทของการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล แรงจูงใจในการใหรางวัล ผู ท่ี มีบทบาทใน

อุตสาหกรรม การวิเคราะหลูกคา การกําหนดแนวคิดของงาน การเลือกสถานท่ีจัดงาน การควบคุมงบประมาณ 

การวางแผนดานการตลาด และแนวโนมของธุรกิจ 

Characteristics and types of incentive travel.  Reward  motivation.  Key players in the 

industry. Customer analysis, Theme creating, Site selection. Budgeting controlling. Marketing 

plan and trends. 
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03763351 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) 

 (Management and Operations in Hotel Business)  

พัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภท และแนวคิดการจัดการโรงแรม โครงสรางการจัดการ ระบบ 

และการดําเนินการ งานสวนหนา การเตรียม และการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม งานแมบาน บัญชี และการ

ควบคุม แนวโนมของอุตสาหกรรมโรงแรม 

Development of hotel industry. Types and concept of hotel management. Management 

structure. Systems and operations. Front office. Food and beverage preparation and service. 

Housekeeping. Accounting and control. Trends in hotel industry.  
 

03763355 การจัดการงานจัดเล้ียง 3(3-0-6) 

 (Catering Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

วิวัฒนาการงานจัดเลี้ยง ประเภท และรูปแบบการจัดงาน การออกแบบรายการอาหาร และเครื่องด่ืม การ

คํานวณปริมาณอาหารการควบคุมความสะอาด และความปลอดภัย การออกแบบตกแตงสถานท่ี และรูปแบบ

การจัดงาน การขาย และการรับจอง การจัดการตนทุน การวางแผนกําลังคน 

Evolution of banqueting. Types of catering. Menu design. Food quantity estimate. Food 

safety and sanitation control. Site decoration and theme design. Selling and booking. Cost 

management. Manpower planning.  
 

03763356                           การจัดการดานบารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6) 

 (Bar and Beverage Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับการบริการเครื่องด่ืม การออกแบบ และการจัดบาร อุปกรณ การจัดซ้ือ การจัดการสินคา

คงคลัง การเก็บรักษา การผลิต การบริการ และการตลาด 

Concepts of beverage service. Bar design and set up. Equipment. Purchasing, inventory 

management, storage, production, service, and marketing. 
 

03763357 การจัดการภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Restaurant Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดดานการจัดการธุรกิจภัตตาคาร การกําหนดตลาดเปาหมาย การพัฒนาแผนธุรกิจ การวิเคราะห

ทําเลท่ีตั้ง การดําเนินการธุรกิจ การออกแบบ และการตกแตง การกําหนดรายการอาหาร และราคา การควบคุม

ตนทุน และการจัดการสินคาคงคลัง การจัดการทรัพยากรมนุษย และแนวโนมอุตสาหกรรมภัตตาคาร 

Concepts of restaurant management. Determination of target market. Developing 

business plan. Location analysis. Business operations. Design and decoration. Pricing and 
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menu setting. Cost control and inventory management. Human resource management and 

restaurant industry trends. 
 

03763361 การออกแบบและจดัวางในภัตตาคาร 3(3-0-6) 

 (Design and Layout in Restaurant)  

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763351 การจัดการและการดําเนินการในธุรกิจโรงแรม 

(Management and Operations in Hotel Business) 

       แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบและจัดวางในภัตตาคาร การวางแผนการออกแบบและการจัดวาง การ

วิเคราะหพ้ืนท่ีวางในการจัดวางในภัตตาคาร การจัดวางเครื่องมือและอุปกรณในภัตตาคาร  แนวโนมของการ

ออกแบบและจัดวางอุปกรณ ความคาดหวังและความพอใจของลูกคาท่ีมีตอการออกแบบและจัดวาง การ

บํารุงรักษาและการจัดการการประหยัดพลังงาน การควบคุมราคาการออกแบบและการจัดวาง  

       Concepts of design and layout in restaurant. Planning of design and layout. Space 

analysis in restaurant layout. Layout of tools and equipments in the restaurant. Trend of 

restaurant design and layout of tools. Customer expectation and satisfaction with the design 

and layout. Maintaining equipments and energy saving management. Cost control of design 

and layout.  
 

03763362 การวางแผนรายการอาหาร 3(3-0-6) 

 (Menu Planning)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03758111หลักการตลาด (Principles of Marketing) 

พฤติกรรมของลูกคา การประเมินตนทุน การกําหนดราคาอาหาร และเครื่องดื่ม การออกแบบใบรายการ

อาหาร และเครื่องดื่ม 

        Customer behavior. Cost estimation. Pricing food and beverages. Menu setting and 

design. 
 

03763363 การเลือกและการจัดเตรียมอาหาร 3(3-0-6) 

 (Food Selection and Preparation)  

หลักโภชนาการ หลักความปลอดภัย และการปองกันในการจัดเตรียม และประกอบอาหาร การวางแผนจัด

รายการอาหาร และการบริการ ประเภท และชนิดของอาหาร 

Food nutrition. Safety and prevention in food preparation and combination. Menu 

planning and service. 
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03763372 การทองเท่ียวเชิงผจญภัย 3(3-0-6) 

 (Adventure Tourism)  

ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการทองเท่ียวเชิงผจญภัย แหลงทองเท่ียวเชิงผจญภัยในประเทศ

ไทย การเดินปา การใชชีวิตในปา การสองสัตว และการใชเข็มทิศ ธุรกิจการทองเท่ียวเชิงผจญภัย การเปนผูนํา

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงผจญภัย ความรูและทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับกิจกรรมการ

ทองเท่ียวเชิงผจญภัย แนวทางการปองกันและรักษาความปลอดภัยในการทองเท่ียวเชิงผจญภัย การอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวโนมการทองเท่ียวเชิงผจญภัย การศึกษานอกสถานท่ี 

 Meaning, types, and forms of adventure tourism. Adventure tourism attractions in 

Thailand. Trekking, living in the forest, shedding animals and using a compass. The adventure 

tourism business. Leadership in adventure tourism activities. Knowledge and skills in using 

tools and equipments for adventure tourism activities. Guidelines for prevention and security 

in adventure tourism. Conservation of nature and environment. Adventure tourism trends. 

Field trip required. 
 

03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม 3(3-0-6) 

 (Festivals and Special Events Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

 การวางแผน การออกแบบและการพัฒนา การประสานงาน และการตลาด ข้ันตอนการจัดงานเทศกาล

และงานมหกรรมทองถ่ิน การประเมินผลการจัดงานเทศกาลและงานมหกรรม 

Planning, designing and developing, coordinating, and marketing. Staging of local events 

and festivals. Evaluation of festivals and special events.  
 

03763374 การจัดการพิพิธภัณฑ  3(3-0-6) 

 (Museum Management)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management)  

ความสําคัญ แนวคิด และประเภทของพิพิธภัณฑ จริยธรรมในการจัดการพิพิธภัณฑ ข้ันตอนและ

กระบวนการในการจัดการพิพิธภัณฑ เทคนิคการจัดแสดง การสื่อความหมายและการใหความรู การดูแลรักษา

ผลงานในพิพิธภัณฑ พฤติกรรมของผูเขาชมพิพิธภัณฑ การจัดเหตุการณพิเศษ กิจกรรม และสิ่งอํานวยความ

สะดวกแกผูเขาชม ความสัมพันธระหวางพิพิธภัณฑ หนวยงานภาครัฐ และเอกชนในการจัดการพิพิธภัณฑ 

การศึกษานอกสถานท่ี 

       Significances, concepts, and types of museums. Ethics in museum management. Stages 

and process in museum management. Exhibition, interpretation, and education techniques. 

Care of the museum’s collections. Behaviors of museum audiences. Organizing special events, 

activities, and facilities for museum audiences. Relationships between the museum, public and 

private sectors in museum management. Field trip required. 
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03763425 การจัดการกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                       3(3-0-6) 

 (Strategic Management in Hotel and Tourism Business) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

แนวคิดและทฤษฎีทางดานการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว การกําหนด การ

วางแผนและการควบคุมกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและทองเที่ยว ระดับของการวางแผนเชิงกลยุทธ การ

วิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ข้ันตอนในการกําหนดแผนกลยุทธ การบริหาร 

การประเมิน และการประยุกตใชกลยุทธ กรณีศึกษาในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว 

       Concepts and theories of strategic management for hotel and tourism business. 

Strategic determining, planning, and controlling in hotel and tourism business. Levels of 

strategic planning. Analysis and evaluation of internal and external environment. Steps of 

determining strategic plan. Administration, evaluation, and application of strategies. Case 

studies of hotel and tourism business. 

03763426 การพัฒนาโครงการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                         3(3-0-6) 

 (Project Development in Hotel and Tourism Business) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

การพัฒนาธุรกิจโรงแรม และการทองเท่ียว การศึกษาความเปนไปไดของการพัฒนาธุรกิจ การวางแผน 

และกระบวนการพัฒนาโครงการ การดําเนินงาน การควบคุม และการประเมินผลโครงการ 

Development of hotel and tourism business. Feasibility study in business development. 

Planning and procedures of development projects. Implementation, control and evaluation of 

project. 
 

03763427 การจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว                                   3(3-0-6) 

 (Crisis Management in Tourism Industry) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

การวิเคราะหปญหาและการจัดการภาวะวิกฤติในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การจัดการภาวะวิกฤติดาน

ทรัพยากร การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  

       Problem analysis and crisis management in tourism industry. Resource, political, social 

and cultural, and administrative crisis management. 

03763428             การวางแผนและพัฒนาการตลาดในอุตสาหกรรมบรกิาร                                  3(3-0-6) 

 (Marketing Planning and Development in Service Industry)  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763323 การจัดการทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว  

(Marketing Management for Hotel and Tourism Business) 

วิเคราะหสถานการณ วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะหภาพการแขงขัน และ

วิเคราะหสภาพทางการเงินในธุรกิจบริการ การวางแผนการตลาด การกําหนดแนวทางการปฏิบัติในแผน และ
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การควบคุม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

         Situation, SWOT, competition and financial analysis in service business. Marketing 

planning, implementation, and control by software.  
 

03763431 การพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืน                                                    3(3-0-6) 

 (Sustainable Tourism Management)   

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business)           

ประวัติความเปนมา และขอบเขตของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน รูปแบบของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน กลุมท่ี

มีบทบาทในการทองเท่ียวแบบยั่งยืน การจัดการในแตละสวนงาน ความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ 

          History and scope of sustainable tourism. Dimensions of sustainable tourism. Key 

groups in sustainable tourism. Functional management. Relations to other sectors. 
 

03763436 การจัดการทองเท่ียวชนบท                                                                3(3-0-6) 

 (Rural Tourism Management) 

ความหมายการทองเท่ียวชนบท กรอบแนวคิดในการจัดการทองเท่ียวชนบท รูปแบบการทองเท่ียวชนบท การ

พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรในสถานท่ีทองเท่ียวชนบท การปรับปรุงการพัฒนาภาคการทองเท่ียวในชนบท 

ความสัมพันธระหวางธุรกิจทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว การจัดการความปลอดภัยในการทองเท่ียวชนบท 

แนวโนมและอนาคตการทองเท่ียวชนบท  การศึกษานอกสถานท่ี 

 Meaning of rural tourism. Concepts in rural tourism management. Types of rural tourism. 

Development and conservation of resources in the rural tourist attraction. Improving the 

development of the rural tourism sector. Relationship between rural tourism businesses and 

attractions. Safety management of rural tourism. Trend and future of rural tourism. Field trip 

required. 

03763437 การอนุรักษและการจัดการส่ิงแวดลอมการทองเท่ียว                                  3(3-0-6) 

 (Conservative and Tourism Environment Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03763111 ธุรกิจการทองเท่ียว (Tourism Business) 

แนวความคิดทางระบบสิ่งแวดลอม และนิเวศวิทยา ความสัมพันธระหวางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และการทองเท่ียว ผลกระทบตอการทองเท่ียว หลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ การ

วางแผน และการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลอม หลักการทองเท่ียวแบบยั่งยืน  

 Concepts of environment and ecological systems. The connection between natural 

resources,environment and tourism. Tourism impacts. Principles of environment and natural 

resource conservation. Planning and management of environment and resources. Principles of 

sustainable tourism. 
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03763448 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม                                                           3(3-0-6) 

 (Meeting and Convention Business) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

วิวัฒนาการการจัดการธุรกิจการจัดประชุม ประเภทของการจัดประชุม องคประกอบของธุรกิจจัดประชุม 

อุปกรณ และเทคโนโลยีการจัดประชุม การจัดการ และการดําเนินงาน แผนการตลาด กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

หนวยงานรัฐและองคการในการสงเสริมการจัดประชุม แนวโนมของอุตสาหกรรมการจัดประชุม 

         Evolution of meeting industry. Types of meeting and convention. Meeting and 

convention business components. Equipment and technology of meeting and convention. 

Operations and management. Marketing plan. Related legal issues. Government and related 

organizations. Trends of meeting and convention industry. 
 

03763458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        การจัดการโรงแรมระหวางประเทศ                                                      3(3-0-6) 

 (International Hotel Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

การลงทุนและพัฒนาโรงแรมระหวางประเทศ สัญญา และระบบการจัดการ การดําเนินธุรกิจ การจัดการ

ดานทรัพยากรมนุษย การกําหนดมาตรฐานการบริการ  แนวโนมการแขงขันในอุตสาหกรรม 

          International hotel investment and development. Agreement and management 

system. International hotel operations. Human resources management. Service 

standardization. Competitive trends in the industry. 
 

 

03763459 การจัดการท่ีพักตากอากาศ                                                              3(3-0-6) 

 (Resort Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)   

แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจท่ีพักตากอากาศ พฤติกรรมของลูกคา การออกแบบสถานท่ีพักแบบตางๆ การพัฒนา

และการจัดการ การจัดกิจกรรมพักผอน แนวโนมอุตสาหกรรมท่ีพักตากอากาศ 

Concept of resort business. Customer behavior. Design for different resorts. Development 

and management. Arrangement of recreation activities. Trends in resort industry. 
 

03763464 การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม 

(Food and Beverage Cost Control) 

     3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03760171 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) และ 

                          03761111 หลักการผลิตและการดําเนินการ  

                  (Principles of Production and Operations) 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการตนทุน และยอดขาย การควบคุมการผลิตในดานตนทุน และคุณภาพของอาหาร 

และเครื่องดื่ม 
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Concepts of cost control and management of sales volume. Production controls in 

relation with cost and quality of food and beverage. 
 

03763475 การจัดการสปา 3(3-0-6) 

 (Spa Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

         วิวัฒนาการของสปา ประเภทของธุรกิจสปา องคประกอบของธุรกิจสปา การจัดการและการดําเนินงาน 

การตลาดและการสงเสริมการตลาด ผลิตภัณฑและการจัดอาหารในสปา จริยธรรมท่ีเก่ียวของ แนวโนมของ

ธุรกิจสปา การศึกษานอกสถานท่ี 

         Evolution of spa. Types of spa business. Spa business components. Management and 

operation in spa business. Marketing and marketing promotion. Spa product and spa 

cuisine. Ethics issues. Trends of spa business. Field trip required. 

03763476 การจัดการทองเท่ียวทางทะเล                                                             3(3-0-6) 

 (Marine Tourism Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757111 ธุรกิจเบ้ืองตน (Introduction to Business)          

พัฒนาการ และลักษณะของการทองเท่ียวทางทะเล ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศนทางทะเล 

แนวคิดทางการจัดการการทองเท่ียวแบบยั่งยืน การวางแผน และการดําเนินงานดานการทองเท่ียวทางทะเล 

          Development and characteristic of marine tourism. Impacts on environment and marine 

ecosystem. Concepts of sustainable tourism management. Marine tourism planning and operations. 
 

03763477 การจัดการสโมสร 3(3-0-6) 

 (Club Management) 

วิชาท่ีตองเรียนกอน : 03757112 องคการและการจัดการ (Organization and Management) 

การบริหาร การดําเนินการ และสภาพแวดลอมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมสโมสร การวิเคราะหตลาด การ

จัดการดานสมาชิกสัมพันธ การจัดการอาหาร และเครื่องดื่มในสโมสร การวางแผนการผลิต และการบริการ การ

จัดการดานพนักงาน การจัดทํางบการเงิน และการควบคุมทางการเงินการจัดการในเหตุการณพิเศษ และ

กรณีศึกษา 

          Administration, operations and environment of business in club industry. Market 

analysis. Member relations management. Food and beverage management in club. Production 

and service planning. Staffing. Budgeting and financial controls. Managing of special events 

and case studies. 
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03763491       ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว                                       3(3-0-6) 

(Research Methods in Hotel and Tourism Business) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัย  การกําหนดปญหาการวิจัยดานการดําเนินธุรกิจโรงแรมและ

ทองเท่ียว  ตลอดจนการนําเสนอและรายงานการวิจัย   

Research principles and methods. Defining research problem of hotel and 

tourism business including research proposing and presenting. 
 

03763497       สัมมนา                                                                                      1 

   (Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียวในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting issues in hotel and tourism 

business the bachelor level. 
 

03763498       ปญหาพิเศษ                                                                                       3 

  (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียวระดับปริญญาตรี  และเรียบเรียง

เขียนเปนรายงาน 

Study and research in hotel and tourism business at the bachelor degree level 

and complied into a written report. 
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สาขาวิชาการตลาด (01134) 
 

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

 ลักษณะและกระบวนการทางการตลาด แนวความคิด บทบาท ความสําคัญ หนาท่ีและปจจัย

ทางการตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมการตลาด และการ

วิจัยการตลาดเบื้องตน 
 

01134212 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักและการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในการพิจารณาตัดสินใจซ้ือสินคา โดยพิจารณาถึงปจจัย

ตางๆ ท้ังในดานปจจัยสวนบุคคลและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตลอดจนการนาเอาผลท่ีไดจาก

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคมาประยุกต เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาด 
 

01134311 การจัดซ้ือ (Purchasing)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 บทบาท และความสําคัญของการจัดการดานการจัดซ้ือ ความรับผิดชอบของผูจัดการ งานจัดซ้ือ

ความสัมพันธของงานจัดซ้ือกับงานอ่ืนๆ ในองคการ นโยบายและระเบียบการจัดซ้ือ การจัดซ้ือแบบรวมอํานาจ

และกระจายอํานาจ การกําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีจัดซ้ือ การกําหนดขนาดของการจัดซ้ือ การเลือกแหลง

ขาย การทําสญัญาและปญหาแงกฎหมาย การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการสั่งซ้ือ ตนทุน ราคา กําไร การลงทุน

และการเสี่ยงภัยการเปรียบเทียบระหวางการผลิตเอง การซ้ือ การเชา 
 

01134312 การจัดการการขาย (Sales Management)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองคการ การกําหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย การ

รับสมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสรางขวัญและกําลังใจ การวางแผน และวิเคราะหการขาย การ

ประเมินผล และการควบคุมการขายโควตาการขาย งบประมาณและคาใชจายทางการขาย การประเมินผล 

และการควบคุมการขาย 
 

01134314 จรรยาบรรณทางการตลาด (Marketing Ethics)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 แนวคิดของจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดของสถาบันทางธุรกิจ ปจจัยท่ี

กําหนดจรรยาบรรณทางการตลาด จรรยาบรรณทางการตลาดท่ีนําไปใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด 

ปญหาและขอโตแยงในการนําจรรยาบรรณทางการตลาดไปปฏิบัติ 
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01134315  การตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 

 (Marketing for Social and Environment Responsibility) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความหมายและความสําคัญของตลาด ตลอดจนแนวคิด ปรัชญาทางการตลาดท่ีมุงเนนความ

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม สวนประสมทางการตลาดเพ่ือความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

การใชการจัดการทางการตลาดเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคและธุรกิจใหคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนกรณีศึกษา 
 

01134321 การตลาดระหวางประเทศ (International Marketing)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐ การ

พิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การขนสง การเลือกตัวแทนจําหนาย การ

สงเสริมการวางแผน และควบคุม ปญหาและอุปสรรคในการตลาดระหวางประเทศ 
 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

     ปรัชญา แนวคิด และความสําคัญของการตลาดดิจิทัล สภาพแวดลอมสําหรับตลาดดิจิทัล การ

กําหนดสวนแบงตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและกําหนดตําแหนงสําหรับตลาดดิจิทัล การวิเคราะหลูกคา 

การสรางสาระหลักและการมีสวนรวมเพ่ือการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล การจัดการชื่อเสียงในสังคมเครือขายเพ่ือ

สรางความยั่งยืนของตราสินคา กรณีศึกษา   
 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 แนวคิดในการวางแผน และกลยุทธการจัดการผลิตภัณฑ การกําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ  การ

พัฒนากลยุทธการตลาดเก่ียวกับผลิตภัณฑใหสอดคลองกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ  การศึกษาสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการวางแผนกลยุทธการจัดการผลิตภัณฑ และการพัฒนาแผนการตลาด

ของผลิตภัณฑใหสอดคลองกับสวนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ 
 

 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความรูความเขาใจในการทําการตลาด และกลยุทธการตลาดสําหรับสินคาและบริการท่ีเก่ียวของ

กับอุตสาหกรรมกีฬา กลยุทธการใชกีฬาเปนเครื่องมือในการทําการตลาดสําหรับสินคาและบริการอ่ืนๆ ท่ีไมอยู

ในอุตสาหกรรมกีฬา การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคขององคกรกีฬา การหาผูสนับสนุน การ

ทําตราสินคาการสงเสริม การตลาดสินคา การประชาสัมพันธ การใหสิทธิ์ทางการคา และการวิจัยพฤติกรรม

ผูบริโภคสินคาท่ีเก่ียวของกับกีฬา 
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01134331 นโยบายผลิตภัณฑและราคา (Product and Price Policy)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 แนวความคิดตางๆ ของผูบริหารในการวางแผนและกําหนดนโยบายผลิตภัณฑและราคา การ

กําหนดสวนประสมผลิตภัณฑ การพัฒนากลยุทธการตลาด เก่ียวกับผลิตภัณฑและราคาใหสอดคลองกับวงจร

ชีวิตผลิตภัณฑการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ท่ีมีตอผลกระทบตอการกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ

และราคา 

 

01134333 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงค การสงเสริมการขายท่ีมุงสูงผูบริโภคคนกลางและพนักงาน

ขาย การติดตอสื่อสารกับการสงเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการสงเสริมการขาย บทบาทของผูสงขาวสาร 

ผูรับขาวสารและขาวสาร การสงเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาด และการสงเสริมการขายท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

01134341 การจัดการชองทางการตลาด (Marketing Channel Management)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ลักษณะโครงสราง รูปแบบของชองทางการตลาด บทบาทหนาท่ีและพัฒนาชองทางการตลาดแต

ละรูปแบบ สถาบันการตลาด ขอขัดแยงและความรวมมือกันของสถาบันตางๆ การคัดเลือก การประเมินผล 

การควบคุมชองทางการตลาด ตลอดจนปจจัยและสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลตอการจัดการชองทางการตลาด 
 

01134342 การคาปลีก (Retailing)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก สถาบันการคาปลีก การจัดการดานการคาปลีก การ

เลือกทําเลท่ีตั้ง การจัดองคการ การจัดงานบุคคล การจัดการสินคา การต้ังราคา วิธีการสงเสริมการขายของ

กิจการคาปลีกและการใหบริการตางๆ ตลอดท้ังระบบการควบคุมดานการเงินและแนวโนมของการคาปลีกใน

อนาคต 
 

01134351 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 

 (Integrated Marketing Communication)   

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 กลยุทธการสื่อสารทางการตลาดโดยการโฆษณา การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล การ

ประชาสัมพันธการตลาดทางตรง และรูปแบบการสื่อสารอ่ืน การสรางการรับรูตราสินคา ภาพลักษณตราสินคา

และพฤติกรรมการซ้ือ 
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01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 กระบวนการทางการตลาดในการสรางความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคา การตัดสินใจ

โปรแกรมทางการตลาดเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรและตลาดรวมท้ังผูบริโภคและ

ผูมีสวนไดเสีย การตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหไดคุณคาเพ่ิมโดยใชกลยุทธไดกับไดกลยุทธการรักษาลูกคา การหาลูกคา

ใหม และการดึงลูกคากลับ 

 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักและกระบวนการเสนอขายสินคา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค การศึกษา

พฤติกรรมของผูบริโภค หลักจิตวิทยาเพ่ือการจูงใจซ้ือ วิธีการเขาถึงตลาดเปาหมาย การสรางคุณลักษณะและ

คุณสมบัติของพนักงานขาย เพ่ือเปนพนักงานขายท่ีดี เทคนิคการเจรจาการสรางมนุษยสัมพันธกับลูกคา ความรู

เรื่องสัญญาการซ้ือขาย 

   

01134355 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคการสงเสริมการขายท่ีมุงผูบริโภคคนกลาง และพนักงาน

ขาย การติดตอสื่อสารกับการสงเสริมการขาย การตัดสินใจเลือกการสงเสริมการขาย บทบาทของผูสงขาวสาร

ผูรับสารและขาวสาร การสงเสริมการขาย กระบวนการสื่อสารทางการตลาด และการสงเสริมการขายท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 บทบาท ความสําคัญ วิวัฒนาการและแนวความคิดของการโฆษณา การจัดองคการ การโฆษณา 

หลักการจัดทําองคประกอบของงานโฆษณา การเลือกเหตุจูงใจ การเลือกสื่อโฆษณา การวางแผนรณรงค การ

จัดทํางบประมาณ การประเมินและวัดผลการโฆษณา กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการโฆษณา 
 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการตลาด นโยบายและกล

ยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาด และการสงเสริมการตลาด การวิเคราะห การ

วางแผน การควบคุมและการจัดองคการ แนวโนมของการจัดการตลาดในอนาคต รวมท้ังการวิเคราะหปญหา 

และกรณีศึกษาทางการตลาด 
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01134412 การพยากรณการขาย (Sales Forecasting)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักทฤษฎี และความสําคัญของการพยากรณการขาย เทคนิคและวิธีการพยากรณ ประเภทของ

ขอมูลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความถูกตองแมนยําของการ

พยากรณ รวมท้ังการนําผลของการพยากรณไปเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาด 
 

 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความรับผิดชอบของผูบริหารการตลาดในการตัดสินใจ ปญหาทางการตลาด การจําแนกและการ

จัดลําดับขอบเขตของการตัดสินใจทางการตลาด การเลือกวิธีการแกปญหาและวิธีการตัดสินใจ การกําหนด

หลักเกณฑทางทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาการตัดสินใจทางการตลาด การตัดสินใจเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

กระบวนการการวางแผน และการตัดสินใจทางการตลาด 
 

01134421 การจัดการเพ่ือการสงออกและนําเขา (Export-Import Management) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักและการปฏิบัติในการสงออกและนําเขา กฎหมายและระเบียบขอบังคับ พระราชบัญญัติและ

ขอกําหนดในการสงออกและนําเขา วิธีปฏิบัติและเตรียมการดานเอกสาร การทําสัญญาซ้ือขาย วิธีการดาน

ศุลกากรการบรรจุหีบหอ การขนสง การชําระเงินการจัดการ และการจัดหนวยงานของแผนกสงสินคาออกและ

เขา หนวยงานของทางราชการและสถาบันเอกชนท่ีเก่ียวของกับการสงสินคา 
 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจําแนกประเภทพฤติกรรมผูใชบริการ สวนประสม

การตลาดของสินคาบริการ โครงสรางและการพัฒนาสถาบันท่ีประกอบธุรกิจดานการใหบริการและศึกษาธุรกิจ

บริการเฉพาะอยาง 
 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักการและทฤษฎีรวมถึงกระบวนการของการตลาดธุรกิจสูธุรกิจ ซ่ึงหมายถึงสินคาและบริการ

ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ความแตกตางของตลาดสินคาผูบริโภคกับสินคาธุรกิจ การวิเคราะหพฤติกรรมของ

การซ้ือโดยองคกรธุรกิจ การแบงสวนตลาด การกําหนดเปาหมาย และการวางตําแหนงสินคาธุรกิจ การ

วางแผนกลยุทธของการตลาดธุรกิจ การวางแผนและควบคุมสวนประสมทางการตลาดธุรกิจ การจัดการความ

รับผิดชอบตอสังคมขององคกรธุรกิจเพ่ือการวางแผนและการดําเนินการตลาดธุรกิจ 
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01134431 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ      3(3-0-6) 

 (Product Development and Design) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 ความสัมพันธระหวางการตลาด การออกแบบและการผลิตเพ่ือการพัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑ

เขาสูตลาด กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดความตองการของลูกคา การไดมาซ่ึงความคิดเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑสถาปตยกรรมผลิตภัณฑ การออกแบบเชิงอุตสาหกรรมและเพ่ือการผลิต การนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด 

การติดตามและการประเมินผล 

 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 แนวคิดดานราคา การบริหาร การตั้งราคาใหมีประสิทธิภาพ ความรูดานเศรษฐศาสตรในการตั้ง

ราคาความเขาใจพฤติกรรมลูกคาในการต้ังราคา บทบาทของตนทุนตอการตัดสินใจตั้งราคาและการวิเคราะห

ความสามารถทางการแขงขันในการทํากําไรทางการตลาด การพัฒนากลยุทธ การตั้งราคากฎหมายท่ีเก่ียวของ

กับกลยุทธการตั้งราคา 
 

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

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป แนวความคิดลอจิ

สติกสแบบผสมผสานโดยเนนกิจกรรมลอจิสติกส หลักการจัดการกลยุทธลอจิสติกสในยุคโลกาภิวัตน 
 

01134490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)     3(3-0-6) 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 
 

01134491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางการตลาด (Research Methods in Marketing) 3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01134111 

 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางการตลาด การกําหนดปญหา การวางรูปแบบวิจัย การตั้ง

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถามการวิเคราะหและตีความ ขอมูลการ

ใชสถิติสําหรบัการวิจัยการเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจยั 
 

01134497 สัมมนา (Seminar)         1 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางทางการตลาดในระดับปริญญาตรี 
 

01134498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)       3 

 การศึกษาคนควาทางการตลาดระดับปริญญาตรี และเรียบเรยีงเขียนเปนรายงาน 
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สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (03760) 

  

03760111 หลักการบัญชีเบ้ืองตน (Fundamental Accounting Principles)  3(2-2-5) 

 ความหมาย วัตถุประสงคและบทบาทของการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสําหรับ

รายการทางการเงิน หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคูวงจรบัญชี งบการเงินสําหรับกิจการ

ใหบริการและกิจการซ้ือมาขายไป ภาษีมูลคาเพ่ิม สมุดรายวันเฉพาะ การควบคุมเงินสดและระบบเงินสดยอย  

ระบบใบสําคัญ กรณีศึกษาการจัดทําบัญชีเสมือนจริง 

 

03760112 หลักการบัญชีช้ันกลาง I (Principles of Intermediate Accounting I) 3(2-2-5) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760111 

 ความหมาย แนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย      

การรับรูรายการ การวัดมูลคา การตีราคา และการดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการและการเปดเผย

ขอมูลของสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวของกับสินทรัพยในงบการเงิน 

 

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

 ความหมาย แนวคิด และความสําคัญของการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี วงจรบัญชี หลักการ

วัดผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน การบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงินของธุรกิจบริการและ

ธุรกิจซ้ือมาขายไป การบัญชีสําหรับสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ 

 

03760211 หลักการบัญชีช้ันกลาง ll (Principles of Intermediate Accounting II) 3(2-2-5) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760111 

 หลักการและวิธีการบัญชีเก่ียวกับหนี้สินและสวนของเจาของ การจําแนกประเภท การรับรูรายการ 

การวัดมูลคา การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปดเผยขอมูลหนี้สิน การบัญชีเก่ียวกับการจัดตั้งกิจการ 

การดําเนินงาน การแบงผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชี

ของหางหุนสวน การบัญชีเก่ียวกับบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการสวนของ

เจาของ และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน 

 

03760221 หลักการบัญชีช้ันสูง I (Principles of Advanced Accounting I)   3(2-2-5) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112, 03760211 

 นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและขอผิดพลาดงบการเงินระหวางกาล 

การบัญชีสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราระหวางประเทศและการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การ

แปลงคางบการเงิน การบัญชีสํานักงานใหญและสาขาท้ังในและตางประเทศ การบัญชีสําหรับสัญญากอสราง 

ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขายผอนชําระ ธุรกิจใหเชา และธุรกิจอสังหาริมทรัพย การบัญชีสําหรับการปรับโครงสราง

หนี้ 
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03760231 หลักการบัญชีตนทุน I (Principles of Cost Accounting I)   3(2-2-5) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760112 

 ความสําคัญและบทบาทของบัญชีตนทุนในองคการ กฎหมายท่ีเก่ียวของ การจัดการและวิธีการบัญชี

สําหรับวัตถุดิบ คาแรง คาใชจายการผลิต ผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยไดเศษซากของเสีย งานตองแกไข 

หนวยเพ่ิม หนวยยุบ พฤติกรรมและการประมาณการตนทุน วิธีการปนสวนตนทุน การบัญชีตนทุนใน

อุตสาหกรรมตางๆ ตนทุนจริง ตนทุนปกติ ตนทุนมาตรฐาน ตนทุนฐานกิจกรรม 

 

03760271 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจ       3(3-0-6) 

(Accounting for Business Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 

 ความหมายและความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการ เพ่ือกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ 

ปญหาและการประยุกตการบัญชีตนทุน การบัญชีตนทุนกิจกรรม และการบัญชีการเงินเพ่ือการวางแผน 

ตัดสินใจ และควบคุมทางธุรกิจ การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหเพ่ือเลือกโครงการลงทุน และการวัดผล

การดําเนินงาน 

 

03760272 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว              3(3-0-6) 

(Accounting for Hospitality and Tourism Business Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 

 เครื่องมือทางการบัญชีบริหารประยุกตใชสําหรับธุรกิจโรงแรมและทองเท่ียว โดยมุงเนนระบบรูปแบบ

ทางการบัญชีสําหรับการดําเนินงานทางดานโรงแรมและทองเท่ียว การวางแผนตนทุนผลิตภัณฑและราคาขาย 

บัญชีตามความรับผิดชอบ การใชขอมูลทางบัญชีเพ่ือการวางแผน การควบคุม การประเมินผลการดําเนินงาน 

การตัดสินใจ การวิเคราะหโครงการลงทุน 

 

03760273 ตนทุนผลิตภัณฑและบริการ       3(3-0-6) 

(Product and Service Costing) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760171  

 ความหมายตนทุน บทบาทของสารสนเทศตนทุนกับการบริหารธุรกิจ การจําแนกตนทุน ลักษณะ

กระบวนการผลิตและบริการ วงจรตนทุน การคํานวณตนทุนวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายการผลิต ตนทุน

จริง ตนทุนปกติ ตนทุนมาตรฐาน การออกแบบระบบการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑและบริการสําหรับการผลิต

และใหบริการแบบงานสั่งทําและแบบกระบวนการ 
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03760274 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรม       3(3-0-6) 

(Accounting for Hotel Business Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760171 

 ความหมาย แนวคิด หลักการ และความสําคัญของการบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจโรงแรมการ

ประยุกตใชการบัญชีตนทุน การบัญชีบริหาร และบัญชีการเงินสําหรับการดําเนินงานทางดานธุรกิจโรงแรม  

นโยบายราคาและการตัดสินใจดานราคาสําหรับธุรกิจโรงแรม การจัดทํางบประมาณ การวิเคราะหงบทาง

การเงิน การวิเคราะหและการประเมินโครงการลงทุน และการควบคุมภายในสําหรับธุรกิจโรงแรม 

 

03760275 การบัญชีเพ่ือการจัดการธุรกิจทองเท่ียว        3(3-0-6) 

(Accounting for Tourism) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760171 

 บทบาทของการบัญชีในการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับธุรกิจทองเท่ียว การประยุกตใชองคความรูดาน

การบัญชีเพ่ือการพัฒนาและวางแผนผลิตภัณฑดานการทองเท่ียว การตัดสินใจเชิงกลยุทธ   การวัดและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ และการควบคุมภายในของธุรกิจทองเท่ียว 

 

03760276 การบัญชีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส      3(3-0-6) 

(Accounting for Logistics Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760273  

 บทบาทของการบัญชีเพ่ือการจัดการโลจิสติกส การวิเคราะหพฤติกรรมตนทุน การวิเคราะหตนทุน 

ปริมาณ กําไร การกําหนดราคาขายผลิตภัณฑและบริการ การวางแผนและควบคุมโดยงบประมาณ            

การวิเคราะหผลตางกําไร ตนทุนมาตรฐานและการควบคุมเชิงปฏิบัติการ การใชสารสนเทศทางการบัญชีใน  

การตัดสินใจ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยความรับผิดชอบตางๆ การวิเคราะหงบการเงิน 

 

03760321 หลักการบัญชีช้ันสูง II        3(3-0-6) 

(Principles of Advanced Accounting II) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112, 03760211 

 แนวคิดการรวมธุรกิจและการทําธุรกิจแบบโลกาภิวัตน การรวมคา การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการ 

การลงทุนในบริษัทรวมและบริษัทยอย งบการเงินรวม รายการระหวางกัน การลงทุนทางออมและการถือหุน

ระหวางกัน การบัญชีสําหรับกองทุน การบัญชีสําหรับองคกรไมแสวงหาผลกําไร 
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03760322 การบัญชีเพ่ือการบริหารความเส่ียงเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

(Fundamental of Risk Management Accounting) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 และ 03759211 

 ความหมาย โครงสราง ประเภทของความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน แนวคิดการวัด

มูลคาและการรับรูรายการ เครื่องมือทางการเงินสําหรับปองกันความเสี่ยงทางการเงิน และการเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินโดยศึกษาถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

 

03760323 การบัญชีเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย      3(3-0-6) 

(Human Resource Management Accounting) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 และ 03757112 

 ความสําคัญและการวางแผนทรัพยากรมนุษย วิวัฒนาการการบัญชีความรับผิดชอบสังคมดาน

ทรัพยากรมนุษย ตัวแบบการวัดตนทุนและคุณคาทรัพยากรมนุษย การออกแบบและประยุกตระบบบัญชี

ทรัพยากรมนุษย มาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนพนักงาน การตัดสินใจท่ีอิงกับสารสนเทศ

ทรัพยากรมนุษย การรายงานความรับผิดชอบตอสังคมดาน ทรัพยากรมนุษย 

 

03760324 ระบบบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Systems)   3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760171 หรือ 03760112 และ 03760211 

 ความรูท่ัวไป ความหลากหลาย ความแตกตาง และความสอดคลองกันของการบัญชีระหวางประเทศ 

การจัดกลุมทางการบัญชี หลักการบัญชี การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของรายงานทางการเงินในแต

ละประเทศ การแปลงคาเงินตราตางประเทศ การบัญชีสําหรับราคาท่ีเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหงบ การเงิน

ระหวางประเทศ การภาษีอากรสําหรับบริษัทขามชาติ การสอบบัญชี และการประเมินผลการดําเนินงาน 

รวมท้ังกรณีศึกษาและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

03760331 หลักการบัญชีตนทุน II (Principles of Cost Accounting II)   3(2-2-5) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760231 

 การใชขอมูลตนทุนเพ่ือการตัดสินใจในสภาวการณท่ีแนนอนและไมแนนอน การวางแผนตนทุน

ผลิตภัณฑ การต้ังราคาผลิตภัณฑและราคาโอน การวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการดําเนินงาน 

ตนทุนเต็ม และตนทุนผันแปร ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณ และกําไร  
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03760332 การบริหารตนทุน (Cost Management)     3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

 กรอบแนวคิดการบัญชีบริหารและการควบคุม การจัดการทางดานตนทุน กลยุทธการจัดการตนทุน

ตางๆ การวิเคราะหผลตาง ระบบการจัดการตนทุนรวมสมัย การบริหารงานแบบกระจายอํานาจและการ

ประเมินผลหนวยธุรกิจ การกําหนดราคาโอน ระบบการประเมินผลและการใหผลตอบแทนและการวิเคราะห

ตนทุนภายใตความไมแนนอน 

 

03760341 หลักการตรวจสอบและการควบคุมภายใน      3(3-0-6) 

(Principles of Internal Auditing and Controlling) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 แนวคิดเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการประเมินตนเอง การจัดการความ

เสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม

ของผูตรวจสอบภายใน การบริหารงานตรวจสอบภายใน ข้ันตอนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและ

ตรวจสอบภายในดานตางๆ รวมถึงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน 

บทบาทของผูตรวจสอบภายในกับการสืบสวนการทุจริต 

 

03760342 การสอบบัญชี (Auditing)        3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 หลักการพ้ืนฐานของการสอบบัญชี แมบทการสอบบัญชี กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชีและ

จรรยาบรรณของผูสอบบัญชี หลักการควบคุมภายใน ความเสี่ยงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสอบบัญชีการวาง

แผนการสอบบัญชี วิธีการสุมตัวอยาง การรวบรวมและประเมินหลักฐาน การสอบบัญชี การจัดทํากระดาษทํา

การสอบบัญชี การสอบบัญชีในกิจการท่ีประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การรายงานการสอบบัญชี การตรวจสอบ

บัญชีภายใตขอบังคับของหนวยงานกํากับและดูแล การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี 

 

03760351 หลักการบัญชีภาษีอากร (Principles of Tax Accounting)    3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 และ 03757361 

 หลักเกณฑของพระราชบัญญัติการบัญชีและประมวลรัษฎากร แนวคิดและความแตกตางระหวาง

เกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการบัญชีและการภาษีอากร วิธีการบันทึกบัญชี การวัดมูลคา การ

แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การจัดทํากระดาษทําการเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดตามประมวล

รัษฎากร   การปรับปรุงกําไรสุทธิทางบัญชีเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมท้ังจัดทํารายการตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับภาษีอากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร และการบัญชีภาษีเงินไดตามมาตรฐานการบัญชี 

 

 

 



304 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

03760361 หลักเบ้ืองตนของระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(2-2-5) 

(Principles of Accounting Information Systems) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760231 

 คุณลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หลักการจัดทําเอกสารทาง

ธุรกิจ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การออกแบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจข้ันพ้ืนฐาน ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีดานรายได คาใชจาย การผลิต การบริหาร

การเงิน และรายงานการเงิน ประเภทของเอกสารและสารสนเทศท่ีเก่ียวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน 

ทางเดินเอกสาร และสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเก่ียวของ 

 

03760362 โปรแกรมประยุกตในการบัญชี (Applications in Accounting)   3(2-2-5) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 การปฏิบัติงานโดยใชคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชีตางๆ รวมท้ังการควบคุมภายในระบบงานและ

ท่ัวไปทางคอมพิวเตอร 

 

03760390 การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา       1(1-0-2)     

(Preparation for Cooperative Education) 

 หลักการและแนวคิดเก่ียวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจศึกษาระเบียบขอบังคับท่ี

เก่ียวของกับสหกิจศึกษา การเตรียมพรอมเพ่ือการฝกงานในสถานประกอบการใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 

ตลอดจนคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี และสามารถเขียนและนําเสนอผลงานเก่ียวกับการฝกงานได 

 

03760421 นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี      3(3-0-6) 

(Accounting Policy and Standards) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760221 และ 03760321 

 ประวัติและกระบวนการพัฒนาองคประกอบและโครงสรางของมาตรฐานการบัญชี แมบทการบัญชี 

นโยบายบัญชี วัตถุประสงค ขอบเขต หลักการ การรับรู การวัดมูลคา การแสดงรายการในงบการเงิน และการ

เปดเผยขอมูลภายใตมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย 

รวมท้ังกรณีศึกษาและปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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03760422 การบัญชีกิจการเฉพาะ (Accounting for Specific Enterprises)   3(2-2-5) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 ลักษณะการดําเนินงานของกิจการเฉพาะ หลักและวิธีการทางการบัญชีการเงิน การบัญชีภาษีอากร 

ระบบบัญช ีและการควบคุมภายในเก่ียวกับสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายไดและคาใชจาย รายงานผล

การดําเนินงาน การแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยขอมูลของธุรกิจเกษตร ธุรกิจโลจิสติกส   และธุรกิจ

อ่ืนๆ ท่ีนาสนใจ 

 

03760431 การวางแผนกําไรและควบคุม (Profit Planning and Control)   3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

 การวางแผนเชิงกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและควบคุม รวมถึงการวัดและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานขององคการประเภทตางๆ โดยเนนการควบคุมดานงบประมาณ การควบคุมทางการบริหารสมัยใหม

โดยเนนกระบวนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลดําเนินงาน รายงานเพ่ือการบริหาร การควบคุมและผลกระทบท่ีมีตอ

พฤติกรรมองคการ 

 

03760433 การบัญชีเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม       3(2-2-5) 

(Environmental Management Accounting) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

 แนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจ กฎระเบียบท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอม  การประเมินโครงการลงทุนทางสิ่งแวดลอม การจําแนกตนทุนสิ่งแวดลอม การจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมตอผูใชภายในและภายนอกองคการ การลดตนทุนทางดานสิ่งแวดลอมเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพดําเนินงานและการพัฒนาการประกอบธุรกิจอยางยั่งยืน 

 

03760434 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Managerial Accounting)   3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

 บทบาทของการบัญชีบริหารท่ีมีตอการจัดการเชิงกลยุทธ ระบบตนทุนเพ่ือการบริหารเชิง กลยุทธ  

การบริหารตนทุนเชิงกลยุทธ การบัญชีบริหารเพ่ือการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และการประเมินผล

การปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ ประเด็นรวมสมัยของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ 
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03760441 การใหบริการความเช่ือม่ันเชิงวิชาชีพ      3(3-0-6) 

(Professional Assurance Services) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760342 

 ตัวแปรทางการสอบบัญชีท่ีมีความสัมพันธกัน การวิเคราะหความเสี่ยง การทดสอบการควบคุม      

การทดสอบเนื้อหาสาระ เทคนิคการประเมินหลักฐานการสอบบัญชี เทคนิคทางสถิติข้ันสูงเพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพ

การตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ภาระความรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ การใหบริการความเชื่อม่ัน

สารสนเทศดานบัญชี และการประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิเคราะหขอมูลข้ันสูง 

 

03760442 การบัญชีสืบสวนเบ้ืองตน        3(3-0-6) 

(Fundamental of Forensic Accounting) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760342 

 ความหมาย แรงจูงใจ และขอบงชี้ของงบการเงินท่ีมีการทุจริต ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริหารและผูท่ีเก่ียวของตอการทุจริตทางงบการเงินและอ่ืนๆ การปองกันและการควบคุมการทุจริตทางงบ

การเงิน เทคนิคและวิธีการสืบสวนทางการบัญชี การประสานความรวมมือและการรายงานผล มาตรฐาน

ระหวางประเทศในการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

 

03760461 การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม    3(3-0-6) 

(Information System Security and Control) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760361 

 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมการเขาถึงการรักษาความปลอดภัยดานการสื่อสาร การบริหารความเสี่ยง 

นโยบายและมาตรฐานดานความปลอดภัย กฎหมาย และจริยธรรม โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือความปลอดภัย   

การเขาและถอดรหัสขอมูล ความปลอดภัยทางกายภาพ การประกันคุณภาพ ระบบสารสนเทศและแผนฉุกเฉิน 

 

03760490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)      6 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760390  

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนจัดทํารายงานและ

การนําเสนอ 

 

03760491 ระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร       3(3-0-6) 

(Research Methods in Managerial Accounting) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757122 

 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชีบริหาร ปญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงค

และสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล สถิติเพ่ือการวิจัย การเขียนรายงาน และการ

นําเสนอผลการวิจัย 
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03760492 สัมมนาการบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting)   3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760112 และ 03760211 

 การอภิปรายและวิเคราะห กรอบแนวคิดสําหรับรายการทางการเงิน และมาตรฐาน การบัญชีเพ่ือการ

ประยุกตในการปฏิบัติงานดานการบัญชีการเงินสําหรับองคกรประเภทตางๆ โดยใชกรณีศึกษา บทความ 

เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ หัวขอท่ีนาสนใจ รวมถึงปญหาดานการบัญชี

การเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

03760493 สัมมนาการภาษีอากร (Seminar in Taxation)     3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03757361 

 อภิปรายและวิ เคราะหประเด็น ท่ีน าสนใจทางการภาษีอากรโดยใชกรณี ศึกษา บทความ                       

และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ ตลอดจนคําวินิจฉัยดานภาษีอากรและคํา

พิพากษาของศาลภาษีอากรกลางประเทศไทย 

 

03760494 สัมมนาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน     3(3-0-6) 

(Seminar in External and Internal Auditing) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760342 

 วิเคราะหประเด็นท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในข้ันสูงอยางสรางสรรค

และเปนระบบ สังเคราะหองคความรูจากงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบตามหลัก

สากล และสามารถเสนอแนะทางออกท่ีเหมาะสมเม่ือเผชิญกับประเด็นดานจริยธรรมท่ีซับซอน 

 

03760495 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี     3(3-0-6) 

(Seminar in Accounting Information Systems and Technology) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760361 

 อภิปราย วิเคราะหปญหาและประเด็นปจจุบันเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใชกับระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีโดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศไทยและประเทศอ่ืนๆ 

ปญหาพิเศษดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

03760496 เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหาร       3(3-0-6) 

(Selected Topics in Managerial Accounting) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03760331 

 เรื่องเฉพาะทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 
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03760497 สัมมนา (Seminar)        3 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 03760331 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตร ี

 

03760498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)       3 

 การศึกษาคนควาทางการบัญชีบริหารระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 

03760499 การฝกงาน         3 

(Internship)  

 การฝกปฏิบัติงานจริงท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาชีพไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ในสถานประกอบการท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการจัดทํารายงานหรือสัมมนาการฝกงานหลังจากการฝกงานครบตามกําหนด 
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สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต (01417) 
 

01417110 คณิตศาสตรประยุกตเบ้ืองตน (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)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417111  

เรขาคณิตสามมิติอนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน  

 

01417116 คณิตศาสตรประยุกตเบ้ืองตน (Introductory Applied Mathematics)  3(3-0-6)  

กําหนดการเชิงเสน ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันตัวแปรเดียว อนุพันธและการประยุกต  

ปริพันธและการประยุกตสมการเชิงอนุพันธมูลฐาน  

 

01417160 คณิตศาสตรวิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)    4(4-0-8)  

การอุปนัยทางคณิตศาสตรเมตริกซและตัวกําหนด ระบบพิกัดเชิงข้ัวและพิกัดฉาก  

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกตผลตางอนุพัทธการอินทิเกรต อนุกรม  

 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I (Engineering Mathematics I)    3(3-0-6)  

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกตคาเชิงอนุพันธปริพันธและการประยุกต

ระบบพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  

 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II (Engineering Mathematics II)    3(3-0-6)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 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)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417112  

เวกเตอรใน 3 มิติฟงกชันคาเวกเตอรเวกเตอรแคลคูลัส แคลคูลัสของการแปรผัน อนุกรมอนันต  

 

01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III (Engineering Mathematics III)    3(3-0-6)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417168  

สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนคาคงตัว  

ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยท่ีเปนอนุกรมกําลัง ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  

 

01417271 วิยุตคณิตเบ้ืองตน (Introductory Discrete Mathematics)    3(3-0-6)  

ความสัมพันธฟงกชัน ความซับซอนเชิงคํานวณ อุปนัยเชิงคณิตศาสตรและความสัมพันธเวียนบังเกิด 

หลักการนับ พีชคณิตบูลีน ทฤษฎีกราฟเบื้องตน ภาษาและเครื่องจักรสถานะจํากัด  

 

01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน (Introductory Linear Algebra)    3(3-0-6)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417112  

ปริภูมิเวกเตอรการแปลงเชิงเสนและเมทริกซระบบของสมการเชิงเสน คาเฉพาะ เวกเตอรเฉพาะ  

การทําใหเปนแนวทแยงมุม การประยุกต 

 

02731111 แคลคูลัสหนึ่งตัวแปร (Calculus of One Variable)    3(3-0-6) 

 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธและ

การประยุกต อินทิกรัลและการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต  อินทิกรัลไมตรงแบบ 

    

02731112 แคลคูลัสหลายตัวแปร I (Calculus of Several Variables I)  3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731111 

พ้ืนผิวกําลังสอง  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร   อนุพันธยอยและการ

ประยุกต  อินทิกรัลหลายชั้นและการประยุกต  อนุกรมอนันต 

 

02731141 การพิสูจนทางคณิตศาสตร (Mathematical Proofs)   3(3-0-6) 

 ขอความทางคณิตศาสตร บทนิยาม วิธีพิสูจนและการประยุกต  เซต ความสัมพันธ  ฟงกชัน   

ทฤษฎีจํานวนมูลฐาน 
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02731151 วิยุตคณิต (Discrete Mathematics)      3(3-0-6) 

 เซตตรรกศาสตรและฟงกชัน พีชคณิตแบบบูลีน ฟงกชันสวิทซ เทคนิคการนับ สมการเวียนเกิด  

ทฤษฎีกราฟ และออโตเมตา 

02731211 แคลคูลัสหลายตัวแปร II (Calculus of Several Variables II)  3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

          เรขาคณิตวิเคราะหและเวกเตอรใน 3 มิติ ระนาบสัมผัสและผลตางเชิงอนุพันธ อนุพันธระบุทิศทางและ

เวกเตอรเกรเดียนต เคิรลและไดเวอรเจนต อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามพ้ืนผิว ทฤษฎีบทอินทิกรัล 

02731221 พีชคณิตเชิงเสน (Linear Algebra)     3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731141 

 การดําเนินการของเมทริกซ  ผกผันของเมทริกซ  การดําเนินการมูลฐานและเมทริกซมูลฐาน   

ดีเทอรมิแนนต  ระบบของสมการเชิงเสน  คาลําดับชั้นปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ  

เวกเตอรเฉพาะ การทําใหเปนแนวทแยงมุม  การประยุกต  

02731231 สมการเชิงอนุพันธ (Differential Equations)           3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการ

ประยุกต สมการเชิงเสนท่ีมีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผลการแปลงลาปลาซและ

การประยุกต  สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

02731232 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Modeling)   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731231 

 หลักการและการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  แบบจําลองของประชากรชนิดไมตอเนื่องและตอเนื่อง 

การวิเคราะหจุดสมดุลและความเสถียรของแบบจําลอง การวิเคราะหพฤติกรรมของผลเฉลยโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 

 

02731261 หลักการประกันภัย (Principles of Insurance)    3(3-0-6) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกันภัย  ลักษณะของสัญญาและเง่ือนไขของกรมธรรมประกันภัย  

การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิตแบบตาง ๆ การ

ประกันภัยตอการประกันสังคม กฎหมายประกันภัยเบื้องตน  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคณิตศาสตรประกันภัย 
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02731262 คณิตศาสตรธุรกิจ (Business Mathematics)      3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01417116  หรือ  01417167  หรือ  02731111  หรือ 01417111 

ลําดับและอนุกรม  การใชคณิตศาสตรในการแกปญหาทางธุรกิจ การวิเคราะหเสนความพอใจเทากัน

และเสนงบประมาณ ความยืดหยุน  การวิเคราะหคาสุดขีด  การหารายไดสูงสุดและตนทุนการผลิตต่ําสุด  

ผลกระทบจากการเก็บภาษีสวนเกินผูบริโภคและสวนเกินผูผลิต  และคณิตศาสตรการเงินมูลฐาน     

02731271 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต (Graph Theory and Applications)  3(3-0-6) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731151      

แนวความคิดพ้ืนฐานของกราฟ  กราฟยอย กราฟระบุทิศทาง วิถี ตนไม สภาพเชื่อมโยง ขายงาน  การ

จับคู  กราฟเชิงระนาบและกราฟคูกัน การระบายสี 

     

02731321 กําหนดการเชิงเสน (Linear Programming)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731221 

ตัวแบบของกําหนดการเชิงเสน เซตคอนเวกซ วิธีซิมเพล็กซ ภาวะคูกันและการวิเคราะหความไวของ

การเปลี่ยนแปลง ปญหาของการขนสงและการจัดตารางงาน กําหนดการจํานวนเต็ม และการหาคาเหมาะท่ีสุด

ของจุดประสงคหลายตัว 

      

02731322 พีชคณิตนามธรรม (Abstract Algebra)      3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731141 

กรุป สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของกรุป กรุปของวิธีเรียงสับเปลี่ยนและกรุปสมมาตร  

ทฤษฎีบทของเคยเลย  ริง ไอดีล สาทิสสัณฐานและสมสัณฐานของริง อินทิกรัลโดเมน ฟลด 

    

02731323 พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลข (Numerical Linear Algebra)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731221 

ทฤษฎีเมทริกซ การแกระบบสมการเชิงเสนโดยวิธีตรง คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ วิธีการแปลง

สําหรับปญหาคาเฉพาะ ปญหาเชิงเสนกําลังสองนอยสุด วิธีการทําซํ้า 

 

02731331 สมการเชิงอนุพันธยอย (Partial Differential Equations)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731231 

สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง อนุกรมฟูเรียรและการแปลงฟูเรียร  สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับ

สอง  สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับสูง  ปญหาคาเริ่มตนและปญหาคาขอบ  ฟงกชันกรีน 
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02731341 การวิเคราะหเชิงจริง (Real Analysis)     3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 และ 02731141 

ระบบจํานวนจริง โทโพโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชัน  ความตอเนื่องเอกรูป  อนุพันธ  อินทิกรัล  ลําดับของฟงกชัน การลูเขาเอกรูป     

02731342 ทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Theory)     3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีเซต ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปรสุม 

ฟงกชันการแจกแจง  ความหนาแนนของความนาจะเปน โมเมนตของตัวแปรสุม ฟงกชันแคแรกเทอริสติก 

ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต  ทฤษฎีขีดจํากัดพ้ืนฐาน 

02731343 ทฤษฎจีํานวน (Number Theory)            3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731141 

 จํานวนและข้ันตอนวิธีการหาร  ตัวหารรวมมาก ตัวคูณรวมนอย จํานวนเฉพาะและจํานวนประกอบ  

สมการไดโอแฟนไทนเชิงเสน  การลงรอย เศษตกคางกําลังสอง  เศษสวนตอเนื่อง ทฤษฎีบทของออยเลอร  

พหุนามสมภาค รากปฐมฐาน ดรรชนี  

    

02731344 ทฤษฎีเซต (Set Theory)              3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731141 

สัจพจนของเซต การดําเนินการของเซต  ความสัมพันธและความสัมพันธสมมูล  ผลแบงก้ัน ฟงกชัน 

สัจพจนของการเลือก  เซตอันดับ เซตท่ีเปนอันดับไดบางสวน  หลักการใหญสุดเฉพาะกลุม  หลักการเปนลําดับ

ดีแลว เซตอนันตแบบนับได จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับท่ี 

02731351 คณิตศาสตรเชิงการจัด (Combinatorial Mathematics)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731151 และ  02731141 

หลักการนับเบื้องตน  การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู สัมประสิทธิ์ทวินาม สัมประสิทธิ์อเนกนาม 

หลักการเพ่ิมเขาและตัดออก หลักรังนกพิราบ ฟงกชันกอกําเนิดกับปญหาการนับ ความสัมพันธเวียนเกิดกับ

ปญหาการนับ  

02731361 คณิตศาสตรการเงิน (Financial Mathematics)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731342 

ความนาจะเปน  คาคาดหวัง มูลคาความเสี่ยง  แคลคูลัสสโทแคสติก การเคลื่อนท่ีแบบบราวเนียน 

อัตราดอกเบี้ยและคาเงินปจจุบัน ตราสารอนุพันธ 

.  
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02731362 คณิตศาสตรสําหรับการประกันชีวิต (Mathematics of Life Contingency)   3(3-0-6)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01422111 และ 02731261 

คณิตศาสตรของการประกันชีวิต  ตารางชีพและการแจกแจงการอยูรอดของชีวิต  คารายงวดตามการ

ทรงชีพ เบี้ยประกันชีวิตสุทธิ  เงินสํารองประกันชีวิตและมูลคากรมธรรมท่ีไมอาจริบได  จรรยาบรรณแหง

วิชาชีพนักคณิตศาสตรประกันภัย 

 

02731363 คณิตศาสตรสําหรับการประกันวินาศภัย         3(3-0-6)  

      (Mathematics for Casualty Insurance) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01422111    

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกันภัย ฟงกชันอรรถประโยชน ความคุมครองของกรมธรรมประกันภัย 

ขอมูลสําหรับการสรางอัตราเบี้ยประกันภัยพ้ืนฐาน การกําหนดอัตราการเสี่ยงภัยรายบุคคล การจําแนก

ประเภทการเสี่ยงภัย การสํารองความสูญเสีย 
            

02731371 การวิเคราะหเชิงตัวเลข I (Numerical Analysis I)                            3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

คาคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยของสมการไมเชิงเสน  การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลังสอง 

นอยท่ีสุด  การหาอนุพันธเชิงตัวเลข การหาอินทิกรัลเชิงตัวเลข  วิธีทําซํ้าสําหรับระบบสมการเชิงเสน  การหา

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ 

 

02731372 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร (Mathematical Packages)  3(2-2-5) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731371 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรในสาขาวิชาแคลคูลัส พีชคณิตเชิงเสน ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

และการเขียนกราฟ 
 

02731373 การวิเคราะหขอมูลและการคํานวณดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  3(2-2-5)  

      (Data Analysis and Computing with Statistical Packages) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01422101 หรือ 01422111   

          แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมขอมูลและการจัดการแฟมขอมูล การนําเสนอขอมูลดวย

กราฟ การวิเคราะหทางสถิติและการอธิบายผลลัพธ  การประยุกตใชกับขอมูลจริง   
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02731374 ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน (Function of a Complex Variable)    3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

จํานวนเชิงซอน ฟงกชันมูลฐานของตัวแปรเชิงซอน อนุพันธเชิงซอน อินทิกรัลเชิงซอน  

อนุกรมเทยเลอรและอนุกรมลอเรนต สวนตกคาง การสงคงแบบและการประยุกต 

 

02731390* การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Cooperative  Education  Preparation)  1(1-0-2)  

 หลักการ  แนวคิด  และกระบวนการของสหกิจศึกษา  ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  ความรูพ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน  การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ  การ

พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ  เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

 

02731441 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน (Functional Analysis)       3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731341 

ปริภูมิอิงระยะทาง  ปริภูมินอรม  ปริภูมิบานาค  ปริภูมิผลคูณภายใน  ทฤษฎีหลักมูลสําหรับปริภูมิ

นอรมและปริภูมิบานาค 

02731471 การวิเคราะหเชิงตัวเลข II (Numerical Analysis II)     3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731371 

การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธสามัญแบบข้ันเดียวและหลายข้ัน การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ

ยอย วิธีทําซํ้าสําหรับระบบสมการไมเชิงเสน 

 

02731472 การแปลงฟูเรียร (Fourier Transforms)      3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731231 

 อนุกรมฟูเรียร การแปลงฟูเรียรของสัญญาณท่ีตอเนื่อง และสัญญาณวิยุตและสมบัติ ดิแรคเดลตา  

การแจกแจง และการแปลงโดยนัยท่ัวไป สังวัตนาการและสหสัมพันธและการประยุกต การแปลงฟูเรียรวิยุต

และข้ันตอนวิธีเอฟเอฟที  การแปลงฟูเรียรในหลายมิติและการใชในรูปภาพ 

 

02731473 ฟงกชันพิเศษและการประยุกต (Special Functions and Applications) 3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731112 

ฟงกชันแกมมา ฟงกชันบีตา ฟงกชันคาคลาดเคลื่อน ฟงกชันเลอช็องดร ฟงกชันเบสเซล ฟงกชันไฮ

เพอรจีออเมตริกและการประยุกตท่ีเก่ียวของกับฟงกชันตางๆขางตน 
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02731474** ทฤษฎีรหัส (Coding Theory)           3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731221 

 โครงสรางเชิงพีชคณิต สนามจํากัด  พีชคณิตแบบบูลิน  รหัสเชิงเสน รหัสแฮมม่ิง รหัสโกเลย รหัสทูริง 

รหัสวัฏจักร และรหัสบีซีเอช 

 

02731475 ทฤษฎีเกม (Game Theory)       3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731271     

เกมเชิงตั้งฉาก และทฤษฎีบทหลักมูล เกมผลรวมเปนศูนยท่ีมีผูแขงขัน 2 คน   ผลเฉลยของเกมและผล

เฉลยเหมาะท่ีสุดของเกม   การแกปญหาโดยใชระเบียบวิธีพีชคณิต ระเบียบวิธีกราฟ และกําหนดการเชิงเสน  

 

02731490 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)      6 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํารายงาน

และการนําเสนอ 

 

02731496 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกต       3(3-0-6) 

               (Selected Topic in Applied Mathematics) 

 เรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตรประยุกตในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

 

02731497** สัมมนา (Seminar)             1 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731211 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรประยุกตในระดับปริญญาตรี 

 

02731499** โครงงานคณิตศาสตรประยุกต (Applied Mathematics Project)    3 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02731497 

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางคณิตศาสตรประยุกต 
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สาขาวิชาเคมี (01403) 

 

01403111 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)  4(4-0-8)

 อะตอมและโครงสรางอะตอม  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  แกส  ของเหลว  

ของแข็ง  สารละลาย  อุณหพลศาสตร  จลนพลศาสตรเคมี  สมดุลเคมี  อิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปน

ไอออน  กรดและเบส  สมดุลของไอออน  เคมีไฟฟา   

 Atoms and atomic structures, periodic system, chemical bonds, chemical 

reactions, gases, liquids, solids, solutions, thermodynamics, chemical kinetics, chemical 

equilibria, electrolytes and their ionization, acids and bases, ionic equilibria, electrochemistry. 

01403112   เคมีท่ัวไปภาคปฏิบัติการ (Laboratory in General Chemistry)  1(0-3-2) 

พ้ืนฐาน :01403111  หรือพรอมกับปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีท่ัวไป  

 Laboratory work for General Chemistry. 

01403113 เคมีท่ัวไป I (General Chemistry I)  3(3-0-6) 

 อะตอมและโครงสราง  ระบบพีริออดิก  พันธะเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  แกส   ของเหลว  ของแข็ง  

สารละลาย  อิเล็กโทรไลตและการแตกตัวเปนไอออน  อุณหพลศาสตร  สมดุลเคมี   

 Atoms and their structures, periodic system, chemical bonds, chemical reactions, 

gases, liquids, solids, solutions, electrolytes and their ionization, thermodynamics, chemical 

equilibria. 

01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป  1(0-3-2)

 (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry)  

 พ้ืนฐาน :01403117  หรือพรอมกับปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักมูลเคมีท่ัวไป  

 Laboratory work for Fundamentals of General Chemistry. 

01403115  เคมีท่ัวไป II (General Chemistry II)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403113 

 จลนพลศาสตรเคมี   กรดและเบส   สมดุลของไอออน   เคมีไฟฟา   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ   

ธาตุแทรนซิชัน  สารประกอบ  เคมีโคออรดิเนชัน  เคมีนิวเคลียร  เคมีอินทรียพ้ืนฐาน  

 Chemical kinetics, acids and bases, ionic equilibria, electrochemistry, 

representative elements, transition elements, compounds, coordination chemistry, nuclear 

chemistry, basic organic chemistry. 

 



318 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป (Fundamentals of General Chemistry)  3(3-0-6)

 โครงสรางอะตอม   ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก   พันธะเคมี  ปริมาณสัมพันธ   

แกส   ของเหลว   ของแข็ง   สารละลาย   จลนพลศาสตรเคมี   สมดุลเคมี   กรดและเบส   สมดุลของไอออน   

ธาตุเรพรีเซนเททีฟ   โลหะ   อโลหะ   และก่ึงโลหะ   โลหะแทรนซิชัน 

 Atomic structure, periodic table and periodic properties, chemical bonds, 

stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, chemical kinetics, chemical equilibria, acids 

and bases, ionic equilibria, representative elements, metals, nonmetals, and metalloids, 

transition metals. 

01403118 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน (Basic Chemistry Laboratory)  1(0-3-2)

 พ้ืนฐาน :01403115  หรือพรอมกับปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีท่ัวไป I  และเคมีท่ัวไป II

 Laboratory work for General Chemistry I and General Chemistry II. 

01403134 เคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน (Basic Analytical Chemistry)  5(3-6-9)

 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115  

 บทบาทของเคมีวิเคราะห   สารละลายและหนวยความเขมขน   แนวคิดของสมดุลเคมีในระบบ

วิเคราะห   ระดับข้ันการแตกตัวของอิเล็กโทรไลตออน     การหาคาคงตัวการแตกตัวเปนไอออน     แบบแผน

ของการแยกและการระบุชนิดของแคตไอออนและแอนไอออนอนินทรีย    การวิเคราะหโดยน้ําหนัก   การ

วเิคราะหโดยการไทเทรต   การไทเทรตกรด-เบส   การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน    การไทเทรตโดยการเกิด

สารเชิงซอน    การไทเทรตรีดอกซ   สเปกโทรสโกปแบบดูดกลืนเบื้องตน    ปฏิบัติการทดลองคุณภาพ

วิเคราะหก่ึงจุลภาคและปริมาณวิเคราะหทางเคมี  

 Role of analytical chemistry;  solutions and concentration units,  concepts of 

chemical equilibrium in analytical systems,  degree of ionization of weak electrolytes,  

determination of ionisation constants,  schemes of separation and identification of inorganic 

cations and anions;  gravimetric analysis,  titrimetric analysis,  acid-base titrations,  

precipitation titrations,  complexation titrations,  redox titrations,  introductory absorption 

spectroscopy;  experimental works in semi-micro qualitative analysis and chemical 

quantitative analysis. 
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01403221 เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)  4(4-0-8)

 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115  หรือ  01403117  

 ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย  การจําแนกประเภทของสารประกอบอินทรีย  ปฏิกิริยาเคมีและกลไกของ

ปฏิกิริยา  สเทอริโอเคมี  เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคารบอน  แอลคิลเฮไลด  แอโรแมติกไฮโดรคารบอน  

การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยวิธีทางสเปกโทรสโกป   สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล   

อีเทอร   สารประกอบฟนอล   แอลดีไฮด   คีโตน  กรดอินทรีย  อนุพันธกรดอินทรีย   เอมีนและสารประกอบ

ไนโตรเจนอ่ืนๆ   ลิพิด  คารโบไฮเดรต  กรดอะมิโน  โปรตีน  และกรดนิวคลีอิก  

 Theories in organic chemistry, classification of organic compounds, chemical 

reactions and mechanisms, stereochemistry, chemistry of aliphatic hydrocarbons, alkyl 

halides, aromatic hydrocarbons, structural determination of organic compounds by 

spectroscopic methods, properties and reactions of alcohols, ethers, phenolic compounds, 

aldehydes, ketones, carboxylic acids, derivatives of carboxylic acids, amines and other 

nitrogen compounds, lipids, carbohydrates, amino acids, proteins and nucleic acids. 

01403222 เคมีอินทรียภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Organic Chemistry)  1(0-3-2)

 พ้ืนฐาน :01403221  หรือพรอมกับปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีอินทรีย  

 Laboratory work for Organic Chemistry. 

01403223 เคมีอินทรีย I  (Organic Chemistry I)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   และพรอมกับ 01403225    

 ทฤษฎีทางเคมีอินทรีย  การจําแนกประเภทของสารอินทรีย  ปฏิกิริยาเคมีและกลไกพ้ืนฐานของ

สารประกอบ  สเทอริโอเคมี  เคมีของสารแอลิแฟติกไฮโดรคารบอน  แอลคิลเฮไลด  คอนจูเกตไดอีน  

สารประกอบแอโรแมติก  การระบุโครงสรางของสารประกอบอินทรียโดยวิธีทางสเปกโทรสโกป 

 Theories in organic chemistry, classification of organic compounds, chemical 

reaction and basic mechanism of compounds, stereochemistry, chemistry of aliphatic 

hydrocarbon, alkyl halide, conjugated diene, aromatic compounds, structural identification of 

organic compounds by spectroscopic methods. 

01403224 เคมีอินทรีย II (Organic Chemistry II)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403223  และ  01403225  และพรอมกับ 01403226    

 สมบัติและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย   แอลกอฮอล   ฟนอล   ไทออลอีเทอร   ไทโอ

อีเทอร   แอลดีไฮด   คีโตน   กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ   เอมีน   เคมีของสารคารโบไฮเดรต   กรดอะมิโน   

เปปไทด   โปรตีน   ลิพิด   กรดนิวคลิอิก   ผลิตภัณฑธรรมชาติ   และสารพอลิเมอรสังเคราะห  

 Properties and chemical reactions of organic compounds, alcohol, phenol, thiol 

ether, thioether, aldehyde, ketone, carboxylic acid and derivatives, amine, chemistry of 
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carbohydrate, amino acid, peptide, protein, lipid, nucleic acid, natural product and synthetic 

polymer. 

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

 พ้ืนฐาน :01403112 หรือ 01403118   และพรอมกับ 01403223  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีอินทรีย I  

 Laboratory work for Organic Chemistry I. 

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

 พ้ืนฐาน :01403225   และพรอมกับ 01403224   

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาเคมีอินทรีย II  

 Laboratory work for Organic Chemistry II. 

01403231 ปริมาณวิเคราะหทางเคมี (Chemical Quantitative Analysis)  2(2-0-4)

 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   

 หลักการและกระบวนการในการวิเคราะหทางเคมี   สถิติศาสตรในระเบียบวิธีวิเคราะห   ทฤษฎี

ในปริมาณวิเคราะห    การวิเคราะหโดยน้ําหนัก   การวิเคราะหโดยการไทเทรต   การไทเทรตกรด-เบส   การ

ไทเทรตโดยการเกิดตะกอน   การไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซอน   การไทเทรตรีดอกซ    หลักการพ้ืนฐาน

ของสเปกโทรโฟโตเมทรีแบบดูดกลืน 

 Principles and process in chemical analysis,  statistics in analytical methods, 

theory in quantitative analysis,  gravimetric analysis,  titrimetric analysis,  acid-base titrations,  

precipitation titrations,  complexation titrations,  redox titrations,  basic principles of 

absorption spectrophotometry. 

01403232 ปฏิบัติการปริมาณวิเคราะหทางเคมี   2(0-6-3)

 (Laboratory in Chemical Quantitative Analysis)  

 พ้ืนฐาน :01403112 หรือ 01403118   และ01403231 หรือพรอมกัน หรือ 01403233 หรือ    

พรอมกันเทคนิคและปฏิบัติการทดลองวิเคราะหปริมาณทางเคมี   

 Techniques and experimental works in chemical quantitative analysis.  

01403233 หลักการของเคมีวิเคราะห (Principles of Analytical Chemistry)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403115   

 แนวคิดพ้ืนฐานในการวิเคราะหทางเคมี  การจัดการขอมูลเชิงสถิติ  สมดุลเคมีในคุณภาพและ

ปริมาณวิเคราะห  การวิเคราะหโดยน้ําหนัก  การไทเทรตกรด-เบส  การไทเทรตโดยการเกิดตะกอน  การ

ไทเทรตโดยการเกิดสารเชิงซอน  เคมีไฟฟาและการไทเทรตรีดอกซ  หลักการพ้ืนฐานของสเปกโทรโฟโตเมทรี

แบบดูดกลืน   
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 Basic concepts in chemical analysis, statistical treatment of data, chemical 

equilibria in qualitative and quantitative analysis, gravimetric analysis, acid-base titrations, 

precipitation titrations, complexometric titrations, electrochemistry and redox titrations, basic 

principles of absorption spectrophotometry. 

01403242 เคมีเชิงฟสิกส I (Physical Chemistry I)  4(3-3-8)

 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   และ   01417112  และ  01420111   

 แกส  อุณหพลศาสตรและการประยุกตกับกระบวนการทางเคมีและฟสิกส  การแปรผันของ

สวนประกอบในระบบและในสมดุลเคมี  สารละลาย  สมดุลวัฏภาค  และปฏิบัติการทดลอง  

 Gases, thermodynamics and their applications to chemical and physical 

processes, variations of composition in a system and chemical equilibrium, solutions, phase 

equilibria, and experiments. 

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

 พ้ืนฐาน :01403242 

 จลนพลศาสตรเคมี  เคมีไฟฟา  เคมีท่ีพ้ืนผิว  และปฏิบัติการทดลอง  

 Chemical kinetics, electrochemistry, surface chemistry, and experiments. 

01403244 เคมีเชิงฟสิกสหลักมูล (Fundamental Physical Chemistry)  4(3-3-8)

 พ้ืนฐาน :01403111 หรือ 01403115   และ   01417112 หรือ 01417267    

 หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี  จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาเคมี  เคมีไฟฟา  และ

ปฏิบัติการทดลอง 

 Principles of chemical thermodynamics, kinetics and mechanism of chemical 

reactions, electrochemistry, and experiments. 

01403245 เคมีเชิงฟสิกสสําหรับวิศวกรเคมี  2(2-0-4)

 (Physical Chemistry for Chemical Engineers)   

 พ้ืนฐาน :01403117  และ  01417168   

 ทฤษฎีของโครงสรางอิเล็กทรอนิกสและพันธะเคมี    การประยุกตในวิศวกรรมเคมี 

 Theories of electronic structure and chemical bonding,  applications to chemical 

engineering. 

01403291 เอกสารเคมี (Chemical Literature)  1(1-0-2) 

 แบบชนิดและทรัพยากรเอกสารเคมี  การกําหนดสารสนเทศท่ีตองการ  การเลือกแหลง

สารสนเทศเคมี    การคนหาสารสนเทศเคมี  ฐานขอมูลออนไลน  โปรแกรมคนหาบนเว็บ  การประเมินและ

การวิเคราะหสารสนเทศ  การอางอิงเอกสาร  การเขียนรายงาน  จริยธรรมทางวิทยาศาสตร  
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 Types and resources of chemical literature,  determination of required 

information,  selection of chemical information sources,  chemical information searches,  

online databases,  web search engines,  evaluation and analysis of information,  literature 

citations,  report writing,  scientific ethics. 

01403312 เคมีอนินทรีย I  (Inorganic Chemistry I)  4(4-0-8)

 พ้ืนฐาน :01403115  

 โครงสรางอะตอม  สถานะอะตอมและสัญลักษณพจน  สมมาตรและกลุมจุด  โมเลกุลโคเวเลนต  

แรงเคมี  ของแข็งอนินทรีย  เคมีของกรด-เบส  แผนภาพ ร.ค.ฟ. และการใชประโยชน  เคมีของสารละลายท่ีไม

ใชน้ําเปนตัวทําละลาย  สารอนินทรียท่ีมีโครงสรางเปนโซ วง กรงตาขาย  และวัสดุนาโน  

 Atomic structure, atomic states and term symbols, symmetry and point group, 

covalent molecules, chemical forces, inorganic solids, acid-base chemistry, e.m.f. diagram 

and its uses, nonaqueous chemistry, inorganic chains, rings, cages and nanomaterials. 

01403313 เคมีอนินทรีย II (Inorganic Chemistry II)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403312  

 สมบัติของโลหะแทรนซิชัน  สารประกอบโคออรดิเนชัน  ไอโซเมอร  สมบัติทางแมเหล็ก  ทฤษฎี

เก่ียวกับพันธะ  ปฏิกิริยาและอิเล็กทรอนิกสเปกตรัมของสารประกอบโคออรดิเนชัน  สารประกอบออรแกโน

เมทัลลิก  การประยุกตเคมีโคออรดิเนชัน  

 Properties of transition elements, coordination compounds, isomers, magnetic 

properties, bonding theories, reactions and electronic spectra of coordination compounds, 

organometallic compounds, applications of coordination chemistry. 

01403321 เคมีอินทรีย III (Organic Chemistry III)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403224  

 กลไกของปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย  ระเบียบวิธีกําหนดกลไกของปฏิกิริยา  กรดและเบส   ปฏิกิริยา

การแทนท่ีแบบนิวคลีโอฟลิกและอิเล็กโทรฟลิก   ปฏิกิริยาการเติมแบบนิวคลีโอฟลิกและอิเล็กโทรฟลิก   

ปฏิกิริยาการกําจัด   

 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. 
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014033222  เคมีอินทรีย IV (Organic Chemistry IV)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403321  

 ปฏิกิริยาอนุมูลอิสระ  ปฏิกิริยาการจัดตัวใหม  ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  การสังเคราะห

สารประกอบอินทรีย   ปฏิกิริยาเพริไซคลิก  

 Free-radical reactions, rearrangement reactions, oxidation and reduction 

reactions, synthesis of organic compounds, pericyclic reactions. 

01403323 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย III (Organic Chemistry Laboratory III)  2(0-6-3)

 พ้ืนฐาน :01403224  และ  01403226   

 ปฏิบัติการเนนเทคนิคข้ันสูง   การใชอุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน   การทดลองระดับ

จุลภาค  ปฏิกิริยาการสังเคราะหหลายข้ันตอน  การระบุผลิตภัณฑท่ีสังเคราะหได  

 Laboratory work emphasizing on advanced techniques, practical application of 

apparatus and equipments, microscale experiments, multistep synthetic reactions, 

identificaiton of synthetic products. 

01403325 หลักมูลของผลิตภัณฑธรรมชาติ  3(3-0-6)

 (Fundamentals of Natural Products)  

 พ้ืนฐาน :01403221  หรือ  01403224    

 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ   การตรวจหา   การแยก   การทําสารใหบริสุทธิ์   การวิเคราะห

โครงสราง   ชีวสังเคราะห   สมบัติและการใชประโยชนของผลิตภัณฑธรรมชาติ   

 Chemistry of natural products, detection, separation, purification, structure 

elucidation, biosynthesis, property and utilization of natural products. 

01403331 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ I (Instrumental Analysis I)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403231  หรือ  01403233  

 หลักการและเทคนิคของวิธีแยกสารทางเคมี  วิธีทางสเปกโทรสโกประดับโมเลกุลและอะตอม       

วิธีทางรังสีเอกซ   

 Principles and techniques of chemical separation methods, molecular and atomic 

spectroscopic methods, x-ray methods. 

01403332 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ II (Instrumental Analysis II)  2(2-0-4)

 พ้ืนฐาน :01403331  

 หลักการและเทคนิคของวิธีวิเคราะหทางเคมีไฟฟา   วิธีทางเคมีรังสี   วิธีเชิงความรอน 

 Principles and techniques of electroanalytical methods, radiochemical methods, 

thermal methods. 
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01403333 ปฏิบัติการวิเคราะหโดยเครื่องมือ   2(0-6-3)

 (Laboratory in Instrumental Analysis)   

 พ้ืนฐาน :01403232   และ   01403332 หรือพรอมกับปฏิบัติการทดลองวิเคราะหโดยเครื่องมือ

Experimental works in iInstrumental analysis. 

01403342 เคมีเชิงฟสิกส III (Physical Chemistry III)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403243  และ  01417241   

 เคมีควอนตัม  ทฤษฎีของพันธะเคมี  และหัวขอในเคมีเชิงฟสิกสท่ีนาสนใจในปจจุบัน 

 Quantum chemistry, theories of chemical bonding, and current topics of interest 

in physical chemistry. 

01403343 เคมีเชิงฟสิกส IV (Physical Chemistry IV)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403342   

 กลศาสตรสถิติ  หัวขอในเคมีเชิงฟสิกสข้ันสูงท่ีนาสนใจในปจจุบัน  

 Statistical mechanics and current advanced topics of interest in physical 

chemistry. 

01403345 การจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในวิชาเคมีและวิศวกรรมเคมี  3(2-3-6)

 (Computer Simulation in Chemistry and Chemical Engineering)   

 พ้ืนฐาน :01403343  หรือ  01403245  

 ทฤษฎีพันธะเคมี   ระเบียบวิธีเอมพิริคัล  เซมิเอมพิริกัลและนอนเอมพิริกัล  หลักการและการ

ประยุกตของทฤษฎีโครงสรางอิเล็กตรอน   เทคนิคการจําลองแบบดวยคอมพิวเตอรในการแกปญหาทางเคมี

และวิศวกรรมเคมี   รวมท้ังโครงงานท่ีกําหนด   

 Theories of chemical bonding, empirical, semi-empirical and non-empirical 

methods, principles and applications of electronic structure theory, computer simulation 

techniques in solving chemistry and chemical engineering problems, assigned projects 

included. 

01403361 กระบวนการผลิตสารประกอบไฮโดรคารบอน  3(3-0-6)

 (Hydrocarbon Processing)  

 พ้ืนฐาน :01403224  

 องคประกอบของปโตรเลียมและการจําแนกประเภท   กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ   

กระบวนการกลั่นน้ํามัน   การแตกตัวและการรีฟอรมดวยตัวเรงปฏิกิริยา   การผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห  มี

การศึกษานอกสถานท่ี  
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 Composition and evaluation of petroleum, natural gas separation process, 

refinery process, catalytic cracking and reforming, production of synthetic fuels.  Field trip 

required. 

01403365 เคมีพอลิเมอร I (Polymer Chemistry I)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403224  และ  01403243   

 การสังเคราะห  กลไก  จลนพลศาสตรและอุณหพลศาสตรของการพอลิเมอไรซ   กระบวนการ

การเกิดพอลิเมอรและกระบวนการผลิตกรรม  

 Synthesis, mechanism, kinetics and thermodynamics of polymerizations, 

polymerization and fabrication processes. 

01403412 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย (Inorganic Chemistry Laboratory)  3(1-6-5)

 พ้ืนฐาน :01403313   

 การเตรียม  การวิเคราะหลักษณะ  และการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ

สารประกอบอนินทรีย 

 Preparation, characterization and studies of physical and chemical properties of 

inorganic compounds. 

01403413 สเปกโทรสโกปทางเคมีอนินทรีย  3(3-0-6)

 (Spectroscopy in Inorganic Chemistry)  

 พ้ืนฐาน :01403313  

 สเปกโทรสโกปของการสั่น  การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ  เอกซเรยฟลูออเรสเซนซสเปกโทรสโกป  การ

เปลงแสงและโอเจสเปกโทรสโกป  นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป  อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ

สเปกโทรสโกป  จุลทรรศนศาสตรอิเล็กตรอน   

 Vibrational spectroscopy, x-ray diffraction, x-ray fluorescence spectroscopy, 

photoemission and auger spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, electron 

spin resonance spectroscopy, electron microscopy. 

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

 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115   

 การประยุกตใชวัสดุอนินทรียตางๆ ในอุตสาหกรรม  แร  ตัวเรงปฏิกิริยา  เซรามิก  พอลิเมอรของ

สารโคออดิเนชัน  วัสดุนาโน  ซุบเปอรโมเลกุล 

 Applications of inorganic materials in industry,  minerals,  catalysts,  ceramics,  

coordination polymers,  nanomaterials,  supermolecules. 
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01403421 สเปกโทรสโกปของสารประกอบอินทรีย   3(3-0-6) 

(Spectroscopy of Organic Compounds)   

 พ้ืนฐาน :01403224 
 

  การแผรังสีแมเหล็กไฟฟา   จุดกําเนิดของสเปกตรัมโมเลกุล   อัลตราไวโอเล็ตสเปกโทรสโกป   

อินฟราเรดสเปกโทรสโกป   นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโทรสโกป   แมสสเปกโทรเมทรี    การหา

โครงสรางและการวิเคราะหสารประกอบอินทรีย โดยระเบียบวิธีทางสเปกโทรสโกป     พัฒนาการ

ทางสเปกโทรสโกปและแมสสเปกโทรเมทร ี

 Electromagnetic radiation, origin of molecular spectra, ultraviolet spectroscopy, 

infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy, mass spectrometry, 

structure determination and analysis of organic compounds by spectroscopic methods, 

developments in spectroscopy and mass spectrometry. 

01403422 ทฤษฎีทางเคมีอินทรียเบ้ืองตน   3(3-0-6)

 (Introduction to Theoretical Organic Chemistry)  

 พ้ืนฐาน :01403322  

 พันธะเคมีและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย  ทฤษฎีออรบิทัลเชิงโมเลกุล  ทฤษฎี

พันธะเวเลนซ  ระเบียบวิธีการประมาณคาออรบิทัลเชิงโมเลกุล  ซอฟตแวรสําหรับการคํานวณทางเคมีอินทรีย  

การตรวจหาสารมัธยันตรท่ีวองไว  การกําหนดกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย  อิทธิพลของไอโซโทป หมูแทนท่ี 

ตัวทําละลาย กรดและเบส ท่ีมีตออัตราเร็วของปฏิกิริยา   

 Chemical bonding and molecular structure of organic compounds, molecular 

orbital theory, valence bond theory, methods of molecular orbital approximations, software 

for computational organic chemistry, detection of reactive intermediates, determination of 

organic reaction mechanisms, influence of isotope, substituent, solvent, acid and base on 

reaction rates. 

01403423 การสังเคราะหแบบใหมและปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย  3(3-0-6)

 (Modern Systhesis and Reactions of Organic Compounds)  

 พ้ืนฐาน :01403322   

 ปฏิกิริยาและกลไก  การสรางพันธะระหวางคารบอนกับคารบอน  การวิเคราะหโครงสรางเพ่ือ

การสังเคราะหสารประกอบอินทรียท่ีมีโครงสรางซับซอน  

 Reactions and mechanism, carbon-carbon bond formation, structural analysis for 

synthesis of complex organic compounds. 
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01403424 เคมีเชิงชีววิทยา (Biological Chemistry)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403224   

 แนวคิดของการตอประสานวิชาเคมีกับชีววิทยา   โครงสราง หนาท่ี และเคมีของชีวโมเลกุล (ดี

เอนเอ, อารเอนเอ และ โปรตีน)   ความรูเบื้องตนของเอนไซม    วิธีของการศึกษาปฏิกิริยาของเอนไซม   เคมี

ของเอนไซมและโคเอนไซม    การยับยั้งการทํางานของเอนไซมและบทบาทในเคมีทางยา    งานวิจัยท่ีตอ

ประสานวิชาเคมีกับชีววิทยาในปจจุบัน   

 Chemistry and biology interface concepts, structure, function and chemistry of 

biomolecules (DNA, RNA and proteins), introduction to enzymes, methods for studying 

enzymatic reactions, enzyme and coenzyme chemistry, enzyme inhibition and its role in 

medicinal chemistry, current research in chemistry and biology interface. 

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

 พ้ืนฐาน :01403322   

 ผลิตภัณฑอินทรียเพ่ือประโยชนในชีวิตประจําวัน  ยารักษาโรค  สารปรุงแตงอาหาร  ผงซักฟอก  

และอ่ืนๆ    

 Organic products for daily uses, drugs, food additives, detergents and others. 

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

 พ้ืนฐาน :01403224    

 การสังเคราะหและปฏิกิริยาของสารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดตาง ๆ   

 Syntheses and reactions of heterocyclic compounds. 

01403431 การวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย  2(1-3-4)

 (Commercial Product Analysis)  

 พ้ืนฐาน :01403333   

 ความมุงหมายของการวิเคราะหผลิตภัณฑเชิงพาณิชย   สูตรผลิตภัณฑ   การเตรียมตัวอยาง   

การวัดทางกายภาพและทางเคมี  และปฏิบัติการทดลอง  

 Purposes of commercial product analysis, product formulation, sample 

treatment, physical and chemical measurements, and experimental works. 

01403432 หลักการประกันคุณภาพในหองปฏิบัติการวิเคราะห  1(1-0-2)

 (Principles of Quality Assurance in Analytical Laboratory)  

 พ้ืนฐาน :01403231  หรือ  01403233  

 ความตระหนักในคุณภาพ   เทคนิคทางสถิติ   การยืนยันความใชไดของขอมูล   เทคนิคการ

ควบคุมคุณภาพ   แนวทางไอโซ/ไออีซี 17025:2500   
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 Quality awareness, statistical techniques, data validation, quality control 

techniques, ISO/IEC guide17025:2500. 

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

 พ้ืนฐาน :01403111  หรือ  01403115  

 แนวคิดพ้ืนฐาน  สมบัติทางกายภาพและทางเคมี  และการประยุกตใชวัสดุนาโน   

 Basic concepts, physical and chemical properties and applications of nanomaterials. 

01403443 โครงสรางและสภาพไวปฏิกิริยาของซีโอไลต  3(3-0-6)

 (Structure and Reactivity in Zeolites)  

 พ้ืนฐาน :01403242  หรือ  01403244  หรือ  01403245  

 โครงสรางผลึก   โครงสรางซีโอไลต   ศึกษาสมบัติของซีโอไลตและซีโอไทปดวยระเบียบวิธีเชิง

โมเลกุล  การดูดซับบนซีโอไลต  การเรงปฏิกิริยาดวยซีโอไลต  การประยุกตใชในอุตสาหกรรมเปนตัว

แลกเปลี่ยนไอออน  ตะแกรงโมเลกุล  และตัวเรงปฏิกิริยา 

 Stuctures of crystalline solids, zeolite structures, molecular approaches to 

zeolites and zeotypes, adsorption on zeolites, catalysis by zeolites, industrial applications as 

ion exchangers, molecular sieves, and catalysts. 

01403455 เคมีส่ิงแวดลอม (Environmental Chemistry)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403221  หรือ  01403224  

 คุณภาพของสิ่งแวดลอมและปจจัยท่ีเก่ียวของ   ภาวะอากาศเสียและน้ําเสีย   การเปลี่ยนแปลง

ทางเคมีในสิ่งแวดลอมอันเนื่องจากกิจกรรมตางๆ ทางเกษตร ทางอุตสาหกรรม และทางสังคมของมนุษย 

 Quality of environment and factors affecting it, air and water pollution, chemical 

changes in the environment as affected by agricultural, industrial and social activities. 

 

01403465 เคมีพอลิเมอร II (Polymer Chemistry II)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน :01403365    

 การสังเคราะห  สมบัติ  และการประยุกตของพอลิเมอรชนิดตางๆ  

 Synthesis, properties and applications of various polymers. 

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

 เรื่องเฉพาะทางเคมีในระดับปริญญาตรี  หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

 Selected topics in chemistry at the bachelor’s degree level. Topics are subject to 

change each semester. 
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01403497 สัมมนา (Seminar)   1

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเคมีในระดับปริญญาตรี  

 Presentation and discussion on current interesting topics in chemistry at the 

bachelor’s degree level. 

01403498 ปญหาพิเศษ (Special Problems)   1

 การศึกษาคนควาทางเคมีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน   

 Study and research in chemistry at the bachelor’s degree level and compile into 

a written report.  

01403499 โครงงานวิจัยทางเคมี (Research Project in Chemistry)  2(0-6-3)

โครงงานปฏิบัติการและวิจัยในสาขาตางๆ ของเคมี  

 Practice and research project in various fields of chemistry. 
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สาขาวิชาจุลชีววิทยา (01419) 
 

01419211 จุลชีววิทยาท่ัวไป (General Microbiology)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน : 01424111   

 หลักทางจุลชีววิทยาจุลินทรียชนิดตางๆ โครงสรางของเซลลพันธุกรรมการเจริญและเมแทบอลิซึม 

การจัดหมวดหมู การประยุกตทางการเกษตร อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม การสาธารณสุข และการแพทย 

01419213 จุลชีววิทยาท่ัวไปภาคปฏิบัติการ   2(0-6-3)

 (Laboratory in General Microbiology)   

 พ้ืนฐาน : 01419211 หรือพรอมกันและ 01424112   

 ปฏิบัติการสําหรับ 01419211  

01419214 จุลชีววิทยาพ้ืนฐานภาคปฏิบัติการ  1(0-3-2)

 (Laboratory in Fundamental Microbiology)   

 พ้ืนฐาน : 01419211 หรือพรอมกันและ 01424112   

 ปฏิบัติการสําหรับ 01419211  

01419325 ราวิทยา (Mycology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 สัณฐานวิทยา การเจริญและปจจัยท่ีมีผล สายพันธุเชิงวิวัฒนาการ การจัดหมวดหมูและระบุชนิด 

การนําไปใช ประโยชนและโทษของเห็ด รา และยีสต 

01419341 อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย (Bacterial Taxonomy)  3(1-6-5)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 หลักอนุกรมวิธานของแบคทีเรีย การแยกเชื้อบริสุทธิ์จากถ่ินอาศัย การระบุชนิดโดยอาศัยลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยา ชีวเคมี สรีรวิทยา และทางเซรุมวิทยา การระบุชนิดโดยวิธีรวดเร็ว การระบุโดยใช

สวนประกอบทางเคมีของเซลล เทคนิคทางชีวโมเลกุลเพ่ือการระบุชนิดแบคทีเรียท่ีเพาะเลี้ยงได และเพาะเลี้ยง

ไมได หลักการเก็บเชื้อแบคทีเรีย   

01419351 สรีรวิทยาของจุลินทรีย(Microbial Physiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 องคประกอบทางเคมี และหนาท่ีของโครงสรางของเซลลจุลินทรีย กําเนิดสัณฐานและการเปลี่ยน

สภาพ ระบบควอรัมเซนซิง  ถ่ินอาศัย และโภชนาการของเซลลจุลินทรีย การเติบโตระดับเซลล ดิสซิมิเลชัน 

แอสซิมิเลชั่น และชีวสังเคราะห เอนไซมและกลไกการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม   
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01419361 วิทยาภูมิคุมกัน (Immunology)  3(2-2-5)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 หลักการพ้ืนฐานทางระบบคุมกัน ภูมิคุมกันโดยกําเนิด การตอบสนองทางภูมิคุมกันโดยการสราง

แอนติบอดีและโดยอาศัยเซลล เซลลท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจนและแอนติบอดี 

ภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน การปลูกถายอวัยวะและเนื้อเยื่อ 

01419371 ระบบพันธุกรรมของจุลินทรีย (Genetic Systems of Microorganisms)  3(3-0-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 ระบบพันธุกรรมและกระบวนการถายทอดพันธุกรรมในไวรัส แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีท ยีสต รา

และเห็ด การปรับตัว การแปรเปลี่ยนและการกลายพันธุ วิธกีารของเซลลฟวชัน โปรโตพลาสตฟวชัน และพันธุ

วิศวกรรม 

01419372  ชีวสารสนเทศศาสตรสําหรับนักจุลชีววิทยา    2(1-2-3) 

 (Bioinformatics for Microbiologists)                          

 พ้ืนฐาน : 01416311 หรือ 01402311   

 ฐานขอมูลชีวสารสนเทศศาสตรของจุลินทรีย การวิเคราะหลําดับกรดนิวคลีอิกและกรดอะมิโน 

ตนไมวิวัฒนาการ การพิจารณาลําดับนิวคลีโอไทดและโปรตีน โครงสรางสามมิติของสายโพลีเปปไทด 

01419390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา   1(1-0-2)

 (Cooperative Education Preparation)   

 หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐาน

และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

01419391 การใชเครื่องมือและการวิเคราะหทางเคมีสําหรับนักจุลชีววิทยา   2(0-6-3) 

 (Instrumentation and chemical analysis for microbiologists)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214 และ 01403112   

 หลักการ วิธีการใช การสอบเทียบ และการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณสําหรับการศึกษาและ

การวิจัยทางจุลชีววิทยาเบื้องตน ปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะหเชิงปริมาณเบื้องตน  

01419411 การเจริญและการเพาะเล้ียงเซลลจุลินทรีย  3(2-3-6)

 (Microbial Cell Growth and Cultivation)  

 พ้ืนฐาน01419213 หรือ 01419214 และ 01417112  

 ประวัติการพัฒนาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ขอบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสาขา

การเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค องคประกอบถังหมัก อุปกรณประกอบและการ

ทํางาน ชนิดของการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการประเมินการเจริญ  พารามิเตอรการเจริญ จลนพลศาสตรการ

เจริญของจุลินทรียในเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว (คณิตศาสตรเก่ียวกับการเจริญของจุลินทรียในการเลี้ยง) แบบ



333 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

งวดเดียว ก่ึงตอเนื่อง ตอเนื่อง และการเพาะเลี้ยงแบบแหง การเลี้ยงในระบบผสมหลายเชื้อ ปจจัยท่ีมีผลตอการ

เจริญ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419412 จุลชีววิทยาวิเคราะห (Analytical Microbiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 หลักและวิธีการใชจุลินทรียในการตรวจวิเคราะหในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารตางๆ เชน

กรดอะมิโน วิตามิน สารปฏิชวีนะ สารกอกลายพันธุ และสารกอมะเร็ง มีการศึกษานอกสถานท่ี  

01419413 การเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย (Preservation of Microbial Cultures)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 หลักและวิธีการเก็บรักษาจุลินทรียชนิดตางๆ การจัดระบบและการรวบรวมสาระขอมูลของ

เชื้อจุลินทรียท่ีเก็บรักษา เครือขายของศูนยท่ีเก็บรวบรวมสายพันธุจุลินทรียและการใหบริการ มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

01419414 การอานและเขียนภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา  1(1-0-2)

 (English Reading and Writing in Microbiology)   

 การอาน และการเขียน บทความภาษาอังกฤษทางจุลชีววิทยา   

01419423 แอคติโนมัยซีท (Actinomycetes)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 สัณฐานวิทยา สรรีวิทยา พันธุกรรม อนุกรมวิธานนิเวศวิทยาและการใชประโยชน มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 

01419424 วิทยาไวรัส (Virology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 สมบัติโดยท่ัวๆไปของไวรัส พันธุกรรม วิธีการเขาสูเซลล การเพ่ิมจํานวนของไวรัสและการ

เปลี่ยนแปลงของเซลลไวรัสของพืช สัตว และแบคทีเรีย การวินิจฉัยและการควบคุม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419426 ชีววิทยาของเห็ด (Biology of Mushroom)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 วงจรชีวิตของเห็ด การเจริญเติบโต และปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตพันธุกรรม อนุกรมวิธาน

นิเวศวิทยา การเพาะเห็ดเปนการคา และการใชประโยชนอ่ืนๆ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419427 ยีสตและยีสตเทคโนโลยี (Yeast and Yeast Technology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 ชีววิทยาของยีสต การจัดหมวดหมู และการจัดจําแนกชนิด การเก็บรักษาพันธุกรรมและการ

ปรับปรุงสายพันธุ ความสําคัญตออุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยีสตและเทคโนโลยีการผลิต จลนพลศาสตร

เบื้องตนของการหมัก มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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01419428 ชีววิทยาและเทคโนโลยีของสาหรายขนาดเล็ก  3(2-3-6)

 (Biology and Technology of Microalgae)  

 พ้ืนฐาน : 01419211  

 สัณฐานวิทยาของสาหรายขนาดเล็ก การจัดจําแนกดวยเทคนิคด้ังเดิมและเทคนิคทางโมเลกุล 

ถ่ินอาศัย ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญและโภชนาการของสาหราย การเพาะเลี้ยงสาหรายเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑท่ี

ไดจากสาหราย มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419434 จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)  4(2-6-7)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 จุลินทรียท่ีเก่ียวของกับอาหาร การถนอม การเก็บรักษาและองคประกอบของอาหารท่ีมีผลตอ

การเจริญของจุลินทรียและลักษณะการเนาเสีย การถนอมอาหารและการเนาเสียของอาหารประเภทตางๆเชื้อ

โรคและ สารพิษจากจุลินทรียจุลินทรีย ดัชนีการตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหารมาตรฐานอาหารทางจุล

ชีววิทยา และการควบคุมคุณภาพ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419435 จุลชีววิทยาของน้ํานมและผลิตภัณฑนม  3(2-3-6)

 (Microbiology of Milk and Milk Products)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 สมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรียของน้ํานมดิบ องคประกอบทางเคมีของน้ํานมดิบ การแบง

ระดับคุณภาพน้ํานมดิบและการปลอมปน  การเนาเสียของน้ํานมดิบ การแปรรูปน้ํานม จุลินทรียท่ีเก่ียวของใน

น้ํานมและผลิตภัณฑนม มาตรฐานทางดานจุลินทรียและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑนม มีการศึกษานอก

สถานท่ี  

01419436 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 จุลินทรียเพ่ือการอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือก การปรับปรุง และการเก็บสายพันธุจุลินทรีย 

หลักการของกระบวนการหมักในอุตสาหกรรม การขยายขนาดการผลิต กระบวนการหมักเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ

อ่ืนจากจุลินทรีย ท้ังในระดับหอง ปฏิบัติการ โรงงานตนแบบ และระดับอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419438 จุลชีววิทยาของอาหารหมัก (Microbiology of Fermented Foods)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 บทบาทของจุลินทรียในอาหารหมักประเภทตางๆ การหมักดวยเชื้อธรรมชาติ และเชื้อบริสุทธิ์ 

เทคโนโลยีการใชกลาเชื้อบริสุทธิ์ การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารหมัก การผลิตอาหารหมัก

ในระดับอุตสาหกรรม กรณีศึกษา มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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01419462 จุลชีววิทยาทางการสุขาภิบาลอาหาร  3(3-0-6)

 (Microbiology for Food Plant Sanitation)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 การสุขาภิบาลอาหาร ความสําคัญของจุลินทรียกับการสุขาภิบาลอาหาร การปนเปอนของ

จุลินทรียสูอาหาร โปรแกรมการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419463 การเกิดโรคและโรคติดเช้ือ (Infection and Infectious Diseases)   3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 การเกิดโรคและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเกิดโรคติดเชื้อ ลักษณะของจุลินทรียกอโรค แหลงสะสม

และการแพรกระจายโรค ระยะของโรคติดเชื้อ หลักระบาดวิทยาและการเฝาระวังโรค หลักการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ โรคติดเชื้อท่ีเกิดจากแบคทีเรีย รา ไวรัสโปรโตซัว และการตรวจวินิจฉัยโรค มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

01419481 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม (Environmental Microbiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 ชุมชีพและพฤติกรรมของจุลินทรียตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การกระจายและการ

ปรับตัวของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม จุลชีววิทยาเมือง การฟอกตนเองตามธรรมชาติ การประยุกตใชจุลินทรียใน

การฟนฟูสิ่งแวดลอม 

01419482 จุลชีววิทยาของภาวะมลพิษ (Pollution Microbiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 ชนิดของจุลินทรียท่ีพบในแหลงท่ีมีมลพิษ บทบาทความสําคัญของจุลินทรียชนิดตางๆในการ

กอใหเกิดภาวะแวดลอมเปนพิษ ประเภทของมลพิษท่ีเกิดจากจุลินทรียท้ังทางตรงและทางออม การใชจุลินทรีย

เปนดัชนีบงบอกความเปนพิษในสิ่งแวดลอม หลักการใชจุลินทรียในการลดภาวะความเปนพิษ มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

01419483 การเส่ือมสภาพของวัสดุเนื่องจากจุลินทรีย  3(2-3-6)

 (Microbial Deterioration of Materials)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214 

 ชนิดและบทบาทของจุลินทรียตอการเสื่อมสภาพของวัสดุประเภทสิ่งทอไมและผลิตภัณฑไมแปร

รูป เอกสาร ตํารา เครื่องหนัง สี ฟลมโบราณวัตถุ โบราณสถาน ภาพวาด และอ่ืนๆ ปจจัยท่ีมีผลตอการ

เสื่อมสภาพเนื่องจากจุลินทรีย วิธีการตรวจวิเคราะห การปองกันและการกําจัด มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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01419484 จุลชีววิทยาของการบําบัดน้ําเสีย  3(2-3-6)

 (Microbiology of Waste Water Treatment)  

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 จุลินทรียในน้ําเสียแตละประเภทชนิด บทบาท และปจจัยท่ีมีผลตอกิจกรรมของจุลินทรียในระบบ

บําบัดน้ําเสีย การวิเคราะหปญหาการควบคุมเพ่ือใหระบบบําบัดดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

01419485 จุลินทรียในดิน (Soil Microorganisms)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 กลุมของจุลินทรียในดิน กิจกรรมและกระบวนการทางชีวเคมีท่ีเกิดข้ึนนิเวศวิทยาของจุลินทรียใน

ดิน ความสําคัญของจุลินทรียในดิน และการใชประโยชนทางการเกษตรและการปาไม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419486 จุลชีววิทยาในแหลงน้ํา (Aquatic Microbiology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214  

 จุลินทรียในน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม การกระจายและชีวมวลของจุลินทรียกลุมตางๆอิทธิพล

ของปจจัยตางๆตอจุลินทรียในน้ํา บทบาทและความสําคัญของจุลินทรียในน้ําท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ความสําคัญ

ทางดานเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419487 จุลชีววิทยาเพ่ือการเกษตร (Microbiology for Agriculture)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 การประยุกตจุลชีววิทยาเพ่ือประโยชนทางการเกษตร เชน การทําปุยหมักและแกสชีวภาพ การ

ใชไมคอรไรซา และจุลินทรียตรึงไนโตรเจน การใชจุลินทรียหมัก และเสริมอาหารสัตว จลุชีววิทยาหลังการเก็บ

เก่ียว และจุลชีววิทยาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01419488 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย (Microbial Ecology)  3(2-3-6)

 พ้ืนฐาน : 01419213 หรือ 01419214   

 การดํารงชีวิตของจุลินทรียในธรรมชาติ   วิธีการศึกษานิเวศของจุลินทรีย  การกระจายตัวและ

บทบาทของจุลินทรียในระบบนิเวศ กระบวนการทางชีวเคมีของจุลินทรีย ท่ี เก่ียวของกับวัฏจักรธาตุ 

ความสัมพันธของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง และอันตรกิริยาระหวางจุลินทรีย  พืชและสัตว 

01419490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)   6

 การปฏิบัติการในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมาย ตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ    

01419496 เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยา (Selected Topics in Microbiology)        1-3

 เรื่องเฉพาะทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรีหัว ขอเรื่องเปลี่ยนไปแตละภาคการศึกษา
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01419497 สัมมนา (Seminar)             1

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางจุลชีววิทยาในระดับปริญญาตรี 

01419499 โครงงานจุลชีววิทยา(Microbiology Projects)  3(0-9-5)

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางจุลชีววิทยา  
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สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (02739) 
 

02739111 คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 (Computer and Information System) 

 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร  โครงสรางและการทํางาน

ของคอมพิวเตอร ระบบจํานวน ขอมูลและระบบสารสนเทศ หลักการประมวลผลขอมูล ภาษาคอมพิวเตอร  

หลักการแกปญหาดวยคอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต 

สาระสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและประยุกตคณิตศาสตรและสถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Evolution of computers, computer system, hardware, software, computer 

structure and operations, number systems, data and information systems, fundamentals of 

data processing, computer languages, principles of problem solving by computer, structure 

programming, data communication and Internet , pravasive themes information technology 

and application of mathematic and statistic for information technology. 
 

02739141 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Introduction Technology Law) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739111 

 ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติทางคอมพิวเตอร จริยธรรมและความรับผิดชอบ ทรัพยสินทาง

ปญญา การคุมครองขอมูลสวนบุคคล ความเปนสวนตัวและเสรีภาพของพลเมือง กฎหมายเก่ียวกับการทําธุรกิจ

บนอินเทอรเน็ต การคาระหวางประเทศและระเบียบขอบังคับท่ีสําคัญเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประเด็น

ทางกฎหมายและบริบททางสังคมเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

     Computer act, ethics and responsibilities, intellectual properties, protection of 

personal, privacy and civil liberties,  electronic commerce laws, international trading and 

important regulations related to electronic commerce, legal issues and social context in 

computing. 
 

02739211 หลักการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

 (Principles of Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739111 

 เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมตามเหตุการณ การแกจุดบกพรอง 

การทดสอบ การประมวลผลขอมูล แถวลําดับ โปรแกรมยอยและพารามิเตอรตัวชี้  

 Techniques  for structure programming, Event-Driven programming, debugging, 

testing, data processing, array, subprogram and parameter, pointer.  
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02739212 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร I   3(2-2-5) 

 (Computer Programming I) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง แถวลําดับหลายมิติ สายอักขระ ระเบียน เซต โปรแกรม

ยอย และพารามิเตอร ตัวชี้ แฟมขอมูล ข้ันตอนวิธีสําหรับการคนเชิงเสนและทวิภาค การเรียงลําดับ  

 Principles of structure programming, multidimensional arrays, string, record, set, 

subprograms and parameters, pointer, file, algorithms for linear search and binary search, 

sorting. 
 

02739213 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร II  3(2-2-5) 

 (Computer Programming II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 แนวคิดเก่ียวกับการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ทักษะท่ีจําเปนตอการ

พัฒนาโปรแกรมประยุกต การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาใดภาษาหนึ่ง และการประยุกตใชงาน 

 Concept of object oriented programming, designing and programming 

development, skills for application programming development, object oriented programming 

languages  and its applications.  
 

02739214 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  3(2-2-5) 

 (Principles of Object Oriented Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรเชิงวัตถุ โครงสรางโปรแกรมในภาษา

เชิงวัตถุ นิยามของวัตถุ ลักษณะประจําและพฤติกรรมของวัตถุ  คลาส การสืบทอด แถวลําดับ การนํา

สวนประกอบของซอฟตแวรกลับมาใชอีก กราฟก การสรางและการจัดดําเนินการ  โครงสรางขอมูลพลวัต 

 Basic concepts of object-oriented software design and development, program 

structures of object-oriented language, object definitions, object attributes and behaviors, 

classes, inheritance, array, reuse of software components, graphics, creating and manipulating 

dynamic data structures. 
 

02739221 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739111 

 แนวคิดพ้ืนฐานของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การออกแบบและพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กล

ยุทธในพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบการชําระเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ ระบบรักษาความปลอดภัย  

แนวโนมของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษา 

 



341 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 Basic concepts of electronic commerce, e-commerce design and development, 

e-commerce strategies, payment system, marketing, public relations, security system, trends 

of e-commerce and case studies. 
 

02739231 โครงสรางขอมูล  3(3-0-6) 

 (Data Structure) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง โครงสรางขอมูล แถวลําดับ ระเบียน กองเรียงทับซอน 

แถวคอย รายการโยง ตนไม และกราฟ เทคนิคการเรียงลําดับและการคนหาขอมูล การจัดระเบียบแฟม 

 Principles of structure programming; data structures array, record, stack, queue, 

linked list, tree and graphs, techniques for sorting and searching, file organization.   
 

02739241 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  3(2-2-5) 

 (Internet Technology) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 อินเทอรเน็ตและการบริการสารสนเทศ เวิลดไวดเว็บ สถาปตยกรรมขอมูล ระดับความปลอดภัย

ของขอมูลบนเครือขายและชองโหว  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีไรสายและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อดิจิทัล การประยุกตงานบนอินเทอรเน็ต  เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตในอนาคต 

 Internet and information service, world wide web, information architecture , data 

security level on network and vulnerabilities, electronic commerce, digital signature, wireless 

and information technology, digital media, application on internet,  future trend of internet 

technology. 
 

02739311 การจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to Computer Organization and Architecture) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 แนวคิดพ้ืนฐานของการจัดองคประกอบและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ซีพียู เรจิสเตอร หนวย

คํานวณและตรรกะ หนวยควบคุม การแทนขอมูลและคําสั่งในเครื่อง วิวัฒนาการคอมพิวเตอร หนวยความจํา

เสมือน หนวยความจําแคช สถาปตยกรรมรับเขาและสงออก การประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบ

สายทอ 

 Basic concept of the organization and architecture of computers, CPU, register, 

arithmetic and logical unit, control unit, data and command representation, computer 

evolution, virtual memory, cache memory, input and output architecture, parallel processing, 

pipe line processing.  
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02739322 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  3(3-0-6) 

 (Management Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศตอการจัดการและการตัดสินใจ การประยุกต

เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบสารสนเทศท่ีใชในการจัดการ การบริหารและ

การวางแผนในองคการ  

 Roles and importance of information systems in management and decision-

making, technology application in the development of management information system, 

information systems for organization management, organization and planning. 
 

02739323 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Information System Analysis and Design) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ข้ันตอนเบื้องตนของการวิเคราะห เครื่องมือในการวิเคราะหระบบ วงจรชีวิตในการพัฒนาระบบ 

การกําหนดความตองการ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินใจและตนไมการตัดสินใจ การออกแบบระบบ

สารสนเทศทางคอมพิวเตอร  การออกแบบกระบวนงาน การออกแบบสวนตอประสานกับผูใช การออกแบบ

ฐานขอมูล การออกแบบการจัดการโครงการ การทําเอกสาร การทําใหเกิดผลและการประเมินผล การบูรณา

การและพัฒนาระบบ การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน  กรณีศึกษา 

 Basic step of analysis, tools for system analysis, system development life cycle, 

requirement, system flowchart, decision table and decision tree, computer information 

system design, procedural design, user interface design, database design, project 

management design, documentation, implementation and evaluation, integration and 

deployment, cost effectiveness analysis, case studies. 
 

02739324 การออกแบบและการพัฒนาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  3(3-0-6) 

 (Electronic Commerce Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739241 

 องคประกอบพ้ืนฐานและโครงสรางของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ตและเอ็กซทราเน็ต  

การออกแบบการตอประสานกับผูใช  การออกแบบและพัฒนาท่ีอยูเว็บ  ระบบความปลอดภัย  ระบบการ

จายเงินทางอิเล็กทรอนิกส  การโปรแกรมบนเว็บ การทําให เกิดผลและการประเมินผลของพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส  กรณีศึกษา 

 Basic elements and structure of electronic commerce, Internet and Extranet, user 

interface design, security system, electronic payment system, web programming, 

implementation and evaluation of electronic commerce, case studies. 
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02739341 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ  3(3-0-6) 

 (Business Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211  

 การประยุกตคอมพิวเตอรในทางธุรกิจ สภาวะแวดลอมของธุรกิจ รายการขอมูลธุรกิจ การ

ประยุกตทางการบัญชี ระบบขาวสารทางบัญชี การจายเงินเดือน บัญชีรายจาย บัญชีรายรับ การแจงหนี้สิน 

บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การออกใบสั่งของ การควบคุมสินคาคงคลังและการ

คาดคะเน    การจัดซ้ือ การวิเคราะหการขาย การประยุกตกับงานธุรกิจและงานธนาคาร  การสื่อสารระหวาง

ระบบ การเขียนสคริปต บูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี ประเด็นดานอ่ืนๆ 

 Business computer applications, business environment, business transactions, 

accounting applications, accounting information system, payroll, payable accounts, 

receivable accounts, invoicing general ledger, material and operation control, order 

processing, inventory control and forecast, purchasing, sale analysis, banking applications, 

intersystem communications, scripting techniques, integrative programming and technologies, 

miscellaneous Issues.    
 

02739342 คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับงานสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Computer Graphic Applications for Information) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211       

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก  ระบบภาพกราฟกส  การแสดงภาพกราฟกสเชิง

โตตอบ  การออกแบบแรสเตอรและเวกเตอร การประยุกตใชภาพกราฟกสในงานสารสนเทศ 

 Introduction to computer graphic, graphic systems, interactive graphics, raster and 

vector design, application of graphic in  information system. 
 

02739343 ภาพสามมิติและภาพเคล่ือนไหว  3(3-0-6) 

 (Three-Dimensional Images and Animations) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211  

 การทําภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การสรางสตอรีบอรดและแบบจําลอง การสรางเท็กซ

เจอรใหแกวัตถุ  การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับสรางภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 

 Construction of three-dimensional images and animations, story board and 

modeling creation, object texture creation, three-dimensional image and animation 

applications. 
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02739344 เทคโนโลยีส่ือผสม  3(3-0-6) 

 (Multimedia Technology)      

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211   

 ระบบสื่อผสม  โครงสรางและสวนประกอบ   การสรางภาพ  ขอความหลายมิติ  สื่อหลายมิติ สื่อ

ในการนําเสนอ ตัวอักษร กราฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน การนําเสนอโดยใชสื่อผสม เทคโนโลยีระบบ

สือ่ผสม 

 Multimedia systems, components and structure; image creations; hypertext, 

hypermedia, presentation media, text, graphic, animation, audio, video; multimedia 

presentation; multimedia system technology. 
 

02739345 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี  3(3-0-6) 

 (Application Development for Mobile Devices) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 สถาปตยกรรมฮารดแวร คุณลักษณะและขอจํากัดของอุปกรณเคลื่อนท่ี เครื่องมือและภาษาท่ีใช

สําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนท่ี สวนตอประสานระบบสําหรับ

โปรแกรมประยุกต หนวยความจําและบันทึกขอมูล การสื่อสารกับระบบภายนอก การจําลองเพ่ือทดสอบและ

แกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความม่ันคง  

 Hardware architecture, characteristics and limit of mobile devices, tools and 

languages program used in application development,  programming principles for mobile 

devices, interface memory and data storge,  communication to external system, simulation 

for testing and editing on computer system, consideration for security. 

 
 

02739346 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมตารางทําการ  3(3-0-6) 

 (Data Analysis Using Spreadsheet Program) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 ตารางทําการ  การนําเขาขอมูล  การจัดการขอมูล  ฟงกชั่น  แผนภูมิและหนวยการแสดงผล

กราฟก  การวิเคราะหขอมูล การโปรแกรมมาโคร 

 Spreadsheet, data input, data management,  functions,  chart and graphic 

displays,  data analysis,  macros programming. 
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02739351 การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 (Data Communication and  Computer Network) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารขอมูล สวนประกอบของการติดตอสื่อสารขอมูล ชนิดของเครือขาย

คอมพิวเตอร เครือขายบริเวณเฉพาะท่ี ระเบียบวิธีการเครือขาย มาตรฐานของเครือขาย การวางแผนและการ

ออกแบบระบบเครือขาย การสื่อสารขอมูลในชั้นของการเชื่อมตอระหวางระบบเปด ระดับชั้นของการควบคุม 

การควบคุมการเชื่อมโยงระดับกายภาพ เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล วิธีการระบุและสลับเสนทาง  ความ

ปลอดภัยและการประยุกต 

  Concepts of data communication, components of data communication, types of 

computer networks, local area network, network topologies, network protocal standards, 

network system planning and designing, data communication layers in open system 

interconnection: layer of control, physical link control, data communication technology, 

routing and switching, security and application. 
 

02739352 การประกันและความม่ันคงสารสนเทศ  3(3-0-6) 

              (Information Assurance and Security)  

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 พ้ืนฐานดานความม่ันคงของเครือขายและสารสนเทศ  การวิเคราะหรูปแบบภัยคุกคาม           

การโจมตีและการปองกันชองโหว นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความม่ันคงของระบบ การพิสูจนตัวตน            

การประกันสารสนเทศ ระบบความม่ันคง การบริการความม่ันคง การวิเคราะหการประกันสารสนเทศ               

การกูระบบกลับคืน  

 Basic on the security of network and information, threat pattern analysis, attacks 

and protection vulnerabilities,  policy and practice to ensure the stability of the system, 

authentication, information assurance security systems, security systems mechanisms, 

security services, analysis of information assurance, system recovery.  
 

02739421 วิศวกรรมซอฟตแวร  3(3-0-6) 

 (Software  Engineering) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 เทคนิคของการออกแบบและการพัฒนาซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมสําหรับการรักษาความ

ปลอดภัย การเวียนใช การบํารุงรักษาซอฟตแวร การจัดทําเอกสารประกอบ การตรวจสอบความถูกตอง 

ขอผิดพลาดของซอฟตแวร การบริหารโครงการซอฟตแวร การประมาณคาใชจาย การทดสอบและประเมิน

คุณภาพ 
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 Software design and development techniques, software security practices, 

software reuse, software maintenance, documentation, testing, software errors, software  

project management, cost estimation, testing and quality assurance. 
 

02739422 ระบบฐานขอมูล  3(3-0-6) 

              (Database System) 

               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 แนวคิดเก่ียวกับฐานขอมูล ระบบการจัดการฐานขอมูล ความเปนอิสระของขอมูล ความเชื่อถือได

และบูรณภาพ การจัดองคการเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เคารางและเคารางยอย  ตัวแบบเชิงลําดับชั้น เชิง

ขายงานและเชิงสัมพันธ บรรทัดฐานขอมูล ภาษานิยามขอมูล ภาษาท่ีใชสืบคนฐานขอมูล สภาพแวดลอมในการ

จัดการฐานขอมูล การรักษาความปลอดภัยของขอมูล ฐานขอมูลเพ่ือวัตถุประสงคพิเศษ 

  Database concepts, database management system, data independence, 

reliability and integrity, logical and physical organization, schema and subschema; data 

models, hierarchical model network model and relational model, data normalization, data 

definition language, database query language, managing database environment, data security, 

special-purpose database. 
 

02739423 การสืบคนสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Information Retrieval) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับระบบสืบคนสารสนเทศ หลักการคนคืน การดําเนินการแบบบูล 

ตรรกศาสตรคลุมเครือ พี-นอรม การจําลองแบบเบเซียนและปริภูมิเวกเตอร การวิเคราะหขอความและการทํา

ดัชนีแบบอัตโนมัติ มาตรฐานสําหรับกําหนดการวางขอความดวยภาษาเอสจีเอ็มแอล และภาษาเอชทีเอ็มแอล 

การจัดรูปแบบขอคําถามอัตโนมัติ เทคนิคของการเรียนรูและการจัดรูปแบบเหมาะท่ีสุดระหวางระบบและผูใช  

การคนคืนสารสนเทศแบบไฮเปอรเท็กซ  

 Introduction to information retrieval system, principles of retrieval, Boolean 

operation, fuzzy logic, p-norm, vector space and Baysian modelling, text analysis and 

automatic index, standard of text alignment in SGML and HTML, automatic question 

formatting, techniques of knowledge and optimization formatting between a system and 

hypertext-information retrieval users. 
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02739424 การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ  3(3-0-6) 

 (Object Oriented Analysis and Design) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739214  

 แนวคิดพ้ืนฐานของตัวแบบเชิงวัตถุ วัฏจักรชีวิตการพัฒนาระบบ การวิเคราะหเชิงวตัถุ การสราง

แผนภาพ  การใชเคส  แผนภาพคลาส  การออกแบบเชิงวัตถุ การประยุกตใชงานเชิงวัตถุ 

 Basic concept of object-oriented model, system development life cycle, object-

oriented analysis, diagram construction, using CASE, class diagram, object-oriented design, 

object-oriented applications. 
 

02739425 การจัดการระบบ  3(3-0-6) 

 (System Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 การจัดการวัตถุ การจัดการสถานะ การแสดงความสัมพันธ  การออกรายงานเตือน รายงาน

เหตุการณ การควบคุมล็อก การลองตรวจสอบความปลอดภัย การจัดการการทดสอบ 

 Object management, state management, relationship presentation, alarm 

reporting, log control, security audit trial, test management. 
 

02739426 อันตรกิริยาระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 (Human - Computer Interaction) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739323 

           หลักการและสวนประกอบของอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร กระบวนการออกแบบ 

ตัวแบบของผูใชในการออกแบบ การวิเคราะหงาน การออกแบบสนทนาโตตอบ ปจจัยดานมนุษยและ

ความสามารถในการเขาถึง  การพัฒนาซอฟตแวรท่ีเนนมนุษยเปนศูนยกลาง และการพัฒนาสวนติดตอผูใชท่ีมี

ประสิทธิภาพตัวแบบของระบบ เทคโนโลยีทันสมัย การสนับสนุนการทําใหเกิดผล การประเมินผลกรุปแวร   

การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 

 Principles and component of human-computer interaction, design process, 

models of the design users, task analysis, dialogue design, human factors and accessibility, 

human-centered software development, model of the system, emerging technologies, 

implementation support, evaluation groupware, human - computer interaction aspects of 

application domains. 
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02739427 การออกแบบและพัฒนาเกมสคอมพิวเตอร  3(3-0-6) 

 (Computer Games Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเกมสคอมพิวเตอร หลักการออกแบบเกมส กระบวนการในการออกแบบ

และพัฒนาเกมส การสรางเกมสท่ีเลนบนไมโครคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต การสรางเอกสาร และการ

ประเมินผล 

           Introduction to computer games, principles of games design_, games design and 

development process, creation of games on microcomputer and Internet system, document 

creation and evaluation. 
 

02739428 การประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล  3(3-0-6) 

 (Digital Signal and Image Processing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 เทคนิคการประมวลผลสัญญาณและภาพดิจิทัล รูปแบบแฟมขอมูลภาพดิจิทัล การปรับแตงภาพ 

การบีบอัดภาพและการรับรูภาพ  ภาษาภาพ 

 Techniques in signal processing and digital image, file format  for digital image, 

graphic  capture, image compression and  perception , visual language. 
 

02739429 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและการพัฒนาระบบการวางแผน  3(3-0-6)           

ทรัพยากรองคกร 

(Business Process Design and Enterprise Resource Planning System Development) 

แนวคิดและการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ   การสรางมูลคาทางธุรกิจดวยสารสนเทศ  การบริหารธุรกิจ

อยางชาญฉลาด  การพัฒนา กรอบงานและสถาปตยกรรม การสรางตัวแบบ การวิเคราะห  การทําใหเกิดผล

และ ผลกระทบของการวางแผนดานทรัพยากรองคกรในองคกร  กรณีศึกษาและแนวโนมเทคโนโลยี 

 Concept and business process design,  business value creating with  information, 

business intelligent business administration, development, framework and architecture, 

modeling, analysis, implementation and impact of  enterprise resource planning in an 

organization, case studies and technology trends. 
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02739431 ระบบปฏิบัตกิารและซอฟตแวรระบบ  3(3-0-6) 

 (Operating System and  System Software) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ ซอฟตแวรระบบ โครงสรางระบบปฏิบัติการ การจัดการ

กระบวนการ การจัดกําหนดการกระบวนการ การติดตอสื่อสารดวยกระบวนการขัดจังหวะ การจัดการ

หนวยความจํา และหนวยความจํารอง ความจําเสมือน ความปลอดภัย การปองกัน รับเขา/สงออก การจัดสรร

ทรัพยากรภายในระบบคอมพิวเตอร การติดตาย ระบบปฏิบัติการแบบกระจายและเครือขาย แนวโนมของ

ระบบปฏิบัติการและซอฟตแวรระบบ กรณีศึกษา 

 Evolution of operating system, system software, operating system structure, 

process management, process scheduling, interrupt process communication, memory and 

secondary storage management, virtual memory, security, protection, input/output, 

computer system, resource allocation, deadlocks, distributed processing and network, 

operating system and system software trend, case studies. 
 

02739432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(3-0-6)  

 (Decision Support System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความหมายและบทบาทของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความสัมพันธของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร โครงสรางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การออกแบบและ

เทคโนโลยีเพ่ือใชในการพัฒนาระบบ กระบวนการการพัฒนาระบบ และการประยุกตใช 

 Definition and roles of decision support system, relation of DSS and Executive 

Information System, DSS structures, system design and technology for developing DSS, 

system development processing and application of DSS. 
 

02739433 ระบบผูเช่ียวชาญ  3(3-0-6) 

 (Expert System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 สวนประกอบของระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบผูเชี่ยวชาญ การวินิจฉัยปญหา การวางแผนและการ

ควบคุม การแทนความรู ฐานความรู การเสาะหาความรู ความไมแนนอนของกลไกตัดสินใจ ระบบอิงกฎเกณฑ

และระบบอิงกรอบ การพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ กรณีศึกษาดานการพัฒนาระบบผูเชี่ยวชาญ   

 Component of expert system; expert system in problem solving, planning and 

controlling; knowledge representation, knowledge base, knowledge searching, uncertainty of 

decision-making mechanism, rule-based and frame-based systems, case studies in expert 

system design. 
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02739434 ปญญาประดิษฐเบ้ืองตน  3(3-0-6) 

 (Introduction to Artificial Intelligence) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับปญญาประดิษฐ กระบวนการของปญญาประดิษฐโดยคอมพิวเตอร การ

แทนความรูดวยคอมพิวเตอร การแกปญหา วิธีการคนหา ข้ันตอน ตรรกศาสตรคลุมเครือ ภาษาธรรมชาติ 

วิทยาการหุนยนตและระบบผู เชี่ยวชาญ การเลนเกม การใชคอมพิวเตอรในการแกปญหาเก่ียวกับ

ปญญาประดิษฐ  

 Introduction to artificial intelligence, artificial intelligence production process by 

computer, computer representation of knowledge, problem solving and searching, 

procedure, fuzzy logic, natural language, robotic and expert system, game playing, the use of 

computer to solve artificial intelligence problems. 
 

02739435 เทคโนโลยีเหมืองขอมูลและการประยุกต  3(3-0-6) 

 (Data Mining Technologies and Applications) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 ทฤษฎีของการคนพบความรูและการทําเหมืองขอมูล ระเบียบวิธีการทําเหมืองขอมูล ตนไม             

ถถถุการตัดสินใจ  กฎการจําแนก  การสรางตัวแบบทางสถิติ  กฎความสัมพันธกัน  การจัดเขากลุม  

กรณีศึกษาและการประยุกตใช 

 Theory of knowledge discovery and data mining, methodology for data mining,  

decision tree classification rules, statistical modeling, association rules, clustering , case 

studies and applications 
 

02739436 การจัดการความรู  3(3-0-6) 

 (Knowledge Management) 

 กระบวนการจัดการความรู การกําหนดความรู แหลงความรู การใหไดมาซ่ึงความรู การพัฒนา

ความรูใหม  การบูรณาการความรู  การถายทอดการพัฒนาความรูใหม การจัดการความรูเพ่ือวัตถุประสงค

เฉพาะกิจ 

 Process of knowledge management, determination of knowledge, source, 

acquisition, integration, transmission of knowledge, development of new knowledge, 

knowledge management for special objectives 
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02739442 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ  3(3-0-6) 

 (Office Automation System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739211 

 ระบบสํานักงานกับการจัดการองคการ การใชนวัตกรรมในการประมวลผลขอมูล การประมวลผล

คําและภาพ การสื่อสารในสํานักงาน การผลิตภาพในสํานักงาน การเก็บรวบรวมขอมูลและการนํามาใช การ

ออกแบบระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและการพัฒนาองคการในรูปแบบใหม การดูแลองคการและประสิทธิผล

ขององคการสมัยใหม การประยุกตการประมวลผลคํา ฐานขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ระบบสํานักงาน

เบ็ดเสร็จ การพิจารณาความคุมคาในการลงทุน   

 Office system and organization management, application of innovations in data 

processing, word and image processing, office communication, graphic construction, data 

collection system design and developing modern organization, maintenance and efficiency in 

modern organization. Application of word processing, database and data analysis, integrated 

office system and evaluation of investment cost.    
 

02739443 ระบบส่ือประสม  3(3-0-6) 

  (Multimedia System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสื่อประสม วิทยาการและจิตวิทยาของการสื่อสารดวยการมองเห็น

และการไดยินเสียง ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนาระบบสื่อประสม การพัฒนาและทฤษฎีการ

สื่อสารบนพ้ืนฐานการใชสื่อประสม การออกแบบระบบสื่อประสม วิศวกรรมซอฟตแวรและการบริหารจัดการ

บนระบบสื่อประสม  กฎหมายและสังคมสําหรับระบบสื่อประสม  

 Fundamentals of multimedia system, technology and psychology for 

communication by visualizing and hearing, hardware and software for developing multimedia 

system, development and communication theories under multimedia system,  multimedia 

system design, software engineering and management on multimedia system. Legal and 

social concerns for multimedia system. 
 

02739444 ระบบสารสนเทศสํานักงาน  3(3-0-6) 

 (Office Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231  

 หนาท่ีและการจัดการสํานักงาน  ลักษณะของสํานักงาน  การประมวลผลสารสนเทศสํานักงาน  

อุปกรณและเทคโนโลยีสาํนักงาน ระบบคอมพิวเตอรในสํานักงาน สวนประกอบของระบบสารสนเทศสํานักงาน 

ผลประโยชนและคาใชจายในการจัดทําระบบสารสนเทศสํานักงาน  แนวโนมของเทคโนโลยีสํานักงาน 
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 Duties and office management, characteristic of office, office information 

processing, equipment and technology for office automation, computer system in office, 

component of office information system, benefit and cost of office information system, trend 

of office information system. 
 

02739445 ระบบสารสนเทศทางการเงิน  3(3-0-6) 

 (Financial Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 บทบาทและความสําคัญของระบบสารสนเทศทางการเงิน ความสัมพันธระหวางการบริหาร

จัดการองคการและระบบการประมวลผลสารสนเทศทางการเงิน การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องคการการเงิน  การวิเคราะห การออกแบบ และการควบคุมระบบประมวลผลขอมูลทางการเงิน การจัดทํา

รายงานและการประเมินผลระบบ  แนวโนมของระบบสารสนเทศทางการเงิน  

 Roles and importance of financial information systems, relation between 

organization management and financial, application of information technology in financial; 

analysis design and control of financial processing system, reporting and system evaluation, 

trend of financial information systems.  
 

02739446 ระบบสารสนเทศทางการผลิต  3(3-0-6) 

 (Manufacturing Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการดําเนินงานในองคการท่ีทําการผลิต และใหบริการระบบสารสนเทศ

ทางการผลิต ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ วางแผนการผลิต การดําเนินการและควบคุมการผลิต 

กรณีศึกษา 

 Basic concept of organization operation in the production and service of 

manufacturing information system; information system for product development, product 

planning, product operating and controlling, case studies. 
 

02739447 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  3(3-0-6) 

 (Accounting Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 หลักการและแนวคิดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โครงสรางและสวนยอยของระบบบัญชี

ตามความตองการของธุรกิจ การวางแผน การวิเคราะห การออกแบบ และการเลือกใชระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี การควบคุมและการตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทํารายงานเพ่ือการควบคุม

และตัดสินใจของระบบงานในองคการธุรกิจ 
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 Principles and concepts of accounting information system, structure and 

component of accounting system in various business organization, planning, analysis, 

designing and selecting of accounting information system, controlling and auditing, reporting 

for controlling and decision making in business system. 

02739448 ตัววัดซอฟตแวร  3(3-0-6) 

 (Software Metrics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739323 

 แนวคิดเก่ียวกับตัววัดซอฟตแวร วิธีการวัดและการเก็บรวบรวมขอมูลโครงการ ตัวแบบผลผลิต

และการวัด ตัววัดคุณภาพ การจัดการทรัพยากรและภารกิจดวยตัววัด การประมาณคาใชจาย การจัดทําแผน

ตัววัด 

 Concept of software metric, measuring and collecting project data, productivity 

models and measurement, quality metric, task and resource management by metric, 

estimating software cost, developing a metric plan. 
 

02739449 การจําลองแบบและการสรางแบบจําลอง  3(3-0-6) 

 (Simulation and Modeling) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739231 

 เทคนิคการจําลองแบบ การจําลองแบบตอเนื่องและแบบไมตอเนื่อง ทฤษฎีแถวคอย 

กระบวนการรสโตคาสติคโพรเซส การออกแบบการทดลองการจําลองแบบ การวิเคราะหผลการจําลองแบบ 

ความแมนของแบบจําลองและผลลัพธ 

Simulation techniques, continuous and discrete simulation models, queuing theory, 

stochastic process, designing simulation experiments, analysis of simulation results, accuracy 

of model and results. 
 

02739451 การบริหารเครือขาย  3(3-0-6) 

 (Network Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครือขาย โครงสรางและการทํางานของเครือขายคอมพิวเตอร ระบบรับ-

ใหบริการ ระบบปฏิบัติการเครือขาย  โพรโทคอลของเครือขาย การติดตั้งเครือขาย  การแบงปนทรัพยากรและ

การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือขาย การบริหารเครือขาย การจัดสภาวะแวดลอมใหเครื่องบริการ  การ

บํารุงรักษาเครือขาย 

 Introduction to network, structure and operation of computer network, client-

server system, network operating system, network protocol, network installation, resource 

sharing and network security, network administration,  server environment configuration, 

network maintenance. 
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02739452 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 

 (Information Technology Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 ความหมายและสวนประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขาย กล

ยุทธและการจัดการสารสนเทศในองคการ การจัดการสถาปตยกรรมขอมูล   การพัฒนาและการบํารุงรักษา

ระบบ การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศของการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิด

การทํางานเปนทีม บริบทองคกร การจัดการบริการ การบริหารจัดการโดเมนและกิจกรรมในองคกร การสื่อสาร

ในวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อนาคตการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีศึกษา 

 Definition and component of information technology, computer technology and 

network, strategies and information technology management in organization, data 

organization architecture, system development and maintenance, application of information 

technology, business information management of information technology, teamwork 

concepts, organizational context, service management, administrative domains and activities 

in organization , professional communication for information technology, information 

technology management for future business, case studies. 
 

02739453 ระบบสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  3(3-0-6) 

 (Information System for Communication) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 ระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศแบบกระจาย เครื่องมือระบบการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร 

เครือขายและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร สถานีงาน สวนตอประสานขายงานบริเวณเฉพาะท่ี  ฐานขอมูลของ

เครือขายการสื่อสาร การอัตโนมัติสํานักงานและเครือขายในองคการ เทคโนโลยีการสื่อสาร  อินเทอรเน็ตและ

เอ็กซทราเน็ต 

 Information system, distributed information system, communication system tools, 

communication method, computer architecture and network, workstation, local area network 

interface, database for communication network, office automation and network organization, 

communication technology, Internet and Extranet. 
 

02739454 การบริการเครือขายใยแมงมุม  3(3-0-6) 

 (WWW Server System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 เวิลดไวดเว็บ โปรแกรมคนผานเว็บ การพัฒนาและการติดตั้งตัวบริการเว็บ ระบบความปลอดภัย

ของเว็บ  ฐานขอมูลเว็บ  การใหบริการของตัวบริการเว็บ  การบํารุงรักษาเว็บ กรณีศึกษา 

 World wide web, web browser, web server installation and development, web 

security systems, web database, web server services, web maintenance, case studies.  
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02739455 การใหบริการสารสนเทศในอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต  3(3-0-6) 

 (Internet Information Services and Intranet) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 การใหบริการในอินเทอรเน็ต  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  โพรโทคอลของการถายโอนแฟม โกเฟอร 

การติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต การใหบริการของเวิลดไวดเว็บ เอ็กซทราเน็ต 

 Internet services, electronic mail, File Transfer Protocol, Gopher, installation 

Internet system, world wide web service, Extranet. 
 

02739456 ระบบประมวลผลแบบกระจาย  3(3-0-6) 

 (Distributed Processing System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02739351 

 ลักษณะท่ัวไปของการประมวลผลแบบกระจาย การออกแบบ การติดตอสื่อสารระหวางโปรเซส

ในเครือขาย การบริการแฟมขอมูล การบริการชื่อ เวลาท่ีสอดคลองในการประมวลผลแบบกระจาย การทําซํ้า

ขอมูล การควบคุมภาวการณใชงานพรอมกัน การกูคืนและการทนทานตอความผิดพลาด ระบบความม่ันคงของ

ขอมูล ในระบบประมวลผลแบบกระจาย  

 General of characteristic of  processing system, design, inter-process 

communication in network, file services, name services, distributed processing synchronized-

time, data redundancy, concurrency control, recovery and fault tolerance, data security in 

distributed processing system. 
 

02739481 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ I   1 

 (Workshop in Information Technology I) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมฝกปฏิบัติทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Presentation and discussion or current interesting topics in information 

technology and workshop. 
 

02739482 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ II   1 

 (Workshop in Information Technology II) 

 สัมมนาและฝกปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันสูง 

 Seminar  and workshop in Advanced Information Technology. 
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02739496 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ         3(3-0-6) 

 (Select Topic in Information Technology) 

 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

 Selected topics in information technology at the bachelor’s degree level. Topics 

are subject to change each semester. 
 

02739497 สัมมนา   1 

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี 

 Presentation and discussion on current interesting topics in information 

technology at the bachelor’s degree level. 
 

02739498 ปญหาพิเศษ          1-3 

 (Special Problems) 

 การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 Study and research in information technology at the bachelor’s degree level and 

complied into a written report. 
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สาขาวิชาฟสิกส (01420) 
 

01420101  ฟสิกสในชีวิตประจําวัน        2(2-0-4) 

(Physics in everyday life) 

หลักการตาง ๆ ทางฟสิกส และดาราศาสตรท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน 

Basic principles in physics and astronomy related to every day life. 

 

01420102  ฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการแสดง       3(3-0-6) 

 (Basic Theater Physics) 

หลักการพ้ืนฐานทางฟสิกส การนําไปประยุกตกับเรื่องเสียงและแสงในการแสดงและการ 

ดนตรี 

Basic principles in physics applied to sound and light in theater arts and  

music. 

 

01420103    ฟสิกสเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

 (Laboratory in Elementary Physics) 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสเบื้องตน หรือวิชาฟสิกสพ้ืนฐานสําหรับการแสดง 

Laboratory for Elementary Physics or Basic Theatre Physics. 

 

01420111    ฟสิกสท่ัวไป I         3(3-0-6) 

 (General Physics I) 

กลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร 

Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics, thermodynamics. 

 

01420112   ฟสิกสท่ัวไป II         3(3-0-6) 

 (General Physics II ) 

 พ้ืนฐาน : 01420111 

ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และนิวเคลียรฟสิกส 

Electromagnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to modern  

physics and nuclear physics. 
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01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I         1(0-3-2) 

 (Laboratory in Physics I) 

 พ้ืนฐาน : 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสท่ัวไป I หรือฟสิกสพ้ืนฐาน I 

Laboratory for General Physics I or Basic Physics I. 

 

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II         1(0-3-2) 

 (Laboratory in Physics II) 

 พ้ืนฐาน : 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน หรือ 01420118 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชา ฟสิกสท่ัวไป II หรือฟสิกสพ้ืนฐาน II 

Laboratory for General Physics II or Basic Physics II. 

 

01420115 ฟสิกสอยางสังเขปภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

 (Laboratory in Abridged Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420119 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสอยางสังเขป 

Laboratory for Abridged Physics. 

 

01420117   ฟสิกสพ้ืนฐาน I         2(2-0-4) 

 (Basic Physics I) 

กลศาสตร กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก 

Mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, harmonic motion. 

 

01420118   ฟสิกสพ้ืนฐาน II        2(2-0-4) 

 (Basic Physics II) 

 พ้ืนฐาน : 01420117 

ไฟฟา แมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

Electricity, magnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to modern  

physics. 
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01420119   ฟสิกสอยางสังเขป        3(3-0-6) 

 (Abridged Physics) 

กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น เสียง ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแส แมเหล็ก คลื่น แมเหล็กไฟฟา  

แสง ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน 

Mechanics, thermodynamics, wave, sound, static electricity, current, magnetic,  

electromagnetic wave, light, introduction to modern physics. 

 

01420181  ฟสิกสพ้ืนฐานในการแพทย       4(3-3-8) 

 (Basic Physics in Medicine) 

กลศาสตร อุณหพลศาสตร ไฟฟาและแมเหล็ก คลื่น ฟสิกสยุคใหม การนําไปประยุกตทาง

การแพทย ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสพ้ืนฐานในการแพทย 

Mechanics, thermodynamics, electricity and magnetism, waves, modern 

physics, application in medicine, laboratory for basic physics in medicine. 

 

01420182  ฟสิกสพ้ืนฐานในการพยาบาล       3(2-2-5) 

 (Basic Physics in Nursing) 

กลศาสตร อุณหพลศาสตร ไฟฟา แมเหล็ก คลื่น หลักพ้ืนฐานของฟสิกสยุคใหม และการ

ประยุกตทางการพยาบาล 

Mechanics, thermodynamics, electricity, magnetism, wave, basic principles of 

modern physics and applications in nursing. 

 

01420201  อัญมณีและเครื่องประดับ        3(3-0-6) 

 (Gems and Jewelry) 

การกําเนิดและการแบงประเภทของอัญมณี สมบัติของอัญมณี ลักษณะเฉพาะของอัญมณี 

ธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห อัญมณีเลียนแบบ อัญมณีตกแตง และอัญมณีอินทรีย การทดสอบ 

เบื้องตนสําหรับอัญมณี และอุปกรณการทดสอบ การประเมินคุณภาพและการประเมินราคา พลอยสี

และเพชร ความรูท่ัวไปเก่ียวกับเครื่องประดับ ข้ันตอนการผลิต การประเมินคุณภาพและ การประเมิน

ราคาเครื่องประดับ การคาพลอยและเครื่องประดับ 

Origins and classification of gemstones, properties of gemstones, 

characteristics of natural, synthetics, 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. 
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01420211 กลศาสตร I            3(3-0-6) 

 (Mechanics I)    

 พ้ืนฐาน : 01420111 และ 01417112 

กลศาสตรนิวตัน การเคลื่อนท่ีในกรอบอางอิงไมเฉ่ือย กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแข็ง

เกร็ง การสั่น แรงศูนยกลาง หลักการแปรคา ลากรองเจียนและแฮมิลโทเนียนเบื้องตน 

Newtonian mechanics, motion in non-inertial reference frames, mechanics of a 

system of particles, rigid body, oscillation, central force, variational principles, 

introduction to lagrangian and  hamiltonian. 

 

01420212     กลศาสตร II          3(3-0-6) 

 (Mechanics II)  

 พ้ืนฐาน : 01420211 

สมการลากรองจ ทฤษฎีแฮมิลโทเนียน การแปลงแบบบัญญัติ สมการแฮมิลตัน-ยาโคบี 

พลศาสตรไมเชิงเสน พลศาสตรของไหล และกลศาสตรวัสดุเบื้องตน 

Lagrange’s equations, hamiltonian theory canonical transform, the Hamilton-

Jacobi equations, nonlinear dynamics, fluid dynamics and introduction to mechanics 

of material. 

 

01420213 ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร I        3(3-0-6) 

 (Mathematical Physics I) 

 พ้ืนฐาน : 01417241 

โจทยปญหาฟสิกสท่ีเก่ียวของกับ สมการอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธยอย ฟงกชันของกรีน 

ปญหาคาขอบ สมการคาเฉพาะ พีชคณิตเชิงเสนและการวิเคราะห  อนุกรม เวกตอรเชิงวิเคราะหข้ันสูง 

การแปลงลาปลาซและฟูเรียร 

Problems in Physics relating differential equation, partial differential equation, 

Green’s function, boundary-value problems, eigenvalue equation, linear algebra and 

analysis, series, advanced vector analysis, Laplace’s transform, Fourier transform. 

 

01420221  ฟสิกสยุคใหม         3(3-0-6) 

 (Modern Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพและทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน อะตอม โมเลกุล กลศาสตรสถิติ ของแข็ง 

ของไหลยวดยิ่งและตัวนํายวดยิ่ง นิวเคลียส และอนุภาคมูลฐาน 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

An introduction to relativity theory and quantum theory, atoms, molecules, 

statistical mechanics, solids, superfluidity and superconductivity, nucleus and 

elementary particles. 

 

01420222  ฟสิกสยุคใหมภาคปฏิบัติการ        1(0-3-2) 

 (Laboratory in Modern Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420114 และ 01420221 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสยุคใหม 

Laboratory for Modern Physics. 

 

01420241  ปฏิบัติงานอุปกรณ I         1(0-3-2) 

 (Instrumentation Workshop I) 

สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทไมและประเภทท่ีไมใชโลหะในการสรางอุปกรณ การ

ออกแบบอุปกรณโดยใช วัสดุประเภทไมและประเภทท่ีไมใชโลหะ พ้ืนฐานงานชางไมและเครื่องมือการ

ผลิตชิ้นงานอุปกรณดวยวัสดุประเภทไม และประเภทท่ีไมใชโลหะ 

Physical properties of wood and non-metallic material in instrumentation, 

designing parts of instruments with wood and non-metallic material, basic carpenter 

work and tools, production of instrument parts with wood and non-metallic material. 

 

01420242  ปฏิบัติงานอุปกรณ II        1(0-3-2) 

 (Instrumentation Workshop II) 

 พ้ืนฐาน : 01420241 

สมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทโลหะในการสรางอุปกรณ การออกแบบอุปกรณโดยใช

วัสดุประเภทโลหะ พ้ืนฐานงานชางฝมือและเครื่องมือ การผลิตชิ้นงานอุปกรณดวยวัสดุประเภทโลหะ

บางชนิด 

Physical properties of metallic material in instrumentation, designing parts of 

instruments with metallic material, basic mechanic skill work and tools, production of 

instrument parts with metallic material. 
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01420243  อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน        2(2-0-4) 

 (Introduction to Electronics) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 

วงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ สัญญาณและสัญญาณรบกวน การประมวลผล

สัญญาณ สารก่ึงตัวนํา ไดโอด ทรานซิสเตอร เครื่องขยาย เครื่องขยายออเพอเรชันแนล และการ

ประยุกต วงจรกําเนิดรูปสัญญาณ วงจรรวมเชิงเสน ไทริสเตอร อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน วงจร

รวมเชิงเลขและการประยุกต 

DC and AC circuits, signals and noise, signal processing, semiconductor, diode, 

transistor, amplifier, operational amplifier and applications, waveform generator, linear 

IC, thyritster, introduction to digital electronics, digital IC and applications. 

 

01420244  อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2) 

 (Laboratory in Introduction to Electronics) 

 พ้ืนฐาน : 01420114 และ 01420243 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

Laboratory for Introductions to Electronics. 

 

01420245 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตน       2(2-0-4) 

 (Introduction to Digital Electronics)  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสัญญาณและอุปกรณเชิงเลข ระบบจํานวน รหัส และคณิตศาสตร 

ตรรกศาสตร การวิเคราะหและออกแบบเกตเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก วงจรทํางาน ตามลําดบ 

วงจรเลขคณิต วงจรแปลงสัญญาณและอุปกรณ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

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 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ     1(0-3-2) 

 (Laboratory in Introduction to Digital Electronics)  

 พ้ืนฐาน : 01420245 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน 

Laboratory for Introduction to Digital Electronics. 
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01420247   มาตรวิทยาเบ้ืองตน        2(2-0-4) 

 (Introduction to Metrology) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420118 หรือ 01420119 

ปริมาณทางกายภาพ ระบบหนวย และมาตรฐาน หลักการวัด ระเบียบวิธีการวัด การ

วิเคราะหทางสถิติและการแผของความคลาดเคลื่อน การสืบมาตรฐาน การเทียบมาตรฐาน ระบบ

คุณภาพเบื้องตน และการบริหารหองปฏิบัติการมาตรวิทยา 

Physical quantities, system of units and standard, principle of measurement, 

method of measurement, statistical analysis and propagation of uncertainty, 

traceability, calibrations, introduction to quality systems and metrology laboratory 

management. 
 

01420248   มาตรวิทยาเบ้ืองตนภาคปฏบัิติการ      1(0-3-2) 

 (Laboratory in Introduction to Metrology) 

 พ้ืนฐาน : 01420247 หรือพรอมกัน และ 01420244 

ปฏิบัติการสําหรับวิชามาตรวิทยาเบื้องตน 

Laboratory for Introduction to Metrology. 
 

01420261  แมเหล็กไฟฟา I          3(3-0-6) 

 (Electromagnetics I) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 และ 01417241 

หลักของสนามและศักยไฟฟา หลักของสนามและศักยแมเหล็ก สนามไฟฟาและ

สนามแมเหล็กในสสาร ปญหาคาขอบ สมบัติของวัสดุไดอิเล็กทริก และวัสดุแมเหล็ก การเหนี่ยวนํา

แมเหล็กไฟฟา สมการแมกซเวลลในรูปแบบอนุพันธและปริพันธ การแผของคลื่นแมเหล็กไฟฟาใน

ตัวกลาง 

 Principles of electric field and potential, principles of magnetic field and 

potential, electric fields and magnetic fields in matter, boundary-value problems, 

properties of dielectrics and magnetic materials, electromagnetic induction, Maxwell's 

equations in both differential and integral form, propagation of electromagnetic 

waves in media. 

 

01420262    แมเหล็กไฟฟาภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

 (Laboratory in Electromagnetics) 

 พ้ืนฐาน : 01420261 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาแมเหล็กไฟฟา 

Laboratory for Electromagnetics. 
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01420311   ฟสิกสเชิงคณิตศาสตร II        3(3-0-6) 

 (Mathematical Physics II) 

 พ้ืนฐาน : 01420213 

ฟงกชันพิเศษในฟสิกส การแปลงเชิงอินทิกรัล จํานวนเชิงซอน ทฤษฎีเรซิดิว คอนทัวร

อินทิกรัลในปญหาฟสิกส 

Special function in physics, integral transform, complex number, residue 

theory, contour integral in physics problems. 

 

01420312   ทฤษฎีสัมพัทธภาพ        3(3-0-6) 

 (Theory of Relativity) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 และ 01417112 

สัมพัทธภาพกอนไอนสไตน อวกาศเวลาและการวัด หลักการสัมพัทธภาพผลสืบเนื่องทาง

จลนศาสตรของสัมพัทธภาพ การแปลงอวกาศเวลา สัมพัทธภาพและแนวคิดเชิงกายภาพ โมเมนตัม

และพลังงานสัมพัทธ ความแปรเปลี่ยนรวมเก่ียวสัมพัทธ หลักการของความสมมูล กาลอวกาศแบบโคง

และความโนมถวง สมการของไอนสไตน 

Pre einsteinian relativity, space time and measurements, principle of relativity, 

kinematic consequences of relativity, space time transformation, relativity and 

physical concepts, relativistic momentum and energy, relativistic covariance, principle 

of equivalence, curved space time and gravity, Einstein’s equation. 

 

01420321  กลศาสตรควอนตัม I        3(3-0-6) 

 (Quantum Mechanics I) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 และ 01420213 หรือพรอมกัน 

การเปลี่ยนจากกลศาสตรคลาสสิกเปนกลศาสตรควอนตัม ฟงกชันคลื่น หลักความไมแนนอน 

สมการของชเรอดิงเงอร ศักยในหนึ่งมิติ ตัวดําเนินการ การสั่นแบบฮารมอนิก โมเมนตัมเชิงมุมและ

สปน อะตอมแบบไฮโดรเจน 

Transition from classical to quantum mechanics. Wave functions, uncertainty 

principle, the Schrödinger equations, one-dimensional potentials, operators, harmonic 

oscillator, angular momentum and spin, hydrogenic atoms. 
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01420322   ฟสิกสของโมเลกุล        3(3-0-6) 

 (Molecular Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

สมบัติของโมเลกุล ทฤษฎีของพันธะทางเคมี สมมาตรและการดําเนินการ ควอนตัมเชิงเคมี 

การศึกษาสเปกตรัมของโมเลกุล นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ อิเล็กตรอนสปนเรโซแนนซ การ

ประยุกตระบบโมเลกุล 

Property of molecule, theory of chemical bonding, symmetry and operation, 

quantum chemistry, molecular spectroscopy, nuclear magnetic resonance, electron 

spin resonance, molecular applications. 

 

01420323   การวัดเชิงควอนตัม        3(3-0-6) 

 (Quantum Measurement) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 หรือ 01417241 

พ้ืนฐานการวัดเชิงควอนตัม สัจพจนของ ฟอนนอยมันน การเฉลี่ยแบบกลุมตัวอยางและการ

เฉลี่ยตามเวลา ควอนตัมการวัดอยางตอเนื่อง ควอนตัมการวัดแบบไมทําลาย การวัดโดยปราศจากการ

พัวพัน 

Basic quantum measurements, von Neumann’s postulate, ensembles average 

and time average in quantum measurements, continuous quantum measurements, 

quantum nondemolition measurements, measurements without entanglement. 

 

01420325   ฟสิกสของอะตอม        3(3-0-6) 

 (Atomic Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

ระบบอิเล็กตรอนตัวเดียว สมบัติพ้ืนฐานของอะตอม อะตอมในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา 

ระบบอิเล็กตรอนหลายตัว สเปกตรัมของอะตอม 

One-electron systems, basic properties of atoms, atoms in magnetic field and 

in electric field, many-electron systems atomic spectra. 

 

01420331  อุณหพลศาสตร         3(3-0-6) 

 (Thermodynamics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

สมบัติทางความรอนของสสาร ทฤษฎีจลนของกาซ กฎพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร สภาวะ

สมดุล ปริมาณศักยตาง ๆ ในอุณหพลศาสตร ระบบมวลแปรคา 
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Thermal properties of matter, kinetic theory of gas, fundamental law of 

thermodynamics, equilibrium conditions, thermodynamic potentials, systems of 

variable mass. 

 

01420332  กลศาสตรสถิติ         3(3-0-6) 

 (Statistical Mechanics) 

 พ้ืนฐาน : 01420331 

สมการพ้ืนฐานสําหรับระบบคลาสสิกในสมดุล อองซอมเบิลแบบไมโครแคนอนิคัล แคนอนิคัล 

และแกรนดแคนอนิคัล พารทิชันฟงกชัน สมการของสถานะ การกระจายวิเรียล ของกาซจริง สถิติเชิง

ควอนตัม กาซควอนตัม การควบแนนแบบโบส-ไอนสไตน 

Fundamental equations for classical system in equilibrium, microcanonical, 

canonical and grand canonical ensembles, partition functions, equations of states, 

virial expansion for real gas, quantum statistics, quantum gases, Bose-Einstein 

condensation. 

 

01420334  อุณหพลศาสตรภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

 (Laboratory in Thermodynamics) 

 พ้ืนฐาน : 01420331 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาอุณหพลศาสตร 

Laboratory for Thermodynamics. 

 

01420343  อิเล็กทรอนิกสเชิงเสน        2(2-0-4) 

 (Linear Electronics) 

 พ้ืนฐาน : 01420243 

หลักการวิเคราะหวงจรอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหสัญญาณ สัญญาณรบกวน มอดูเลชัน 

เครื่องขยายออเพอเรชันแนลและการประยุกต วงจรรวมเชิงเสน วงจรกําเนิดรูปสัญญาณ 

อุปกรณหลายรอยตอ ไทริสเตอรและการประยุกต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิงแสง 

Principles of electronic circuit analysis, analysis of signals, noise, modulation, 

operational amplifier and applications of linear integrated circuit, waveform generator, 

multi-junction devices, thyrister and applications, opto-electronic devices. 
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01420344   อิเล็กทรอนิกสเชิงเสนภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2) 

 (Laboratory in Linear Electronics) 

 พ้ืนฐาน : 01420244 และ 01420343 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเสน 

Laboratory in Linear Electronics. 

 

01420345  ปฏิบัติงานอุปกรณ III        1(0-3-2) 

 (Instrumentation Workshop III) 

 พ้ืนฐาน : 01420242 

การออกแบบอุปกรณ และชิ้นสวนดวยคอมพิวเตอรชวยออกแบบ การวัดอยางละเอียดและ 

การตรวจสอบขนาด พ้ืนฐานงานชางกลและเครื่องจักรกล การผลติชิ้นสวนอุปกรณดวย 

เครื่องจักรการผลิต 

Designing of instruments and parts with computer aided design, fine 

measurement and dimensional check, basic machine work and machine tools, 

production of instrument parts with production machine. 

 

01420346  ปฏิบัติงานอุปกรณ IV        1(0-3-2) 

 (Instrumentation Workshop IV) 

 พ้ืนฐาน : 01420345 

การออกแบบอุปกรณและชิ้นสวนดวยคอมพิวเตอรชวยออกแบบ การวัดอยางละเอียดและ 

การตรวจสอบขนาด การเขียนโปรแกรมควบคุมเชิงเลข และการผลิตชิ้นงานอุปกรณดวย 

เครื่องจักรควบคุมเชิงเลขโดยคอมพิวเตอร 

Designing of instruments and parts with computer aided design, fine 

measurement and dimensional check, numerical control programming and 

production of instrument parts with 

computerized numerical control. 

 

01420347  อิเล็กทรอนิกสเชิงเลข        2(2-0-4) 

 (Digital Electronics) 

 พ้ืนฐาน : 01420243 

ทฤษฎีรหัสเบื้องตนและคณิตศาสตรเชิงตรรก เครือขายเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก 

วงจรควบคุมเชิงลําดับ และการประยุกต วงจรรวมเชิงเลข การออกแบบและการประยุกต การ 

แปลงสัญญาณเชิงเลข ภาคแสดงผลและควบคุม หลักการถายโอนขอมูล อุปกรณและการ 

ประยุกต การเชื่อมตอและการประยุกตตัวควบคุมไมโคร 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

Introduction to coding theory and logic mathematics, logic network, logic 

combination, sequential control circuit and applications, digital integrated circuit, 

design and applications, digital signal conversion, display and control, principle of 

data transfer, devices and applications, microcontroller interfacing and applications. 

 

01420348  อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

 (Laboratory in Digital Electronics) 

 พ้ืนฐาน : 01420244 และ 01420347 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเลข 

Laboratory for Digital Electronics. 

 

01420349   ฟสิกสของตัวรับรู        3(3-0-6) 

 (Physics of Sensor) 

 พ้ืนฐาน : 01420243 

ปรากฏการณทางฟสิกสท่ีใชในการรับรู ชนิดของตัวรับรู สัญญาณรบกวน การประมวลผล

สัญญาณ และการประยุกต 

Physical effects use as sensing, types of sensors, noise, signal processing, and 

applications. 

 

01420361  ดาราศาสตรเบ้ืองตน I       3(3-0-6) 

 (Introduction to Astronomy I) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420118 หรือ 01420119 

กลศาสตรทองฟา ดวงอาทิตยและระบบสุริยะ โครงสรางของดาวเคราะห กําเนิดของเอกภพ 

เครื่องมือทางดาราศาสตร และเทคนิคการสังเกตการณทางดาราศาสตร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Celestial mechanics, the sun and the solar system, structure of the planets, 

the origin of the universe, astronomical instruments and techniques of observation, 

field trip required. 

 

01420362  ดาราศาสตรเบ้ืองตน II        3(3-0-6) 

 (Introduction to Astronomy II) 

 พ้ืนฐาน : 01420361 

ดาวและแกแลกซี บรรยากาศและใจกลางของดาว สเปกตรัมของดาว การจําแนกดาว และ 

แกแลกซี วิวัฒนาการของดาว 
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Stars and galaxies, stellar atmosphere and interiors, stellar spectrum, 

classification of stars and galaxies, evolution of stars. 

 

01420363   ทัศนศาสตร         3(3-0-6) 

 (Optics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

ทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิตและกายภาพ วิธีเมทริกซในทัศนศาสตรขางแกน อุปกรณทัศน-

ศาสตร ทฤษฎีความคลาด มาตรแทรกสอดเชิงทัศนศาสตร สมบัติของเลเซอร ทัศนศาสตรของ

เสนใยนําแสง การเลี้ยวเบน การผลิตแสงโพลาไรซ 

Geometrical and physical optics, matrix methods in paraxial optics, optical 

instruments, aberration theory, optical interferometer, properties of laser, optics of 

opticalfiber, diffraction, production of polarized light. 

 

01420364   ทัศนศาสตรภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

 (Laboratory in Optics) 

 พ้ืนฐาน : 01420363 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาทัศนศาสตร 

Laboratory for Optics. 

 

01420365 แมเหล็กไฟฟา II         3(3-0-6) 

 (Electromagnetics II) 

 พ้ืนฐาน : 01420261 

พลศาสตรทางไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟาในตัวนํา ทอนําคลื่น การแผรังสี พลศาสตรทางไฟฟา

เชิงสัมพัทธภาพ 

Electrodynamics, electromagnetic waves in conductors, wave guides, radiation, 

relativistic electrodynamics. 

 

01420366    ฟสิกสของคล่ืน        3(3-0-6) 

 (Physics of Waves)  

 พ้ืนฐาน : 01420211 หรือ 01420261 

ระบบการแกวงกวัดเชิงกลและเชิงไฟฟา การวิเคราะหฟูเรียร และการประยกุต คลื่นบนสาย 

เสียงและเสียงดนตรี  คลื่นแมเหล็กไฟฟา สมการแมกซเวลล ปรากฏการณตางๆ ของคลื่น 
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Mechanical and electrical oscillating system, Fourier analysis and applications, 

wave on strings, voice and sound, electromagnetic waves, Maxwell’s equations, wave 

phenomena. 

 

01420372  วัสดุศาสตรเบ้ืองตน         3(3-0-6) 

 (Introduction to Material Science) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 

โครงสรางผลึก สมบัติทางฟสิกสของวัสดุประเภท เซรามิก โลหะ พอลิเมอรและสารก่ึงตัวนํา 

การผลิต และการใชประโยชน สําหรับนิสิตสาขาอ่ืน 

Crystal structure, physical properties, production and utilization of selected 

materials, ceramics, metals, polymer and semiconductor. 

 

01420373   วัสดุศาสตร I         3(3-0-6) 

 (Material Science I) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

โครงสรางอะตอม โมเลกุลและพันธะ โครงสรางผลึก สมบัติทางความรอนและเชิงกลของวัสดุ 

ความบกพรองผลึก ความบกพรองผลึก อัลลอยและแผนภาพเฟส พอลิเมอรอินทรีย 

Atomic structure, molecule and bond, crystal structure, thermal and 

mechanical properties of material, crystal defect, alloy and phase diagram, organic 

polymer. 

 

01420374  ฟสิกสของอัญมณี         3(3-0-6) 

 (Physics of Gemstones) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420118 

ธรรมชาติและการแบงประเภทของอัญมณี ผลึกวิทยาเบื้องตน สมบัติทางกายภาพ หลักทาง

ฟสิกสในการวิเคราะหอัญมณีและการใชเครื่องมือ การเกิดสีในอัญมณี ชนิดของอัญมณี และ

รายละเอียด อัญมณีอินทรีย อัญมณีแสดงปรากฏการณ การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี 

Nature and classification of gemstones, elementary crystallography, physical 

properties, physics principles of gemstone identification and instrumental utilities, 

causes of color in gemstones, gem species and descriptions, organic gems, 

phenomena gemstones, gemstone treatments. 
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01420375   ฟสิกสของอัญมณีภาคปฏิบัติการ       1(0-3-2) 

 (Laboratory in Physics of Gemstones) 

 พ้ืนฐาน : 01420374  

ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสของอัญมณี 

Laboratory for physics of gemstones. 

01420376   ฟสิกสรังสีเอกซยุคใหม        3(3-0-6) 

 (Modern X-ray Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

รังสีเอกซและอันตรกิริยาตอสสาร แหลงกําเนิดรังสีเอกซ การหักเหและการสะทอนจากผิว

รวม จลนศาสตรของการเลี้ยวเบน การเลี้ยวเบนโดยผลึกสมบูรณ การดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริก การ

กระเจิงเรโซแนนซ 

X-rays and their interaction with matter, sources of x-rays, refraction and 

reflection from interfaces, kinematical diffraction, diffraction by perfect crystals, 

photoelectric absorption, resonant scattering. 

 

01420377   ผลึกเหลว         3(3-0-6) 

 (Liquid Crystals) 

 พ้ืนฐาน : 01420261 

ประวัติการคนพบผลึกเหลว สมบัติแอนไอโซทรอปก เฟสและสมบัติทางกายภาพ การ

สังเคราะห การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ การตอบสนองตอสนามไฟฟา สนามแมเหล็ก และตอแสง 

จุดพรอง การประยุกตผลึกเหลว 

History of liquid crystals, anisotropic properties, phases and physical 

properties, synthesis, analysis of physical properties, electric response, magnetic 

response and optical 

response, defects, applications of liquid crystals. 

 

01420411  ฟสิกสเชิงคอมพิวเตอร        3(3-0-6) 

 (Computational Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและเทคนิคเชิงตัวเลขในการคํานวณดวยคอมพิวเตอรเพ่ือแกปญหา

ทางฟสิกส แบบจําลองและการประยุกตทางกลศาสตร แมเหล็กไฟฟา คลื่น ควอนตัมฟสิกส และ

ฟสกิสของอนุภาค 
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Basic mathematics and numerical techniques in computer calculation leading 

to solution for physical problems, models and applications in mechanics, 

electromagnetism, waves, quantum physics and particle physics. 

 

01420412   การจําลองแบบระดับอะตอม       3(3-0-6) 

 (Atomic-Scale Simulation) 

 พ้ืนฐาน : 01420411 

แบบจําลองของระบบอะตอม เทคนิคทางฟสิกสสําหรับการจําลองแบบบนคอมพิวเตอร 

เทคนิคการจําลองแบบ และการประยุกตการจําลองแบบในการศึกษาวัสดุ 

Modeling of atomic system, physical techniques for computer simulations, 

simulation techniques, applications in material study. 

 

01420421  กลศาสตรควอนตัม II        3(3-0-6) 

 (Quantum Mechanics II) 

 พ้ืนฐาน : 01420321 

การประมาณคาแบบก่ึงคลาสสิก หลักการแปรคา ทฤษฎีของเพอรเทอรเบชันแบบไมข้ึน และ

ข้ึนกับเวลา ทฤษฎีการกระเจิง ระบบหลายอนุภาค 

Semi-classical approximation, variational principles, time independent and 

time dependent perturbation theory, scattering theory, systems of identical particles. 

 

01420422  ฟสิกสของนิวเคลียส        3(3-0-6) 

 (Nuclear Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420321 

อนุภาคมูลฐานในนิวเคลียส อันตรกิริยาระหวางอนุภาคในนิวเคลียส การวิเคราะหโดยเครื่อง

เรงอนุภาค แบบจําลองของนิวเคลียส ตารางนิวไคลด ทฤษฎีของปฏิกิริยานิวเคลียส การสลายตัวของ

นิวเคลียส 

Nuclear elementary particles and their interactions, accelerators and analysis, 

nuclear models, nuclide table, nuclear reaction theory, nuclear decay. 
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01420423  ฟสิกสรังสีจากนิวเคลียส        4(3-3-8) 

 (Nuclear Radiation Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

โครงสรางของอะตอมและนิวเคลียส รังสีเอกซ กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ และ

กัมมันตภาพรังสีประดิษฐ อุปกรณวัดรังสี เครื่องเรงอนุภาค เครื่องปฏิกรณปรมาณูและการประยุกต 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับฟสิกสสุขภาพ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Atomic and nuclear structure, x-ray, natural and artificial radioactivity, radiation 

measuring instruments, accelerators, nuclear reactor and applications, introduction to 

health 

physics, field trip required. 

 

01420424   ฟสิกสหลายอนุภาค        3(3-0-6) 

 (Many-Body Physics) 

 พ้ืนฐาน 01420221 

อนุภาคเหมือนกัน ปญหาแบบเฟนสุม หลักการกีดกันของเพาลี การประมาณ ฮารทรีและ

ฮารทรี-ฟอกก สถิติแบบควอนตัม เมทริกซความหนาแนน 

Identical particle, stochastic problem, Pauli exclusion principle, Hartree and 

Hartree-Fock approximation, quantum statistics, density matrices. 

 

01420425   ฟสิกสอนุภาค         3(3-0-6) 

 (Particle Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

สมบัติของอนุภาคมูลฐาน ฟสิกสของเครื่องเรงอนุภาคและเครื่องตรวจจับอนุภาค การแปลง

แบบสมมาตร และกฎการอนุรักษ โครงสรางของแฮดรอน และแบบจําลองควาก อันตรกิริยาแบบ 

แมเหล็กไฟฟา อันตรกิริยาแบบออน แบบจําลองมาตรฐาน นอกเหนือจากแบบจําลองมาตรฐาน 

Properties of elementary particles, physics of particle accelerators and 

detectors, symmetry transformations and conservation laws, hadron structure and the 

quark model, 

electromagnetic interactions, weak interactions, standard model and beyond standard 

model. 
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01420441  อิเล็กทรอนิกสกายภาพ        3(3-0-6) 

 (Physical Electronics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 และ 01420241 

อะตอม และผลึก ทฤษฎีการเหนี่ยวนํา สวนตอ อุปกรณข้ัวเดี่ยวและข้ัวคู สวนตอโจเซฟสัน 

และอุปกรณเชิงควอนตัม วงจรรวม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสเชิงแสง 

Atom and crystal, conduction theory, junction, bipolar and unipolar dervices, 

Josepson junction and quantum devices, integrated circuits, opto-electronic devices. 

 

01420442   ฟสิกสในวิชาการเครื่องมือ       2(2-0-4) 

 (Physics of Instrumentation) 

 พ้ืนฐาน : 01420247 และ 01420343 หรือ 01420347 

ระบบเครื่องวัด แทรนสดิวเซอรและเซนเซอร การทดสอบลักษณะเฉพาะ และความแมนยํา 

กระบวนและการแสดงสัญญาณ การพิจารณาความตองการของผูใช การประยุกตในวิชาฟสิกส และ

สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ 

Measurement system, transducer and sensor, characteristics and accuracy 

testing, signals processing and display, user requirement design, application in physics 

and other disciplinary. 

 

01420443   ฟสิกสในวิชาการเครื่องมือภาคปฏิบัติการ      1(0-3-2) 

 (Laboratory in Physics of Instrumentation) 

 พ้ืนฐาน : 01420442 หรือพรอมกัน และ 01420248 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสของอุปกรณ 

Laboratory for Physics of Instrumentation. 

 

01420444  การประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกส      3(3-0-6) 

 (Microprocessor Application in Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420248 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับไมโครโพรเซสเซอร ตัวควบคุมไมโครและการประยุกต สถาปตยกรรม

ของไมโครโพรเซสเซอรและตัวควบคุมไมโคร การเชื่อมตอกับหนวย ความจํา และอุปกรณ อินพุต 

เอาตพุต การสื่อสารขอมูลแบบอนุกรม การแปลงสัญญาณแอนาลอกเปนดิจิทัล และดิจิทัล เปนแอ-

นาลอก การเชื่อมตอกับตัวรับรูชนิดตางๆ การเขียนโปรแกรมใชงานไมโครโพรเซสเซอร หรือตัว

ควบคุมไมโครเบื้องตนดวยภาษาแอสแซมบลี สัญญาณขัดจังหวะและการเขาถึง หนวยความจําโดยตรง 

การประยุกตทางฟสิกสและดานอ่ืนๆ 
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Basic knowledge of microprocessor, microcontroller and its application. 

microprocessor and microcontroller architecture, memmory and input output devices 

interfacing, serial communication, analog to digital signal conversion and digital to 

analog signal conversion, sensor interfacing. introduction to microprocessor or 

microcontroller programming with assembly language. interrupts and direct memory 

access. application in physics and other areas. 

  

01420445  การประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกสภาคปฏิบัติการ    1(0-3-2) 

 (Laboratory in Microprocessor Application in Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420348 และ 01420444 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาการประยุกตไมโครโพรเซสเซอรทางฟสิกส 

Laboratory for microprocessor application in physics. 

 

01420452  ฟสิกสของสภาวะแวดลอม        3(3-0-6) 

 (Environmental Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420118 

สภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการแผรังสี การสงผานความรอน มวลและโมเมนตัม สมดุล

พลังงานของระบบพ้ืนดินและบรรยากาศ ความชื้นในสภาวะแวดลอม ความแตกตางระหวางอุณหภูมิ

ในชนบทและในเมือง สิ่งมีชีวิตและบรรยากาศ 

Radiation environment; heat, mass and momentum transfer, energy balance 

of the earth atmosphere systems, environmental moisture and evapotranspiration, 

urban-rural temperature contrast, human and the atmosphere. 

 

01420453  ทรัพยากรพลังงาน         3(3-0-6) 

 (Energy Resources) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานคลื่นทะเล ความรอนจากใตพิภพ ความ

รอนจากมหาสมุทร พลังงานนิวเคลียร เซลลเคมี เชื้อเพลิงจากชีวมวล เชื้อเพลิงจากไฮโดรเจน การใช

และการประหยัดพลังงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Solar energy, wind energy, hydro-energy, sea-wave energy, geothermal energy, 

oceanthermal energy, nuclear energy, chemical cells, fossil fuels, fuel from biomass, 

fuel from 

hydrogen, energy utilization and conservation, field trip required. 
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01420454   พลังงานแสงอาทิตย        3(3-0-6) 

 (Solar Energy) 

 พ้ืนฐาน : 01420331 

ดาราศาสตรของดวงอาทิตย รังสีจากดวงอาทิตยท่ีตกกระทบพ้ืนโลก การถายเทความรอน 

ทัศนศาสตรของเครื่องรวบรวมรังสีจากดวงอาทิตย ระบบใชพลังงานแสงอาทิตยในรูปความรอน  การ

เปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนงาน การเปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตยเปนไฟฟา มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

Solar astronomy, terrestrial insolation, heat transfer, optics of collectors, solar 

heating systems, conversion of solar energy to work, photovoltaics; field trip required. 

 

01420455  ภูมิอากาศวิทยาประยุกต        4(3-3-8) 

 (Applied Climatology) 

สถิติภูมิอากาศ การประมาณปริมาณน้ํา การประยุกตความรูทางภูมิอากาศในการกสิกรรม 

อุตสาหกรรม อุทกวิทยา และความสะดวกสบายของผูคน 

Climate statistics; the climatic water budget; application of climatology to 

farming program, industry, hydrology and human comfort. 

 

01420456  ฟสิกสของบรรยากาศ        3(3-0-6) 

 (Atmospheric Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420119 

ระดบัชัน้ขององคประกอบของบรรยากาศ ปรากฏการณการแผรังสีและปรากฏการณทางแสง 

ไอน้ําและน้ํา อุณหพลศาสตรของบรรยากาศ พลศาสตรของบรรยากาศ ไฟฟาในบรรยากาศ 

Levels and composition of the atmosphere, radiation and optical phenomena, 

vapor and water, atmospheric thermodynamics, atmospheric dynamics, atmospheric 

electricity. 

 

01420461   หลักทัศนมาตรศาสตร        4(3-3-8) 

 (Principle of Optometry) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420119 

การวัดสายตา ความผิดปรกติทางสายตา การทํางานประสานของตาท้ังสองขางในการ

มองเห็น อุปกรณทางทัศนมาตรศาสตร วัสดุและรูปแบบของเลนส แวนตาและเครื่องชวยการมองเห็น 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Clinical refraction, refractive errors, binocular coordination, optometric 

instruments, materials and lens forms, spectacles and visual aids, field trips required. 
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01420462   เลนสสัมผัส         4(3-3-8) 

 (Contact Lens) 

 พ้ืนฐาน : 01420461 

วัสดุ การออกแบบ สมบัติทางกายภาพและเคมี และพารามิเตอรของเลนสสัมผัส วิธีการดูแล

รักษา การฆาเชื้อ การดูแลหลังการใช มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Material, design, physical and chemical properties, parameters, care and 

maintenance, disinfection and aftercare, field trip required. 

 

01420463  ฟสิกสของดาว         3(3-0-6) 

 (Astrophysics) 

 พ้ืนฐาน : 01420332 

วิวัฒนาการของดาว เอกภพ ควอซาร พัลซาร ดาวนิวตรอน ทฤษฏีสัมพัทธภาพท่ัวไป หลุมดํา 

จักรวาลวิทยา 

Stellar evolution, universe, quasars, pulsars, neutron stars, general theory of 

relativity, black holes, cosmology. 

 

01420464  ทฤษฎีของนาทศาสตร        3(3-0-6) 

 (Theory of Acoustics) 

 พ้ืนฐาน : 01420211 

สมบัติเบื้องตนของคลื่นเสียง ปรากฏการณสะทอนและการสงผาน การปลอยและการดูดกลืน

คลื่นเสียง อุปกรณสงผาน รับ และกรองคลื่นเสียง การแปลงระหวางคลื่นเสียงและคลื่นรูปอ่ืน 

Basic properties of acoustic waves, reflection and transmission phenomena, 

sound emission and absorption, acoustic devices for transmission, reception and 

filtering, transduction. 

 

01420465  เสียงรบกวนและสภาวะแวดลอม       3(3-0-6) 

 (Noise and Environment) 

 พ้ืนฐาน : 01420211 

เสียงรบกวน การรับสัญญาณ สวนศาสตรของสิ่งแวดลอม สวนศาสตรในสถาปตยกรรม 

การสั่นสะเทือน 

Noise, signal detection, environmental acoustics, architectural acoustics, 

vibration. 
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01420466   ทัศนศาสตรเลนสสายตา        4(3-3-8) 

 (Ophthalmic Optics) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420119 

การออกแบบและการประยุกตเลนสสายตา ลักษณะเฉพาะทางกายภาพและทางแสงของการ

ออกแบบเลนสสายตาโฟกัสเดียวและหลายโฟกัส ปริซึมเลนสสายตา เลนสกรองแสง การวัดและนํา

เลนสเขากรอบ 

Design and application of ophthalmic lenses, physical and optical 

characteristics of ophthalmic single vision and multifocal lens designs, ophthalmic 

prisms, absorptive lenses, measurement and fitting of lenses and frames. 

 

01420467   จักรวาลวิทยา        3(3-0-6) 

 (Cosmology) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป เมตริกของฟรีดมานน-ลูเมตต-โรเบอรสัน-วอรกเกอร สมการของ

ฟรีดมานน บิกแบง การพองตัวของจักรวาล รังสีไมโครเวฟพ้ืนหลัง การสรางนิวเคลียสในชวงบิก แบง 

องคประกอบ การสรางโครงสราง และโครงสรางขนาดใหญในเอกภพ 

General relativity theory, Friedmann-Lemaitre-Robertson-Walker metric, 

Friedmann equation, Big Bang, inflation, cosmic microwave background, Big Bang 

nucleosynthesis, contents, structure formation and large scale structure of the 

Universe. 

 

01420472 วัสดุศาสตร II        3(3-0-6) 

 (Material Science II) 

 พ้ืนฐาน : 01420373 

พันธะและอันตรกิริยาระหวางอะตอม ประเภทของวัสดุและการใชประโยชน   โครงสรางและ

การใชงานโลหะผสม เซรามิก และ พอลิเมอร สมบัติทางไฟฟา สมบัติเชิงความรอน สมบัติทางแสง 

Atomic and interaction bonding, type and application of materials. Type and 

application of metal  alloys, ceramics and polymers. Electrical properties, thermal 

properties, optical properties. 
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01420473 ฟสิกสของของแข็ง I        3(3-0-6) 

 (Physics of Solid I) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

โครงสรางผลึก การเลี้ยวเบนของคลื่นโดยผลึกและแลตทิซสวนกลับ แรงระหวางอะตอมและ

การยึดเหนี่ยวในผลึก การสั่นของแลตทิซและสมบัติทางความรอน แบบจําลองอิเล็กตรอนอิสระ 

ทฤษฎีแถบพลังงานของอิเล็กตรอน 

Crystal structure, diffraction of wave by crystals and reciprocal lattice. 

Interatomic force and crystal binding, lattice vibrations and thermal properties, free 

electron model, electronic energy band theory. 

 

01420474 ฟสิกสของของแข็ง II        3(3-0-6) 

 (Physics of Solid II) 

 พ้ืนฐาน : 01420473 

ฟสิกสของสารก่ึงตัวนํา อุปกรณสารก่ึงตัวนํา สมบัติทางแมเหล็กและทางแสง สมบัติไดอิเล็ก

ตริก อันตรกิริยากิริยาแบบตางๆในผลึก 

Semiconductor physics, semiconductor devices, magnetic and optical 

properties, dielectric properties, various interactions in crystals. 

 

01420475   ผลึกศาสตรรังสีเอกซ        3(3-0-6) 

 (X-ray Crystallography) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

สมมาตรของผลึก การประยุกตทฤษฎีกลุม ฟสิกสของรังสีเอกซ ทฤษฎีการเลี้ยวเบน วิธกีาร

ทดลองหาโครงสรางของผลึกโดยรังสีเอกซ 

Crystal symmetry, application of group theory, x-ray physics, diffraction theory, 

experimental methods of x-ray crystallography. 

 

01420476    ฟสิกสของตัวนํายวดย่ิง I       3(3-0-6) 

 (Physics of Superconductor I) 

 พ้ืนฐาน : 01420321 

สมบัติทางความรอนและทางไฟฟาของอิเล็กตรอนตัวนํา คลื่นแลตทิซและผิวเฟรมิ ชองวาง

พลังงานและมวลยังผล สมการแมกซเวลลและสภาพยอมแมเหล็ก ปรากฏการณสภาพนํายวดยิ่งวิกฤติ 

ตัวนํายวดยิ่งแบบหนึ่งและแบบสอง ตัวนํายวดยิ่งอุณหภูมิวิกฤติสูง 

Thermal and electrical properties of conduction electron, lattice wave and 

Fermi surface, energy gap and effective mass, Maxwell’s equation and magnetic 
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susceptibility, critical Superconduc-tivity phenomena, type I and type II 

superconductor, high critical temperature superconductor. 

 

01420477  ฟสิกสของตัวนํายวดย่ิง II        3(3-0-6) 

 (Physics of Superconductor II) 

 พ้ืนฐาน : 01420476 

ตัวนํายวดยิ่งไมอยูในสนามแมเหล็กและอยูในสนามแมเหล็ก สมบัติทางอุณหพลศาสตร 

ทฤษฎีกินซเบิรก-ลันเดา สมบัติทางแมเหล็ก สถานะระหวางกลางและสถานะผสม สถานะวิกฤติ 

การเจาะอุโมงค สมบัติการขนสง สมบัติทางสเปกโทรสโกป และการประยุกต 

Superconductor in zero and in a magnetic field, thermodynamic properties, 

Ginzburg-Landau theory, magnetic properties, intermediate and mixed states, critical 

states, tunneling, transport properties, spectroscopic properties and its application. 

 

01420478   นาโนฟสิกสและนาโนเทคโนโลยี       3(3-0-6) 

 (Nanophysics and Nanotechnology) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

สมบัติและลักษณะเฉพาะของระบบนาโน ฟสิกสท่ีระดับนาโน การสรางระบบนาโน การหา

สมบัติของระบบนาโน การโยกยายระบบนาโน การศึกษาระบบนาโนดวยวิธีการจําลองแบบนาโน

เทคโนโลย ีและการประยุกต 

Properties and characterization of nanosystem, physics at nanoscale, 

fabrication of nanosystems, manipulation of nanosystems, simulation of nanosystems, 

nanotechnology and applications. 

 

01420481   ฟสิกสสุขภาพ         4(3-3-8) 

 (Health Physics) 

 พ้ืนฐาน : 01420221 

กัมมันตภาพรังสีและรังสีเอกซ หนวยตาง ๆ ท่ีใชในการวัดรังสี การคํานวณปริมาณรังสี 

เครื่องวัดรังสี การคํานวณปริมาณรังสีท่ีเขาสูรางกาย หลักการควบคุมและคํานวณการใชวัสด ุและ

อุปกรณรังสี การคํานวณและการออกแบบหองปฏิบัติงานรังสี การคํานวณและปองกัน รังสีจาก

สิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Radioactivity and x-ray, radiological units, calculations of radiation quantities, 

radiation instrumentation, body radiation dose, principle of control and calculations 

in application of radioactive material and devices, environmental radiation, radiation 

protection, field trip required. 
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01420482   ฟสิกสชีวภาพ I         3(3-0-6) 

 (Biophysics I) 

 พ้ืนฐาน : 01420112 หรือ 01420118 

โครงสรางและการทํางานของระบบชีวภาพ กลศาสตรเชิงชีวภาพ วัสดุเชิงชีวภาพ ฟสิกสของ

เซลล ฟสิกสของชีวโมเลกุล กลไกการทํางานของชีวโมเลกุล เทคนิคทางฟสิกสชีวภาพ สารสนเทศ

ชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ 

Structure and function of biological systems, biomechanics, biomaterials, 

cellular biophysics, molecular biophysics, biomolecular mechanism, biophysical 

techniques, bioinformatics, biotechnology. 

 

01420483   ฟสิกสชีวภาพ II         3(3-0-6) 

 (Biophysics II) 

 พ้ืนฐาน : 01420482 

กลศาสตรของชีวโมเลกุล การถายโอนสภาวะกระตุนและพลังงาน การถายโอนอิเล็กตรอน

และโปรตอน การนําไอออน กระบวนการเชิงเคมีท่ีทําใหเกิดแรงกล มอเตอรระดับชีวโมเลกุล เทคนิคท่ี

ใชในการหาโครงสรางของชีวโมเลกุล การทดลองท่ีทํากับโมเลกุลเดี่ยว 

Mechanics of biomolecules, excitation and energy transfer, electron and 

proton transfers, ion conduction, mechanochemical processes, biomolecular motor, 

techniques for biomolecular structure determination, single molecule experiments. 

 

01420484   การจําลองเชิงคอมพิวเตอรของชีวโมเลกุลเบ้ืองตน    3(3-0-6) 

 (Introduction to Biomolecular Computational Simulations) 

โครงสรางของชีวโมเลกุล ระเบียบวิธีแบบจําลองเชิงคอมพิวเตอร การจําลองโมเลกุล การ

จําลองพลวัติเชิงโมเลกุล สนามแรงเชิงประจักษ การประยุกตแบบจําลองชีวโมเลกุล 

 Structure of biomolecules, computational simulation methods, molecular 

modeling, molecular dynamics simulations, empirical force field, applications of 

biomolecular modeling. 

 

01420490 สหกิจศึกษา          6 

 (Cooperative Education) 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงการท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการ

จัดทํารายงานและการนําเสนอ 

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

project including report and presentation. 
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01420496  เรื่องเฉพาะทางฟสิกส         1-3 

 (Selected Topics in Physics) 

เรื่องเฉพาะทางฟสิกสในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

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

to change in each semester. 

 

01420497  สัมมนา           1 

 (Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางฟสิกสในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in physics at the 

bachelor’s degree level. 

 

01420498   ปญหาพิเศษ          1-3 

 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางฟสิกสระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in physics at the bachelor’s degree level and compile into 

a written report. 

 

01420499 โครงงานฟสิกส         3 

 (Physics Project) 

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ของฟสิกส 

Project of prepactical interest in various fields of physics. 
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (01418) 

01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 (Information Technology for Entrepreneurs) 

ระบบคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ การ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส รานคาและการชําระเงินออนไลน ซอฟตแวรประยุกต การตลาดอิเล็กทรอนิกส 

จริยธรรมและกฎหมายเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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 และความเสี่ยงในการใชคอมพิวเตอร การยศาสตร การเสพติดอินเทอรเน็ต 

การกลั่นแกลงทางไซเบอร เครือขายสุขภาพ สุขภาพดิจิทัล สาธารณสุขสารสนเทศ เครือขายสังคมและสังคม

ดิจิทัล เศรษฐกิจ ประชากรและแรงงานยุคดิจิทัล ประเด็นทางกฎหมาย อาชญกรรมคอมพิวเตอร จิตสํานึกใน

สังคมดิจิทัล แนวโนมของเครือขายสังคม 
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 รูทันไอที 2(2-0-4) 

 (IT Updates) 

ลักษณะของสารสนเทศ โปรแกรมประยุกตแบบคลาวด การประยุกตใชโซเชียลเน็ตเวิรก เทคนิค

การคนคืนสารสนเทศสําหรับเสริจเอ็นจิน ภาวะสวนตัว ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและดิจิทัลคอนเทนต สัญญาอนุญาต

ใหใชซอฟตแวร อาชญากรรมคอมพิวเตอร แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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. 
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01418105 ศิลปะสรางสรรคดิจิทัล 3(2-2-5) 

 (Digital Creatives Arts) 

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อประสม อักษรศิลป การวาดและการ

แกไขตกแตงภาพ เสียงและดนตรีดิจิทัล การปรับแตงวีดิทัศน ภาพเคลื่อนไหว สามมิติและความเปนจริงเสมือน 

แบบจําลองเพ่ืองานศิลปะและงานวิทยาศาสตร กีฬาอิเล็กทรอนิกส 

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. 
 

01418111 การใชงานคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 

 (Computer Applications) 

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรม

ประมวลคํา ฐานขอมูลและโปรแกรมประยุกตอ่ืน 

Computer system, hardware, software, operating system, word processing, 

database and other application software. 

 

รายวิชาในหลักสูตร 

01418112 แนวคิดการโปรแกรมเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 (Fundamental Programming Concepts) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418114 หรือพรอมกัน 

การคิดเชิงคํานวณ การใหเหตุผลเชิงตรรกะ การแกปญหา การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม

ข้ันพ้ืนฐาน เครื่องมือการโปรแกรม เทคนิคการโปรแกรมโครงสราง โครงสรางควบคุม การประมวลผล

โปรแกรม การติดตามการทํางานและการตรวจหาขอบกพรองของโปรแกรม 

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 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

(Computer Programming) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 

การโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิด ตัวแปร ขอความสั่งรับเขา/สงออก ขอความสั่งเง่ือนไข 

ขอความสั่งวนซํ้า ฟงกชัน การกําหนดสาระสําคัญเชิงกระบวนงาน การปรากฏซํ้า การนําเขาและสงออกแฟม 

โครงสรางขอมูลพ้ืนฐาน การกําหนดสาระสําคัญของขอมูล การนิยามวัตถุและคลาส ลักษณะประจําและ

พฤติกรรมของวัตถุ การแกจุดบกพรองและการทดสอบโปรแกรม แนวทางการโปรแกรมท่ีด ี
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 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 วิทยาการคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 (Introduction to Computer Science) 

พัฒนาการของคอมพิวเตอร การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร ระบบจํานวน องคประกอบของ

ฮารดแวรคอมพิวเตอร ตัววัดสมรรถนะของคอมพิวเตอร ซอฟตแวรระบบ ตัวแปลภาษาและภาษาการ

โปรแกรม ความซับซอนในระบบคอมพิวเตอร การจัดองคการของระบบคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมไคลเอนต-

เซิรฟเวอร เครือขายคอมพิวเตอร ความม่ันคงของสารสนเทศ การประยุกตระบบคอมพิวเตอรในปจจุบัน 

จริยธรรมทางคอมพิวเตอร 

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 ตรรกศาสตรของดิจิทัลคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 (Digital Computer Logic) 

การออกแบบวงจรตรรกะเบื้องตน การแทนขอมูลและสารสนเทศโดยสัญญาณดิจิทัล การลง

รหัส การแทนตัวเลขและการคํานวณ สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

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) 

ทฤษฎีการคํานวณเชิงวิยุต ความนาจะเปนและสถิติ การทําใหเกิดผลและการประยุกตใน

วิทยาการคอมพิวเตอร 

Theory of discrete computing. Probability and statistics. Implementation and 

application in computer science. 
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01418211 การสรางซอฟตแวร 3(2-2-5) 

 (Software Construction) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 

การโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ คลาส หลักการออกแบบเชิงวัตถุ การประกอบ สวนการรับทอด 

ภาวะพหุสัณฐาน สวนตอประสาน คลาสเชิงนามธรรม สิ่งผิดปกติ ลําดับชั้นของชนิด แผนภาพการข้ึนตอกัน

ระหวางคลาส ตัวยืนยงในการแทนคา โครงสรางขอมูลพลวัต การโปรแกรมเชิงเหตุการณ การรีแฟกเตอร 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) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

โครงสรางและสวนยอยของภาษาซี หลักการโปรแกรมภาษาซี และการประยุกต 

Structure and elements of C. Principles of programming in C and applications. 

 

01418213 การโปรแกรมภาษาโคบอล 3(2-2-5) 

 (COBOL Programming)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

โครงสรางและสวนยอยของภาษาโคบอล หลักการโปรแกรมภาษาโคบอล และการประยุกต 

Structure and elements of COBOL. Principles of programming in COBOL and 

applications. 

 

01418214 การโปรแกรมภาษาภาพ 3(2-2-5) 

 (Visual Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

แนวคิดพ้ืนฐานของโปรแกรมภาษาภาพ ชนิดของขอมูล ตัวแปร แถวลําดับ โครงสรางควบคุม 

โปรแกรมยอย แฟม ตัวควบคุม สวนตอประสานกราฟกกับผูใช การจัดการกับขอผิดพลาด 

Basic concepts of visual programming. Data types. Variables. Arrays. Control 

structures. Subroutines. Files. Controls. Graphical user interface. Error handlings. 
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01418215 การโปรแกรมภาษาจาวา 3(2-2-5) 

 (Java Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

โครงสรางและสวนยอยของภาษาจาวา หลักการโปรแกรมภาษาจาวา และการประยุกต 

Structure and elements of Java. Principles of programming in Java and 

applications. 

 

01418216 หลักภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) 

 (Principles of Programming Languages) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

โครงสรางการนิยามภาษา ไวยากรณและอรรถศาสตร การวิเคราะหศัพทและการแจงสวน ชนิด

และโครงสรางของขอมูล โครงสรางควบคุม โปรแกรมยอย 

 Language definition structure. Syntax and semantics. Lexical analysis and 

parsing. Data types and structures. Control structures. Subprograms. 

 

01418217 การโปรแกรมภาษาลิสป 3(2-2-5) 

 (LISP Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

แนวคิดพ้ืนฐานของการโปรแกรมเชิงฟงกชันและการดําเนินการเชิงสัญญลักษณ โครงสรางและ

สวนยอยของภาษาลิสป หลักการโปรแกรมภาษาลิสป การกําหนดฟงกชัน รายการและการประมวลผลรายการ 

ฟงกชันเรียกซํ้า หลักการกําหนดสาระสําคัญของขอมูล แคลคูลัสแลมปดา การโปรแกรมเชิงคําสั่งในลิสป และ

การประยุกต 

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) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

พ้ืนฐานตรรกศาสตร เพรดิเคต การโปรแกรมเชิงตรรกะ โครงสรางและสวนยอยของภาษา 

โพรล็อก หลักการโปรแกรมภาษาโพรล็อก การหาผลลัพธและการรวม การแทนความรู การตรวจสอบความ

สมเหตุสมผล การคนหา และการประยุกต 
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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 การฝกปฏิบัติการพัฒนาซอฟตแวร 1(0-3-2) 

 (Practicum in Software Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

เทคนิคการโปรแกรมและพัฒนาซอฟตแวร เครื่องมือ กระบวนการ การบมเพาะความคิด การ

พัฒนาซอฟตแวรตนแบบ สภาพแวดลอมการทํางานเปนกลุม 
Software programming and development techniques. Tools. Processes. Idea 

incubation. Software prototype development. Team working environment. 
 

01418221 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Fundamentals of Database Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

แนวคิดเก่ียวกับฐานขอมูลเบื้องตน เปาหมายของระบบจัดการฐานขอมูล ความไมพ่ึงพิงของ

ขอมูล บูรณภาพและความเชื่อถือได การจัดองคการเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ เคารางและเคารางยอย ตัว

แบบขอมูล ตัวแบบเชิงสัมพันธ บรรทัดฐานขอมูล ภาษานิยามขอมูล พจนานุกรมขอมูล 

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 การประยุกตอินเทอรเน็ตเพ่ือการพาณิชย 3(3-0-6) 

 (Internet Application for Commerce) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอินเทอรเน็ต เทคนิคและเครื่องมือสําหรับอินเทอรเน็ต เวิลดไวดเว็บ 

การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต ธุรกิจและการพาณิชยในอินเทอรเน็ต ความปลอดภัยในอินเทอรเน็ต 

ฐานขอมูล โปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ 

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. 
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01418231 โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Structures) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

โครงสรางขอมูล ข้ันตอนวิธีสําหรับใชงานรายการ กองซอน แถวคอย ตนไมและกราฟ 

โครงสรางแฟม และการประมวลผลแฟม 

Data structures. Algorithms for implementation of lists, stacks, queues, trees and 

graphs. File structures and file processing. 

 

01418232 การออกแบบและการวิเคราะหข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) 

 (Algorithm Design and Analysis) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418132 และ 01418231 

แนวคิดพ้ืนฐานของข้ันตอนวิธี การวิเคราะหข้ันตอนวิธีในเชิงคณิตศาสตร การวิเคราะหข้ันตอน

วิธีการเรียงลําดับและการคนหา เทคนิคเชิงข้ันตอนวิธี วิธีการออกแบบข้ันตอนวิธี 

Basic concepts of algorithms. Mathematical analysis of algorithms. Analysis of 

sorting and searching algorithms. Algorithmic techniques. Algorithm design methods. 

 

01418233 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 4(4-0-8) 

 (Assembly Language and Computer Architecture) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 และ 01418131 หรือ 

  01418113 และ 01420245 

โครงสรางของภาษาแอสเซมบลี เทคนิคการกําหนดเลขท่ีอยู แฟมรับเขา/สงออก การแบงสวน

ของโปรแกรมและการเชื่อมโยง การสรางโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี ลักษณะเฉพาะของสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอร ผลท่ีมีตอการออกแบบและสมรรถนะของระบบ ภาวะถวงดุลระหวางราคาตอสมรรถนะ การ

ออกแบบชุดคําสั่ง ตัวประมวลผลกลาง ระบบรับสงขอมูล การทํางานแบบสายทอ เวกเตอรและสถาปตยกรรม

แบบริสก สถาปตยกรรมแบบขนาน 

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 การโปรแกรมอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง 3(2-2-5) 

 (Programming Internet of Things) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

พ้ืนฐานไมโครคอนโทรลเลอรและระบบบนชิพ สภาพแวดลอมในการพัฒนาซอฟตแวรสําหรับ

ไมโครคอนโทรลเลอร ขอมูลเขาออกแบบดิจิทัล การแปลงขอมูลจากสัญญาณแอนะล็อกเปนจากสัญญาณ

ดิจิทัล การแปลงขอมูลจากสัญญาณดิจิทัลเปนสัญญาณแอนะล็อก การประมวลผลสายขอมูลจากเซ็นเซอร การ

ควบคุมตัวกระทํา การสื่อสารระหวางชิพ การเก็บขอมูล การเชื่อมตอเครือขาย 
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 ระบบปฏิบัติการยูนิกซและการโปรแกรมเปลือกระบบ 3(2-2-5) 

 (Unix Operating System and Shell Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

องคประกอบของระบบปฏิบัติการยูนิกซ ลักษณะการทํางาน สวนตอประสานรายคําสั่ง การ

บริหารและจัดการระบบ โปรแกรมบรรณาธิการและอรรถประโยชน การเขียนโปรแกรมเปลือกระบบ ความ

แปรผันของระบบปฏบิัติการยูนิกซ 

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 การโปรแกรมเชิงคํานวณแบบทาทาย 3(2-2-5) 

 (Challenging Computational Programming) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418232 

การโปรแกรมแบบใชฐานปญหาเชิงคํานวณ การประยุกตใชคณิตศาสตรเชิงวิยุตในการแกปญหา

เชิงคํานวณ เทคนิคการทําใหเกิดผลทางโครงสรางขอมูล เทคนิคการแกปญหาเชิงข้ันตอนวิธี การประมวลผล

สายอักขระ เรขาคณิตเชิงคํานวณ เทคนิคการคนหาข้ันสูง การปรับข้ันตอนวิธีใหมีประสิทธิภาพ 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 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ 3(2-2-5) 

 (System Analysis and Design) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418211 และ 01418221 

ข้ันตอนวิเคราะหเบื้องตน เครื่องมือในการวิเคราะหระบบ ผังระบบงาน ตารางการตัดสินและ

ตนไมการตัดสิน การศึกษาความเปนไปไดของปญหา การวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน นําเขา สงออกและ

การออกแบบ การออกแบบวิธีการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร การทําเอกสาร การนําไปใชและการ

ประเมินผล การพิสูจนการออกแบบ 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) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

แนวคิดของขอมูลและสารสนเทศ การจัดองคการบริหาร สารสนเทศตามความตองการของการ

จัดการ แนวคิดเก่ียวกับระบบ โครงสรางระบบสารสนเทศ วัฏจักรระบบ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การนํา

ระบบสารสนเทศไปทําใหเกิดผล 

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 วิทยาการขอมูลเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Data Science) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

ขอมูลและแหลงขอมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ การไดมาซ่ึงขอมูล การทําความสะอาด

และการจัดระเบียบขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล การสรางแผนภาพขอมูล การประยุกต 

ขอมูลขนาดใหญ จริยธรรมดานขอมูล 

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. 
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01418324 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Quality Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 หรือ 01418222 หรือ 01418322 

หลักการของวงชีพคุณภาพสารสนเทศ ปญหา การประเมินคา นโยบายและการจัดการระบบ

สารสนเทศขนาดใหญ เครื่องมือ ตัวแบบและเทคนิคในการนิยามคุณภาพสารสนเทศ การวัดผล การวิเคราะห 

และการปรับปรุง 

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 สถาปตยกรรมระบบจัดการฐานขอมูล 3(3-0-6) 

 (Database Management System Architecture) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

สถาปตยกรรมของระบบจัดการฐานขอมูล สถาปตยกรรมของฐานขอมูลกายภาพ กระบวนการ

การสอบถามขอมูล การสํารอง การกูคืน การทําซํ้า บูรณภาพ ความม่ันคง และการปรับแตงฐานขอมูล 

Database management system architecture. Architecture of physical database. 

Query processing. Backup. Recovery. Replication. Integrity. Security. Database tuning. 

 

01418326 ฐานขอมูลส่ือประสม 3(3-0-6) 

 (Multimedia Database) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

ขอมูลสื่อประสม ขอมูลตอเนื่อง การบีบอัดขอมูล โครงสรางฐานขอมูลสื่อประสม การกําหนด

ดัชนีและการคนคืนหนวยเก็บสื่อประสม ภาษาสอบถามสําหรับสื่อประสม ระบบปฏิบัติการสําหรับสื่อประสม 

เทคนิคการสงมอบและสื่อสาร ความม่ันคงของขอมูล 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. 
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01418327 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและอัจฉริยะทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 (Decision Support and Business Intelligent Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

แนวคิด การสรางตัวแบบ การวิเคราะห และเทคโนโลยีของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เหมือง

ขอมูลสําหรับอัจฉริยะทางธุรกิจ เทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ระบบสนับสนุนการทํางานกลุม การ

จัดการความรู ปญญาประดิษฐ ระบบผูเชี่ยวชาญ 

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 ระบบบริหารจัดการสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคล 3(2-2-5) 

 (Human Resources Information System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

แนวคิดและการพัฒนา กรอบงานและสถาปตยกรรม กระบวนการรับเขาทํางาน การประเมิน

และการสิ้นสุดการทํางานระเบียบวิธีการจายคาตอบแทนแรงงานและการใชบริการภายนอก ปจจัยความสําเร็จ 

ระบบขององคกรชั้นนํา กรณีศึกษาและแนวโนมทางเทคโนโลย ี
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) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418233 

พัฒนาการของสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ โครงสรางระบบปฏิบัติการ 

กระบวนการและสายโยงใย การจัดกําหนดการ การติดตาย ลําดับข้ันของหนวยความจํา การจัดการ

หนวยความจํา หนวยความจําเสมือน การจัดการระบบแฟม การจัดการระบบรับเขา/สงออก ความม่ันคง การ

ปองกัน 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. 
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01418332 ความม่ันคงในระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information System Security) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 0141331 

ความม่ันคงดิจิทัลเบื้องตน การตรวจสอบ ภาวะรับผิดชอบและนโยบายความม่ันคง วิทยาการ

เขารหัสลับ ความม่ันคงในการดําเนินการ ความม่ันคงทางกายภาพ เครือขายและระบบปฏิบัติการ ความม่ันคง

ในงานประยุกตตางๆ: การโปรแกรมแบบม่ันคง ความม่ันคงของเว็บและอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

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) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418132 

แนวคิดเรื่องภาวะจํากัด เครื่องรับรู ขอความปรกติ สมบัติปด เครื่องจักรชนิดลําดับ และเครื่อง

สื่อนําภาวะจํากัด การหาภาวะต่ําสุด ไวยากรณของภาษารูปนัย เครื่องจักรทัวริง 

Finite state concept. Acceptors. Regular expressions. Closure properties. 

Sequential machine and finite state transducers. State minimization. Formal language 

grammars. Turing machines.  

 

01418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม 2(2-0-4) 

 (Compiler Techniques) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418333 หรือพรอมกัน 

ตัวแปลโปรแกรมและโปรแกรมแปลภาษา เฟสของตัวแปลโปรแกรม สัญกรณและแนวคิดของ

ภาษาและไวยากรณ การวิเคราะหศัพท ตนไมแจงสวนและการแปลง ความกํากวม เทคนิคการแจงสวน ตาราง

สัญลักษณ การแทนระหวางกลาง การวิเคราะหความหมายและการกอกําเนิดรหัส 

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. 
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01418335 การบีบอัดขอมูล 3(3-0-6) 

 (Data Compression) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418231 

แนวคิดการบีบอัดขอมูล เทคนิคการบีบอัดขอมูลคงสัญญาณและการประยุกต เทคนิคการบีบ

อัดคงสัญญาณหลักและการประยุกต และเทคนิคการบีบอัดสําหรับการสื่อสารผานเครือขาย 

Concept of data compression. Lossless data compression techniques and 

application. Lossy compression techniques and application. Compression techniques for 

network communications. 

 

01418341 ทรัพยสินทางปญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 (Intellectual Properties and Professional Ethics) 

ประเภทของทรัพยสินทางปญญา การไดมาซ่ึงลิขสิทธิ์ สิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของลิขสิทธิ์ 

การละเมิดลิขสิทธิ์ การใชโดยธรรม ใบอนุญาตของซอฟตแวรเสรี ใบอนุญาตของซอฟตแวรเปดเผยรหัส 

ใบอนุญาตใหใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ครีเอทีฟคอมมอนส สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาและเครื่องหมายการ

บริการ นโยบายสวนบุคคล อาชญากรรมคอมพิวเตอร 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 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร 3(2-2-5) 

 (Enterprise Resource Planning System Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

แนวคิดและพัฒนาการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคกร กรอบงานและสถาปตยกรรมอี

อารพี การสรางตัวแบบและการวิเคราะห ระเบียบวิธีการพัฒนาและการทําใหเกิดผล กระบวนการการพัฒนา 

ปจจัยความสําเร็จในการทําใหเกิดผล ระบบขององคกรชั้นนํา กรณีศึกษาและแนวโนมทางเทคโนโลยี 

 

 

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. 
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01418343 การโปรแกรมคอมพิวเตอรทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Computer Programming in Business) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 หรือ 01418213 หรือ 01418214 

  หรือ 01418215 

การประยุกตคอมพิวเตอรทางธุรกิจ สภาวะแวดลอมของธุรกิจ รายการขอมูลธุรกิจ การ

ประยุกตทางการบัญชีและระบบขาวสารทางบัญชี การจายเงินเดือน บัญชีรายจาย บัญชีรายรับ การแจงหนี้สิน 

บัญชีแยกประเภท วัสดุและการควบคุมการปฏิบัติงาน การประมวลคําสั่งซ้ือ การควบคุมสินคาคงคลังและการ

พยากรณ การจัดซ้ือ การวิเคราะห การขาย การประยุกตกับงานธุรกิจ 

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 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคล่ือนท่ี 3(2-2-5) 

 (Mobile Application Design and Development) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

แพลตฟอรมอุปกรณเคลื่อนท่ี การออกแบบสวนตอประสานกับผูใชสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี             

ท่ีอยูทางภูมิศาสตร อากัปกิริยา ฐานขอมูล สื่อประสม การแจงเตือนแบบพุช การเชื่อมตอเครือขาย ตัวรับรู 

เว็บสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี ขอจํากัดของโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนท่ี 

Mobile platforms. Mobile user interface design. Geolocation. Gesture. Database. 

Multimedia. Push notification. Network connections. Sensors. Mobile web. Constraints of 

mobile applications. 

 

01418351 หลักการการส่ือสารคอมพิวเตอรและการประมวลผลบนคลาวด 3(3-0-6) 

 (Computer Communications and Cloud Computing Principles) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418331 

แนวคิดของเครือขายการสื่อสารแบบมีสาย ไรสาย และเซลลูลาร องคประกอบของการสื่อสาร

คอมพิวเตอรและเครือขาย ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานและระดับชั้นโพรโทคอล โพรโทคอลชั้น

โปรแกรมประยุกต สถาปตยกรรมและการโปรแกรมโปรแกรมประยุกตบนเครือขาย โพรโทคอลชั้นทราน

สปอรต เครือขายแบบกําหนดโดยซอฟตแวร การประมวลผลบนคลาวด องคประกอบและบริการ 
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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 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3(3-0-6) 

 (Data Communications and Networks) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418351 

ชั้นเครือขาย ไอพีและโพรโทคอลท่ีเก่ียวของ โพรโทคอลการจัดเสนทาง ชั้นเชื่อมโยงขอมูลและ

โครงรูปเครือขาย เครือขายสวนบุคคลเสมือน ชั้นกายภาพ เครือขายการสื่อสารไรสาย ความม่ันคงเครือขาย 

Network layers. IP and related protocols. Routing protocols. Data link layer. 

Network topology. Virtual private networks. Physical layer. Wireless communication networks. 

Network security. 

 

01418353 ระบบแบบกระจายและระบบกลุมเมฆ 3(3-0-6) 

 (Distributed and Cloud Systems) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418331 

แนวคิดและสถาปตยกรรมของระบบแบบกระจาย การประมวลผลแบบกระจาย จักรกลเสมือน 

การสื่อสารในระบบแบบกระจาย การตั้งชื่อและการอางอิง การประสานการทํางาน การทําซ้ําและความตองกัน 

ความทนตอขอผิดพลาด 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 หลักการสรางภาพเคล่ือนไหวดวยคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Principles of Computer Animation) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

กระแสงานดานการผลิต สวนตอประสานกับผูใชสําหรับซอฟตแวรการสรางภาพเคลื่อนไหว การ

สรางตัวแบบ การเคลือบลายผิว การข้ึนโครงและการทําใหเคลื่อนไหว การจัดแสงและการแรเงา การคํานวณ

แสงและเงา ผมและผา อนุภาคและของไหล พลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็งและออน 

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 คอมพิวเตอรกราฟกสเชิงโตตอบเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Interactive Computer Graphics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกสแบบทันที ตัวแบบเรขาคณิตดวยรูปหลายเหลี่ยม การ

แปลงสองมิติและสามมิติ สวนตอประสานกราฟกกับผูใช การจัดแสงและการแรเงา ภาษาสําหรับควบคุมการแร

เงา การโปรแกรมหนวยประมวลผลกราฟกส 
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) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 

หลักการออกแบบเกม ปญญาประดิษฐสําหรับเกม ทฤษฎีของการจําลองทางฟสิกส ลักษณะ

และสวนประกอบท่ัวไปของตัวประมวลผลเกม การพัฒนาเกม 

Game design principles. Artificial intelligence for game. Theory of physics 

simulation. Common features and components of game engine. Game development. 

 

01418384 การวิเคราะหภาพและคอมพิวเตอรวิทัศน 3(3-0-6) 

 (Image Analysis and Computer Vision) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรวิทัศนเบื้องตน เรขาคณิตของกลองถายรูปและตัวแบบการ

ฉายภาพ วิธีการวิเคราะหภาพระดับลาง การวิเคราะหภาพไบนารี การวิเคราะหรูปราง การตรวจหาและสกัด

ลักษณะสําคัญการรูจําวัตถุและฉาก การตามรอยและการประมาณการเคลื่อนไหวในวีดิทัศน 
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. 
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01418385 การประมวลผลภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Digital Image Processing) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 

หลักการภาพดิจิทัล การปรับปรุงคุณภาพภาพ การกรองภาพ การบูรณะภาพ การแปลงเชิง

เรขาคณิต การบิดและการหลอมภาพ การซอนทับภาพ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดภาพ การประยุกต

การประมวลผลภาพดิจิทัลในปจจุบัน 
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. 

 

 

01418390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรู

พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานและปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ

การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ 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 อันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Human Computer Interaction) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418322 

หลักการและสวนประกอบของอันตรกิริยาระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร กระบวนการ

ออกแบบ ตัวแบบของผูใชในการออกแบบ การวิเคราะหงาน การออกแบบการสนทนาโตตอบ ตัวแบบของ

ระบบ การสนับสนุนการทําใหเกิดผล เทคนิคการประเมินผล และกรุปแวร 

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. 

 

 

 



400 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01418441 การจัดการมิติขอมูลและรายงานทางธุรกิจ 3(2-2-5) 

 (Business Data Dimension and Report Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418342 หรือ 01418343 

รายงานและกระบวนการทางธุรกิจสําหรับองคกร แนวคิดและพัฒนาการของมิติขอมูล 

เครื่องมือและการสรางตัวแบบสําหรับวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ ปจจัยความสําเร็จในการทําใหเกิดผล ระบบ

ขององคกรชั้นนํา กรณีศึกษาและแนวโนมทางเทคโนโลยี 

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) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418211 

หลักการเว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ ขอกําหนดมาตรฐานของเว็บเทคโนโลยี สถาปตยกรรม

และสวนประกอบ ลักษณะการทํางานและกลไกของระบบเว็บบริการ การพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเว็บ

เทคโนโลย ีลักษณะการทํางานและโครงแบบเอพีไอ 

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. 

 

01418451 การออกแบบและการบริหารเครือขาย 3(2-2-5) 

 (Network Design and Administration) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418351 

ฮารดแวรและเทคนิคการเดินสายเครือขาย โครงแบบอุปกรณจัดเสนทางและการออกแบบทอ

พอโลยีเครือขาย แลนเสมือนและเครือขายสวนบุคคลเสมือน การออกแบบทอพอโลยีแลนไรสาย การบริหาร

และจัดการเครือขาย การติดตั้งโปรแกรมบริการเครือขาย เครือขายและระบบเสมือน ความม่ันคงของระบบ

และเครือขาย 

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. 
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01418461 ระบบคนคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 (Information Retrieval System) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418232 

ระบบคนคืนสารสนเทศเบื้องตน การวิเคราะหขอความแบบอัตโนมัติ การวิเคราะหคําศัพทและ

สตอปลิสต ข้ันตอนวิธีสเตมมิง การจัดทําอรรถาภิธาน กลยุทธการคนหา การดําเนินการแบบบูล แฮชชิง 

ข้ันตอนวิธีการจัดหมวดหมู โครงสรางแฟม แฟมผกผัน แฟมลายเซ็น ตนไมแพต การประเมินผล การจัดลําดับ 

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 ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

 (Artificial Intelligence) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418232 

ภาพรวมของปญญาประดิษฐ วิธีการคนหาเพ่ือแกปญหา เกมแบบผูเลนสองคน การแทนความรู

และการใหเหตุผล ตรรกะและการอนุมาน การใหเหตุผลทางสถิติ เทคนิคการทําเหมืองขอมูล กฎความสัมพันธ 

การเรียนรูแบบเบยอยางงาย ตนไมตัดสินใจ ข้ันตอนวิธีการจัดกลุมขอมูล 
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. 

 

01418471 วิศวกรรมซอฟตแวรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Software Engineering) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418211 และ 01418221 

หลักการวิศวกรรมซอฟตแวร ตัวแบบกระบวนการทางซอฟตแวร วิศวกรรมความตองการ การ

สรางตัวแบบซอฟตแวร การออกแบบซอฟตแวร สถาปตยกรรมซอฟตแวร การออกแบบแบบรูป สวนตอ

ประสานกับผูใช การทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟตแวร การประกันคุณภาพ การ

บริหารโครงการซอฟตแวร 

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. 
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01418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ 3(2-2-5) 

 (Project Management and Control) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 

การวางแผนโครงการ การแบงระยะของโครงการ วัฏจักรระบบงาน การจัดองคการของ

โครงการ กรรมการโครงการ กลุมงานโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินผลโครงการ การศึกษาความ

เปนไปได การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร เทคนิคการประมาณคา 

Project planning. Project phasing. System life-cycle. Project organization. Project 

committees. Project teams. Project control. Project evaluation. Feasibility studies. Economic 

evaluation. Estimating techniques. 

 

01418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 (Computer Control and Audit) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

สภาวะแวดลอมของการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร การควบคุมเบื้องตน การควบคุมบริหาร 

การควบคุมการดําเนินงาน การควบคุมการทําเอกสาร การควบคุมความม่ันคง การวิเคราะหตนทุน-

ประสิทธิผลในการควบคุม เทคนิคการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร 

The computer audit environment. Introduction to controls. Administrative 

controls. Operation controls. Documentation controls. Security controls. Cost-effectiveness 

analysis of controls. Computer audit techniques.  

 

01418474 การจัดการคุณภาพซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 (Software Quality Management) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

การควบคุมและประกันคุณภาพซอฟตแวร การวางแผนดานคุณภาพของซอฟตแวร การพัฒนา

ซอฟตแวรท่ีมุงเนนกิจกรรมของการประกันคุณภาพ การทบทวนและการตรวจสอบ ตัวแบบคุณภาพซอฟตแวร 

การวัดผลและตัววัดของซอฟตแวร มาตรฐานและนโยบาย เครื่องมือและเทคนิค การปรับปรุงกระบวนการ

ซอฟตแวร พีเอสพี ทีเอสพี ซีเอ็มเอ็มไอ 

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. 
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01418475 การทดสอบและทวนสอบซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 (Software Testing and Verification) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01418211 

พื้นฐานการทดสอบและทวนสอบ ระดับการทดสอบ ชนิดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ การ

ตรวจสอบ การสรางการทดสอบ เคร่ืองมือในการทดสอบ การวางแผนและการจัดการการทดสอบ วิธีเชิงรูปนัย การ

วิเคราะหคุณภาพซอฟตแวร 

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 การวัดซอฟตแวร 3(3-0-6) 

 (Software Measurement) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01418321 

พื้นฐานทฤษฎีสําหรับการวัดซอฟตแวร การรวบรวมขอมูล การออกแบบและวิเคราะหเชิงทดลอง การ

ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของตัววัดซอฟตแวร การวัดกระบวนการพัฒนาและบํารุงรักษาซอฟตแวร ระบบสําหรับ

วัดซอฟตแวร การสนับสนุนตัววัด เคร่ืองมือทางสถิติ การประยุกตการวัดซอฟตแวร 

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) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01418112 หรือ 01418114 

การจําลองฝูงชน ภาพเคลื่อนไหวตัวละคร กลุมตัวแทน กลุมตัวแทนรอบขาง สมองของตัวแทน ระบบ

ตัวรับรู อากัปกิริยาและตนไมการเคลื่อนไหว พลศาสตร เรขาคณิตของตัวแทน ความแปรผันของตัวแทน การใหแสง

และเงา การรวมซอนและการตัดตอภาพ 

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 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(3-0-6) 

 (Computer Graphics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418113 หรือ 01418212 

หลักการดานคอมพิวเตอรกราฟกส แนวคิดของการออกแบบท่ีจําเปนตอการใหแสงและเงา

สําหรับภาพเหมือนจริง เทคนิคการหาทางเดินแสง เทคนิคการใหแสงและเงาข้ันสูง เทคนิคการใหแสงและเงา

แบบทันที และการพัฒนาซอฟตแวร 

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)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418390 

การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํา

รายงานและการนําเสนอ 

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

including report and presentation. 

 

01418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3 

 (Selected Topic in Computer Science) 

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอรในระดับปริญญาตรี หัวขอเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

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

subject to change each semester. 

 

01418497 สัมมนา 1 

 (Seminar) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418221 หรือ 01418232 หรือ 01418233 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร ในระดับปริญญาตรี 

Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at 

the bachelor’s degree level. 
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01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-9-5) 

 (Computer Science Project) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01418321 

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ของวิทยาการคอมพิวเตอร 

Project of practical interest in various fields of computer science. 

 

รายวิชาท่ีเปนรหัสวิชานอกหลักสูตร 

01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6) 

 (Calculus I) 

ลมิิตและความตอเนื่อง อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต คาเชิงอนุพันธและ การประยุกต 

ปริพันธและการประยุกต 

Limits and continuity, derivatives and applications, differentials and applications, 

integration and applications. 

 

01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6) 

 (Calculus II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417111 

เรขาคณิตสามมิติอนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น สมการเชิงอนุพันธมูลฐาน 

Space geometry, partial derivatives, multiple integrals, elementary differential 

equations. 

 

01417322 พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Linear Algebra) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01417112 

ปริภูมิเวกเตอรการแปลงเชิงเสนและเมตริกซ ระบบของสมการเชิงเสน คาเฉพาะ เวกเตอร

เฉพาะ การท าใหเปนแนวทแยงมุม การประยุกต 

Vector spaces, linear transformations and matrices, systems of linear equations, 

eigenvalues, eigenvectors, diagonalization, applications. 

 

01420245 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตน 2(2-0-4) 

 (Introduction to Digital Electronics) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสัญญาณและอุปกรณเชิงเลข ระบบจํานวน รหัส และคณิตศาสตร

ตรรกศาสตรการวิเคราะหและออกแบบเกตเชิงตรรก วงจรประกอบเชิงตรรก วงจรทํางานตามลําดบ วงจรเลข

คณิต วงจรแปลงสัญญาณและอุปกรณสถาปตยกรรม คอมพิวเตอรเบื้องตน 
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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 อิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบ้ืองตนภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Introduction to Digital Electronics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01420114 และ 01420245 หรือพรอมกัน 

ปฏิบัติการสําหรับวิชาอิเล็กทรอนิกสเชิงเลขเบื้องตน 

Laboratory for Introduction to Digital Electronics. 

 

01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6) 

 (Principles of Statistics) 

แนวความคิดเก่ียวกับวิชาสถิติ ตัววัดตําแหนงท่ี ตัววัดคากลาง ตัววัดการกระจาย ตัวแปรสุม

และการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปกต ิ การ

แจกแจงตัวอยาง สถิติ อนุมานสําหรับประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะหขอมูลความถ่ี การ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย 

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. 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (02738) 
 

02738311 พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต 3(2-3-6) 

 (Behaviors of Life)  

 ประวัติและวิธีการศึกษาพฤติกรรมของสัตว และการตอบสนองของพืช พ้ืนฐาน 

ความรูเก่ียวกับพฤติกรรมดานสรีรวิทยา พัฒนาการ และวิวัฒนาการ คุณคาทางนิเวศ 

และการประยกุต มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 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. 

02738312 หลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน 3(3-0-6) 

 (Principles of Systematics and Taxonomy)  

 ประวัติและความสําคัญของอนุกรมวิธาน อนุกรมวิธานกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ระบบการจําแนกสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิตโดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

กายวิภาค และขอมูลทางชีวโมเลกุล การสรางและการใชรูปวิธาน การระบุชื่อและการ

กําหนดชื่อวิทยาศาสตรของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตเชิงวิวัฒนาการ ประวัติ

วิวัฒนาการ 

 History and importance of taxonomy, taxonomy and biodiversity, 

classification system of living organism, classification of living organism by 

morphological characters, anatomical characters, and biomolecular data, 

dichotomous key construction and appliance, identification and 

nomenclature of living organism, evolutionary relationship of living 

organism, phylogeny.  

02738313 ปฏิบัติการหลักการจัดระบบและอนุกรมวิธาน 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Principles of Systematics and Taxonomy)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน : 02738312 

 ปฏิบัติการการจําแนกหมวดหมูสิ่งมีชีวิต การเก็บและการรักษาตัวอยางสิ่งมีชีวิต  

การระบุชื่อสิ่งมีชีวิต  มีการทัศนศึกษา 

 Laboratory in the classification of living organisms, collection and 

preservation of specimens, identification of living organisms. Field trip 

required.   
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02738341 เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือสําหรับพืชเศรษฐกิจ 3(2-3-6) 

 (Tissue Culture Techniques for Economic Crops)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลลและเนื้อเยื่อพืช การประยุกตเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล

และเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการผลิตพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุพืช การผลิตพืชปลอดไวรัส การ

ปรับปรุงพันธุพืช และ การผลิตเมล็ดพืชเทียม ความกาวหนาในการเพาะเลี้ยงเซลลและ

เนื้อเยื่อเพ่ือการผลิตพืชเศรษฐกิจ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Plant cell and tissue culture techniques, application of plant cell and 

tissue culture techniques for economic crops production, clonal 

propagation, virus-free plant production, plant breeding and artificial seed 

production, progress in cell and tissue culture for economics plant 

purposes.  Field trip required.  

02738342 การผลิตและการใชประโยชนชีวผลิตภัณฑ 3(3-0-6) 

 (Production and Utilization of Bioproducts)  

 ความสําคัญของวิทยาศาสตรชีวภาพในการนําไปสูการผลิตและการใชประโยชนชีว

ผลิตภัณฑ ชีวเคมีผลิตภัณฑ สารธรรมชาติและสารสกัดจากพืช ผลิตภัณฑจากจุลินทรีย 

ยีนและสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับชีวสารสนเทศ สมบัติ

ทางชีวภาพและการใชประโยชน สิทธิบัตรและทรัพยสินทางปญญา 

 Importance of biological science for production of bioproduct groups, 

biochemical products, natural substance and plant extracts, microbial 

products, gene and genetically modified organism, computer technology 

for bioinformation, biological properties and application, patent and 

intellectual property. 

02738343 เทคโนโลยีการเปล่ียนสภาพชีวมวล 3(3-0-6) 

 (Biomass Conversion Technology)  

 หลักการการเปลี่ยนสภาพชีวมวล ความสําคัญของชีวมวลและการเปลี่ยนสภาพเพ่ือ

ผลิตพลังงานชีวภาพ เทคโนโลยีการทําใหหนาแนน ไพโรไลซิส การทําใหเกิดแกส การ

เผาไหมชีวมวล การผลิตเอธานอล การผลิตแกสชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล การผลิตไบ

โอพอลิเมอรและพลาสติกชีวภาพ 

 Principle of biomass conversion, important and bioconversion of 

biomass for bioenergy, technology of densification, pyrolysis, gasification, 

biomass combustion, ethanol production, biogas production, biodiesel 

production, biopolymer and bioplastic production. 
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02738361 ชีววิทยาโมเลกุลเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Molecular Biology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 ความรูเบื้องตนทางชีววิทยาโมเลกุล ลักษณะจีโนมของโพรแคริโอตและ 

ยูแคริโอต กระบวนการจําลอง  การแลกเปลี่ยนชิ้นสวน และการเปลี่ยนลําดับ 

ดีเอ็นเอ  การแสดงออกของยีน กระบวนการสรางอารเอ็นเอ การแปลงรหัสเปนโปรตีน 

การเกิดความผิดปกติของยีนและการซอมแซม ยีนกับการพัฒนาการ เทคโนโลยีทางดาน

รีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ  และเทคนิคทางดาน 

พันธุวิศวกรรม จีโนมและเทคโนโลยีของจีโนม โรคทางพันธุกรรมและการรกัษา 

 Introduction to molecular biology, genome structure of prokaryotes 

and eukaryotes, DNA replication, recombination and rearrangement, gene 

expression, transcription, translation, DNA mutation and repair, genes and 

development, recombinant DNA technology and genetic engineering, 

genome and genome technology, genetic diseases and gene therapy. 

02738390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation)  

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การ

สื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน

ประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

 Principles, concepts and processes of cooperative education, related 

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

Basic knowledge and techniques in working. Communication and human 

relations. Personality development. Quality management system in 

workplace. Presentation techniques. Report writing.  

02738411 ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล 4(4-0-8) 

 (Molecular Cell Biology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01402111 

 เซลลและสิ่งมีชีวิต ชีวโมเลกุล หลักเทอรโมไดนามิกสของเซลล เยื่อหุมเซลล ออร

แกเนลล ไซโตสเกเลตอน สารเคลือบเซลล สารพันธุกรรมและหนาท่ี การยึดติดและการ

เชื่อมของเซลล การสื่อสารของเซลล วัฏจักรเซลลและการควบคุม การตายของเซลล 

สเต็มเซลล เซลลมะเร็ง ระบบภูมิคุมกัน  

ชีววิทยาระบบ ชีววิทยาสังเคราะห  
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 Cell and life, biomolecules, thermodynamics of cell, biological 

membrane, organelles, cytoskeleton, extracellular matrix, genetic 

materials and functions, cell adhesion and junction, cell communication, 

cell cycle and control, cell deaths, stem cell, cancer cell, immune system, 

system biology, synthetic biology. 

02738431 หลักภูมิศาสตรสัตว 3(3-0-6) 

 (Principles of Zoogeography)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01423113 

 หลักการทางภูมิศาสตรสัตว รูปแบบการแพรกระจาย บทบาททางประวัติศาสตร  

อันตรกิริยาของพันธุกรรมและนิเวศวิทยาในการเกิดสปชีสใหม ทฤษฎีสมดุลของสปชีส  

วิวัฒนาการของสังคมสัตวและภูมิศาสตรสัตวของโลก 

 Priciples of zoogeography, distribution pattern, the roles of history, the 

interaction of genetics and ecology in development of speciation, the 

species equilibrium theory, the evolutionary zoogeography of 

communities and major zoogeographical regions of the world. 

02738432 ชีววิทยาของแมลงน้ํา 3(3-0-6) 

 (Aquatic Insects Biology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 กําเนิดและวิวัฒนาการของแมลง อันดับและการจัดจําแนกอันดับของแมลงน้ํา แหลง

ท่ีอยูอาศัย โครงสรางชุมชน วงจรชีวิต การปรับตัวทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา 

ชีววิทยาประชากร พลวัตรประชากร ความสัมพันธในโซอาหาร การประยุกตในการ

ติดตามคุณภาพน้ํา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Origin and evolution of insects, orders and key to aquatic insect 

orders, habitat, communities, life history, morphological and physiological 

adaptations, population biology, population dynamics, trophic 

relationships and application to water quality monitoring. Field trip 

required. 

02738433 ชีววิทยาของปลา 3(2-3-6) 

 (Biology of Fish)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 สัณฐานวิทยาของปลา โครงสรางและหนาท่ี พฤติกรรม การแพรกระจายทาง

ภูมิศาสตร ความหลากหลายและสถานภาพของทรัพยากรปลาในปจจุบัน มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 
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 Morphology of fish, structure and function, behaviour, geographical 

distribution, diversity and present status of fish resources. Field trip 

required. 

02738434 ชีววิทยาอุณหภาพเบ้ืองตนของสัตวขาขอ 3(3-0-6) 

 (Introductory Arthropod Thermal Biology)  

 หลักการของชีววิทยาอุณหภาพของสัตวขาขอ นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา 

กระบวนการการควบคุมอุณหภูมิรางกาย การกระจายและความชุกชุมของสัตวขาขอ พล

วัตรประชากร 

 Principle of arthropod thermal biology, eco-physiology, 

thermoregulation, distribution and abundance of arthropods, population 

dynamic. 

02738435 ชีววิทยาอุณหภาพเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Thermal Biology)  

 ความหมายและความสําคัญของการศึกษาชีววิทยาอุณหภาพ วิวัฒนาการของ

การศึกษาชีววิทยาอุณหภาพ ความไวตออุณหภูมิ การปรับตัวใหเขากับอุณหภูมิ ทฤษฎี

ปจจัยจํากัดกับการอยูรอด ภูมิอากาศจุลภาค การตอบสนองของเซลล ระบบการปรับ

อุณหภูมิรางกาย ชวงการเกิดกิจกรรม ทฤษฎีการปรับตัวรวม บรรทัดฐานปฏิกิริยาความ

รอน 

 The meaning and importance of thermal biology study, evolution of 

thermal biology study, thermal sensitivity, thermal acclimatization, limiting 

factor-survival theory, microclimate, cellular responses, thermoregulatory 

system, activity range, theory of coadaptation, thermal reaction norm. 

02738441 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเซลลและการประยุกต 3(3-0-6) 

 (Cell Cultivation Technology and Application)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงเซลล เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลลพืช เซลล

สัตว และเซลลจุลินทรีย ปจจัยท่ีมีผลตอการเพาะเลี้ยงเซลล การใชประโยชนจากการ

เพาะเลี้ยงเซลล กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเพาะเลี้ยง เซลลพืช เซลลสัตว และ เซลล

จุลินทรีย มีการศึกษานอกสถานท่ี  

 Introduction to cell cultivation, cultivation technology of plant cell, 

animal cell and microbial cell, factors affecting on cell cultivation, 

utilization of cell cultivation, legislations involved in plant cell, animal cell 

and microbial cell cultivation. Field trip required. 
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02738451 ชีวเคมีประยุกต 3(3-0-6) 

 (Applied Biohemistry)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01402313 

 การประยุกตวิชาชีวเคมีในดานอาหาร ยา การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย และ

สิ่งแวดลอม  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Applications of biochemistry in food, pharmaceutical, agriculture, 

industry, medicine and environment. Field trip required.  

02738452 เคมีเชิงฟสิกสทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 4(3-3-8) 

 (Physical Chemistry in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403111 

 หลักอุณหพลศาสตรทางชีวเคมี  จลนพลศาสตร และกลไกของปฏิกิริยาทางชีวเคมี 

เคมีไฟฟาในระบบชีวภาพ จลนพลศาสตรของเอนไซม การประยุกตในการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรชีวภาพ 

 Principles of biochemical thermodynamics, kinetics and mechanisms 

of biochemical reaction, electrochemistry in biochemical system, enzyme 

kinetics; application in biological science. 

02738461 เทคนิคการถายยีนในพืช 3(3-0-6) 

 (Plant Gene Transfer Technology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01416311 

 หลักและวิธีการสรางรีคอมบิแนนทดีเอ็นเอ และการถายทอดยีนลูกผสมเขาสูพืช 

 Principles and techniques of making recombinant DNA and nonsexual 

gene transfer in plants. 

02738462 วิทยาศาสตรชีวภาพเชิงประยุกตเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

 (Applied Biological Science for Life)   

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01402313 

 บทนําของวิทยาศาสตรชีวภาพเชิงประยุกตท่ีมีผลตอสุขภาพชีวิตในโลกปจจุบันดาน

พลังงาน สิ่งแวดลอม และการแพทย แหลงท่ีมาและการผลิตสารทางชีวภาพ เทคโนโลยี

สะอาดเพ่ือการผลิต การสลาย การควบคุม และตรวจจับ  พลังงานชีวภาพและการผลิต  

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือรองรับการระบาดในระดับตางๆ การอภิปรายหัวขอท่ีใชในการ

แขงขันระดับนานาชาติ ในการสรางผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ  มีการศึกษานอก

สถานท่ี 
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 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. 

02738463 นิติวิทยาศาสตรทางชีววิทยา 3(3-0-6) 

 (Forensic Biology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01416311 

 ชีววิทยาทางนิติวิทยาศาสตรเบื้องตน การตรวจสอบท่ีเกิดเหตุท่ีมีหลักฐานทาง

ชีววิทยา การวิเคราะหการกระจายของเลือดในท่ีเกิดเหตุ แหลงของหลักฐานทางชีวภาพ 

เทคนิคพ้ืนฐานในการวิเคราะหทางชีววิทยา เทคนิคทางเซรุมวิทยา การระบุชนิดของ

สิ่งมีชีวิต การระบุและการจําแนกหมูเลือด การวิเคราะหทางพันธุศาสตรเพ่ือระบุอัต

ลักษณ โดยใชแวริเอเบิลนัมเบอรแทนเด็มรีพีท การวิเคราะหทางพันธุศาสตรเพ่ือระบุอัต

ลักษณ โดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบตาง ๆ การประเมินความนาเชื่อถือของผลการ

วิเคราะหดีเอ็นเอ 

 Introduction to forensic biology, crime scene investigation of biological 

evidence, crime scene bloodstain pattern analysis, sources of biological 

evidence, basic technology in forensic biology, serology technique, species 

identification, identification of blood and blood group typing, genetic 

analysis for individual identification using variable number tandem repeat, 

genetic analysis for individual identification using various type of DNA 

markers, evaluation of the strength of forensic DNA profile results. 

02738472 เครื่องมือทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-3-6) 

 (Instrument in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01403112 

 หลักการและเทคนิควิธีการใชเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ   

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 Principles and methods of using the research instruments for biological 

science. Field trip required. 
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02738473 การประยุกตคอมพิวเตอรทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) 

 (Computer Application in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01402311 

 การสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต การศึกษาบนอินเทอรเน็ต ระบบสารสนเทศ 

ระบบฐานขอมูล  และการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ 

 Data communication and internet, the study on internet, information 

system, database system and computer application in biological science. 

02738481 นิเวศวิทยาชุมชีพ 3(3-0-6) 

 (Community Ecology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424381 

 หลักการทางนิเวศวิทยาของสังคมชีวิต  ลักษณะสมบัติและแบบแผน ปจจัยท่ีมีผลตอ

โครงสราง เสถียรภาพ ความสัมพันธในเชิงอาหารและการถายทอดพลังงาน การ

เปลี่ยนแปลงแทนท่ี การประยุกต การแกปญหา การจัดการธรรมชาติของสังคมสิ่งมีชีวิต

ท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือฟนฟู 

 Principles of community ecology, characteristics and patterns, factors 

affecting on community structure, stability, food web relationships and 

energy transfers, succession, application used to solve problems 

concerning the management of natural, altered or reconstructed 

communities. 

02738482 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับนิเวศวิทยา 3(2-3-6) 

 (Geographic Information System for Ecology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424381 

 สารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน หลักการสรางแผนท่ี ลักษณะของขอมูลในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร การวิเคราะหขอมูลเวคเตอรและราสเตอรในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร การจัดการขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การรับรูระยะไกล การประยุกตระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรกับการศึกษาดานนิเวศวิทยา งานวิจัยดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ี

นาสนใจ 

 Introduction of Geographic Information System, principles of mapping, 

data characters in GIS, vector and raster data analysis in GIS, spatial data 

management, remote sensing, applications of GIS on ecological studies, 

interesting research in GIS. 
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02738490 สหกจิศึกษา 6 

 (Cooperative Education)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02738390 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว  ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย

ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

 On the job training as a temporary employee according to the 

assigned project including report and presentation.   

02738491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตรชีวภาพ  การกําหนดปญหา การวาง

รูปแบบการวิจัย  การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การรวบรวมขอมูล การวิเคราะห

และตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย 

 Principles and research methods in biological science, identification of 

research problems, formulatation of research objectives and hypotheses, 

collection of data, data analysis and interpretation, application of statistics 

for research, report writing and presentation. 

02738496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 1-3 

 (Selected Topics in Biological Science)  

 หัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพในระดับปริญญาตร ีหัวขอเรื่องเปลี่ยนไปใน

แตละภาคการศึกษา 

 Selected topics in biological science at bachelor’s degree level. Topics 

are subject to change each semester. 

02738497 สัมมนา 1 

 (Seminar)  

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิทยาศาสตรชีวภาพในระดับปริญญา

ตร ี

 Presentation and discussion on current interesting topics in biological 

science at the bachelor’s degree level. 
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02738498 ปญหาพิเศษ  3 

 (Special Problems)  

 การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรชีวภาพระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

 Study and research in biological science at the bachelor’s degree level 

and compiled into a written report. 

02738499 โครงงานทางวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(0-9-5) 

 (Project in Biological Science)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 02738491 

 การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรชีวภาพ นําผลการศึกษามาวิเคราะหและเรียบ

เรียงเขียนเปนรายงานทางวิทยาศาสตร และนําเสนอ 

 Study and doing research in biological science, data analysis and 

compiled into a scientific paper and presentation. 
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สาขาวิชาโรงแรมและภัตตาคาร (02744) 

02744111 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Introduction to Hotel and Restaurant Business)  

 ประวัติความเปนมา วิวัฒนาการ และโครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจโรงแรมและ

ธุรกิจภัตตาคาร แนวคิด รูปแบบและหลักการจัดการท่ีใชในการดําเนินงานของธุรกิจ แนวโนมของธุรกิจโรงแรม

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 พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Consumer Behavior for Hotel and Restaurant Business)  

 แนวคิดและความสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภค ประเภท ความแตกตางของพฤติกรรมของผูบริโภค 

วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอกระบวนการตดัสินใจ วิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

 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 การส่ือสารขามวัฒนธรรมสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร       3(3-0-6) 

 (Cross-Cultural Communication for Hotel and Restaurant Business)  

 การสื่อสารขามวัฒนธรรมของผูบริโภคในสถานการณปจจุบัน การสื่อสาร คําศัพทและสํานวนท่ีใชใน

การสื่อสารในสถานการณดานการบริการ รวมท้ังการสื่อสารขามวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของตองานอาชีพ ตลอดจน

การพัฒนาการสรางสรรคทักษะการปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรม  

 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 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Information Technology for Hotel and Restaurant Business)  

 ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเพ่ือธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและ

ระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร กฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 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.  

 

02744221 การตลาดสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Marketing for Hotel and Restaurant Business)  

 ความหมาย ความสําคัญของการจัดการการตลาดและการขายสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร 

กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดลอมทางการตลาด การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด การวิเคราะห

ปญหาทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การวิจัยการตลาดและระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบงสวน

ตลาด การกําหนดตลาดเปาหมาย การวางตําแหนงทางการตลาด การพัฒนากลยุทธการตลาด 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 การจัดการฝายหองพัก           3(3-0-6) 

 (Rooms Division Management)  

โครงสรางงานฝายหองพัก การจัดการระบบการใหบริการ การประสานงานในฝายหองพักกับหนวยงานภายใน

และภายนอกองคกร การบริหารความปลอดภัยและสวัสดิภาพของแขก การจัดทํางบประมาณและการควบคุม

รายจาย การควบคุมบริภัณฑ การจัดการรายไดและการควบคุมอุปสงคของแขก การวางแผน การควบคุม และ

การพัฒนาบุคลากรในฝายหองพัก  

 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.  
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02744232 การดําเนินงานบริการสวนหนา           3(2-2-5) 

 (Front Office Operations)  

 โครงสราง ตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบของแผนกบริการสวนหนา การวางแผนการดําเนินงาน 

และวิธีการปฏิบัติงาน ประเภทของหองพัก อัตราหองพัก ข้ันตอนการปฏิบัติงานสวนหนาโรงแรมดานการ

ตอนรับ การสํารองหองพัก การลงทะเบียนเขาพัก การจัดการหองพัก การชําระเงิน ระบบบัญชีสวนหนา การ

ประสานงานกับแผนกตางๆ การจัดการดานความปลอดภัย การสรางมาตรฐานและการจัดการคุณภาพของงาน

บริการสวนหนา การฝกปฏิบัติโปรแกรมจําลอง  

 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.  

 

02744233 การจัดการงานหองผาและหองซักรีด          3(3-0-6) 

 (Laundry and Linen Room Management)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744331  

 โครงสรางและการจัดองคกร การจัดการและการใหบริการภายในและภายนอกโรงแรม การดําเนินงาน

ภายในหองผาและหองซักรีด เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณและเคมีภัณฑในการ ซัก อบ รีด ชนิดของผา ทฤษฎี

และเทคนิควิธีการ ซัก อบ รีด การควบคุมวัสดุคงคลัง เอกสารท่ีเก่ียวของในหองผาและหองซักรีด  

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 การจัดการฝายอาหารและเครื่องดื่ม          3(3-0-6) 

 (Food and Beverage Division Management)  

 โครงสรางงานฝายอาหารและเครื่องดื่ม การจัดการระบบการจัดซ้ือ การจัดการรายการอาหารและการ

กําหนดราคาขาย การควบคุมตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม การจัดทําตํารับอาหารมาตรฐาน การจัดการดาน

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.  
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02744242 การจัดการงานครัว            3(3-0-6) 

 (Kitchen Management)  

 โครงสรางงานครัว หนาท่ีความรับผิดชอบของพนักงานในแผนกครัว การประสานงานของแผนกครัว

กับแผนกอ่ืน แนวคิดการจัดการครัว การออกแบบและวางผังครัว อุปกรณการติดตั้งและการบํารุงรักษา 

ความสัมพันธของการออกแบบรายการอาหาร การควบคุมตนทุนและคุณภาพอาหาร  การจัดการงบประมาณ 

บุคลากร สุขาภิบาลและความปลอดภัย ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤต (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.  

 

02744243 การดําเนินงานภัตตาคาร               3(2-2-5) 

 (Restaurant Operation)  

โครงสรางและการดําเนินงานบริการในภัตตาคาร การประสานงานในครัว การจัดผังการทํางานเพ่ือการบริการ

ในภัตตาคาร หลักการสํารองท่ีนั่งในภัตตาคาร การดําเนินงานกอนเปด ระหวางและปดภัตตาคาร การจัดการ

ดานบุคลากรในภัตตาคาร หลักการสงเสริมการขายและการประชาสัมพันธเพ่ือการเพ่ิมยอดขาย เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการดําเนินงานและบริหารจัดการในภัตตาคาร การดําเนินงานในภัตตาคารจําลอง  

 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 การดําเนินงานหองดอกไม           3(3-0-6) 

 (Florist Room Operation)  

 โครงสรางและการดําเนินงานในหองดอกไม ประเภท คุณสมบัติ แหลงท่ีมาและวิธีการเก็บรักษา

ดอกไม อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการจัดดอกไม รูปแบบการจัดดอกไม หลักการจัดตกแตงดอกไมในลักษณะ

ตางๆ เพ่ือเหมาะสมกับการใชงาน หลักและทฤษฎี องคประกอบทางศิลปะ การออกแบบและการประยุกตใช

ดอกไมเพ่ือการตกแตงท้ังในและนอกสถานท่ี การประเมินราคา และการควบคุมตนทุน  

 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 
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and theories of arts element. Designing and applying of using flowers both inside and outside 

place decoration. Assessment and cost control.  

 

02744261 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6) 

 (English for Hospitality Industry)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 03754113  

 ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการสื่อสารระหวางลูกคาและ

พนักงานบริการสําหรับธุรกิจบริการโรงแรมและภัตตาคาร  การติดตอประสานงาน การใหขอมูลและตอบขอ

ซักถาม และการแกไขปญหาเฉพาะหนา  

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. 

 

02744311 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรบัธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร      3(3-0-6) 

 (Laws and Professional Ethics for Hotel and Restaurant Business)  

 แนวคิดและสาระสําคัญของกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด กฎกระทรวงและจริยธรรมท่ี

เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร จรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การแกปญหาและ

การใหความเปนธรรมแกลูกคา 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 ทรัพยากรมนุษยสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Human Resource for Hotel and Restaurant Business)  

 แนวคิดเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย ความสําคัญ หนาท่ีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการบริหารงาน

ดานบุคลากร การวางแผน สรรหา คัดเลือก ฝกอบรม พัฒนา และการประเมินผลของทรัพยากรมนุษยในธุรกิจ

โรงแรมและภัตตาคาร การทํางานเปนทีม ขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน การจัดสวัสดิการ สุขภาพและความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองคกร กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธในธุรกิจโรงแรมและ

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.  
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02744321 การวางแผนและพัฒนาสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Planning and Development for Hotel and Restaurant Business)  

 การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร องคประกอบของการวางแผน

และพัฒนาธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การกําหนดเปาหมาย การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและ

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 การจัดการความปลอดภัยและสวัสดิภาพสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร      3(3-0-6) 

 (Safety and Security Management for Hotel and Restaurant Business)  

 รูปแบบของอุบัติภัยท่ีมีผลตอสุขภาพและอนามัยของพนักงานและแขกผูใชบริการ ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติและเหตุการณรายท่ีมนุษยสรางข้ึน วิธีการ กระบวนการ การวางแผนและปองกัน การควบคุม

สถานการณในขณะเกิดเหตุ การประเมินผลและการแกไขหลังจากเกิดเหตุการณ การบริหารจัดการเพ่ือรองรับ

เหตุการณรายและอุบัติภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในโรงแรมและภัตตาคาร  

 Types of accident that affect both employees’ and guests’ health. Natural disasters 

and violent incident caused by human. Methods, processes, planning and prevention. 

Situation controlling. Evaluation and solving incident. Management for protecting undesirable 

incidents and accidents that may occur in hotel and restaurant.  

 

02744323 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Accounting  and  Financial for Hotel and Restaurant Business)  

 ความรูเก่ียวกับการบัญชีตนทุน หลักและวิธีการบันทึกบัญชี หลักการวัดผลกําไร การจัดทํางบการเงิน 

และรายงานทางการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การจัดการแหลงเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและ

ระยะยาว การจัดการสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยถาวร และนโยบายอ่ืนๆ ทางการเงินสําหรับธุรกิจ

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.  

 

 



423 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

02744331 การดําเนินงานสวนแมบาน           3(2-2-5) 

 (Housekeeping Operation)  

โครงสรางงานสวนแมบาน หนาท่ีความรับผิดชอบ คุณสมบัติของพนักงานแผนกแมบาน การวางแผน

การดําเนินงานของแผนกแมบาน วิธีใชงานและการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณของแผนกแมบาน การจัดการ

บุคลากรของแผนกแมบาน การจัดการงานแมบานดานงานทําความสะอาด งานเครื่องแบบพนักงาน งานซักรีด

ผา งานตกแตงสถานท่ีในโรงแรม งานรักษาความปลอดภัยในขอบขายของแผนกแมบาน การควบคุมคาใชจาย

และทํางบประมาณของแผนกแมบาน ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการจําลอง  

 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 การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม         (2-2-5) 

 (Food and Beverage Service and Operation)  

 โครงสราง หนาท่ีความรับผิดชอบ และลักษณะการดําเนินงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ประเภท

ของธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ลักษณะ กระบวนการ และเทคนิคการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

การจัดโตะอาหาร การผสมเครื่องดื่ม การดําเนินงานและการควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัยในงานบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม ปญหาในการบริการและแนวทางการแกไข ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการจําลอง  

 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.  

 

02744342 การดําเนินงานและบริการจัดเล้ียง          3(2-2-5) 

 (Catering Operation and Service)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744241  

โครงสรางและการดําเนินงานงานจัดเลี้ยง รูปแบบของการจัดเลี้ยง การใหบริการในงานจัดเลี้ยง การ

จัดรายการอาหารในงานจัดเลี้ยง การจัดหาและการจัดเก็บอุปกรณท่ีใชในงานจัดเลี้ยง การคํานวณตนทุน

อาหารและปริมาณอาหารในงานจัดเลี้ยง การจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ืองานจัดเลี้ยง ประชุม และสัมมนา การขนสงเพ่ือ

การจัดเลี้ยงนอกสถานท่ี   

 Structure and catering operations. Catering formation. Service in catering. Menu 

management in catering. Equipment providing and storage in catering. Food cost calculation 
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and food quantity appropriate to the guess number. Formation arrangement and space 

management in catering, conference and seminar. Logistics for outside catering.  

 

02744343 การดําเนินงานครัวรอน                  3(2-2-5) 

 (Hot Kitchen Operation)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744242  

 หลักการประกอบอาหาร เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารท่ีตองใชความรอน

ประเภทตางๆ อุปกรณท่ีใชในการประกอบอาหาร เทคนิคในการใชอุปกรณ การจัดเสิรฟอาหาร การเก็บรักษา

วัตถุดิบท่ียังมิไดประกอบเปนอาหารและวัตถุดิบท่ีผานการประกอบเปนอาหารแลว ฝกปฏิบัติประกอบอาหาร 

 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 การดําเนินงานครัวเย็น            3(2-2-5) 

 (Cold Kitchen Operation)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744242  

 หลักการประกอบอาหาร เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการเตรียมอาหารท่ีไมตองใชความรอน

ประเภทตางๆ อุปกรณท่ีใชในการประกอบอาหาร เทคนิคในการใชอุปกรณ การจัดเสิรฟอาหาร การเก็บรักษา

วัตถุดิบท่ียังมิไดประกอบเปนอาหารและวัตถุดิบท่ีผานการประกอบเปนอาหารแลว ฝกปฏิบัติประกอบอาหาร 

 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 การดําเนินงานครัวเบเกอรี่           3(2-2-5) 

 (Bakery Kitchen Operation)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744242  

หลักการประกอบเบเกอรี่ เทคนิค ทักษะ และลักษณะเฉพาะในการทําเบเกอรี่ ประเภทตางๆ อุปกรณ

ท่ีใชในการทําเบเกอรี่ เทคนิคในการใชอุปกรณ การจัดเสิรฟเบเกอรี่ ฝกปฏิบัติประกอบเบเกอรี่  

 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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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

02744351 การจัดการธุรกิจรานกาแฟ           3(3-0-6) 

 (Coffee Shop Management)  

 โครงสรางองคกรและการบริการในรานกาแฟ สายพันธุ แหลง การคัดเลือก และการจัดซ้ือเมล็ดกาแฟ 

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช รูปแบบการชงกาแฟลักษณะตางๆ การออกแบบรายการกาแฟ และการตั้งราคา 

ควบคุมตนทุน การเพ่ิมมูลคาดวยศิลปะลาเตอารท (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 ประเภทและองคประกอบของธุรกิจสปา การจัดการและการดําเนินงานธุรกิจสปา 

การตลาดและการสงเสริมการตลาดธุรกิจสปา ผลิตภัณฑและการจัดอาหารในสปา จริยธรรมท่ีเก่ียวของ 

แนวโนมของธุรกิจสปา  

 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)  

 โครงสรางองคกร และการใหบริการในสโมสรสุขภาพ การจัดการระบบสมาชิก การคิดคาเสื่อมราคา 

และการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการออกกําลังกาย 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 และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล       3(3-0-6) 

 (MICE Management)  

 ความหมายและความสําคัญของการจัดประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุมและการจัด

นิทรรศการในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ลักษณะและรูปแบบของกิจกรรมตางๆ องคประกอบและข้ันตอนของ

กิจกรรมในการจัดประชุม นิทรรศการและการสัมมนา การวางแผนการตลาด งบประมาณ และการ

ประสานงานกับหนวยงานตางๆ  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 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.  

 

02744355 การประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ          3(3-0-6) 

 (Public Relation in Hospitality Industry)  

 ความหมาย หลักการ การดําเนินงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ กลุมเปาหมาย สื่อและ

เครื่องมือในการประชาสัมพันธ และตัวอยางการประชาสัมพันธของธุรกิจบริการ  

 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 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา          1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation)  

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ความรูพ้ืนฐานและ

เทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนา

บุคลิกภาพ ระบบการบริการคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน  

Principles, concepts and processes of cooperative education. Related rules and 

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

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

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

 

02744391 การเตรียมความพรอมดานวิชาชีพสําหรบังานโรงแรมและภัตตาคาร      1(1-0-2) 

 (Preparation for Hotel and Restaurant Career)  

 ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร พัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ 

และบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพ  

 Characteristics and opportunities of a career in hotel and restaurant business. 

Knowledge development, skills attitudes and appropriate personality for the profession.  

 

02744392 ฝกงานโรงแรมและภัตตาคาร I         2 

 (Internship for Hotel and Restaurant I)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744391  

 ฝกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือภัตตาคาร ไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ภายใตการ

ควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชารวมกับสถานประกอบการ  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 Practical training in hotel or restaurant business at least 4 0 0  hours of internship. 

Under the supervision and evaluation of the department and the establishment.  

 

02744411 การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ          3(3-0-6) 

 (Personality Development for Service)  

 แนวคิดและวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ การแตงกาย อิริยาบถ มารยาท และการ

พัฒนาอารมณเพ่ืองานบริการ  

 Concepts and personality development for services. Attires, manners, courtesies, and 

emotional development for services.  

 

02744421 การจัดการคุณภาพบริการสําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร       3(3-0-6) 

 (Service Quality Management for Hotel and Restaurant Business)  

 ทฤษฎี หลักการและกลยุทธสําหรับการจัดการคุณภาพการบริการ การวางแผนและการควบคุม

คุณภาพการบริการ การประกันคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ การบริหารคุณภาพแบบองครวม (TQM) 

สําหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

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 การดําเนินงานบาร            3(3-0-6) 

 (Bar Operation)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744241  

 โครงสรางและการดําเนินงานงานบาร รูปแบบธุรกิจบารและเครื่องดื่มประเภทตางๆ การเตรียมการ

ใหบริการและการปฏิบัติการดานเครื่องดื่ม ความรูเก่ียวกับเครื่องด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอลและมีแอลกอฮอล 

ประเภทและการดูแลรักษาอุปกรณ การควบคุมตนทุน การคํานวณราคาเครื่องดื่ม การวิเคราะหรายการ

เครื่องดื่ม การจัดซ้ือและการจัดบารพาร   

 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.  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

02744442 การดําเนินงานหองเก็บไวน           3(3-0-6) 

 (Wine Cellar Operation)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744241  

 สายพันธุองุนท่ีใชในการผลิตไวน แหลงผลิตและวิธีการผลิตไวนลักษณะตางๆ การคัดเลือกคัดสรรไวน

เพ่ือการจําหนาย การอานฉลากไวนและการแบงเกรดไวน การจัดซ้ือและการจัดเก็บไวน การควบคุมคุณภาพ

และการเบิกจายไวน การทดสอบไวน การใหบริการและการจัดคูไวนกับอาหาร   

 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 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมดานอาชีพในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร      3(3-0-6) 

 (English for Career Preparation in Hotel and Restaurant Business)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113  

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการฟง พูด อานและเขียน ศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชใน

การเขียนบันทึกขอความ ประกาศ และเอกสารตางๆ ท่ี เก่ียวของ การรับฝากขอความ การนัดหมายและการ

สนทนาทางโทรศัพทท่ีใชในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ การ

สัมภาษณงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร  

 

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)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744390  

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมายตลอดจนการจัดทํารายงาน

และการนําเสนอ  

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

including report and presentation.  
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02744491 ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร        3(3-0-6) 

 (Basic Research Methods in Hotel and Restaurant Business)  

 หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการ

วิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและ

ตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย 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 ฝกงานโรงแรมและภัตตาคาร II         4 

 (Internship for Hotel and Restaurant II)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 02744392  

 ฝกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมหรือภัตตาคาร ไมนอยกวา 800 ชั่วโมง ภายใตการ

ควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชารวมกับสถานประกอบการ  

Practical training in hotel or restaurant business at least 8 0 0  hours of internship. 

Under the supervision and evaluation of the department and the establishment. 

  

02744497 สัมมนา             1 

 (Seminar)  

 การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ในระดับปริญญาตรี  

 Presentation and discussion on current interesting topic in hotel and restaurant 

business at the bachelor’s degree level. 

  

คําอธิบายรายวิชาท่ีมีรหัสวิชานอกหลักสูตร 

02746331 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการสวนหนา          3(3-0-6) 

 (English for Front Office)  

 คําศัพท สํานวนท่ีใชกับงานสวนหนาของโรงแรม การสนทนา การตอนรับ การสํารองหองพัก การ

ลงทะเบียนเขาพัก การติดตอทางโทรศัพท การจัดการกับขอตําหนิ การแลกเปลี่ยนเงินตรา การชําระเงิน การ

ใหบริการดานขอมูลและบริการอ่ืนๆของโรงแรม การอานเอกสารงานสวนหนา การกรอกแบบฟอรม การเขียน

บันทึกขอความและประกาศ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

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

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

Money exchange. Payment. Information service and other facilities. Reading related 

document. Filling out forms. Memorandum and notices. Field trip required.  

 

02746332 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการฝายหองพัก         3(3-0-6) 

 (English for Rooms Division Service)  

 ภาษาอังกฤษสําหรับงานหองพักของโรงแรม คําศัพท สํานวน บทสนทนาในการบริการงานหองพัก 

การแกปญหาและการจัดการกับขอตําหนิ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

 English for room division department. Vocabulary, expressions and conversations in 

room service. Problem solutions and defect management. Field trip required.  

 

02746333 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานครัว         3(3-0-6) 

 (Technical English for Kitchen Operation)  

คําศัพทเทคนิคท่ีใชในครัวรอน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ วลีและประโยคสําหรับการสื่อสารในครัว การ

แกปญหา ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   

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

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

  

02746334 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการจัดเล้ียงภายในและภายนอก       3(3-0-6) 

 (English for Banquet and Catering Service)  

 คําศัพทเทคนิคสําหรับใชในการจัดเลี้ยงภายนอกและภายใน บทบาทของตําแหนงตางๆ ในการจัดเลี้ยง

ภายในและภายนอก วลีและประโยคสําหรับการติดตอและประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวของ การพูดเก่ียวกับ

การตกแตงสถานท่ีและความบันเทิง การแกไขปญหา  

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

banquet and catering. Phrases and sentences for contacting and coordinating with related 

people. Talking about decoration and entertainment. Problem solutions.  

 

02746335 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับบารและการบริการเครื่องดื่ม        3(3-0-6) 

 (English for Bar and Berverage Service)  

 คําศัพทและเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานบาร การผลิตและการบริการเครื่องดื่ม วลี ประโยคและบท

สนทนาสําหรับการบริการเครื่องดื่ม การอานประวัติเครื่องดื่มแตละชนิด ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

 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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02747244 การบริหารงานสํานักงานเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ         3(3-0-6) 

 (Office Management for Service Industry)  

 ลักษณะงานสํานักงาน ตําแหนงงาน ระบบในการบริหารจัดการ การตัดสินใจ ระบบจัดเก็บขอมูลและ

การจัดเก็บเอกสาร การติดตอสื่อสาร การวางแผน การจัดองคกร การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร

ทรัพยากรในสํานักงาน  

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 ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรมนักทองเท่ียว คานิยมใน

การทํางานและการพักผอน การนําหลักจิตวิทยาไปใชในงานดานการบริการ  

 Concept and basic psychological theory. Psychological factors affecting tourist 

behavior. Working and leisure values. Psychological implementation in service. 
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สาขาวิชานวัตกรรมการทองเท่ียว (01390) 

01390111   การทองเท่ียวในพลวัตโลก            3 (3-0-6) 

                 (Tourism in Global Dynamics) 

ความสัมพันธระหวางการทองเท่ียวกับพลวัตโลก การทองเท่ียวในระบบเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรคอิทธิพลของพลวัตโลกท่ีมีตอการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระบบการทองเท่ียว 

องคประกอบและโครงสรางของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ผลกระทบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว บทบาทของผูมี

สวนไดสวนเสียในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน กรณีศึกษา 

Relation between tourism and global dynamics. Tourism in creative 

economicsystem. Influences of global dynamics on tourism and tourism industry. Tourism 

System.Element and structure of tourism industry. Impacts of tourism industry. Roles of 

stakeholder insustainable tourism development. Case studies. 

 

01390112 จิตวิทยาและการส่ือสารขามวัฒนธรรมเพ่ืองานบริการ       3 (3-0-6) 

  (Psychology and Cross Cultural Communication in Service) 

  ประเภท ลักษณะ และแนวโนมของงานบริการ แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา 

และการสื่อสารขามวัฒนธรรมท่ีนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหความจําเปน ความตองการ และความ

คาดหวังของผูใชบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารของผูใหบริการ จรรยาบรรณวิชาชีพใน

ธุรกิจการบริการกรณีศึกษา 

  Types, characteristics and trends of services. Concepts and theories of 

psychology, sociology, and cross-cultural communication applied to analyzing service 

users’needs, wants and expectation. Personality and communication skill development for 

serviceproviders. Ethics in service businesses. Case Studies. 

 

01390113 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร         3 (3-0-6) 

  (Introduction to Lodging and Food Service Business) 

  ประเภท ลักษณะ และผลิตภัณฑของธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร วิวัฒนาการและแนวโนม

ของธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร รูปแบบการบริหารและแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจท่ีพักและบริการ

อาหาร การแขงขันและความรวมมือของธุรกิจท่ีพักและบริการอาหารในระดับชาติและระดับนานาชาติ มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

  Types, characteristics and products of lodging and food service business. 

Evolution and trends in lodging and food service business. Management patterns and 
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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. 

01390114 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล        3 (3-0-6) 

  การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ 

(Introduction to Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and 

Event Businesses) 

  ประเภท ลักษณะ และผลิตภัณฑของธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม 

นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ พัฒนาการ สถานการณปจจุบัน และแนวโนมของธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัลการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ ปจจัยแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปน

รางวัลการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ องคกรท่ีมีบทบาทสงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล

การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษในระดับประเทศและระดับนานาชาติ แนวทางการดําเนินงานของ

ธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ การจัดการโครงการ

มาตรฐานสากลและการรับผิดชอบสังคมขององคกรสําหรับธุรกิจการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การประชุม

นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Types, characteristics and products of Meeting, Incentive Travel, Convention, 

Exhibition and Event Businesses. Evolution, current situation and trends in Meeting, Incentive 

Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses. Environmental factors affecting Meeting, 

Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses. National and International 

organization of Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses 

promotion. Operation guidelines of Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and 

Event Businesses. Project management guidelines. Global standard and corporate social 

responsibilities of Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition and Event Businesses. 

Field trips required. 

 

01390215 การขนสงเพ่ือการทองเท่ียว          3 (3-0-6) 

  (Tourism Transportation) 

  แนวคิดเก่ียวกับโลจิสติกสการทองเท่ียว ความสัมพันธระหวางโลจิสติกสการทองเท่ียวกับ 

การขนสง ประเภท ลักษณะ และความสําคัญของการขนสงเพ่ือการทองเท่ียว องคประกอบของระบบการขนสง

เพ่ือการทองเท่ียว การบริหารและแนวทางการดําเนินธุรกิจขนสงเพ่ือการทองเท่ียว การจัดการสถานีขนสงเพ่ือ

การทองเท่ียว มาตรฐานความปลอดภัยในธุรกิจการขนสงเพ่ือการทองเท่ียวท้ังในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ กรณีศึกษา 

  Types, characteristics and Importance of tourism transportation. Relation 

between tourism logistics and transportation. Elements of tourism transportation system. 
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Management and operation guidelines of tourism transportation businesses. Safety and 

security 

standard in transportation businesses both in national and international levels. Case Studies. 
 

01390216 พฤติกรรมนักทองเท่ียว           3 (3-0-6) 

  (Tourist Behavior) 

  ประเภทและแนวโนมของพฤติกรรมนักทองเท่ียว แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคม

วิทยาท่ีนํามาประยุกตใชในการวิเคราะหแรงจูงใจในการเดินทางทองเท่ียว พฤติกรรมการบริโภค และ

พฤติกรรมการเดินทางของนักทองเท่ียว พฤติกรรมนักทองเท่ียวของกลุมเปาหมายหลักของประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กรณีศึกษาและการสํารวจพฤติกรรมนักทองเท่ียว 

  Tourist typologies and behavior trend. Concepts and theories of psychology 

and sociology applied to analyzing tourists’ travel motivation, consumption and traveling 

behavior. Behavior of major tourists of Thailand and Southeast Asia. Case studies and tourist 

behavior survey. 

 

01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว       3 (2-2-5) 

  (Information Technology for Tourism Industry) 

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว ระบบสารสนเทศ

และการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการจัดการการทองเท่ียว พัฒนาการของระบบการจัดจําหนายแบบเบ็ดเสร็จใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียว พาณิชยอิเล็กทรอนิกสและสื่อใหมสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว โปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูปในอุตสาหกรรมทองเท่ียว กฎหมายและจริยธรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา 

  Introduction of information technology for tourism industry. Information 

systems and database management for tourism management. Evolution of Global 

Distribution System in tourism industry. E-commerce and new media for tourism industry. 

Software application in tourism industry. Laws and ethics for information technology. Case 

studies. 

 

01390221 การจัดนําเท่ียวและงานมัคคุเทศก              3 (2-2-5) 

  (Tour Organizing and Guiding) 

  แนวคิด หลักการ กระบวนการ และรูปแบบการจัดการนําเท่ียว การวางแผนจัดนําเท่ียวการ

สืบคนสารสนเทศเพ่ือจัดทําเสนทางการทองเท่ียว การติดตอและเจรจาตอรองราคาผลิตภัณฑกับผูประกอบการ 

การเขียนรายการนําเท่ียว การคิดตนทุน การกําหนดราคาขาย การดําเนินงานจัดนําเท่ียว ปญหาและแนว

ทางการแกไขปญหา การประเมินผลการจัดนําเท่ียว จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับมัคคุเทศกและผูนําเท่ียว
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บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ การจัดการงานมัคคุเทศก การปฏิบัติงานมัคคุเทศก และการประสานงานกับ

หนวยงานภายในและภายนอก มีการฝกปฏิบัติ การศึกษานอกสถานท่ี และการทําโครงงาน 

Concepts, principles, procedures, and patterns of tour organizing. Information 

seeking for creating routings. Coordination and negotiation with agencies concerned. Itinerary 

writing, costing, pricing and tour operating. Problems and solution on tour organization. Post - 

tour evaluation. Code of ethics for tour guides and tour leaders. Roles, duties, 

responsibilities, tour guiding management and tour conducting. Cooperating with related 

internal and external organizations. Practical training, field trips and tour organizing project 

required. 

 

01390231  ทรัพยากรการทองเท่ียว           4 (4-0-8) 

             (Tourism Resources) 

      ความหมายและประเภทของทรพัยากรการทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวและเสนทางทองเท่ียวท่ี

สําคัญของโลกและประเทศไทย ขอมูลทางประวัติศาสตร สถาปตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของแหลง

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของโลกและประเทศไทย ขอมูลดานภูมิศาสตรและระบบนิเวศของแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญของโลกและประเทศไทย การปรับใชทรัพยากรการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

แนวคิดและหลักการการสื่อความหมายเพ่ือการทองเท่ียว มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Meaning and types tourism resources. Significant global and Thai destinations 

and routings. Information about history, architecture, arts, and culture of significant global 

and Thai cultural tourist destinations. Information about geography and ecological system of 

significant global and Thai natural tourist destinations. Application of tourism resource in a 

sustainable way. Principles and techniques of interpretation. Field trips required. 

 

01390318   การจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว        3 (3-0-6) 

        (Human Resource Management in Tourism Industry) 

        แนวคิด หลักการ วิธีการ และกลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมทองเท่ียว

แนวโนมการจัดการทรัพยากรมนุษยในบริบทโลก สังคมความคิดสรางสรรค และความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทองเท่ียว การจัดการองคความรูเพ่ือพัฒนาตนเองตลอด

ชีวิตและธุรกิจทองเท่ียว บทบาทของทรัพยากรมนุษยตอการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียว กรณีศึกษา 

  Concepts, principles, methods, and strategic management of human resources 

in tourism industry. Trends of human resource management in global context, creative 

society and cultural diversity. Transformational leadership in tourism industry. Knowledge 

management for development in lifelong self-development and tourism business. Roles of 

human resources for tourism industry development. Case studies. 
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01390341 การจัดการธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค         3 (3-0-6) 

  (Creative Tour Business Management) 

  ความหมาย องคประกอบ และประเภทของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ประเภทของธุรกิจนํา

เท่ียวเชิง\สรางสรรค หลักการและแนวคิดในการดําเนินงานและการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับธรุกิจนําเท่ียวเชิง

สรางสรรค รูปแบบธุรกิจและโครงสรางองคการของธุรกิจนําเท่ียวเชิงสรางสรรค การวิเคราะหความเปนไปได

ทางธุรกิจ การจัดต้ังธุรกิจ การวางแผนการผลิต การตลาด การเงิน การจัดการคุณภาพการบริการ การบริหาร

บุคลากร และการจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติทางการทองเท่ียว จรรยาบรรณสําหรับผูประกอบธุรกิจนํา

เท่ียวเชิงสรางสรรค กรณีศึกษา 

  Meaning, components, and types of creative tourism. Types of creative tour 

businesses. Principles and concepts of strategic management for creative tour businesses. 

Patterns and organizational structures of creative tour businesses. Feasibility study. Business 

formulation and establishment. Production planning, marketing, finance, service quality 

management, human resource management, and risk and tourism crisis management. 

Business ethics for creative tour businesses. Case studies. 

 

01390342 การตลาดเชิงสรางสรรคเพ่ือการทองเท่ียว                       3 (3-0-6) 

  (Creative Marketing for Tourism) 

  ระบบและองคประกอบของการตลาดการทองเท่ียว ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอตลาดการทองเท่ียว

พฤติกรรมการบริโภคของนักทองเท่ียว การแบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย และการวางตําแหนง

ทางการตลาด กลยุทธสวนประสมของการตลาดเชิงสรางสรรคสําหรับการทองเท่ียว การวางแผนการตลาด

แนวทางและเทคนิคการเขียนแผนงานการตลาด กรณีศึกษา 

  Systems and components of tourism marketing. Factors affecting tourism 

marketing. Tourist consumption behavior. Market segmentation, targeting and positioning. 

Creative marketing mix strategies for tourism. Marketing planning. Guidelines and techniques 

for writing marketing plans. Case studies. 

 

01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว           2 (2-0-4) 

                                 (Quantitative Methods in Tourism) 

  ลักษณะของขอมูลเชิงปริมาณทางการทองเท่ียว การประยุกตใชวิธีการทางสถิติเพ่ือการ

ทองเท่ียวมาตรการวัดการวัดคากลางและการกระจายของขอมูล การสุมตัวอยาง การประมาณชวงความเชื่อม่ัน 

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเก่ียวกับลักษณะของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม การวิเคราะหขอมูลจําแนก

ประเภทการนําเสนอขอมูล การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 



438 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  Nature of quantitative data in tourism. Application of statistical methods for 

tourism. Scales of measurement, central tendency and dispersion measures, confidence 

interval estimation. Statistical hypothesis testing of one population and two populations. 

Categorical data analysis. Data presentation. The use of statistical software package. 

 

 

01390361 การจัดการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล         3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล

แนวคิดแรงจูงใจกับการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล องคประกอบของการจัดการประชุม

องคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การวางแผนและการดําเนินโครงการจัดการประชุมองคกรและการ

ทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล การสรางสรรคกิจกรรมการประชุมองคกรและการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลการจัดทํา

งบประมาณและการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอก

สถานท่ี 

  Meaning, types, and characteristics of corporate meeting and incentive 

tourism. Motivation concept and corporate meeting and incentive tourism. Elements of 

corporate meeting and incentive tourism. Project planning and operations of corporate 

meeting and incentive tourism. Budgeting and cost controlling. Project evaluation. Practical 

training and field trips required. 

 

01390362 การจัดการประชุมนานาชาติ          3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของการประชุม หนวยงานผูจัดการประชุม รูปแบบการ

จัดการประชุมนานาชาติของ องคประกอบของการจัดการประชุมนานาชาติ การวางแผนและการดําเนิน

โครงการจัดการประชุมนานาชาติ กลยุทธการเสนอขอเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ การประยุกตพิธี

การทูตสําหรับการจัดการประชุมนานาชาติ กิจกรรมเชิงสังคมสําหรับการประชุมนานาชาติ การจัดทํา

งบประมาณและการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอก

สถานท่ี 

  Meaning, types, and characteristics of convention. Convention host and 

organizer. Management pattern of international convention. Elements of international 

convention. Project planning and operations of international convention. International 

convention bidding strategies. Application of protocol for international convention. Social 

events for international convention. Budgeting and cost controlling. Project evaluation. 

Practical training and field trips required. 

 

01390363 การจัดการนิทรรศการ           3 (2-2-5) 
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  ความหมาย ประเภท และลักษณะของนิทรรศการและงานแสดงสินคา หนวยงานผูจัด

นิทรรศการและงานแสดงสินคา นิทรรศการและงานแสดงสินคาในฐานะเครื่องมือทางการตลาด องคประกอบ

ของการจัดการนิทรรศการและงานแสดงสินคา การวางแผนและการดําเนินโครงการจัดนิทรรศการและงาน

แสดงสินคา กิจกรรมเพ่ือสงเสริมธุรกิจภายในงาน กลยุทธการสื่อสารการตลาด การจัดทํางบประมาณและการ

ควบคุมตนทุนการดําเนินงาน การประเมินผลโครงการ มีการฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 

           Meaning, types, and characteristics of exhibition and trade show. trade show 

host and organizer. Exhibition and trade show as marketing tools.exhibition and trade show. 

Project planning and operations of exhibition Business promotion activities in the event. 

Marketing communication strategies. cost controlling. Project evaluation. Practical training 

and field trips required. 

 

01390364 การจัดการเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ            3 (2-2-5) 

  ความหมาย ประเภท ลักษณะ และองคประกอบของเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษเพ่ือการ

ทองเท่ียว เทศกาลและกิจกรรมพิเศษในฐานะเครื่องมือฟนฟูเมืองและพัฒนาการทองเท่ียว หลักการออกแบบ

แนวคิด แนวเรื่อง เนื้อหา และกิจกรรมการจัดเทศกาลและงานกิจกรรมพิเศษ การจัดการโครงการ การสื่อสาร

การตลาดและการอุปถัมภการจัดงาน การจัดทํางบประมาณและการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน เทคนิคการ

ประสานงานและการแกไขปญหาเฉพาะหนา การจัดการความเสี่ยง การประเมินผล และการจัดทํารายงานผล

การดําเนินงาน และมีการฝกปฏิบัติ 

Meaning, types, characteristics and components of festivals and special events 

for tourism. Festival and special event as urban regeneration and tourism development 

tools. Principle of concept, theme, content and activity design for festivals and special 

events. Project management. Marketing communication and event sponsorship. Budgeting 

and cost controlling. Techniques in coordination and sudden problems solving. Risk 

management. Project evaluation and report writing. Practical training required. 

 

01390365 การจัดการสถานท่ีจัดงาน          3 (3-0-6) 

  ความหมาย ประเภท และลักษณะของสถานท่ีจัดงาน กายวิภาคของสถานท่ีจัดงาน การ

จัดการสถานท่ีจัดงานเชิงพาณิชย โครงสรางและระบบการดําเนินงานของธุรกิจรับจัดการสถานท่ีจัดงาน การ

จัดการพ้ืนท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก และการบริการภายในสถานท่ีจัดงาน การสรางสรรคสถานท่ีจัดงานตาม

แนวเรื่อง การจัดการบริการสําหรับผูมาเยือน การจัดการความปลอดภัยภายในสถานท่ีจัดงาน ตนแบบธุรกิจรับ

จัดการสถานท่ีจัดงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

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 
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service management. Venue safety and security management. Prototype of venue 

management company. Field trips required. 

 

 

   

01390366 งานกิจกรรมในฐานะเครื่องมือส่ือสารการตลาด           3 (3-0-6) 

  แนวคิดการสื่อสารการตลาดและเครื่องมือสื่อสารการตลาด บทบาทและความสําคัญของงาน

กิจกรรมในฐานะเครื่องมือสื่อสารการตลาด กลยุทธการสรางตรา การสื่อสารภาพลักษณตราดวยงานกิจกรรม

การบูรณาการเครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทอ่ืนและชองทางการจัดจําหนายกับงานกิจกรรม กา

ประเมินผลกรณีศึกษา 

  Concept of marketing communication and marketing communication tools. 

Roles and importance of event as marketing communication tool. Branding strategies. Brand 

image communication through events. Integration of related marketing communication tools 

and distribution channel with events. Evaluation. Case studies. 

 

01390371 การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา         3(2-2-5) 

  (Front Office Operations and Management) 

  พ้ืนฐาน : 01390113 

โครงสรางการบริหารงานและลักษณะการดําเนินงานสวนหนาของโรงแรม การจัดการหองพัก

การรับสํารองหองพักการตอนรับการลงทะเบียนเขาพัก การจัดบริการดานสัมภาระ การบริการขอมูล การ

บันทึกขอมูลคาใชจาย การคืนหองพัก การชําระเงิน ปญหาในการบริการและแนวทางการแกไข ระบบ

สารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรูปดานการจัดการงานสวนหนา การใชขอมูลเชิงสถิติเพ่ือการจัดการงานบริการ

สวนหนาการจัดการรายได การจัดการคุณภาพ ปญหาในการจัดการและแนวทางแกไข มีการฝกปฏิบัติ และ

การศึกษานอกสถานท่ี 

Management structures and operational patterns of hotel front office. Room 

management, reservation, reception, registration, luggage handling services, information 

services, expenses posting, checking out, payment, service problems, and solutions. 

Information systems and software application for front office management. Statistic 

information applied to front office management, revenue management, quality management, 

management problems and solutions. Practical training and field trips required. 

 

01390372 การดําเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม          3(2-2-5) 

  (Food and Beverage Service Operations) 

  พ้ืนฐาน : 01390113 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบุคลากรท่ีใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทักษะและความรูท่ี

จําเปนในการใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณตางๆ สําหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความรู

เก่ียวกับรายการอาหารและเครื่องดื่ม การใหบริการอาหารแบบตางๆ ไดแก การใหบริการท่ีโตะอาหาร การ

ใหบริการอาหารแบบท่ีลูกคาบริการตนเอง การใหบริการอาหารเชา การใหบริการน้ําชายามบาย และการจัด

เลี้ยงมีการศึกษานอกสถานท่ี 

Required attributes of food and beverage and service personnel. Essential 

skills and knowledge for food and beverage service. Food and beverage equipment. Food 

menu and beverage knowledge. Various forms of food service including table service, self-

service, breakfast, afternoon tea and banquet. Field trip included. 

 

01390373   การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน     3 (2-2-5) 

(Housekeeping Operations and Management) 

พ้ืนฐาน : 01390113 

โครงสรางและการดําเนินงานของแผนกงานแมบาน ลักษณะเฉพาะของวัสดุและอุปกรณ

สําหรับงานแมบาน การจัดการวัสดุคงคลังและอุปกรณในแผนกงานสวนแมบาน งานทําความสะอาด การ

จัดการหองผาการบริหารงานบุคคลในแผนกแมบาน การกํากับและควบคุมการดําเนินงานแมบาน การแกไข

ปญหาในแผนกแมบาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Structure and operation of the housekeeping department. Characteristics of 

housekeeping equipment and supplies. Management of housekeeping inventory and 

equipment. Cleaning function. Linen and laundry room management. Housekeeping 

personnel administration. Directing and controlling housekeeping operations. Problems 

solving in the housekeeping department. Field trips required. 
 

01390374   การดําเนินงานและการจัดการงานจัดเล้ียง     3 (2-2-5) 

(Catering Operations and Management) 

พ้ืนฐาน : 01390372 

รูปแบบและองคประกอบของการจัดเลี้ยงท้ังในและนอกสถานท่ี กระบวนการวางแผนเพ่ือ

การจัดเลี้ยง การวางแผนรายการอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือการจัดเลี้ยง การเลือกสถานท่ี อุปกรณ และ

บุคลากรในการจัดเลี้ยง การเจรจาตอรองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ การคํานวณตนทุนและกําหนดราคา 

การเตรียมความพรอมดานสถานท่ี อุปกรณ บุคลากร และแผนการบริการในงานจัดเลี้ยง การควบคุม

ตนทุนและคุณภาพการบริการ การประเมินผลงานจัดเลี้ยง การตลาดและการสงเสริมการตลาด มีการ

ฝกปฏิบัติ และการศึกษานอกสถานท่ี 

Patterns and components of banquet and catering. Catering planning 

processes, menu planning, site selection, equipment, and staffing. Negotiation with related 
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organizations. Costing and pricing. Venues, equipment, personnel, and on-site services 

preparation. Cost and service quality controlling. Post evaluation. Marketing and Marketing 

promotion for catering business. Practical training and field trip required. 

 

 

 

01390375 หลักศิลปะการประกอบอาหาร           3 (2-3-6) 

(Principles of Culinary Arts) 

พ้ืนฐาน : 01390372 

แนวคิดและหลักศิลปะการประกอบอาหาร โครงสรางและการบริหารจัดการหองครัว ความรูเก่ียวกับ

วัตถุดิบ ความสะอาดและสุขอนามัย การเตรียมและการประกอบอาหาร มีการศึกษานอกสถานท่ี  

Concepts and principles of culinary arts. Kitchen structure and organization. 

Knowledge about ingredients, hygiene and sanitation, preparation and cooking methods. 

Field trip required. 

 

01390376 หลักศิลปะการทําขนมอบ           3 (2-3-6) 

(Principles of Baking and Pastry Arts) 

พ้ืนฐาน : 01390372 

  หลักพ้ืนฐานในการทําขนมอบ อุปกรณและสวนผสมในการทําขนมอบ การทําแปงขนมอบ 

ครีมและไสขนมอบ เทคนิคการทําขนมและเคก และการตกแตง การทําขนมอบท่ีใหบริการในรานอาหารแบบ

เสิรฟรอนและเย็น มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Basic baking principles. Baking equipment and ingredients. Dough, creams and fillings 

preparation. Desserts and cakes techniques and decoration. Preparing hot and cold 

restaurant desserts. Field trip required. 
 

01390377 การจัดการรานอาหาร            3 (2-2-5) 

(Restaurant Management) 

พ้ืนฐาน : 01390372 

แนวคิด ทําเล และการออกแบบรานอาหาร การวางแผนรายการอาหาร การวางแผนและการเลือกใช

อุปกรณในครัว การจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร การจัดการบารและเครื่องดื่ม การดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ

และการควบคุมในรานอาหาร การประกอบอาหารและสุขอนามัยอาหาร การจัดโครงสรางองคกรของ

รานอาหาร การสรรหา และการจัดอัตรากําลังคน การใชเทคโนโลยีในธุรกิจรานอาหาร การจัดทํา แผนธุรกิจ

สําหรับรานอาหาร 
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Restaurant concept, location and design. Menu planning. Planning and 

equipping the kitchen. Food purchasing. Bar and beverage management. Restaurant 

operations, budgeting and control. Food production and sanitation. Restaurant personnel 

organizing, recruiting and staffing. The use of technology in the restaurant business. 

Developing a restaurant business plan. 

 

 
 

01390471 การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมบริการ      3 (3-0-6) 

(Hospitality Facilities Planning and Management) 

พ้ืนฐาน : 01390113 

บทบาท ตนทุน และการจัดการทรัพยากรกายภาพในโรงแรม เครื่องมือ เทคนิค และแนวโนม

ในการจัดการทรัพยากรกายภาพในอุตสาหกรรมการบริการ การจัดการสิ่งแวดลอม ระบบความปลอดภัย 

ระบบประปาและน้ําท้ิง ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสองสวาง การวางแผนและการออกแบบทาง

กายภาพสําหรับธุรกิจท่ีพักและบริการอาหาร การวางแผนและการดําเนินงานโครงการปรับปรุงทางภายภาพ 

กรณีศึกษา 

Role, cost and management of hotel facilities. Hotel facilities management 

tools, techniques, and trends. Environmental management. Safety and security systems. 

Water and wastewater systems. Electrical systems. Air conditioning systems. Lighting systems. 

Lodging and food service planning and design. Planning and implementing facilities 

renovation project. Case studies. 
 

01390472 การจัดการรายไดในอุตสาหกรรมบริการ          3 (3-0-6) 

(Revenue Management in the Hospitality Industry) 

พ้ืนฐาน : 01390113 

แนวคิดและองคประกอบของการจัดการคุณภาพบริการไดในอุตสาหกรรมการบริการ การตั้ง

ราคาเชิงกลยุทธและการตั้งราคาหลายราคา การพยากรณอุปสงค การจัดการสินคาคงคลังและการจัดการดาน

ราคา การจัดการชองทางการจัดจําหนาย การประเมินผลการจัดการรายได กรณีศึกษา 

Concepts and principles of revenue management in the hospitality industry. 

Strategic pricing and differential pricing. Demand forecasting. Inventory and price 

management. Distribution channel management. Evaluation of revenue management. Case 

studies. 

 

01390473  การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ     3(3-0-6)  
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   (Quality Management in Hospitality Industry)  

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01390113  

แนวคิดและหลักการการจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ การวางแผนและการออกแบบ การ

บริการอยางมีคุณภาพ การจัดการ การตรวจติดตาม และการวัดคุณภาพในการบริการ การจัดการความ 

ผิดพลาดในการบริการ กรณีศึกษา  

Concepts and principles of service quality management in the tourism and hospitality 

industries. Planning and designing for quality service. Managing, monitoring and measuring 

service quality. Managing service failures. Case studies.  

01390474  การจัดซ้ือสําหรับอุตสาหกรรมบริการ      3(3-0-6)  

   (Purchasing for Hospitality Industry)  

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01390113  

บทบาทและความสําคัญของงานจัดซ้ือในอุตสาหกรรมบริการ การจัดโครงสรางและการบริหารการ

จัดซ้ือ ความสัมพันธของผูจัดซ้ือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในองคกร การคัดเลือกและประเมิน ผูจัดหาวัตถุดิบการ

กําหนดคุณลักษณะของสินคาท่ีจัดซ้ือ จํานวน ราคา และนโยบายการชําระเงินท่ีเหมาะสม ข้ันตอนในการสั่งซ้ือ 

ตรวจรับ และการบริหารงานจัดเก็บสินคา กรณีศึกษา  

Role and importance of purchasing function in 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. 

01390490   สหกิจศึกษา         6  

   (Co-operative Education)  

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเท่ียวการจัดทํารายงาน 

การศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพท่ีไดรับมอบหมายมีการนําเสนอและมีการประเมินผลโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและ 

อาจารยนิเทศ 

Professional internship as temporary staff in tourism business. Report writing for 

professional development. Presentations techniques and post-evaluation by job supervisors 

and consulting lecturers.   

01390491  ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานทางนวัตกรรมการทองเท่ียว    3(2-2-5) 

   (Basic Research Methodology in Tourism Innovation)  
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หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางนวัตกรรมการทองเท่ียว การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย การ ตั้ง 

วัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล 

การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอผลการวิจัย  

Principles and research methods in tourism innovation, 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.  

01390492 โครงงานนวัตกรรมการทองเท่ียว      3(1-4-4)  

   (Tourism Innovation Project)  

โครงงานท่ีนาสนใจในแขนงตางๆ ทางดานนวัตกรรมการทองเท่ียว  

Project of practical interest in various fields of Tourism Innovation  

01390497 สัมมนา         3(2-2-5)  

   (Seminar)  

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอความรูในระดับปริญญาตรีเก่ียวกับสถานการณและการพัฒนา 

อุตสาหกรรมทองเท่ียวของโลกและประเทศไทยโดยใชนวัตกรรม  

Presentation and discussion of knowledge at the bachelor’s degree level on situation 

and global and Thai tourism Industry development using innovation. 

 

01355207 การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ             3(3-0-6)  

   (English Correspondence)  

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะ 

   คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ  

การเขียนจดหมายประเภทตางๆ เนนในเรื่องแบบฟอรม ศัพท สํานวน ศิลปะการเขียนจดหมาย สมัคร

งานและวิธีการทําประวัติสวนตัว  

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.  

01355209 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ     3(3-0-6)  

   (Communicative English for Careers)  
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วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะ   คะแนน วิชา

ภาษาอังกฤษศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรเลข ตารางเวลา แบบฟอรม 

เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

Vocabulary and expressions used in many career areas. Memos, advertisements, 

telegrams, schedules, and other career documents.  

 

 

01355302 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)  

   (Report Writing in English)  

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะ

คะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานท่ีเปนทางการ การหาและการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ การ

เรียบเรียง ขอมูล และการเขียนรายงาน  

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

data, and writing a finished report. 

01355304 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว    3(3-0-6)  

   (English for Tourism Industry)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะ

คะแนน 

วิชาภาษาอังกฤษฝกทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การตอนรับ

นักทองเท่ียว การใหขอมูลแกนักทองเท่ียว การเขาพักในโรงแรม และการจัดการทัวร การพัฒนาความสามารถ

ทาง ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

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.  

01355306 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเท่ียว      3(3-0-6)  

   (English for Tourism Guidance)  

คําศัพท สํานวนภาษาเฉพาะทางท่ีใชในงานมัคคุเทศก อธิบายสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ ศาสนา 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ขอมูลท่ัวไประหวางทองเท่ียวในประเทศไทย และประเทศในประชาคม 

อาเซียน  
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Vocabulary and English expressions used in tour guides, describing important tourist 

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

and ASEAN countries.  

 

 

 

01355307 ภาษาอังกฤษสําหรับการเลขานุการ      3(3-0-6)  

   (English for Secretarial Science)  

คําศัพท สํานวนภาษาเฉพาะทางท่ีใชในสื่อตางๆท่ีเก่ียวของกับธุรกิจสํานักงาน ฝกทักษะการฟง การ

พูดการอาน และการเขียนในงานเลขานุการ  

Vocabulary, technical expressions used in various media dealing with office business 

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

01355308 ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานสายการบิน     3(3-0-6)  

   (English for Airline Personnel)  

คําศัพทเฉพาะทางและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในสายงานท่ีเก่ียวของกับงานบริการบนเครื่องบิน และ

ภาคพ้ืนดิน  

Terminology and English expressions used in airline in-flight services and gro 
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สาขาวิชาภาษาตะวันออก กลุมวิชาภาษาจีนธุรกิจ (01396) 

คําอธิบายรายวิชาแกน 

 01394211  ภาษาในกลุมวัฒนธรรมอักษรจีน          3(3-0-6) 

    (Language in Chinese Culture Circle)  

  ตนกําเนิดและวิวัฒนาการอักษรจีนในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุน 

  Originsand evolution of Chinese character, in Chinese, Korean and J    

  apanese languages.  

 

 01394212 ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก                   3(3-0-6) 

                    (Eastern Language and Culture) 

                     ภาษาและวัฒนธรรมในประวัติศาสตรและสังคมในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก 

    Languages and cultures in history and society of East Asia countries.  

                       

          01394213 สัทศาสตรและสัทวิทยาภาษาตะวันออก                  3(3-0-6) 

   (Eastern Language Phonetics and Phonology) 

                           สัทศาสตรและระบบเสียงในภาษาตะวนัออก สัทอักษร และพ้ืนฐานการวิเคราะหระบบเสียง  

Phonetic and phonological systems of Eastern languages. The 

International Phonetic Alphabet (IPA). Basic phonological analysis. 

 

          01394431 หลักการเขียนงานวิชาการภาษาตะวันออก                 3(3-0-6) 

   (Principles of Eastern Languages Academic Writing) 

ความหมาย แนวคิดพ้ืนฐาน หลักการ การเขียนโครงรางและการเขียนรายงานใน

ภาษาตะวันออก 

Definiton, basic concept, principles, framework and writing a report in 

Eastern lannguages.  

 

          01394481 ปญหาพิเศษ                                               3(3-0-6) 

                           (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางภาษาจีนระดับปริญญาตรีแลวเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

   Research in Chinese at the bachelor’s degree level and compiled into  

         a report. 
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01396111 ภาษาจีนธุรกิจ I                 3(3-0-6) 

    (Business Chinese I)  

 อักษร ระบบเสียงภาษาจีน หลักไวยากรณพ้ืนฐาน ทักษะฟง พูด อานและเขียน

ประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนท่ัวไปในสถานประกอบการ 

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

of listening, speaking, reading and writing basic sentences. Common 

vocabulary and expressions in workplace. 

 

 01396112  ภาษาจีนธุรกิจ II       3(3-0-6) 

    (Business Chinese II) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396111 

โครงสรางและหลักไวยากรณพ้ืนฐาน ฟง พูด อานและเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน ศัพท 

และสํานวนท่ัวไปในสถานประกอบการ เรียนรูระบบการทํางานของบริษัทจีน 

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

writing basic sentences. Common vocabulary and expressions in workplace. 

Study of Chinese company’s working system. 

 

 01396141 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I      3(3-0-6)

    (Business Chinese Conversation I) 

การออกเสียงภาษาจีนในระดับตัวอักษร คํา วลี และประโยคสั้นๆ สนทนาโดยใช
สํานวนภาษาจีนธุรกิจพ้ืนฐาน 

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) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396141  

เสียงวรรณยุกตและทํานองเสียงในภาษาจีน สนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจําวันใน

สถานประกอบการ โดยใชประโยคพ้ืนฐาน 

Chinese tones and intonation. Making conversation on daily life topics 

in workplace by using basic sentences. 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

       01396211  ภาษาจีนธุรกิจ III      3(3-0-6) 

    (Business Chinese III) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396112  

 โครงสรางและหลักไวยากรณข้ันกลาง การอานและการเขียนขอความสั้นๆ เชิงธุรกิจ 

Intermediate structure and grammar. Reading and writing short 

business passages.  

 

     01396212 ภาษาจีนธุรกิจ IV        3(3-0-6) 

   (Business Chinese IV) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396211  

 โครงสรางและหลักไวยากรณ ข้ันกลางในระดับท่ีสูงข้ึน การอานและการเขียน

ขอความเชิงธุรกิจ 

Intermediate structure and grammar at a higher level. Reading and 

writing business passages. 
 

 01396221 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ I     3(3-0-6) 

 (Chinese Reading for Career I) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396112 

หลักการอานอานบันทึกขอความ รายงานการประชุมและเอกสารท่ีใชติดตอภายใน

องคกรเพ่ือจับใจความสําคัญ 

 Principles of reading. Reading memorandum, meeting minutes and 

documents for internal communication in order to grasp main ideas. 
 

 01396222 การอานภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ II     3(3-0-6) 

   (Chinese Reading for Career II) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396221 

    การอานจดหมายและเอกสารท่ัวไปท่ีใชติดตอกับองคกรภายนอก  

  Reading letters and general documents for external communication. 

 

01396231  การเขียนภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 

     (Chinese Writing for Communication) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396112 

  เขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับหัวขอท่ัวไปในชีวิตประจําวัน 

Writing opinions on general daily life topics.  

  

       01396241 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III      3(3-0-6) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    (Business Chinese Conversation III) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396142 

 การฟงจับใจความและการสนทนาโตตอบหวัขอในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสารทาง

ธุรกิจ 

Comprehensive listening and conversation in business situations.  

 

      01396242 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ IV      3(3-0-6) 

    (Business Chinese Conversation IV) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396241 

 การฟงจับใจความและการสนทนาโตตอบหัวขอในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร

ทางธุรกิจ การพูดซักถามและแสดงความคิดเห็น 

Comprehensive listening and conversation in business situations. 

Making inquiries and expressing opinions. 

 

     01396281 ภาษาจีนเชิงสังคมและวัฒนธรรม     3(3-0-6) 

   (Chinese for Sociocultural Studies)    

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396112 

ลักษณะของสังคมวัฒนธรรมจีนเพ่ือใหเขาใจภาษา ความคิด ทัศนคติและความเชื่อ

ของชาวจีนเพ่ือการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 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) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212  

 โครงสรางและไวยากรณภาษาจีนข้ันสูงการอานบทความสรุปความคิดเห็นในหัวขอท่ี

กําหนดในสถานการณเชิงธุรกิจ 

 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) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396311  

 โครงสรางและไวยากรณภาษาจีนข้ันสูงในระดับท่ีสูงข้ึน การอานบทความและเขียน

อภิปรายในหัวขอท่ีกําหนดในสถานการณเชิงธุรกิจ  

 Advanced structure and grammar at a higher level. Reading passages 

and writing discussion in selected topics of business situations. 

   

      01396313 โครงสรางและไวยากรณจีน     3(3-0-6) 

   (Chinese Structure and Grammar) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212  

   โครงสรางไวยากรณจีน คํา วลี ประโยคและการวิเคราะหประโยค 

Structures of Chinese grammar : words, phrases, sentences and sentence 

analysis.  

 

  013963 12  งานประพันธจีน I      3(3-0-6) 

   (Chinese Literary Works I) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212  

 การอานงานประพันธจีนตั้งแตสมัยโจวถึงสมัยซงเพ่ือศึกษาลักษณะของงานประพันธ

สํานวนภาษา สภาพสังคมและแนวคิดของคนจีนในสมัยนั้น 

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. 
 

  013963 22  งานประพันธจีน II      3(3-0-6) 

   (Chinese Literary Works II) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396321 

 การอานงานประพันธจีนต้ังแตสมัยหยวนถึงสมัยปจจุบันเพ่ือศึกษาลักษณะของงาน

ประพันธสํานวนภาษา สภาพสังคมและแนวคิดของจีนในสมัยนั้น 

Chinese literary works from the Yuan period until the present period 

for the study of literary styles, expressions, society and Chinese concepts in 

that period. 

 

 

 

 

          01396323    การอานภาษาจีนผานส่ือส่ิงพิมพ     3(3-0-6) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

     (Chinese Reading through Printed Materials) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

 อานโฆษณาและขอความในปายประชาสัมพันธและใบประกาศ อานบทความใน

นิตยสารและหนังสือพิมพ 

Reading advertisements and passages in billboards and placards. 

Reading articles in magazines and newspapers. 

 

      01396341 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ V      3(3-0-6) 

    (Business Chinese Conversation V) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396242 

    พูดแสดงความคิดเห็น อภิปรายกลุม รายงานปากเปลาในหัวขอทางดานธุรกิจ 

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

 

  01396342 สนทนาภาษาจีนธุรกิจ VI      3(3-0-6) 

    (Business Chinese Conversation VI)   

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396341 

 สัมภาษณ สรุปขอมูลและนําเสนองานในหัวขอทางดานธุรกิจ 

Interviewing, data conclusion and giving presentation on business topics. 

 

 01396361  ภาษาจีนเพ่ือการประชาสัมพันธทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

     (Chinese for Business Public Relation) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212 

  ภาษาจีนเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน 

Chinese for public relations and advertising through published media 

and broadcast media. 

  

 01396371    ภาษาและวัฒนธรรมในองคกรจีน     3(3-0-6) 

   (Language and Culture in Chinese Corporate) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212  

 วัฒนธรรมองคกร โครงสราง การบริหารจัดการและการดําเนินงานขององคกรจีน 

ภาษา มารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตอธุรกิจกับชาวจีน 

 Chinese organizational culture, structure and management. Language, 

manners and customs for doing business with Chinese. 

 

 01396381 ภาษาจีนเพ่ือการเมืองและเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   (Chinese for Politics and Economics) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396212  

 ลักษณะของการเมือง เศรษฐกิจจีนซ่ึงสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนจีน 

ความสัมพันธระหวางประเทศไทยและประเทศจีน 

Characteristics of China for Politics and Economics that affect Chinese 

ways of living and relationship between Thailand and China.  

 

 01396390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา    1(1-0-2) 

   (Cooperative Education Preparation) 

 หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร

และมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 

เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 

 Principles, concepts and processes of cooperative education. Related 

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

Basic knowledge and techniques in working. Communication and human 

relations. Personality development. Quality management system in workplace. 

Presentation techniques. Report writing. 

 

 01396411 
   ภาษาจีนเพ่ือการทดสอบวัดระดับความรู    3(3-0-6) 

     (Chinese for Proficiency Test) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312  

 คําศัพท โครงสรางและหลักไวยากรณภาษาจีนฟง เขียน และอานจับใจความ เพ่ือ

การสอบขอสอบวัดระดับความรูทางภาษาท่ัวไปและระดับความรูทางภาษาในเชิงธุรกิจ  

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

reading comprehension for general Chinese proficiency test and business 

Chinese proficiency test.  

 

 

 

 01396421    ปริทัศนสังคมไทยในเอกสารภาษาจีน    3(3-0-6) 

     (Overview Thai Society in Chinese Documents) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ชาวไทยและวัฒนธรรมไทย ราชวงศ ประวัติพระราชวงศและพระราชกรณียกิจ  

ประเพณีทางศาสนา และความเชื่อ คติชน บทบาททางเพศ อาหารประจําชาติ การละเลน 

การเผยแพรวัฒนธรรมเอเชียและวัฒนธรรมตะวันออกและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

ในเอกสารภาษาจีน  

                     People of Thailand and their culture; Royal Family, their history and  

            works; religious tradition and belief; folklore; gender roles; national cuisine;   

            entertainment; Asian and Western cultural propagation and changes in Thai  

            society in Chinese documents 

  

01396431 การเขียนภาษาจีนเพ่ืองานอาชีพ     3(3-0-6) 

     (Chinese Writing for Career) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312 

 การกรอกแบบฟอรม การเขียนใบสมัครงาน จดหมายธุรกิจ รายงานการประชุม 

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

 

 01396441  ภาษาจีนเพ่ือการนําเสนอทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

     (Chinese for Business Presentation) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312 

หลักการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานทางธุรกิจ ภาษาจีนท่ีใชในการนําเสนอ

โครงงาน ฝกแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณท่ีกําหนด 

Principles and techniques for business project presentations. Chinese 

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

situations. 

 

 01396451    การแปลภาษาจีนเชิงธุรกิจ     3(3-0-6) 

     (Chinese Business Translation) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312 

 หลักการแปล ปญหาการแปลเอกสารธุรกิจ แปลเอกสารธุรกิจจากภาษาจีนเปน

ภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาจีน 

Principles of translation. Problems in translating business documents. 

Translating business documents from Chinese into Thai and from Thai into 

Chinese. 

 

  01396452   ภาษาจีนเพ่ือการลามในธุรกิจ     3(3-0-6) 

     (Chinese for Business Interpretation) 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312  

  หลักการ ข้ันตอน และเทคนิคการแปลแบบลามในงานธุรกิจ แปลแบบลามจาก

ภาษาจีนเปนภาษาไทยและจากภาษาไทยเปนภาษาจีน 

Principles, processes and techniques of interpreting in business works. 

Interpreting from Chinese into Thai and from Thai into Chinese. 
 

 01396461  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการโรงแรม     3(3-0-6) 

     (Chinese for Hotel Business) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานโรงแรม ภาษาจีนท่ีใชติดตอในธุรกิจการโรงแรม ฝกแสดง

บทบาทสมมุติในสถานการณท่ีกําหนด 

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

Practicing role play in the given situations. 

 

 01396462  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการบิน     3(3-0-6) 

     (Chinese for Airline Business) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจการบิน ภาษาจีนท่ีใชติดตอในธุรกิจการบิน ฝกแสดง

บทบาทสมมุติในสถานการณท่ีกําหนด 

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

Practicing role play in the given situations. 

 

 01396463   ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

       (Chinese for Tourism Business) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312 

ความรูท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจการทองเท่ียว ภาษาจีนท่ีใชติดตอในธุรกิจการทองเท่ียว 

ฝกแสดงบทบาทสมมุติในสถานการณท่ีกําหนด 

General knowledge of tourism business. Chinese used in tourism 

business. Practicing role play in the given situations. 
 

 01396464 ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจระหวางประเทศ    3(3-0-6) 

     (Chinese for International Trade) 

     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01396312 

  ภาษาจีนท่ีใชในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ เอกสารท่ีใชในการติดตอเพ่ือการคา

ระหวางประเทศ การนําเขาและการสงออก 
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Chinese for international trade. Documents used in international trade, 

import and export. 

          

01396481  ปญหาพิเศษ       3(3-0-6) 

   (Special Plromblem) 

   การศึกษาคนควาทางภาษาและวัฒธรรมจีนและเรียบเรียงเปนรายงาน 

 Study and raesarch in Chinese language and culture and compile into 

a written report 

 

 01396490 สหกิจศึกษา       6 

   (Cooperative Education) 

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย  ตลอดจน

การจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

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

project including report and presentation. 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (01355) 

01355116  ไวยากรณและโครงสรางภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                           3(3-0-6)  

        (Introduction to English Grammar and Structure) 

  ไวยากรณภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเพ่ือเตรียมพรอมสําหรับโครงสรางภาษาอังกฤษในข้ันท่ี 

สูงข้ึน 

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

         

           01355117   ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

         (Introduction to English Listening and Speaking Skills) 

 การฟงและการพูดหัวขอท่ีหลากหลาย แสดงความคิดเห็นสั้นๆ เนนความคลอง 

ในการพูด และการจับใจความในการฟง  

 Listening and speaking on various topics. Expressing brief opinions and 

           focusing on fluency and listening comprehension. 

                 

           01355118   ทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

         (Introduction to English Reading and Writing Skills) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355116   

การอานและการเขียนหัวขอ  ใจความสําคัญ  และรายละเอียดของเรื่อง การแนะนํา  

รูปแบบประโยคและการเขียนเคาโครง การเขียนยอหนาพ้ืนฐาน 

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

Introducing sentence patterns and writing outlines.  Basic paragraph writing. 

01355211  โครงสรางภาษาอังกฤษ                                3(3-0-6) 

       (English Structure) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355116 

                วิเคราะหประเภททางไวยากรณของคํา และความแตกตางทางโครงสรางของวลีและ

ประโยค   หนาท่ีของสวนประกอบหลักและสวนขยายในโครงสรางประโยค  วิเคราะหโครงสรางวลี

และประโยคภาษาอังกฤษ    

Analyzing grammatical categories of words, and structural differences 

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

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

(Advanced English Structure) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355211 

วิเคราะหรูปและหนาท่ีของสวนประกอบในประโยค และโครงสรางของประโยคพ้ืนฐาน

และประโยคซับซอนชนิดตาง ๆ การนําทฤษฎีวากยสัมพันธมาใชในการวิเคราะหโครงสรางประโยค

ภาษาอังกฤษ 

Analyzing forms and functions of sentence constituents, and the structure 

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

to the analysis of English sentence structure. 
 

01355221   การอานภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 

  (English Reading) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118  

 เทคนิควิธีในการพัฒนาทักษะการอานใหเกิดความเขาใจในระดับยอหนา และความสัมพันธ   

ระหวางใจความหลักและรายละเอียด การขยายวงศัพทและทักษะการเดาคําศัพท การใชพจนานุกรม 

Strategies in developing reading skills for comprehension at paragraph  

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

skills, dictionary skills. 

 

01355231   การเขียนภาษาอังกฤษ                    3(3-0-6) 

(English Writing)  

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118  

                  การเขียนยอหนาท่ีสละสลวย การเตรียมโครงรางสําหรับเรียงความ การเขียน 

บทนํา เนื้อเรื่อง และบทสรุป การเขียนเรียงความขนาดสั้นในรูปแบบและหัวขอท่ีหลากหลาย เนนการ

เสนอความคิดอยางมีเหตุผลและการใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสม 

                           Writing well-organized paragraphs; preparation of outlines for   

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

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

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

         (Integrated English Reading and Writing Skills) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355221 และ 01355231 

  บูรณาการทักษะการอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับกลาง เทคนิคการ 

อานท่ีเหมาะสมกับความเรียงท่ีมีโครงสรางทางวาทศาสตรตางๆกัน การยอความเรียงเรื่องท่ีอานและ

การสังเคราะหขอมูล การเลือกหัวขอการเขียน การเตรียมโครงราง การเขียนเรียงความขนาดสั้นโดย

นําขอมูลท่ีหลากหลายจากการอานมาเขียน 

Integrating reading and writing skills. Reading strategies appropriate to  

  texts of different rhetorical structures. Summarizing and synthesizing information. 

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

compositions based on a variety of reading materials. 

  

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

         (English Listening-Speaking) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355117  

  การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณหลากหลาย  โดยเนนศัพท  สํานวนท่ี   

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

expressions appropriate for each situation including meetings and discussions. 

01355251   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุร                                        3(3-0-6) 

                 (Communicative Business English) 

                 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355118 

                   ทักษะการติดตอสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานท่ีทํางาน โดยเนนการสนทนาทางธุรกิจใน

หัวขอตางๆ การจัดและนัดหมายการประชุม การแบงงาน การสื่อสารขามวัฒนธรรม การอานบทความ

ทางธุรกิจดานตางๆ 

         Communicative English skills in a workplace with an emphasis on 

business conversation on various topics. Organizing a meeting and making 

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

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

                 (Business English Writing) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355118 

                  การเขียนจดหมายโตตอบแบบตางๆ รายงานการประชุม บันทึกขอความ ขาว

ประชาสัมพันธ แผนงานทางธุรกิจ และสรุปบทความทางธุรกิจ 

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

press releases, business plans and summary of business articles. 

 

01355253   ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการโลจิสติกส         3(3-0-6) 

        (English for Logistics Management) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355118  

                 บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอสื่อสารในธุรกิจภาค

บริการขนสงลําเลียงสินคา การสื่อสารระหวางองคกรอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารคลังสินคา

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

business. Effective communication between organizations for inventory and 

warehouse management. 

 

01355254   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารการคาระหวางประเทศ             3(3-0-6) 

        (English for International Trade Communication) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355118  

                 บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจระหวาง

ประเทศ การอานเอกสารและกรอกแบบฟอรมท่ีใชในธุรกรรมสงออกและนําเขาสินคา การเขียนใบสั่ง

สินคา ใบเรียกเก็บเงิน จดหมายตามหนี้การคา การสนทนาซ่ึงหนา การสนทนาทางโทรศัพท การเขียน

โตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือดําเนินธุรกรรมระหวางประเทศและการจัดสงสินคา 

Integrating listening, speaking, reading and writing skills for international 

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

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

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

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

         (English for International Trade Negotiation) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355118 

บูรณาการทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ การตอรองเง่ือนไขทางการคาและ

เจรจาขอตกลงทางธุรกิจระหวางประเทศ ดวยวิธีสนทนาซ่ึงหนา สนทนาทางโทรศัพท การเขียน

โตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การรางขอเสนอและขอตกลงทางการคาระหวางประเทศ  

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

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

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

and agreements.  
 
 

01355256   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวารสารศาสตร                  3(3-0-6) 

(English for Journalism) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01355118  

  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานวารสารศาสตร การเขียนขาว 

บทความ และบทความพิเศษในหนังสือพิมพและนิตยสาร การทําโครงงานดานวารสารศาสตร 

 English language skills required to perform journalism-related tasks: 

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

project in journalism.  

 

01355257   ภาษาอังกฤษเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณา       3(3-0-6) 

(English for Public Relations and Advertising) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :    01355118  

  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานประชาสัมพันธและโฆษณา    การ

เขียนชื่อเรื่อง หัวขอ สโลแกน และวลีในการโฆษณาและเอกสารดานการประชาสัมพันธ    การพัฒนา

กลวิธีในการพูดสื่อสารเพ่ืองานประชาสัมพันธและโฆษณาอยางมีประสิทธิภาพ 

                   English language skills required to perform the tasks related to public   

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

advertisement and public relation materials. Developing effective oral    

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

(English for Television and Radio Communication) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355118  

  ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารทางโทรทัศน       และ

วิทยุ เทคนิคการพูดสื่อสาร การนําเสนอเอกสาร และการประกาศขาว                          

                          English language skills required to perform the tasks related to television  

           and radio communication: oral communication techniques; documentary  

           presentation and news announcement.            
 

 01355259   ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการสํานักงาน       3(3-0-6) 

       (English for Office Management) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355118 

      ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใชในการสื่อสารในสถานการณท่ีเก่ียวของกับการจัดการสํานักงาน 

การมอบหมายและการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป การนําเสนอขอมูลสํานักงานดวยกราฟ

และแผนภูมิ การสนทนาทางโทรศัพทเพ่ือติดตอนัดหมาย และการยกเลิกการนัดหมาย 

      English language skills required for communication in situations related  

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

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

appointments. 
 

          01355261   การแปลจากอังกฤษเปนไทย                           3(3-0-6) 

            (Translation from English into Thai) 

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355211 

   การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในดานไวยากรณ

และความหมาย การตีความภาษาอังกฤษในระดับคํา วลี และประโยค เพ่ือแปลเปนภาษาไทยท่ี

เหมาะสม 

Comparison of grammatical and lexical differences between English  

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

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

                (English for Ground and Flight Attendants) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงานภาคพ้ืนและพนักงานตอนรับบน

เครื่องบิน การอานเอกสารเฉพาะทางท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการบิน การพูดสื่อสารในสถานการณตางๆ 

อยางมีประสิทธิภาพ          

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

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

communication in various situations. 

 

01355273   ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก         3(3-0-6) 

        (English for Tourist Guides) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

ภาษาอังกฤษท่ีใชในงานมัคคุเทศกทางดานศาสนา วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณี 

ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ศิลปะ และวิถีชีวิตไทย 

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

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

 

01355274   ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการโรงแรม          3(3-0-6) 

        (English for Hotel Business) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

 การบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษและเนื้อหาท่ีใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ

อุตสาหกรรมการโรงแรม  

  The integration of English language skills and content required to perform 

the tasks related to hotel industry business.     

 

01355276   ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว                    3(3-0-6) 

         (English for Tourism) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชเพ่ือการสื่อสารในสถานการณท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียว พาหนะในการเดินทาง ท่ีพัก สถานท่ีทองเท่ียว อาหารการกินและการจับจาย เทศกาลและ



466 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

งานตางๆ การจัดทัวร และการวางแผนกําหนดการเดินทาง การพัฒนากลวิธีในการพูดสื่อสาร เพ่ืองาน

ดานการทองเท่ียวอยางมีประสิทธิภาพ 

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. 
 

0135527  *    ภาษาอังกฤษเพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศ              3(3-0-6) 

         (English for International Relations) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชเพ่ือการสื่อสารในเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศและ 

  การใหบริการทางการทูต การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของโลก การดําเนินการและใหขอมูล 

            เก่ียวกับการทําวีซาและกงศุล  

 

English language skills required for communication in international  

            relations and diplomatic services: analysis of current international situations;  

            processing and giving information about visa and consular affairs. 
 

01355281   ระบบภาษาอังกฤษ                  3(3-0-6) 

                            (English Language Systems) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องระบบภาษาอังกฤษ เสียงและระบบเสียง โครงสรางคําและการ

สรางคํา โครงสรางวลีและประโยค และความหมาย 

 Fundamental concepts of the English language system: sounds and 

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

and meaning. 

           01355331  ทักษะรวมทางการอานและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันสูง                 3(3-0-6) 

        (Advanced Integrated English Reading and Writing Skills) 

วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355232  

บูรณาการทักษะการอานและการเขียนในระดับสูง การอานเชิงวิเคราะหและวิจารณ การ

เขียน   เรียงความข้ันสูง โดยเนนการรวบรวมขอมูลอยางเหมาะสม 
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              Integrating reading and writing skills at an advanced level: analytical and 

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

materials. 

 

 

 

01355341  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมนุมชน                           3(3-0-6) 

       (Public Speaking in English) 

       วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355241 

การกลาวคําปราศรัย การโตวาที การอภิปรายกลุมและการพูดเปนภาษาอังกฤษ เพ่ือ

จุดประสงคและเปาหมายตางๆ 

Delivering speeches, holding debates and panel discussions and a variety 

of speeches in English for different purposes. 
 

 

          01355353  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารขามวัฒนธรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  3(3-0-6)  

                          (English for Intercultural Communication in ASEAN Economic 

Community) 

      วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355118 

 การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารขามวัฒนธรรมผานการเรียนภาษาอังกฤษ    ทักษะ

ภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารขามวัฒนธรรมท่ีจําเปน เพ่ือการสื่อสารระหวางประเทศ    ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน  

 Development of intercultural competence through English language 

learning. English language skills and intercultural skills needed for intercultural 

communication in ASEAN Economic Community.  

 

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

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

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355331 

                 ทักษะภาษาอังกฤษซ่ึงใชในการเขียนบทภาพยนตร รายการโทรทัศน และสารคดี         

 การเขียนเรื่องยอ และบทภาพยนตรขนาดสั้น รายการโทรทัศน และสารคดีเปนภาษาอังกฤษ 

English language skills required to write film, television and    

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

films, television shows and documentary. 
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           01355362   การแปลจากไทยเปนอังกฤษ                 3(3-0-6) 

             (Translation from Thai into English) 

         วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355211 

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาษาไทยกับภาษาอังกฤษในดานไวยากรณและความหมาย  

การตีความภาษาไทยในระดับคําวลี และประโยค เพ่ือแปลเปนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสม 

 

                            Comparison of grammatical and lexical differences between Thai  

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

appropriate English. 

 

01355363   การแปลข้ันสูงจากอังกฤษเปนไทย                       3(3-0-6) 

    (Advanced Translation from English into Thai) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 

การแปลจากเอกสารจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยท่ีแสดงใหเห็นแนวคิดตางๆ ในการแปล ไดแก 

การแปลเทียบเทา ระดับการตีความ และความถูกตองในการแปล 

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

equivalence; levels of interpretation; accuracy in translation. 

01355364   การแปลข้ันสูงจากไทยเปนอังกฤษ                           3(3-0-6) 

                            (Advanced Translation from Thai into English) 

                            วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355362 

การแปลจากเอกสารจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษท่ีแสดงใหเห็นแนวคิดตางๆ ในการแปล ไดแก 

การแปลเทียบเทา ระดับการตีความ และความถูกตองในการแปล 

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

translation equivalence; levels of interpretation; accuracy in translation. 

 

     01355365    การแปลดานส่ือสารมวลชน                  3(3-0-6) 

       (Translation in Mass Communication) 

                            วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

                 การแปลเอกสารดานสื่อสารมวลชน โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปลท่ี

เหมาะสม 

  Translation of texts in mass communication with emphasis on precise  

            translation and appropriate style. 

 

            01355366   การแปลดานพาณิชยศาสตร           3(3-0-6) 
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                            (Translation in Commerce) 

                            วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

       การแปลเอกสารดานพาณิชยศาสตร โดยเนนความถูกตองและสํานวนการ 

             แปลท่ีเหมาะสม 

    Translation of texts in commerce with emphasis on precise translation 

             and appropriate style. 

 

            01355367    การแปลดานวิทยาศาสตร                           3(3-0-6)          

                              (Translation in Science) 

                              วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

 การแปลเอกสารดานวิทยาศาสตร โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปลท่ี         

เหมาะสม 

        Translation of texts in science with emphasis on precise translation   

and appropriate style. 

             01355368    การแปลดานนิติศาสตร                         3(3-0-6) 

                               (Translation in Law)  

                               วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

    การแปลเอกสารดานนิติศาสตร โดยเนนความถูกตองและสํานวนการแปลท่ี  

     เหมาะสม 

                  Translation of texts in law with emphasis on precise translation and 

appropriate style. 

 

            01355369    การแปลดานวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 

                              (Translation in Culture) 

                              วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355261 และ 01355362 

การแปลบทความและสารคดีเก่ียวกับวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมและศิลปะ โดยเนน 

             ความถูกตองและสํานวนการแปลท่ีเหมาะสม 

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

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

            01355382   ระบบเสียงในภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6) 

          (English Sound Systems)  

          วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355281 

    แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องระบบเสียงภาษาอังกฤษ การฝกและการพัฒนาทักษะการ  
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ออกเสียงของผูเรียน การนําทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษไปใชในชีวิตประจําวัน 

Fundamental concepts of the sound system of English. Practicing and  

developing students’ English pronunciation skills. Application of English 

pronunciation skills in daily life. 
 

 

 

 

 
 

           01355383   ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมของเจาของภาษา     3(3-0-6) 

                  (English Varieties and Cultures of English Native Speakers) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   01355331 

ประวัติและวิวัฒนาการของภาษาอังกฤษตั้งแตภาษาอังกฤษโบราณจนถึง   

ภาษาอังกฤษสมัยใหมเพ่ือเปนพ้ืนฐานชองความเขาใจภาษาอังกฤษแตละแบบในปจจุบัน การ

วิเคราะหภาษาอังกฤษดานการออกเสียง การสะกดคํา ไวยากรณ และคําศัพทในบริบทของการใช

ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย และ

ภาษาอังกฤษแบบนิวซีแลนด การนําเสนอและการอภิปรายเก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

                            History and the development of the English language, ranging  

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

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

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

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

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

  Australia and New Zealand. 

 

01355390   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา       1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ  ความรู

พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และมนุษย

สัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ 

การเขียนรายงาน 

Principles, concepts and processes of cooperative education.  Related 

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

knowledge and techniques in working. Communication and human relations. 
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Personality development. Quality management system in workplace.  Presentation 

techniques.  Report writing. 
 

01355431   ทักษะรวมทางภาษาอังกฤษข้ันสูง          3(3-0-6) 

 (Advanced Integrated English Language Skills) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355331 

ฝกการใชทักษะ ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง โดยอาศัยการสราง  

สถานการณในสภาพท่ีคลายความเปนจริง การอภิปราย จดรายงานการประชุม คนควาขอมูล ทํา

รายงานปากเปลา และเขียนรายงาน  

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

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

and written report. 

 

 01355432    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ        3(3-0-6) 

        (English for Job Application and Further Studies)  

        วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355331 

        บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและการศึกษาตอ การคนควา 

ขอมูล การกรอกใบสมัคร การเขียนประวัติยอ จดหมายนํา และเรียงความท่ีใชสมัครศึกษาตอโดยเนน

รูปแบบและเนื้อหาท่ีเหมาะสม การเตรียมตัวเพ่ือสัมภาษณงาน และสมัครทุนการศึกษา 

Integrating English language skills for job application and further  

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

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

preparing for a job interview and  a scholarship application. 
             

01355433   การเขียนงานวิจัยภาษาอังกฤษเบ้ืองตน         3(3-0-6)  

         (Introduction to Research Writing in English) 

                           วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  01355331 

การเขียนทางวิชาการเบื้องตนสําหรับเขียนงานวิจัยขนาดเล็กเปนภาษาอังกฤษ การ   

ฝกการจดบันทึก การเรียบเรียงขอความ และการสรุปความ การเขียนหัวเรื่องงานวิจัย 

การระบุท่ีมาของปญหา และการเขียนโครงงานวิจัย 

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

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

the problems, and writing a research proposal.  

  

          01355443     ทักษะการนําเสนอโครงงานเปนภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
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          (Project Presentation Skills in English)  

                   วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01355341 

การกําหนดวัตถุประสงคของการนําเสนอ รูปแบบการนําเสนอ และโครงสรางของ 

การนําเสนอโครงงาน ทักษะการพูดโนมนาว การใชเหตุผล การใชภาษาทาทาง ในการสื่อความหมาย

และการใชสื่อและอุปกรณประกอบการนําเสนอ  

      Setting objectives, format and structure of the project presentation.     

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

in project presentation. 

 

01355490    สหกิจศึกษา                 6 

  (Cooperative Education) 

                การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ตามโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย   

           ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ 

On the job training as a temporary employee according to the  

           assigned project, including report writing and presentation. 

 

01355496   เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษ                                1 - 3 

           (Selected Topics in English)  

                เรื่องเฉพาะทางภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี หัวเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละ 

ภาคการศึกษา 

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

subject to change each semester.  
 

01355498   ปญหาพิเศษ                                                    1 - 3 

                           (Special Problems) 

                   การศึกษาคนควาทางภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

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

compile  into a written report. 
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สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ (02746) 

02746111  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 

 (English Grammar Structure I) 

 ไวยากรณระดับพ้ืนฐานในภาษาอังกฤษ คํานาม คํานําหนานาม สรรพนาม คําคุณศัพท 

โครงสรางกริยา การสรางประโยคบอกเลา การสรางประโยคคําถาม  

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

structures. Declarative sentences. Interogative sentences.  

02746112  โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ 2     3(3-0-6) 

 (English Grammar Structure II) 

 ไวยากรณท่ีมีความซับซอนในบทความภาษาอังกฤษ ชนิดตาง ๆ ของวลี โครงสรางประโยคท่ี

ซับซอน การเชื่อมประโยค การเชื่อมยอหนา สํานวนท่ีใชในงานอุตสาหกรรมบริการ 

 Complicated grammar in English articles. Various types of clauses. 

Complicated sentence structures. Linking sentences. Linking paragraphs. 

Idioms used in service industry. 

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

 (English Listening-Speaking Skills I) 

 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกตองเพ่ือการ

สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

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

effective communication. 

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

 (English Listening-Speaking Skills II) 

 การสนทนาและอภิปรายหัวขอตางๆ ในการทํางาน การฟงเพ่ือจับใจความ การแสดงความคิด

และขอโตแยงอยางมีเหตุผล การนําเสนองานทางวิชาการ 

 Conversation and discussion on topics related to work. Listening 

comprehension. Logical expression of ideas and arguments. Academic 

presentation. 

02746151 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ   3(3-0-6) 

 (Introduction to Hospitality Industry) 

 ประวัติและความหมายของอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ ประเภทตางๆของอุตสาหกรรม

บริการ ทฤษฎีหลักของอุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ หนาท่ีและกระบวนการเบื้องตนในการ

ใหบริการรวมถึงองคประกอบหลักตางๆท่ีสําคัญตออุตสาหกรรมบริการอาคันตุกะ ความ

ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมบริการ  



474 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

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

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

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

service industry. 

02746152 จิตวิทยาแรงจูงใจในอุตสาหกรรมบริการ     3(3-0-6) 

 (Psychology of Motivation in Service Industry) 

 แนวความคิดพ้ืนฐานของความตองการบุคคล จิตวิทยาประยุกตสําหรับความตองการบริการ

ของบุคคล หลักการใหบริการให มีประสิทธิภาพ หลักมนุษยสัมพันธและการสื่อสาร 

พฤติกรรมของผูบริโภคในอุตสาหกรรมบริการ สังคมวิทยา การสื่อสารขามวัฒนธรรม เทคนิค

การจูงใจและการแกไขปญหา 

 Basic concept of personal needs. Applied psychological theories for personal 

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

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

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

problem solutions 

02746211  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

 (English Reading Skills I) 

 การอานเพ่ือความเขาใจ สวนประกอบของยอหนา การจับใจความสําคัญ เทคนิคการอาน

พ้ืนฐาน ประเภทของบทความ และการวิเคราะหความหมาย 

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

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

02746212  ทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

 (English Reading Skills II) 

   การอานเชิงอุปมาอุปไมยเพ่ือความเขาใจ การอานแบบคราวเพ่ือขอมูลเฉพาะ การอนุมาน 

การสรุป การประเมินวัตถุประสงค อคติและน้ําเสียง  

 Reading comprehension of figurative language.  Scanning for specific 

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

tone.   

02746213  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

 (English Writing Skills I) 

 หลักการเขียนในเบื้องตน การเขียนยอหนา การเขียนโครงรางสําหรับบทความ การนําเขาสู

เนื้อเรื่อง เนื้อเรื่อง และการสรุป 

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

Lead-in, body, and conclusion. 
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02746214  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 

 (English Writing Skills II) 

 การระบุใจความสําคัญและกลวิธีการเขียนของผูเขียน การฝกเขียนตามท่ีไดรับมอบหมาย การ

อางอิง การวิเคราะหงานเขียน การใชขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ  

 Identifying main ideas and authorial strategies. Practicing assigned writing. 

Referencing. Writing analysis. Using information from different sources. 

02746221 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว   3(3-0-6) 

 (Professional English for Tourism Industry) 

 คําศัพท บทสนทนา และไวยากรณท่ีใชในในอุตสาหกรรมทองเท่ียว ภาษาอังกฤษท่ีใชในการ

ทองเท่ียวประเภทตาง ๆ  

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

in various types of tourism. 

02746231 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม    3(3-0-6) 

 (Professional English for Hotel Industry) 

 คําศัพท และบทสนทนาท่ีใชในอุตสาหกรรมโรงแรม ภาษาอังกฤษท่ีใชในแผนกตาง ๆ ใน

โรงแรม  

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

departments of hotels. 

02746241 ภาษาอังกฤษวิชาชีพสําหรับธุรกิจสายการบิน    3(3-0-6) 

 (Professional English for Airline Business) 

 คําศัพทเทคนิคและสํานวนท่ีใชในธุรกิจการบินเก่ียวกับผูปฏิบัติงาน การตอนรับผูโดยสาร การ

แกปญหาท่ีนั่งโดยสาร การใหบริการและการดูแลผูโดยสาร 

 Terminologies and expressions in aviation business related to performers. 

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

passengers 

02746251 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว    3(3-0-6) 

 (Introduction to Tourism Industry) 

 ความหมายและคําจํากัดความของการทองเท่ียว ประวัติและประเภทของการทองเท่ียว 

ทรัพยากรการทองเท่ียว มรดกโลกกับการทองเท่ียว 

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

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

 (Introduction to Hotel Industry) 

      ความเปนมาของธุรกิจโรงแรม ระบบการบริหารงานโรงแรม การจัดสายงาน มารยาทของ

พนักงานโรงแรม พระราชบัญญัติโรงแรม และความรับผิดชอบตอผูใชบริการ การพัฒนาธุรกิจ 

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

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

development. 

02746253 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน    3(3-0-6) 

 (Introduction to Aviation Industry) 

 ประวัติความเปนมาของอุตสาหกรรมการบิน บริษัทการบิน ทาอากาศยาน อากาศยาน ระบบ

การสํารองท่ีนั่ง ลักษณะงานบริการบนเครื่องบิน ระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการเขา-ออกระหวาง

ประเทศ แนวโนมอุตสาหกรรมการบิน 

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

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

industry. 

02746254 จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคมในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 

 (Ethics and Corporate Social Responsibility in Service Industry) 

 หลักจริยศาสตรในธุรกิจ และความรับผิดชอบตอสังคม หลักจริยศาสตรประกอบการตัดสินใจ 

หลักจริยศาสตรในอุตสาหกรรมบริการ  

 Principles of ethics in business and corporate social responsibility. Ethics 

principles for making decision. Ethics in service industry. 

02746255 การจัดการโลจิสติกสเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ    3(3-0-6) 

 (Logistics Management for Hospitality) 

 บทบาทของโลจิสติกสและหวงโซอุปทานตอองคกรและระบบเศรษฐกิจ การดําเนินงานดาน 

 โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน กฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

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

Operation of logistics and supply chain. Related law. 

02746321 ภาษาอังกฤษเพ่ือความฉลาดทางวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 

 (English for Cultural Intelligence in Service Industry)  

 แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษในบริบทของวัฒนธรรมตางๆ การ

เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของการใชภาษาตางวัฒนธรรม ท้ังดานวัจนภาษา

และอวัจนภาษาในอุตสาหกรรมบริการ ปจจัยและอุปสรรคท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษาอังกฤษ

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

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

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

affect to language use in conversation. 

 

02746322 ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธในอุตสาหกรรมบริการ  3(3-0-6) 

 (English for Public Relations in Service Industry) 

 ทักษะภาษาอังกฤษท่ีใชปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับงานประชาสัมพันธ การนําเสนอผลงาน การ

ผลิตสื่อ ใบปลิว การเขียนชื่อเรื่อง บทความ หัวขอ สโลแกน และวลี ในการโฆษณาและดาน

เอกสารการประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมการขาย การพูดสื่อสารเพ่ืองานประชาสัมพันธ 

 English language skills required to perform the tasks related to public 

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

and phrases in advertisement and public relation materials for promoting 

sales. Verbal communication for public relations.  

02746323 ภาษาอังกฤษสําหรับงานมัคคุเทศกและผูนํากลุมทองเท่ียว   3(3-0-6) 

 (English for Tour Guide and Tour Leader) 

 คําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับงานมัคคุเทศกและผูนํากลุมทองเท่ียว การ

สนทนาในสถานการณตางๆ การตอนรับ การบอกทิศทาง การใหขอมูลแนะนําสถานท่ี

ทองเท่ียว กําหนดการเดินทางและท่ีพัก ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  

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

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

Giving information about destinations, itineraries and accommodations. Field 

trip required. 

02746324  ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย   3(3-0-6) 

 (English for Geography and History of Thailand) 

 การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายภูมิประเทศของภาคตาง ๆ ในประเทศไทย การบอกเลา

ประวัติศาสตรของสถานท่ีสําคัญและแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย 

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

history of important places or tourist attractions in Thailand. 

02746325  ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะในประเทศไทย      3(3-0-6) 

 (English for Arts in Thailand) 

การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายศิลปะรูปแบบตางๆ สถาปตยกรรม ประติมากรรม และ

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

painting of the important destinations in Thailand. 

 

02746326 ภาษาอังกฤษสําหรับประเพณีและวัฒนธรรมไทย    3(3-0-6) 

 (English for Tradition and Culture of Thailand) 

 การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายประวัติความเปนมา ลักษณะของประเพณีและวัฒนธรรมท่ี

สําคัญของประเทศไทย 

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

the tradition and culture of Thailand. 

02746327 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียวทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 

 (English for Natural Toursim) 

 การใชภาษาอังกฤษในการอธิบายแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ การทองเท่ียวเชิงนิเวศ และ

การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

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

02746328 ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเท่ียวเพ่ือนันทนาการ   3(3-0-6) 

 (English for Recreational Tourism) 

การใชภาษาอังกฤษเพ่ืออธิบายแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมเชิงนันทนาการในสวนสนุก สถาน

บันเทิง การเลนกีฬา และสวนสัตว การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับนักทองเท่ียว 

Using English for describing recreation attraction and recreational activities in 

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

for tourists. 

02746331 ภาษาอังกฤษสําหรับงานบริการสวนหนา    3(3-0-6) 

 (English for Front Office) 

 คําศัพท สํานวนท่ีใชกับงานสวนหนาของโรงแรม การสนทนา การตอนรับ การสํารองหองพัก 

การลงทะเบียนเขาพัก การติดตอทางโทรศัพท การจัดการกับขอตําหนิ การแลกเปลี่ยน

เงินตรา การชําระเงิน การใหบริการดานขอมูลและบริการอ่ืนๆของโรงแรม การอานเอกสาร

งานสวนหนา การกรอกแบบฟอรม การเขียนบันทึกขอความและประกาศ ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

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

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

complaints. Money exchange. Payment. Information service and other 

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

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

 (English for Rooms Division Service) 

ภาษาอังกฤษสําหรับงานหองพักของโรงแรม คําศัพท สํานวน บทสนทนาในการบริการงาน

หองพัก การแกปญหาและการจัดการกับขอตําหนิ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

English for room division department. Vocabulary, expressions and 

conversations in room service. Problem solutions and defect management. 

Field trip required. 

02746333 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานครัว    3(3-0-6) 

 (Technical English for Kitchen Operation) 

 คําศัพทเทคนิคท่ีใชในครัวรอน ครัวเย็น ครัวเบเกอรี่ วลีและประโยคสําหรับการสื่อสารในครัว 

การแกปญหา ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

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

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

required. 

02746334 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการจัดเล้ียงภายในและภายนอก  3(3-0-6) 

 (English for Banquet and Catering Service) 

คําศัพทเทคนิคสําหรับใชในการจัดเลี้ยงภายนอกและภายใน บทบาทของตําแหนงตางๆ ใน

การจัดเลี้ยงภายในและภายนอก วลีและประโยคสําหรับการติดตอและประสานงานกับบุคคล

ท่ีเก่ียวของ การพูดเก่ียวกับการตกแตงสถานท่ีและความบันเทิง การแกไขปญหา 

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

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

coordinating with related people. Talking about decoration and 

entertainment. Problem solutions. 

 

02746335 ภาษาอังกฤษสําหรับบารและการบริการเครื่องดื่ม    3(3-0-6) 

 (English for Bar and Beverage Service) 

คําศัพทและเทคนิคสําหรับการปฏิบัติงานบาร การผลิตและการบริการเครื่องดื่ม วลี ประโยคและ

บทสนทนาสําหรับการบริการเครื่องดื่ม การอานประวัติเครื่องดื่มแตละชนิด ศึกษาดูงานนอก

สถานท่ี 

Vocabulary and techniques for bar operation, production and service of 

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

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

 (English for Conference, Trade Fair, and Exhibition) 

 คําศัพท สํานวน และบทสนทนาท่ีใชในการประสานงานและดําเนินงาน การพูดเพ่ือสื่อสารใน

ธุรกิจการจัดประชุม แสดงสินคา และนิทรรศการ การตอรอง การแสดงความคิดเห็น การเปน

พิธีกร ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 Vocabularies, idioms and conversations used in coordinating and operating. 

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

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

02746341 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบิน     3(3-0-6) 

 (English for Aviation Industry) 

 คําศัพทเทคนิคและสํานวนท่ีใชในอุตสาหกรรมการบินเก่ียวกับบริษัทการบิน ผูปฏิบัติงาน ทา

อากาศยาน การอํานวยการบิน การสื่อสารสําหรับการบริการบนเครื่องบินและภาคพ้ืน การ

จัดการกับสถานการณฉุกเฉิน 

 Terminologies and expressions in aviation industry relating to airlines, 

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

service. Dealing with emergency situations. 

02746342 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการภาคพ้ืน     3(3-0-6) 

 (English for Ground Services) 

คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการตอบขอซักถามของผูโดยสาร การรับจอง การลงทะเบียน

ผูโดยสารและแจงท่ีนั่ง การออกบัตรโดยสารและการชวยผูโดยสารตรวจสอบสัมภาระ การ

แจงขอปฏิบัติตางๆ แกผูโดยสาร การดูแลผูโดยสารและการจัดการกับขอตําหนิ 

Vocabularies and expressions used in answering the passenger enquiries. 

Taking reservations. Checking passengers in and informing seat numbers. 

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

Telling passengers about restrictions. Taking care of passengers and defect 

management. 

02746343 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการบนเครื่องบิน    3(3-0-6) 

 (English for In-flight Services)  

 คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการตอนรับผูโดยสาร การแจงระเบียบปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยบน

เครื่องบินแกผูโดยสาร การใหบริการอาหารและเครื่องดื่ม การขายสินคาปลอดภาษี การปฐม

พยาบาลหรือใหคําแนะนําแกผูโดยสารในสถานการณฉุกเฉิน 

 Vocabularies and expressions for welcoming passengers. Informing passengers 

of the aircraft safety procedures. Serving meals and refreshments. Selling 
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duty-free goods. Giving first aid to passengers or direct them in case of 

emergency. 

02746344 ภาษาอังกฤษสําหรับการสรรหาบุคลากรดานการบิน   3(3-0-6) 

 (English for Airline Personal Recruitment) 

 นโยบายการสรรหาบุคลากรทางการบิน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในการเขียนประวัติยอและ

เอกสารท่ีเก่ียวของ การเตรียมความพรอมสําหรับการสัมภาษณงาน 

 Airline recruitment policies. Vocabularies and expressions for writing 

curriculum vitae and related documents. Preparation for interviews. 

02746345 ภาษาอังกฤษสําหรับการขนสงอากาศยาน     3(3-0-6) 

 (English for Cargo Airline) 

 คําศัพทเทคนิคและสํานวนท่ีใชในกระบวนการขนสงทางอากาศ ผูสงสินคา ตัวแทนรับขนสง

สินคา บริษัทการบิน ตัวแทนผูรับสินคาปลายทาง ผลิตภัณฑและบริการ อัตราคาระวางสินคา 

มาตรการท่ีเก่ียวของกับการขนสงทางอากาศ ความปลอดภัยในการขนสงอากาศยาน 

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

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

airline regulations. Safety in cargo airline. 

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

 (English for Reservation, Ticketing and Customer Service) 

คําศัพทเทคนิคและสํานวนท่ีใชในการสํารองท่ีนั่ง การยืนยันการจอง การเปลี่ยนแปลงการ

จองและการยกเลิกการจองในโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ขอมูลผูโดยสาร การบริการลูกคา 

การใหบริการทางโทรศัพท ตารางเวลา กฎขอบังคับ  

Terminologies and expressions used in reservations, flight confirmation, 

changing reservation and cancelling reservation in various computer programs. 

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

Regulations. 

02746451  พฤติกรรมองคการและการจัดการประสิทธิภาพในการทํางาน  3(3-0-6) 

 (Organization Behaviors and Working Proficiency Management) 

แนวคิด ทฤษฎี การออกแบบและการพัฒนาองคการและการพัฒนาตนเอง การวิเคราะห

พฤติกรรมบุคคลและพฤติกรรมองคการ  เปาประสงคของชีวิตและการทํางาน การสื่อสารใน

องคการ ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน การสรางความเชื่อม่ัน ประสิทธิภาพในการทํางาน 

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. 
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02746390 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา     1(1-0-2) 

 (Cooperative Education Preparation) 

เตรียมความพรอมนิสิตสําหรับการออกฝกงานดานอุตสาหกรรมบริการ ลักษณะ โอกาส 

บทบาท หนาท่ี ความรบัผิดชอบและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ 

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

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

 

02746490 สหกิจศึกษา        6(- -) 

 (Cooperative Education) 

 ปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการเปนเวลา

หนึ่งภาคการศึกษา นําเสนอผลการปฏิบัติงาน   

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

Performance presentation. 

02746498 ปญหาพิเศษ        3(3-0-6) 

 (Special problems) 

การศึกษาคนควาทางภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการระดับปริญญาตรีและเรียบเรียง

เขียนเปนรายงาน  

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

level and compile into a written report. 
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คําอธิบายรายวิชา 
ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

 
 

1.กลุมสาระอยูดีมีสุข  

011751XX  กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

01421201 รังสี ชีวิต และส่ิงแวดลอม (Radiation Life And Environment)      3(3-0-6) 

 รังสีในชีวิตประจําวัน ผลทางชีววิทยาของรังสีชนิดตางๆ ท่ีมนุษยไดรับในแตละวัน ผลกระทบของ

คลื่นโทรศัพทมือถือ รังสิในสิ่งแวดลอม การกําหนดปริมาณรังสีท่ียอมใหมนุษยรับได พลังงานและมนุษย การใช

พลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานนิสเคลียรสําหรับภูมิภาคอาเซียนและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม บทเรียน

จากอุบัติเหตุทางนิวเคลียรและรังสี การใชประโยชนจากพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ 

  

01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม (Psychology for Modern Life)  3(3-0-6  

การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพท่ีดี การเขาใจและควบคุมอารมณ การฝกสมอง การหา

กลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียน การเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง การปรับตัวสูสังคมสมัยใหม การ

รักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม และการเปนพลเมืองดีในโลกสมัยใหม 

 

01999011  อาหารเพ่ือมนุษยชาติ  (Food for Mankind)                              3(3-0-6)                                                        

             ความสัมพันธของการผลิตอาหารกับความตองการอาหารของประชากร ชนิดและแหลงอาหาร 

ระบบการผลิตอาหารและการสูญเสียระหวางการผลิต พฤติกรรมการบริโภคและความสําคัญของการบริโภคตอ

การเจริญเติบโตของรางกาย  หลักการแปรรูปและเก็บรักษาอาหาร  บทบาทขององคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวกับการ

จัดการเรื่องอาหารของมนุษยชาติ   

 

01999012  สุขภาพเพ่ือชีวิต  (Health for Life)                                      3(3-0-6)                                                     

             กลไกการกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย  บทบาททางเพศ  การดูแลสงเสริมสุขภาพกายและ

สุขภาพจิต  การปองกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยตางๆ  สุขภาพผูบริโภค  สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  ปจจัยทาง

ครอบครัวท่ีสงผลตอสุขภาพ  ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีการศึกษานอกสถานท่ี        

 

01999033  ศิลปะการดําเนินชีวิต  (Arts of Living)                                 3(3-0-6)                                                        

                การคิดอยางมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ความเขาใจชีวิต ครอบครัวกับศิลปะ     

การดําเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ศิลปะการทํางาน และศิลปะการสื่อสาร  
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01999213 ส่ิงแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต (Environment, Technology and Life)   3(3-0-6)                                                          

               ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและคุณภาพชีวิต การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมโดยการศึกษา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรม กฎหมายและเศรษฐศาสตร กรณีศึกษา

และมีการศึกษานอกสถานท่ี   

 

02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตท่ีดี (Agriculture and Quality of Life)      3(3-0-6)                                                     

             ความสําคัญของภาคการเกษตรกับการดํารงชีวิตของมนุษย การผลิตทางการเกษตรอยางยั่งยืน 

สุขภาวะทางกายและใจ การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอยางปลอดภัย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 

การสรางโอกาส และเพ่ิมรายไดจากการเกษตร   

  

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

              หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแตงกาย การปรากฏตัวและการแสดงอิริยาบถ ใหเหมาะสม 

หลักและศิลปะการสรางมนุษยสัมพันธ และการพูดในท่ีสาธารณะ การใชอวัจนภาษา มารยาทสังคมและการ

สมาคม  

 

02724011 พืชเพ่ือชีวิตท่ีดีกวา  (Plants for Better Life)  3(3-0-6)                                                                                

              ชีววิทยาเบื้องตนของพืช วิทยาศาสตรและโภชนาการในพืชอาหาร พืชอาหารเพ่ือการเสริมสราง

สุขภาพ พืชเพ่ือการบําบัดและเสริมสรางคุณภาพชีวิต การจัดการพืชดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพเพีย 

          

02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการดํารงชีวิต (Sufficiency Economy for Living)  3(3-0-6) 

 แนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต

ในระดับบุคคล ครอบครัว องคกรและสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน แนวคิด 

หลักศาสนาในการดําเนินชีวิตของชุมชน อัตลักษณของชุมชนในแตละทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ินกับการ

ประกอบอาชีพ การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน กรณีศึกษาและการศึกษานอกสถานท่ี 

 

02999045 การเพ่ิมคุณคาชีวิตดวยวิถีชุมชนชนบท      3(3-0-6) 

               (Enhancement of Living Value Through Rural Community Path)  

                การสรางความรูใหมผานกระบวนการเรียนรูวิถีชีวิตจากผูนําและชุมชนชนบท การวิเคราะหตนเอง 

เพ่ือการวางแผนและสรางเปาหมายชีวิต นําเสนอและสรุป บทเรียนในการพัฒนาคุณคาชีวิตดวยวิถีชุมชน

ชนบท  

                 

 

 

 



487 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  
 

01999041 เศรษฐศาสตรเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดี (Economics for Better Living)    3(3-0-6)                                                        

             ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกับการดําเนินชีวิตท่ีดี บทบาทและ        

การดําเนินชีวิตของมนษุยในสังคม เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม การเรียนรูการเปนผูประกอบการ 

การจดัการองคประกอบทางเศรษฐกิจ  และรูปแบบและประเด็นสําคัญในทางเศรษฐศาสตรและการจัดการ   

 

02714101 การคิดเชิงวิพากษและสรางสรรค(Critical and Creative Thinking)   3(3-0-6)     

               กระบวนการคิด กรอบและรูปแบบการคิด การคิดเชิงเหตุผล วิธีการคิดวิเคราะห-วิพากษ การประ

ยุกตใชกับการวิเคราะหปญหาทางความคิดแบบตางๆและการสรางสรรคงานในอาชีพของบุคคลใน ปจจุบัน  
 

 

02717011 ตนและการพัฒนาตน (Self and Self Development)  3(3-0-6)                                                                                  

             ทฤษฎีความเปนตัวตน ปฏิสัมพันธทางสังคม การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ทางสังคม บทบาททางสังคมและสถานภาพของตนเองและผูอ่ืน มนุษยสัมพันธ จริยธรรม การทํางานเปนทีม 

การจัดการความขัดแยง และการพัฒนาตน  

 

02721121 การจัดการเพ่ือการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน    3(3–0–6) 

 (Management for Social Sustainable Development)                                     

               ความสัมพันธระหวางธุรกิจและสังคม ความรับผิดชอบขององคกรตอสังคมกับความยั่งยืน แนวคิด

และกระบวนการของการจัดการองคกรเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม บทบาทของผูนํา 

การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนขององคกรและสังคม  

               
 

3.กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร 

       3.1 วิชาภาษาไทย 
 

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

                การฟง การอานอยางมีประสิทธิภาพ การพูดแนะนําตัว การพูดเสนอผลงาน การเขียนสรุปสาระ 

สําคัญ และการเขียนรายงาน วิชาการ 

                 

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

                การเขียนยอหนา ตอบคําถาม เรียงความ หนังสือราชการ จดหมายธุรกิจ และรายงานการประชุม 

            

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร  (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)                                                                      

                ภาษาไทยในการสื่อสาร  ความคิดกับการใชภาษา  ภาษากับสังคม และการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
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02701011  การใชภาษาไทยเพ่ือธุรกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      3(3-0-6) 

  (Thai Usage for Business, Science and Technology)   

                 การใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตรกับการใช ภาษาไทย การฝก

การอานและการฟงโดยเนนการเก็บใจความสําคัญ ฝกอานเชิง วิเคราะหงานเขียนทางธุรกิจวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีรูปแบบและวิธีการเขียน รายงานทางวิชาการและรายงานทางธุรกิจ 

                     

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

               ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับวัฒนธรรม มติทางวัฒนธรรม ปจจัยทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพล

ตอการสื่อสาร การสื่อสารดวยอวัจนภาษา การสื่อสารท่ีเหมาะสมกับกลุมสังคม  
             

 

 

          3.2 วิชาภาษาตางประเทศ 

  1) วิชาภาษาอังกฤษ 

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

       พ้ืนฐาน   :  กําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

                 โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกัน    

ท้ัง 4 ทักษะ เนนความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง 

 

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

                 พ้ืนฐาน  :  01355111 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

                 โครงสรางท่ีสําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันท้ัง 4 ทักษะ เนน

ความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการติดตอสื่อความหมายไดโดยถูกตองในระดับท่ีมีความยากข้ึน 

  

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

พ้ืนฐาน   :  01355112 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

      การฝกทักษะการสื่อสาร ดานการอาน เขียน ฟง และพูด ในบริบททางวิชาการ การอภิปราย และ

การ นําเสนอประเด็นจากบทคัดสรร 
 

01355201 การอานภาษาอังกฤษเบ้ืองตน      3(3-0-6) 

               (Fundamental English Reading)  

               พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การอานในใจใหสามารถเขาใจโดยตรงจากภาษาอังกฤษ โดยไมตองอาศัยการคิดหรือพูดแปลเปน

ภาษาไทย  ศิลปะการอานออกเสียง และเทคนิคการขยายวงศัพทใหกวางขวางข้ึน 
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01355202  การเขียนภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                  3 (3-0-6) 

     (Fundamental English Writing) 

               พ้ืนฐาน   : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

               การเขียนจากตัวอยางท่ีดี โดยใชโครงสรางประโยคและคําศัพทท่ีเหมาะสม 

           

01355203  โครงสรางภาษาอังกฤษเบ้ืองตน                                       3(3-0-6) 

     (Fundamental English Structure) 

                พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

วิเคราะหโครงสรางของภาษาเขียนจากบทความหรือเรื่องท่ีตัดตอนมาซ่ึงมีความยากงายของ

ภาษาอยูในระดับปานกลางใหเห็นและเขาใจความสัมพันธขององคประกอบภายในประโยคและระหวางประโยค

เพ่ือเปนฐานในการอาน การเขียน และการแปล 

 

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

(Fundamental English Listening-Speaking)  

พ้ืนฐาน  : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การฝกทักษะฟง -พูด โดยใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบในหัวขอตางๆ  โดยมุงเนนใหผูเรียนฝก

ทักษะภาษาอังกฤษ 

 

01355205   การอานภาษาอังกฤษดานส่ือสารมวลชน                        3(3-0-6)           

                (Reading for Mass Communication in English) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การอานสิ่งตีพิมพภาษาอังกฤษดานสื่อสารมวลชน  ขาว โฆษณา  บทความหนังสือพิมพและ

นิตยสาร  ขาวจากโทรพิมพ และการพิสูจนอักษร โดยเนนวิธีอานเพ่ือจับใจความสําคัญ  สํานวนและลีลาการ

เสนอขาวและบทความ 
 

01355206   อังกฤษวิชาการ                         3(3-0-6) 

                (Technical English) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝกฝนทักษะการอานเพ่ือใหนิสิตไดคุนเคยกับศัพทในตําราเรียน วารสาร  และสิ่งตีพิมพอ่ืน ๆ 

เก่ียวกับวิชาการตาง ๆ 
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01355207  การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ             3(3-0-6) 

               (English Correspondence)   

                พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การเขียนจดหมายประเภทตาง ๆ เนนในเรื่องแบบฟอรม ศัพท สํานวน ศิลปะการเขียนจดหมาย

สมัครงานและวิธีการทําประวัติสวนตัว  

 

01355208   ภาษาอังกฤษจากเพลง                                     3(3-0-6) 

      (English through Songs) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝกทักษะการฟงและการพูด โดยใชเพลงภาษาอังกฤษเปนสื่อชวยในการถายทอดความหมาย การ

นําศัพทและสํานวนจากบทเพลงไปใชในชีวิตประจําวัน  การออกเสียงไดอยางถูกตองและชัดเจน การเนน

จังหวะใหเหมาะสมกับลีลาและทวงทาในการพูด เพ่ือใหสามารถสื่อความคิดและความหมายไดถูกตอง 

 

01355209   ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ   3(3-0-6) 

                (Communicative English for Careers) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

 ศัพท สํานวนท่ีใชในงานอาชีพโดยท่ัวไป บันทึกขอความ โฆษณา โทรเลข ตารางเวลา  

แบบฟอรมเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

        

01355302   การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ                       3(3-0-6)      

(Report Writing in English) 

                 พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

การเขียนรายงานท่ีเปนทางการ การหาและการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ  การเรียบเรียง

ขอมูล  และการเขียนรายงาน 
 

01355303  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน                      3(3-0-6) 

               (English for Employment) 

                พ้ืนฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัยเฉพาะคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

ฝกฟง พูดและเขียนภาษาท่ีใชในการสมัครงานอาชีพตาง ๆ เทคนิคการพูดโตตอบในการสอบ

สัมภาษณและการเขียนใบสมัครงาน 

 

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

               โครงสรางและการฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตน เพือใชในการติดตอ

สื่อความหมายไดอยางม่ีประสิทธิผลและเหมาะสม 
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03754112  ภาษาอังกฤษ II (Foundation English II)     3(3-0-6) 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754111 

โครงสรางและพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ีมความยากและ

ซับซอนปานกลางเพ่ือใชในการีติดตอสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม 
         

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

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754112 

         โครงสรางและพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับท่ีมความยากและ

ซับซอนมากยิ่งข้ึนเพ่ือใชในการีติดตอสื่อความหมายไดอยางมีประสิทธิผลและเหมาะสม 
          

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

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

          ศัพทและสานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพ บันทึกขอความ ประกาศ ตารางเวลา โทรสาร

และเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของรวมถึงการฟงและพูดบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการทางาน 

 

03754321 การส่ือสารดวยวาจา (Speech Communication) 3(3-0-6) 

                การเตรียมการพูด เทคนิคการพูด หลักการฟงท่ีถูกตอง การดําเนินการประชุม การอภิปรายกลุม 

การสัมภาษณ ปาฐกถาและโตวาที 

 

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

 การใชทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนรวมกันเพ่ือการติดตอและโตตอบ การใชศัพทและ

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

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

 การอานและการวิเคราะหขอมูลจากบทความ รายงาน ขาว โฆษณา และเอกสารเพ่ือจุดประสงค

เชิงธุรกิจ 
   

03754362      ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในธุรกิจระดับโลก                      3(3-0-6) 

          (English for Golbal Business Communication) 

การพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อท่ีหลากหลายท้ังในและนอกชั้นเรียน การ

เพ่ิมความเขมขนของทักษะทางภาษาท่ีจําเปนในการจัดการเชิงธุรกิจ การใชสื่อเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
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2) วิชาภาษาฝรั่งเศส 

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

 หลักไวยากรณเบื้องตน ฟง พูด อาน และเขียนประโยคพ้ืนฐาน ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

  

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356101 

 หลักไวยากรณ เบื้องตน ฟง พูด อาน และเขียนประโยคพ้ืนฐานในระดับ ท่ีสูงข้ึน ศัพท                      

และสํานวนในชีวิตประจําวันเพ่ือการสื่อสาร 

  

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356102 

 หลักไวยากรณระดับกลาง ฟง พูด อานและเขียนในระดับท่ีสูงข้ึน สนทนาโตตอบในชีวิต ประจําวัน 

 . 

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356103 

      หลักไวยากรณระดับกลางท่ีสูงข้ึน สนทนาโตตอบเรื่องท่ัวไป อานเรื่องสั้นๆเพ่ือเขาใจเนื้อหา                

และโครงสรางของประโยค 

        

 

3) วิชาภาษาญ่ีปุน 

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

      อักษรฮิระงะนะคะตะคะนะและคันจิหลักไวยากรณเบื้องตนฟงพูดอานและเขียนประโยค      

ข้ันพ้ืนฐานศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

      

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

 พ้ืนฐาน : 01358101 

 หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึนฟงพูดอานและเขียนศัพทและสํานวนใน

ชีวิตประจําวันศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 

  

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

 พ้ืนฐาน : 01358102 

 หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึนสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน     

เขียนขอความสั้น ๆ ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 
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01358104  ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน IV (Elementary Japanese IV)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01358103 

 หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึนอานเรื่องสั้นๆเพ่ือใหเขาใจเนื้อหาและ

โครงสรางของประโยคสนทนาโตตอบเรื่องท่ัวไปศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 
  

 

4) วิชาภาษาจีน 

 

01362101 ภาษาจีน I 3(3-0) 

 (Chinese I)  

 ระบบพินอิน หลักการเขียนตัวอักษรจีน โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน การฟง 

การพูด การอานและการเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

  

01362102 ภาษาจีน II 3(3-0) 

 (Chinese II)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01 101362   

 หลักไวยากรณและรูปประโยคข้ันพ้ืนฐานในระดับท่ีสูงข้ึน การฟง การพูด การอานและ

การเขียน ศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน  

  

01362201 ภาษาจีน III 3(3-0) 

 (Chinese III)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01 102362   

 หลัก ไวยากรณ และรูปประโยค ข้ัน พ้ืนฐาน ท่ี ซับซอน  การสนทนาโตตอบใน

ชีวิตประจําวัน 

  

01362202 ภาษาจีน IV 3(3-0) 

 (Chinese IV)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01 201362   

 หลักไวยากรณและรูปประโยคซับซอน การสนทนาโตตอบเรื่องท่ัวไป 

  

01362301 ภาษาจีน V 3(3-0) 

 (Chinese V)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 01 202362   

 หลักไวยากรณและรูปประโยคซับซอนในระดับท่ีสูงข้ึน การอานงานเขียนขนาดสั้นเพ่ือ
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ทําความเขาใจเนื้อหาและโครงสรางของประโยค การสนทนาโตตอบเรื่องท่ัวไป 
 

5) วิชาภาษาพมา 

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

 ระบบเสียงภาษาพมา  เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาพมากับภาษาไทย  การอานและการเขียน

ตัวอักษรภาษาพมา ไวยากรณพมา  ทักษะการฟง พูด อาน เขียนข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน    

400 คํา 

   

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01367311 

 ระดับภาษา ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนคําศัพทภาษาพมาใหม 600 คํา บทสนทนาใน

ชีวิตประจําวัน 

  

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01367312 

 ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนคําศัพทภาษาพมา 1,200 คํา  การเลาเรื่อง  การแสดงทรรศนะ 

  
 

6) วิชาภาษาเกาหลี 

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

 อักษรเกาหลี ระบบเสียงภาษาเกาหลี  โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน  ทักษะการฟง               

พูด อาน เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
  

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395101 

 โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน

คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 
 

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395102 

 โครงสรางและหลักไวยากรณพ้ืนฐาน  คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้น ๆ 

   

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395103 



495 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 โครงสรางและหลักไวยากรณระดับสูงข้ึน อานเรื่องสั้น ๆ เพ่ือใหเขาใจเนื้อหา  สํานวนและ

โครงสรางของประโยค สนทนาโตตอบเรื่องท่ัว ๆ ไป 

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395104 

 หลักการอาน การอานบทคัดสรรภาษาเกาหลีท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน เพ่ือจับใจความสําคัญ 

และพูดรายงาน 

   

01395106 การฟง-พูดภาษาเกาหลี (Korean Listening and Speaking)  3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01395105 

 ทักษะการฟงและพูดภาษาเกาหลี เนนการใชศัพท สํานวน และประโยคในชีวิตประจําวัน 

  

 

7) วิชาภาษาเวียดนาม 

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

 อักษรเวียดนาม ระบบเสียงภาษาเวียดนาม  โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน  ทักษะการฟง 

พูด อาน เขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน คําศัพทและสํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน  

  

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399101 

 โครงสรางและหลักไวยากรณเบื้องตน ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนประโยคข้ันพ้ืนฐาน 

คําศัพทและสํานวนในชีวิตประจําวัน 

  

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399102 

 โครงสรางและหลักไวยากรณพ้ืนฐาน  คําศัพทและสํานวนในสถานการณเพ่ือการติดตอสื่อสาร 

สนทนาโตตอบในชีวิตประจําวัน เขียนขอความสั้น ๆ 

   

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399103 

 โครงสรางและหลักไวยากรณระดับสูงข้ึน อานเรื่องสั้น ๆ เพ่ือใหเขาใจเนื้อหา  สํานวนและ

โครงสรางของประโยค สนทนาโตตอบเรื่องท่ัว ๆ ไป 
 

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399104 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 หลักการอาน การอานบทคัดสรรภาษาเวียดนามท่ีเก่ียวกับชีวิตประจําวัน เพ่ือจับใจความสําคัญ 

และพูดรายงาน 

   

01399106 การฟง-พูดภาษาเวียดนาม (Vietnamese Listening and Speaking) 3(3-0) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01399105 

 ทักษะการฟงและพูดภาษาเวียดนาม เนนการใชศัพท สํานวน และประโยคในชีวิตประจําวัน 
  

 

          3.3 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร 

01371111 ส่ือสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู (Information for Learning)                      1(1-0-2)                                                      

                แนวคิดและประเภทสื่อสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ กลยุทธการสืบคน การเขาถึงและการใช

สารสนเทศ การเขียนอางอิง           

               (อนุมัติการปรับปรุงเม่ือวันท่ี 6 ส.ค. 2555 เดิมชื่อ การใชทรัพยากรหองสมุด)  

 

01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหมในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

 (New Age Information Management in Everyday Life)                                 

            แนวคิดและแนวโนมเก่ียวกับขอมูลและสารสนเทศยุคใหม กระบวนการจัดการสารสนเทศ การ

ประยุกตสารสนเทศท่ีมีประโยชนกับชีวิตและสังคม ความปลอดภัย การใชสารสนเทศตามกฎหมายและ

จริยธรรม  
      

02729102 การประยุกตคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 

 (Computer Application in Everyday Life)                                                 

               หลักมูลทางคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร ขอมูลและระบบสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศในสํานักงาน การสื่อสารขอมูล อินเทอรเน็ต การประยุกตคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน  

               

03752111 ทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการคนควา    1(1-0-2) 

 (Information Resources for Research)                                                        

                ความสําคัญสารสนเทศและแหลงสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหองสมุด การเลือก 

และการเขียนรายงาน  

              
 

4.กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
 

01350101  วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน (Ways of Life and Culture in ASEAN)   3(3-0-6) 

 วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน การเรียนรูประสบการณชีวิต 

และการทํางานในอาเซียนทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   

 

 

01387104  ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน   3(3-0-6) 

 (Philosophy and Religion   in Asean Countries)                                

               ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน อิทธิพลท่ีมีตอวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 

และวิถีชีวิตของแตละประเทศความเหมือน  ความแตกตาง และการผสมผสานกันของปรัชญาและศาสนา   

กระแสโลกาภิวัตนตอปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน  

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจําวัน (World Politics in Daily Life)  3(3-0-6) 

จุดเริ่มตนและวิวัฒนาการของการศึกษาความสัมพันธระหวางประเทศ เหตุการณท่ีสําคัญตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบันในการเมืองโลก ผลกระทบของการเมืองโลกในชีวิตประจําวัน 

 

01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย  3(3-0-6) 

 (Contemporary Thai Society and Culture) 

แนวความคิด รูปแบบ และความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมไทยรวมสมัย การสังเกต 

การศึกษา และการวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมรวมสมัย ความเขาใจตอพลวัตและการปรับตัวทางสังคม

และวัฒนธรรม แนวโนมของความสัมพันธทางสังคมและวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน  
 

01999031   มรดกอารยธรรมโลก  (The Heritage of World Civilizations)           3(3-0-6)                                                       

                มรดกโลกตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยปจจุบัน ในดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง ภูมิปญญาความรู ความเชื่อทางศาสนา ภาษา ศิลป วรรณคดี และการสื่อสาร ความเขาใจในคุณคา

และผลงานสรางสรรคของมนุษยชาติ  

                 

01999032  ไทยศึกษา  (Thai Studies)                                                          3(3-0-6)                                            

               ประวัติศาสตร ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิลปะ ภูมิปญญาทองถ่ิน และวิถีชีวิตของคนไทย  อดีต 

ปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต  

                   

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

                ประวัติ เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศาสตรแหง แผนดินเพ่ือความ

กินดีอยูดีของชาติ การเรียนรูคนตนแบบ การสํานึกในความเปน พลเมืองไทยพลเมืองโลก การเสริมสรางและ

พัฒนาทักษะในการเรียนรูและการทํางาน สูเปาหมายภายใตบริบทความสํานึกดี มุงม่ัน สรางสรรค สามัคคี                 

 

01999141 มนุษยกับสังคม  (Man and Society)   3(3-0-6)                                                                                            
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

             พ้ืนฐานของมนุษยโดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถ่ินฐาน ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม

ดานวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย  ภูมิหลัง

สังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาสังคม และแนวทางแกไข  

                 

02999042 การพัฒนานิสิต (Students Development)   3(2-3-6)                                                                                         

              เอกลักษณและวัฒนธรรมของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การเขาใจในชีวิตและ

การทํางาน การพัฒนานิสิตสูการเปนผูนําและผูตาม จริยธรรมในการทํางาน การเตรียมความพรอมในการ

ทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน ทักษะในการติดตอสื่อสาร การ

วางแผนการทํางาน กระบวนการการบริหาร การจัดทําโครงการ การนําเสนอและประเมินผลโครงการ  

               

02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัย  1(1-0-2)   

 (Life Skills For Undergraduate Student)                                                     

            เอกลักษณ   เจตลักษณนิสิต  การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

กระบวนการเรียนรูของนิสิต องคประกอบการเรียนรูทางสังคม  จิตตปญญาศึกษาเพ่ือการพัฒนาความเปน

มนุษยสําหรับสังคมคุณภาพ  จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน  

 

02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน (The Thai in ASEAN Dynamics) 3(3-0-6) 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) บริบทของกลุม

ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงและ ผลกระทบดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครอง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

การเตรียม ความพรอมของประเทศไทยสูประชาคมอาเซียน สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย กับการเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน  

  

03751112 สังคมและการเมือง  (Social and Politics)  3(3-0-6)                                                                                       

              แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม กําเนิดสังคมและรัฐ โครงสรางและ

องคประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุมทางสังคมและระบบทางการเมือง อุดมการณและลัทธิ

การเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการ การมีสวนรวมทางการเมืองพัฒนาการทางการเมือง การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง และการบริหารประเทศในสมัยใหม  
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5.กลุมสาระสุนทรียศาสตร  

 

01376101 วรรณกรรมกับชีวิต  (Literature and Life)                                  3(3-0-6)                                              

             อานวรรณกรรมเชิงวิเคราะห เพ่ือใหเขาใจความหมายและเห็นคุณคาตอชีวิต โดยศึกษาจาก

วรรณกรรมไทยและสากล   

     

02727102 พืชและมนุษย  (Plants and Man)  3(3-0-6)                                                                                

                บทบาท คุณคา และศิลปะการใชพืชในการดําเนินชีวิตของมนุษยในวัฒนธรรมท่ีแตกตาง พืช

อาหาร วรรณกรรมและทัศนศิลป โบราณคดีของจุดกําเนิดการเพาะปลูกแนวโนมการใชประโยชนจากพืชใน

อนาคต กรณีศึกษา 

          

01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต  (Music Culture in Life)                  3(3-0-6)                                                               

             การสงเสริมจินตนาการเพ่ือสุนทรียและการสรางสรรค ความสัมพันธระหวางดนตรี สังคม 

วัฒนธรรม และศิลปะแขนงอ่ืน  

               

02708102 วรรณกรรมกับวิทยาศาสตร  (Literature and Science)               3(3-0-6)                                                                

              ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับวิทยาศาสตร ประวัติและวิวัฒนาการของวรรณกรรม

วิทยาศาสตร แนวคิดและกลวิธีการนําเสนออิทธิพลของแนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตรตอวรรณกรรม 

การอานและตีความวรรณกรรมวิทยาศาสตร  

                 
 

02714102   ปรัชญาในภาพยนตร  (Philosophy in Film)     3(3-0-6) 

    กระบวนการคิด  กิจกรรมทางปรัชญา คําอธิบายและความเปนเหตุผล แนวความคิดทางปรัชญาใน

ภาพยนตร และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

     

03751111 มนุษยกับส่ิงแวดลอม  (Man and Environment)   3(3-0-6)                                                                                  

               แนวคิดทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม หลักการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วิธีการปรับตัวและการใชประโยชน จากสิ่งแวดลอมเพ่ือ

การดํารงชีวิตของมนุษย ผลกระทบของกิจกรรมมนุษยท่ีมีตอสิ่งแวดลอม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาและ

สถานการณสิ่งแวดลอมในปจจุบัน มลพิษสิ่งแวดลอม รวมท้ังนโยบายการควบคุม การปองกันและการแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม  
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คําอธิบายรายวิชา 

วิชาบริการ 
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503 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาเศรษฐศาสตร  (01101,01105,03753) 
 

01101101 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน (Introduction to Economics)   3(3-0-6) 

 ความรูเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะเรื่องความหมายและขอบเขต

ของวิชาเศรษฐศาสตร ปญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และกลไกการทํางานของระบบราคา 

พฤติกรรมของผูบริโภค ตนทุน รายได และดุลยภาพของผูผลิต รายไดประชาชาติ การคลัง การเงินและระบบ

ธนาคาร การคาและการเงินระหวางประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจและการแกไข การพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย 
 

01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I (Microeconomics I)     3(3-0-6) 

 ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาท่ีของระบบ

เศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การใชอุปสงคและอุปทานในการ

ปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและตนทุนการผลิต ตนทุนในระยะสั้นและ

ระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซ่ึงเก่ียวของกับความกาวหนาและมลพิษ การกําหนด

ราคาผลผลิตในตลาดตางๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได การกําหนดคาจาง ดอกเบี้ย และ

ผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน 
 

01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I (Macroeconomics I)    3(3-0-6) 

 วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดรายไดประชาติ การเปลี่ยนแปลงรายได

ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวข้ึนลงในรายไดประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการ

คลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะหเงินตราและการวิเคราะหรายได การคาและการเงิน

ระหวางประเทศ การวางงานและเงินเฟอ ความจําเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 
 

01105401 เศรษฐศาสตรครอบครัว (Economics of Household Finance)  3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01108101 

 ภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบันท่ีมีตอมาตรฐานการครองชีพและสวัสดิการของครอบครัว 

สัมพันธภาพของรายได รายจาย และมาตรฐานความเปนอยู ความรูท่ัวไปในเรื่องการออม การลงทุน การภาษี

อากร การทําพินัยกรรม และการรับมรดก 
 

03753111 เศรษฐศาสตรจุลภาค                   3(3-0-6)  

  (Microeconomics) 

ทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน คาความยืดหยุน พฤติกรรมผูบริโภค การตัดสินใจภายใตความไม

แนนอน การผลิตและตนทุน กําไรสูงสุด ตลาดแขงขันอยางสมบูรณและตลาดผูกขาด การกําหนดราคาดุลย

ภาพ และประสทิธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
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03753112  เศรษฐศาสตรมหภาค                 3(3-0-6)  

  (Macroeconomics)   

รายไดประชาชาติ เงิน ดอกเบี้ย รายได และรายจาย นโยบายการเงินและการคลัง 

ความสัมพันธระหวางประเทศ อุปสงครวม อุปทานรวม ดุลยภาพ ผลิตภัณฑ และการเติบโต การบริโภคและ

การออม การลงทุน เงินตราในระบบเศรษฐกิจ เงินเฟอ เงินฝด การวางงาน ดุลบัญชีเดินสะพัด การกอหนี้

ตางประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร  (01119) 

01119111 เศรษฐศาสตรเกษตรเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

 (Introduction to Agricultural Economics) 

    พ้ืนฐาน :  01108101 

 สิ่ งเร งและสิ่ งจํา เป น ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศกําลั งพัฒนา บทบาทของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร ทุน และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสราง

ทางเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย การผลิตทางเกษตร การบริโภคผลผลิตอาหาร อุปสงคและอุปทาน

และราคาผลผลิตเกษตร สหกรณการเกษตรในประเทศไทย สินเชื่อเกษตร ตลาดเกษตร หลักการผลิต ตนทุน

การผลิต อุปทานและรายได หลักการทําใหไดกําไรในการผลิตทางการเกษตรสูงสุด หลักการจัดการธุรกิจ

การเกษตรและปญหาในการคาเกษตรกรรม 
 

01119221 หลักการจัดการฟารม (Principles of Farm Management)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน :  01119111 

 กระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการธุรกิจฟารมแบบครอบครัวและแบบการคา หลักทฤษฎี

เศรษฐศาสตรท่ีสามารถนํามาประยุกตในการจัดการธุรกิจฟารม การวิเคราะหสถานภาพดานการเงินและการ

คลัง การวัดผลสําเร็จในการดําเนินธุรกิจฟารม การวิเคราะหและการวางแผนการทําฟารม และการจัด

งบประมาณฟารม การจัดรูปแบบของหนวยธุรกิจฟารม การจัดการกิจการปลูกพืช เลี้ยงสัตว แรงงาน สัตวใช

งาน เครื่องมือจักรกล อาคารโรงเรือนและการจัดสรรทรัพยากรน้ํา การตัดสินใจและการดําเนินธุรกิจฟารมดาน

การผลิตและการตลาดภายใตการเสี่ยงและความไมแนนอน 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาการบัญชี  (01130) 

01130112 การบัญชีข้ันกลาง I (Intermediate Accounting I)    3(3-0-6) 

    พ้ืนฐาน : 01130111  

 หลักการบัญชีสินทรัพย การจําแนกประเภทตางๆ ของสินทรัพย การตีราคา การหามูลคาของ

สินทรัพย และการแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน 
 

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

 หลักการบัญชีท่ัวไป วิธีการบันทึกบัญชีข้ันตนเก่ียวกับเงินสด ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินคาคงเหลือ  

เงินลงทุน สินทรัพยท่ีมีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การจัดทํารายงานทางการเงิน 

หลักการบัญชีตนทุน 
 

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

พ้ืนฐาน : 01130171 

 บทบาทของการบัญชีบริหาร การบัญชีตนทุน ตนทุนมาตรฐาน การบัญชีตนทุนตามกิจกรรม

งบประมาณ งบประมาณยืดหยุนได การวิเคราะหตนทุน-ปริมาณ-กําไร การบัญชีตามความรับผิดชอบ การ

จัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใชสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
 

01130211 การบัญชีข้ันกลาง II (Intermediate Accounting II)    3(3-0-6) 

    พ้ืนฐาน : 01130111  

  หลัก และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับรายการหนี้สินและสวนของเจาของกิจการ หางหุนสวน

และบริษัทจํากัด การแสดงและ การวัดมูลคา การนําเสนองบการเงิน 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาการเงิน  (01131) 

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

 จุดมุงหมายและหนาท่ีการบริหารทางการเงิน การวางแผนและวิเคราะหทางการเงิน รวมท้ังการ

ตัดสินใจตางๆ เก่ียวกับการเงินการบริหารเงินสดและหลักทรัพยตามความตองการของตลาดการบริหารลูกหนี้

การบริหารสินคา และนโยบายอ่ืนๆ ทางการเงิน  
 

01131312 การวิเคราะหทางการเงิน (Financial Planning and Control)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01131211  

 วิธีการวิเคราะหวิจารณการเงินของหนวยงานตางๆ เทคนิคตางๆ ท่ีพึงนํามาใชในการวิเคราะห

ทางการเงิน หลักการพิจารณาใหเครดิต วิธีการแกวิกฤตการและขอผิดพลาดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแกวงการธุรกิจ

เฉพาะแหง หรือท่ัวๆ ไป  
 

01131313 การเงินบุคคล (Personal Finance)      3(3-0-6) 

 เทคนิคการจัดการทางการเงินสวนบุคคล การจัดทํางบประมาณ การซ้ือดวยเงินสด เงินเชื่อ การ

ประกันภัย การออม การลงทุนในท่ีดิน หลักทรัพย การวางแผนทางการเงินเม่ือครบเกษียณอายุการทํางาน  
 

01131315 สินเช่ือและการเรียกเก็บเงิน (Credit and Collection)   3(3-0-6) 

 หลักและวิธีการพิจารณาใหสินเชื่อธุรกิจ ประเภทและวิธีการเรียกเก็บเงิน หนาท่ีและการ

บริหารงานในแผนกสินเชื่อ ขอบเขตของการใหสินเชื่อ กําหนดระยะเวลาในการใหสินเชื่อ การสืบฐานะเพ่ือให

สินเชื่อ นโยบายการเรียกเก็บเงิน การควบคุมและติดตามบัญชีลูกหนี้ 
 

01131316 การจัดการสินทรัพยธุรกิจ (Business Asset Management)   3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01131211 

 เทคนิคและวิธีการตัดสินใจในการวางแผนและบริหารเงินทุนหมุนเวียนตัวแปรตางๆ ของการจัด

การเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้และสินคาคงเหลือ ปจจัยและทฤษฎีในการตัดสินใจลงทุนสินทรัพย 

ภายใตภาวะการเสี่ยงและความไมแนนอน  
 

01131317 หลักและนโยบายการลงทุน        3(3-0-6) 

 (Principles and Policy of Investment)  

 พ้ืนฐาน : 01131211 

 หลักและนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย การลงทุนกับการเก็งกําไร ปจจัยชักจูงใหเกิดการลงทุน 

กรรมวิธีตางๆ และการวิเคราะหนโยบายการลงทุน การวัดผลตอบแทนจากการลงทุน การตัดสินใจเลือกลงทุน 
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01131321 การเงินระหวางประเทศ (International Finance)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01131211 

 การดําเนินงาน นโยบาย และบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ เครื่องมือในการ

ปริวรรตเงินตรา ระบบอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการควบคุมและการสงเสริมความตกลงระหวางประเทศอันมี

ผลกระทบกระเทือนตอกําไรการดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ โดยพิจารณาในแงเงินทุน ภาษีอากร แรงงาน 

ปญหาทางการตลาดและความรวมมือระหวางประเทศ การปฏิบัติงานของฝายตางประเทศของธนาคารพาณิชย 

 

01131342 การวิเคราะหตราสารทุน (Equity Securities Analysis)   3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01131211 ความหมายตราสารหนี้ ประเภทตราสารหนี้ องคประกอบ

สําคัญของตราสารหนี้ นโยบายการเงิน โครงสรางอัตราดอกเบี้ย ตลาดตราสารหนี้ กระบวนการซ้ือขายตราสาร

หนี้ การประเมินมูลคาตราสารหนี้ การคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ การวิเคราะหความ

เสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ การจัดอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหนี้  หนวยงานกํากับดูแล

แหลงขอมูลตลาดตราสารหนี้กลยุทธการ ลงทุนในตราสารหน 
 

01131411 การวิเคราะหหลักทรัพย (Securities Analysis)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01131211 

 ขอบเขตการวิเคราะหหลักทรัพย คุณสมบัติของหลักทรัพย ลําดับข้ันของการวิเคราะหหลักทรัพย 

การคัดเลือกหลักทรัพย การคาดคะเนกําไรสุทธิและเงินปนผล ทฤษฎีการประเมินมูลคาหลักทรัพย 

03759211  การจัดการทางการเงิน                         3(3-0-6)  

 (Financial Management) 

ขอบเขตและบทบาทของผูบริหารทางการเงิน วัตถุประสงคและความสําคัญของการจัดการทาง

การเงิน หลักการวางแผนและควบคุมทางการเงิน โครงสรางเงินทุน งบประมาณเงินทุน อัตราผลตอบแทนและ

การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการแหลงเงินทุนระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว การจัดการ

สินทรัพย หมุนเวียนและสินทรัพยถาวรและนโยบายอ่ืนๆ ทางการเงิน 
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กลุมวิชาการจัดการ  (01132) 

01132101 ผูประกอบการรุนใหม (Modern Entrepreneur)    3 (3-0-6) 

 แนวคิดการบริหารธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน บทบาทและความสาคัญของการบริหารธุรกิจยุคใหม

องคประกอบและการเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมพรอมสาหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะหความ

เปนไปไดทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง 
 

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

 ธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจและความรับผิดชอบตอสังคมรูปแบบขององคการธุรกิจ การ

บริหารและการจัดการธุรกิจ การผลิตและการจัดซ้ือ การตลาด การเงินธุรกิจและการลงทุน การบัญชีธุรกิจ 

การสื่อสารและการขนสง ภาษีอากรธุรกิจ การคาระหวางประเทศ การเสี่ยงภัยและการประกันภัย การจัดการ

ธุรกิจขนาดยอม กฎหมายธุรกิจ 

 

02721121 การจัดการธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีย่ังยืน      3 (3-0-6) 

               (Business Management for Social Sustainability) 

 ความสัมพันธระหวางธุรกิจและสังคม ความรับผิดชอบของธุรกิจตอสังคมกับความยั่งยืน แนวคิด

และกระบวนการของการจัดการธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม บทบาทของผูนํา การ

ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับความยั่งยืนของธุรกิจและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



510 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาการจัดการการผลิต  (01133, 03761) 

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

 พ้ืนฐาน : 01132111  

 หลักเบื้องตนและหนาท่ีในการจัดการการผลิต การวางแผนการจัดองคการ การออกแบบระบบ

การผลิต และการควบคุมการผลิตท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการศึกษานอกสถานท่ี  
 

01133242 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

 (Introduction to Electronic Commerce)    

 บทบาทของพาณิชย อิเล็กทรอนิกส ท่ี มีตอธุรกิจ แบบจําลองทางธุรกิจสําหรับพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี การใชโครงขายเวิลดไวดเว็บเชิงธุรกิจ การทํารายงานและการศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี 
 

01133317 การจัดการคุณภาพ (Quality Management)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211  

 แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการคุณภาพ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เครื่องมือและระเบียบ 

วิธีสําหรับการศึกษาวิเคราะหทางการจัดการการผลิต  
 

01133318 การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน : 01133211  

 แนวคิดและพ้ืนฐานของการจัดการหวงโซอุปทาน ระเบียบวิธีการออกแบบและการจัดเครือขาย

หวงโซอุปทาน กลยุทธการกระจายสินคา การรวมกลุมทางกลยุทธ การจัดการวัสดุคงคลัง ระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการ ระบบขอมูลหวงโซอุปทาน 
 

01133323 การจัดการธุรกิจโรงแรม (Hotel Management)     3(3-0-6) 

 หลักการจัดการโรงแรม หน า ท่ีและการดําเนินงานของแผนกตางๆ ในธุรกิจโรงแรม 

การประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย การติดตอสัมพันธ กับโรงแรมและธุรกิจ อ่ืนๆ ท่ี เก่ียวของ  

มีการศึกษานอกสถานท่ี  
 

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

 พ้ืนฐาน : 01133211  

 บทบาทของกลยุทธเชิงปฏิบัติการเพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขัน การวิเคราะหอุตสาหกรรม

การกําหนดรูปแบบกลยุทธเชิงปฏิบั ติการท่ี เหมาะสมสําหรับองคกรและการพัฒนาสมรรถภาพของ

ระบบปฏิบัติการ 
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03761111  หลักการผลิตและการดําเนินการ          3(3-0-6)  

  (Principles of Production and Operations)                 

แนวคิดทางดานการผลิตและการดําเนินการ การจัดการท่ัวไป วิธีการทางสถิติและการวัดเชิง

ปริมาณ การวางแผนและการดําเนินกิจกรรมการผลิต การจัดการวัสดุ การจัดซ้ือ การจัดการผลิต การจัดการ

สินคาคงคลัง การจัดการควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงผลิตภาพ 
 

01133341 การจัดการเทคโนยีเบ้ืองตน       3 (3-0-6) 

 (Introduction to Management of Technology) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01133211  

 แนวคิดและความเขาใจพ้ืนฐานของการจัดการเทคโนโลยี การวางแผน การจัดระบบ การจัดสรร

ทรัพยากร กลยุทธของการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมสมรรถนะและความสามารถขององคกร 

   

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน:  01132111 

 หลักในการจัดการคลังสินคา ประเภทของคลังสินคา การเลือกสถานท่ีตั้ง การจัดองคการ และ

การบริหารงานกิจการคลังสินคา หลักในการดูแลรักษาสินคา การขนสง กฎหมายและระเบียบขอบังคับเก่ียวกับ

การคลังสินคา มีการศึกษานอกสถานท่ี 

 

01133419 การตัดสินใจทางการจัดการการผลิต      3 (3-0-6) 

 (Decision Making in Operations Management)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01133211  

 วิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนในธุรกิจท่ีประกอบการผลิต โดยประยุกตเอาความรูทางการจัดการ     

การผลิต และการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการตัดสินใจ มีการศึกษาจากกรณีตัวอยาง  

 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111  

 หลักการจัดการธุรกิจพาณิชยนาวี การปฏิบัติงานของเรือประเภทตางๆ การจัดหาเรือ การ

วางแผนการเดินเรือ เอกสารเรือ พิธีการศุลกากร คาใชจายในการขนสง อัตราคาระวาง การเชาเรือ ชมรม

เดินเรือ ทาเรือ กฎหมายทะเลและอนุสัญญาระหวางประเทศ 

  

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01132111 

 กระบวนการตัดสินใจในการจัดการสายการบิน สายการบินกับสิ่งแวดลอม รูปแบบธุรกิจ ตนทุน

การดําเนินงานและประสิทธิภาพ การพัฒนาฝูงบิน เสนทาง และตารางบิน นวัตกรรมผลิตภัณฑและเทคโนโลยี 
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แนวคิดการจัดการรายได การจัดจําหนายและการปฏิบัติการการบิน การจัดการความจงรักภักดีและ

ความสัมพันธกับผูโดยสาร ความทาทายในการจัดการสายการบิน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

สาขาวิชาการตลาด 
 

 

01133312 การออกแบบระบบการผลิต (Operation System Design)   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01133211 

 แนวคิดเก่ียวกับระบบการผลิต การออกแบบสินคา การวางแผนกําลังการผลิตระยะยาว          

การตัดสินใจดานทําเลท่ีตั้ง การเลือกกระบวนการผลิต การออกแบบแผนผัง การเลือกเครื่องจักร การออกแบบ

ระบบการขนถายลําเลียง การออกแบบระบบงาน มีการศึกษานอกสถานท่ี 

   

01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต (Operation Cost Control)   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01133211 และ 01130172 

 การคํานวณตนทุนการผลิต เทคนิคการควบคุมและลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลิตภาพและ    

การจัดการตนทุนคุณภาพ 

 

01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ (Strategic Sourcing)     3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01133211 

 ข้ันตอน นโยบาย และกระบวนการจัดหาเชิงกลยุทธ การตัดสินใจผลิตเองหรือซ้ือ การรวมตัว

แบบแนวด่ิง กลยุทธสินคาโภคภัณฑ การวิเคราะหคุณคา และการจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ การจัดหากับการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหม การมีสวนรวมตั้งแตเริ่มของผูปอนวัสดุ การประเมิน การคัดเลือกผูปอนวัสดุ การประกวด

ราคาเชิงแขงขันและการตกลงราคา การจัดการการพัฒนาผูปอนวัสดุและการจัดการความสัมพันธ การจัดหา

บริการ จรยิธรรมและความรบัผดิชอบตอสงัคม 

  

01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต (Operation Planning and Control) 3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน:  01133211 

 ลักษณะโดยท่ัวไปของการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคในการพยากรณ การวางแผนและ

ควบคุมการผลิตสําหรับกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง กระบวนการผลิตแบบไมตอเนื่อง และกระบวนการผลิต

แบบโครงการ การควบคุมการไหลของวัสดุในระบบการผลิตประกอบดวย ระบบคงคลัง ระบบผลัก ระบบดึง 

และทฤษฎีขอจํากัด 
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กลุมวิชาการจัดการการตลาด  (01134) 
 

03758111  หลักการตลาด                                        3(3-0-6)  

 (Principles of Marketing)   

ความหมายและแนวคิดดานการตลาด กระบวนการทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การ

แบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย การกําหนดกลยุทธ และสวนประสมทางการตลาด 
 

 

01134312 การจัดการการขาย (Sales Management)      3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134111 

 ลักษณะของการจัดการขาย การจัดองคการ การกําหนดนโยบาย การสรรหาพนักงานขาย        

การรับสมัคร การคัดเลือก การใหคาตอบแทน การสรางขวัญและกําลังใจ การวางแผนและวิเคราะหการขาย          

การประเมินผลและการควบคุมการขาย โควตาการขาย งบประมาณและคาใชจายทางการขาย การประเมินผล 

และการควบคุมการขาย 
 

 

01133313 การควบคุมตนทุนการผลิต (Operation Cost Control)   3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01133211 และ 01130172 

 การคํานวณตนทุนการผลิต เทคนิคการควบคุมและลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมผลิตภาพและ    

การจัดการตนทุนคุณภาพ 

 

01133314 การจัดหาเชิงกลยุทธ (Strategic Sourcing)     3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01133211 

 ข้ันตอน นโยบาย และกระบวนการจัดหาเชิงกลยุทธ การตัดสินใจผลิตเองหรือซ้ือ การรวมตัว

แบบแนวดิ่ง กลยุทธสินคาโภคภัณฑ การวิเคราะหคุณคา และการจัดการตนทุนเชิงกลยุทธ การจัดหากับการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหม การมีสวนรวมตั้งแตเริ่มของผูปอนวัสดุ การประเมิน การคัดเลือกผูปอนวัสดุ การประกวด

ราคาเชิงแขงขันและการตกลงราคา การจัดการการพัฒนาผูปอนวัสดุและการจัดการความสัมพันธ การจัดหา

บริการ จรยิธรรมและความรบัผดิชอบตอสงัคม 

  

01133315 การวางแผนและการควบคุมการผลิต (Operation Planning and Control) 3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน:  01133211 

 ลักษณะโดยท่ัวไปของการวางแผนและควบคุมการผลิต เทคนิคในการพยากรณ การวางแผนและ

ควบคุมการผลิตสําหรับกระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง กระบวนการผลิตแบบไมตอเนื่อง และกระบวนการผลิต

แบบโครงการ การควบคุมการไหลของวัสดุในระบบการผลิตประกอบดวย ระบบคงคลัง ระบบผลัก ระบบดึง 

และทฤษฎีขอจํากัด 
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01134321 การตลาดระหวางประเทศ (International Marketing)    3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134111 

 ความสําคัญและสภาพแวดลอมของการตลาดระหวางประเทศ บทบาทและนโยบายของรัฐ      

การพิจารณาเลือกสินคาและตลาด การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การขนสง การเลือกตัวแทนจําหนาย    

การสงเสริมการวางแผนและควบคุม ปญหา และอุปสรรคในการตลาดระหวางประเทศ 

 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134111 

 ปรัชญา แนวคิด และความสําคัญของการตลาดดิจิทัล สภาพแวดลอมสําหรับตลาดดิจิทัล         

การกําหนดสวนแบงตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและกําหนดตําแหนงสําหรับตลาดดิจิทัล การวิเคราะห

ลูกคา การสรางสาระหลักและการมีสวนรวมเพ่ือการสื่อสารผานสื่อดิจิทัล การจัดการชื่อเสียงในสังคมเครือขาย

เพ่ือสรางความยั่งยืนของตราสินคา กรณีศึกษา 

 

01134342 การคาปลีก (Retailing)        3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134111 

 ลักษณะและวิวัฒนาการทางการคาปลีก สถาบันการคาปลีก การจัดการดานการคาปลีก การ

เลือกทําเลท่ีตั้ง การจัดองคการ การจัดงานบุคคล การจัดการสินคา การตั้งราคา วิธีการสงเสริมการขายของ

กิจการคาปลีก และการใหบริการตางๆ ตลอดท้ังระบบการควบคุมดานการเงินและแนวโนมของการคาปลีกใน

อนาคต 

  

01134353 การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management)  3 (3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134111 

 กระบวนการทางการตลาดในการสรางความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกคา การตัดสินใจ

โปรแกรมทางการตลาดเพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีระหวางองคกรและตลาด รวมท้ังผูบริโภค 

และผูมีสวนไดเสีย การตัดสินใจซ้ือเพ่ือใหไดคุณคาเพ่ิมโดยใชกลยุทธไดกับได กลยุทธการรักษาลูกคา การหา

ลูกคาใหมและ   การดึงลูกคากลับ 

   

01134355 การสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม     3 (3-0-6) 

 (Sales Promotion and Event Marketing)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134111 

 ความหมาย ความสําคัญ วัตถุประสงคการสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม แนวคิด 

หลักการ วิธีการสงเสริมการขายและการตลาดกิจกรรม การวางแผนและการกําหนด กลยุทธอยางมี

ประสิทธิภาพ     ภายใตการวิเคราะหสถานการณ การกําหนดเปาหมาย การสรางสรรคเครื่องมือและการเลือก

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134111 

 แนวความคิดการจัดการทางการตลาด บทบาทและหนาท่ีของผูจัดการการตลาด นโยบายและ   

กลยุทธของการจัดการดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการตลาดและการสงเสริมการตลาด การวิเคราะห        

การวางแผน การควบคุมและการจัดองคการ แนวโนมของการจัดการตลาดในอนาคต รวมท้ังการวิเคราะห

ปญหาและกรณีศึกษาทางการตลาด 

  

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134111  

 ลักษณะและขอบเขตของตลาดบริการ การจําแนกประเภท พฤติกรรมผูใชบริการ สวนประสม

การตลาดของสินคาบริการ โครงสรางและการพัฒนาสถาบันท่ีประกอบธุรกิจดานการใหบริการ และศึกษา

ธุรกิจบริการเฉพาะอยาง 

 

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

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01134111 

 หลักการและกระบวนการลอจิสติกสเพ่ือสนับสนุนวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป แนวความคิด      

ลอจิสติกสแบบผสมผสานโดยเนนกิจกรรมลอจิสติกสหลัก การจัดการกลยุทธลอจิสติกสในยุคโลกาภิวัตน 

  

 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

03762333 การส่ือสารทางธุรกิจระหวางวัฒนธรรม     3 (3-0-6) 

 (Intercultural Business Communication) 

 แนวคิดและองคประกอบของการติดตอสื่อสาร ธรรมเนียมและวัฒนธรรมในสังคมท่ีเก่ียวของกับ

การสื่อสารทางธุรกิจและการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ กลยุทธในการติดตอสื่อสารและแกตางระหวาง

วัฒนธรรม ปจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลตอการติดตอสื่อสารทางธุรกิจระหวางวัฒนธรรม 
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กลุมวิชาส่ือสารมวลชน (01352, 02711) 

01352111 หลักนิเทศศาสตร (Principles of Communication Arts)     3(3-0-6) 

 หลักการและทฤษฎีในการสื่อสาร บทบาท และผลกระทบของการสื่อสารท่ีมีตอบุคคลและสังคม 

รูปแบบการสื่อสารมวลชน ตลอดจนอิทธิพลและความรับผิดชอบตอสังคม    

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

 ความรูและทักษะข้ันพ้ืนฐานสําหรับการพูด และการฟงใหสัมฤทธิ์ผล การเตรียมการพูด        

และวิธีการพูดตามจุดมุงหมาย ประเภทตาง ๆ ของการพูด หลักการฟงท่ีถูกตอง การพูดในท่ีสาธารณะ                 

การอภิปรายกลุม การสัมภาษณ ปาฐกถา และโตวาที      
 

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

 ทฤษฎีและวิธีการโนมนาวใจในการสื่อสารมวลชนและการติดตอระหวางบุคคล องคประกอบท่ี

สําคัญทางดานจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีมีผลตอการโนมนาวใจ แนวทางการจัดเรียบเรียงสาร โนมนาวใจ 

  

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

 ความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการและความสําคัญของการประชาสัมพันธ ตลอดจนบทบาท

วัตถุประสงค อิทธิพลและความรับผิดชอบของการประชาสัมพันธท่ีมีตอสังคมและกลุมเปาหมาย  กระบวนการ

ในการดาํเนินงานประชาสัมพันธ และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ 

  

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

 แนวคิดการโฆษณาเบื้องตน ความสัมพันธระหวางการโฆษณากับศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

องคประกอบและทฤษฎีการสื่อสารการโฆษณา องคกรทางการโฆษณา กระบวนการโฆษณา กลุมเปาหมายการ

โฆษณา งบประมาณการโฆษณา สื่อโฆษณา การสรางสรรคงานโฆษณา การประเมินผลการโฆษณา กฎหมาย

และจรรยาบรรณในการโฆษณา 

  

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

 ทฤษฎีและแนวคิดรวมสมัยเก่ียวกับบทบาท หนาท่ี และอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนท่ีมีตอ

สังคมและปจเจกบุคคล การศึกษาความหมายและแบบจําลองของทฤษฎีปทัสถานและการปฏิบัติ หนาท่ีของสื่อ

ตามบรรทัดฐานของสังคม การนําทฤษฎีมาใชอธิบายผลกระทบจากสื่อสารมวลชนตอสังคม 
  

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

 หลักการสื่อสารการตลาด การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ พฤติกรรมผูบริโภค การสื่อสาร

ดวยผลิตภัณฑ การวางแผนการสื่อสารการตลาด และเครื่องมือการสื่อสารการตลาด 

 

 
 



517 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 
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02711111 ส่ือสารมวลชนเบ้ืองตน (Introduction to Mass Media)   3(3-0-6) 

 ประวัติ  วิวัฒนาการและประเภทของสื่อมวลชน บทบาท กระบวนการ  อิทธิพล  และผลกระทบ

ของสื่อมวลชนตอสังคม  หลักและจริยธรรมดานสื่อสารมวลชน 

  

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

 หนาท่ี ความสัมพันธ และความรับผิดชอบของสื่อมวลชนตอสังคม อํานาจและอิทธิพลของ

สื่อมวลชนตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

  
 

กลุมวิชามนุษยศาสตร 

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

 ความสัมพันธระหวางการสื่อสารกับวัฒนธรรม มติทางวัฒนธรรม ปจจัยทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพล

ตอการสื่อสาร  การใชอวัจนภาษา  การสื่อสารท่ีเหมาะกับแตละวัฒนธรรม 
 

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

 หลักการพัฒนาบุคลิกภาพ ศิลปะการแตงกาย การปรากฏตัว และการแสดงอิริยาบถ  

ใหเหมาะสมแกกาลเทศะ หลักและศิลปะการสรางมนุษยสัมพันธ หลักและศิลปะการพูดตอท่ีชุมชน                     

การใชอวัจนภาษา มารยาทสังคมและการสมาคม และฝกปฏิบัต ิ
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กลุมวิชาภาษาฝรั่งเศส (01356) 

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 01356104 

 ความรูเบื้องตนทางศิลปะฝรั่งเศสดานตาง ๆ และความเก่ียวเนื่องทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
 

 

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356104 หรือ 01356116 

      โครงสรางความสัมพันธของสวนตางๆในประโยคและรูปประโยคแบบตาง 
 

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356104 หรือ 01356116 

      เทคนิคการอานเบื้องตนการขยายวงศัพทและสํานวนการอานบทความประเภทตางๆเพ่ือเก็บ

ใจความสําคัญและวิเคราะหโครงสรางของบทอาน 
 

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

 (French Listening - Speaking for Communication)   

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356104 หรือ 01356116 

      การฟงการพูดโตตอบในสถานการณตางๆ  ในชีวิตประจําวัน 
 

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

 (French Listening - Speaking for Careers )   

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01356241 

      การฟงการเลาเรื่องการสรุปและการแสดงความคิดเห็นจากเอกสารท่ีเกียวกับงานอาชีพ  
 

01356341 การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณเฉพาะ     3(3-0-6) 

 (French Conversation in specific Situations)  

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 01356242 

      การสนทนา การอภิปราย และการแสดงความคิดเห็นในหัวขอและสถานการณเฉพาะตางๆ 
 

01356342 ภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสมัครงานและศึกษาตอ     3(3-0-6) 

 (French for Job Application and Future Studies)  

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : 01356341 

      บูรณาการทักษะภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสัมภาษณงาน สมัครงาน และศึกษาตอ 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาภาษาญ่ีปุน (01358) 

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

 พ้ืนฐาน  :  01358104  หรือ  01358112  

 โครงสรางของประโยคและความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในประโยค  ฟง พูด อานและเขียน

ขอความ  ศึกษาอักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 
  

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

 พ้ืนฐาน  :  01358211 

 โครงสรางของประโยค  วิเคราะหรูปประโยคท่ีซับซอน  ฟง พูด อานและเขียนคําศัพท ศึกษา

อักษรคันจิเพ่ิมข้ึน 

 

01358221  การอานและรายงานภาษาญ่ีปุน I      3 (3-0-6) 

 (Japanese Reading and Oral Reports I) 

 พ้ืนฐาน  :  01358104 หรือ 01358112 

 หลักการอาน อานเรื่องสั้นๆเพ่ือจับใจความสําคัญ และศึกษารูปประโยคตาง ๆ ฝกการแสดง

ความคิดเห็นตอเรื่องท่ีอาน 
  

01358222  การอานและเขียนภาษาญ่ีปุน II       3 (3-0-6) 

 (Japanese Reading and Writing II) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  01358221 

 อานเรื่องในระดับท่ีสูงข้ึนเพ่ือจับใจความสําคัญ  ศึกษาสํานวนภาษาญี่ปุนเพ่ิมข้ึน ฝกวิเคราะห

เรื่องอานและรายงานปากเปลา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



520 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 
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กลุมวิชาภาษาไทย (01361) 

01361112 ทักษะภาษาไทยในงานอาชีพ  3(3-0-6) 

 (Thai Language Skills in Career) 

ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 
 

01361113  ขอสังเกตการใชภาษาไทยในปริบทตางๆ   3(3-0-6) 

(Notification of Thai Usage in Various Contexts) 

ขอสังเกตการใชภาษาไทย การวิเคราะหขอสังเกตการใชภาษาไทยท้ังในรูปท่ีถูกตองและไม

ถูกตองตามหลักทางภาษาท่ีปรากฏในปริบทตางๆ 

  

01361212  ภาษาศาสตรเพ่ือการศึกษาภาษาไทย 3(3-0-6) 

 (Linguistics for Thai Language Study) 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับแนวคิดทางภาษาศาสตร การวิเคราะหภาษาไทยโดยใชแนวคิด 

ทางภาษาศาสตร 
 

01361213  หลักภาษาไทย        3(3-0-6) 

 (Principles of the Thai Language) 

ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย ระบบเสียงภาษาไทย คํา หมวดคํา การสรางคํา วลี ประโยค ชนิด

ของประโยค ตามแนวไวยากรณเดิม 
 

01361221  หลักและศิลปะการอาน        3(3-0-6) 

(Principles and Art of Reading) 

หลักและศิลปะการอานออกเสียงท่ีเปนธรรมชาติ และถายทอดความหมาย ความรูสึกไดอยาง

ชัดเจน การรูจักเนน จังหวะ ลีลา ทวงทีในการอานท่ีนาฟง 

 

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

 วิชาท่ีตองเรียนกอน    :  01361102 

 วิเคราะหตัวอยางภาษาเขียนท่ีดีซ่ึงมีแนวการเขียน ลีลา เทคนิค รูปแบบเพ่ือสนองวัตถุประสงค

ตางกัน  วิเคราะหโครงสรางของรูปประโยค  ความสัมพันธระหวางประโยค  การเลือกถอยคํา ตลอดจน               

การเรียงลําดับความคิด เหตุการณและเพ่ิมทักษะการเขียนภาษาไทยท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

  

01361232 การเขียนภาษาไทยในงานส่ือสารมวลชน     3(3-0-6) 

 (Thai Language Writing in Mass Communication Works)  

 ทักษะท่ีดีในการเขียนภาษาไทย  เพ่ือนําไปใชในงานสื่อสารมวลชน 
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01361233 การเขียนสารคด ี (Non-Fiction Writing)     3(3-0-6) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน    :  01361112 

 หลักและวิธีการเขียนสารคดีประเภทตาง ๆ เนนองคประกอบของสารคดี  การวางโครงเรื่อง   

การวิเคราะหความสนใจของผูอาน  ศิลปะการเขียนใหนาสนใจและจูงใจผูอาน 

  

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

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับหลักและศิลปะการพูด การเตรียมการพูด วิธีนําเสนอ การฝกพูด และการ

ประเมินการพูด รวมท้ังความรูพ้ืนฐานเพ่ือการฟง 

  

01361242 การพูดเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ        3(3-0-6) 

 (Speaking for Specific Objectives) 

 หลักและการฝกพูดเพ่ือวัตถุประสงค เฉพาะ การเปนพิธีกร การอภิปราย การสัมมนา                       

การกลาวสุนทรพจน  การพูดทางวิทยุกระจายเสียง  การพูดทางโทรทัศน  การศึกษานอกสถานท่ี 
  

01361312 อิทธิพลของภาษาตางประเทศตอภาษาไทย     3(3-0-6) 

 (Foreign Language Influences on Thai) 

 ศัพท สํานวนท่ีมาจากภาษาตางประเทศ  การดัดแปลงศัพท  สํานวนใหเขากับภาษาไทย                 

การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยท่ีเปนผลกระทบจากอิทธิพลของภาษาตางประเทศในดานระบบเสียง 

วากยสัมพันธและความหมาย 

       

01361313 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย       3(3-0-6) 

 (Sounds and Sound Systems in Thai) 

 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิมและปจจุบัน 
 

01361314 คําและประโยคในภาษาไทย       3(3-0-6) 

 (Words and Sentences in Thai) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน    :  01361313 

 คําและประโยคภาษาไทยตามแนวการศึกษาแบบดั้งเดิมและปจจุบัน 

       

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

 ศัพทและสํานวนทางดานศาสนากฎหมายการเมืองธุรกิจและกีฬาท่ีปรากฏในสื่อตางๆ 

  

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

 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหความงามในภาษาไทย  การวิเคราะหงานเขียน    

รอยแกว และรอยกรองท่ีมีศิลปะในการใชภาษา  คุณคาเชิงศิลปะทางวรรณศิลป 
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01361331 ภาษาพูดกับภาษาเขียน       3(3-0-6) 

 (Spoken and Written Languages) 

 วิเคราะหลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียนใน

ดานการออกเสียงระบบเสียงไวยากรณการใชคําและสํานวนการใชภาษาในระดับตางๆ และการเปลี่ยนภาษา

พูดใหเปนภาษาเขียน 
 

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

 หลักการเขียนรอยแกวการเขียนความเรียงประเภทตางๆยอความและการถอดคําประพันธเปน

รอยแกว 

  

01361411  อรรถศาสตรภาษาไทย (Thai Semantics)     3(3-0-6) 

 ความหมายในภาษาไทย องคประกอบของความหมาย ความหมายของรูปภาษา ระดับคํา                

และขอความตอเนื่อง 

  

01361412  ภาษาไทยถิ่นเบ้ืองตน         3(3-0-6) 

 (Introductory Thai Dialects) 

 ความแตกตางระหวางภาษากับภาษาถ่ิน ประวัติและวิธีการศึกษาภาษาถ่ิน การศึกษา

เปรียบเทียบภาษาไทยถ่ินตางๆ ในดานการออกเสียง ระบบเสียง และความหมายของคํา ทัศนศึกษานอก

สถานท่ี 
 

01361413  ภาษาไทยสมัยตางๆ        3(3-0-6) 

 (Thai Language in Different Periods) 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน    :  01361313 

 เปรียบเทียบลักษณะของภาษาไทยดั้งเดิม ภาษาไทยสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัย

รัตนโกสินทร ในดานเสียง คํา และประโยค 
 

01361414 ภาษาไทยเชิงศิลปวัฒนธรรม       3(3-0)  

 (Cultural Aspects of the Thai Language)  

 ภาษาไทยในเชิงวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  ศิลปกรรมไทย นาฏดุริยางคศิลป

ไทยและเรื่องอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
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กลุมวิชาภาษาจีน (01362) 
 

 

01362241 การสนทนาภาษาจีน I  3(3-0-6) 

 (Chinese Conversation I)  

 การสนทนาเรื่องงายๆ ในชีวิตประจําวัน 

  

01 423622  การสนทนาภาษาจีน II  3(3-0-6) 

 (Chinese Conversation II)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน   : 01 241362   

 การสนทนาเก่ียวกับเหตุการณปจจุบัน 

  

01362341 การสนทนาธุรกิจจีน  3(3-0-6) 

 (Chinese Business Conversation)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



524 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 
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กลุมวิชาบรรณารักษศาสตร (01371) 
 

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

               ความสําคัญของการรูสารสนเทศ การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การเลือกแหลงและ

ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบคนสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ การวิเคราะห สังเคราะห 

และประเมินสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสม  

               

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

            หลักการสืบคนสารสนเทศ การบันทึกขอมูล การอางอิง และบรรณานุกรมในงานทางวิชาการ การ

หลีกเลี่ยงการโจรกรรมทางวรรณกรรม 
 

01371421 การเขียนบทความทางวิชาการ (Technical Research Writing)           3(2-2-5)                                                           

              ลักษณะบทความ วิธีการเขียนบทความและรายงานทางวิชาการ การใชภาษาการเขียนตาราง 

แผนภูมิและบทคัดยอ  
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาภาษาศาสตร (01372) 
 

01372201 โครงสรางของคําในภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 

              (Word Structure in English)  

คําท่ีมีโครงสรางซับซอนในภาษาอังกฤษ รากศัพท หนวยคําเติมหนาและหนวยคําเติมทาย    
 

01372202 คําและความหมายในภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 

              (Word and Meaning in English) 

                คําและความหมาย โครงสรางคํา การสรางคําใหม ความหมายและบริบท ศัพทสัมพันธ  

อรรถเขต  การปรากฏรวมจําเพาะ ความหายของสํานวน การเปลี่ยนแปลงทางคําและความหมาย 

 

01372203 ภาษากับส่ือ                3(3-0-6) 

              (Language and Media)  

               ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับลักษณะการใชภาษาท่ีหลากหลายในสื่อตางๆเชนโทรทัศน วิทยุ นิตยสาร 

วารสาร หนังสือพิมพ ปาย อินเทอรเน็ต 

  

01372205 เทคนิคการเรียนรูภาษาตางประเทศ            3(3-0-6) 

              (Foreign Language Learning Techniques) 

               ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูภาษาตางประเทศ อิทธิพลภาษาแม กระบวนการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ กลวิธีการเรียนภาษาตางประเทศ 
 

01372211 มนุษยกับภาษา              3(3-0-6) 

              (Man and Language)  

               ความสัมพันธระหวางมนุษยกับภาษา ภาษา สัญศาสตร และการสื่อสาร ภาษามนุษยและการ

สื่อสารของสัตว การรับภาษา ภาษากับสมอง การกําเนิดและพัฒนาการของภาษา 

 

01372212 ภาษาศาสตรเบ้ืองตน            3(3-0-6) 

              (Introduction to Linguistics) 

               ทฤษฎีและหลักพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องภาษา สํารวจและเรียนรูองคประกอบท่ีสําคัญ 

ของวิชาภาษาศาสตร และความสัมพันธระหวางวิชาภาษาศาสตรกับศาสตรแขนงอ่ืน  

 

 01372222 หลักการแปล                  3(3-0-6) 

               (Principles of Translation) 

       หลักการแปล การแปลแบบคําตอคําและการแปลจากความหมาย ปจจัยทางดานวากยสัมพันธ 

อรรถศาสตร อรรถศาสตรการใชและบริบทท่ีเก่ียวกับการแปล 
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01372311 การวิเคราะหหนวยคําและประโยค            3(3-0-6) 

     (Morphological and Syntactical Analysis)  

      วิธีการท่ีใชในการวิเคราะหภาษา ฝกวิเคราะหคําและประโยคภาษาอังกฤษ 

 

01372313 ภาษาศาสตรกับการประยุกต             3(3-0-6) 

              (Linguistics and Its Application) 

      การนําความรูในวิชาภาษาศาสตรมาใชในดานตางๆ เชน การเรียนภาษา การสอนภาษา ความ

บกพรองทางภาษา การทําพจนานุกรม วรรณคดี คอมพิวเตอร ธุรกิจ 

             

01372411 ภาษาในปริบทสังคมและวัฒนธรรม           3(3-0-6) 

              (Language in Socio-cultural Context) 

               ความหลากหลายของภาษาในสังคม การแปรของภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษา  

ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการสื่อสารหรือสื่อความหมาย ความเขาใจอันถูกตองซ่ึงมีภาษาและวัฒนธรรม

เปนปจจัยสําคัญ ความสัมพันธอันใกลชิดของภาษากับวัฒนธรรม 
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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาวรรณคดีอังกฤษ (01373) 
 

01373202 การตีความวรรณคดี                        3(3-0-6)  

              (Interpreting Literature) 

               แนวคิดสําคัญของวรรณคดีประเภทกวีนิพนธ บันเทิงคดีและบทละคร  

 

01373211 สมัยและกระแสทางวรรณคดีและศิลปะ                      3(3-0-6)  

              (Periods and Movements in Literature and Art)  

 สมัยและกระแสหลักในวรรณคดีและศิลปะของตะวันตกและตะวันออก  

 

01373212 ปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิล             3(3-0-6)  

              (Classical Mythology and The Bible) 

               เรื่องสําคัญในปกรณัมคลาสสิกและคัมภีรไบเบิลท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิดและประเพณีนิยมของ

ตะวันตก 

 

01373221 วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษ                                 3(3-0-6)  

              (Evolution of English Literature)  

                วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษตั้งแตสมัยแองโกลแซกซอนจนถึงปจจุบัน ชีวิตและผลงานดีเดนของ

นักเขียนสําคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร ศาสนา ปรัชญาและสังคมในแตละยุคสมัย  

            

01373222 วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกัน              3(3-0-6)  

              (Evolution of American Literature)  

                วิวัฒนาการวรรณคดีอเมริกันตั้งแตสมัยพิวริตันจนถึงปจจุบัน ชีวิตและผลงานดีเดนของ 

นักเขียนสําคัญ ตลอดจนภูมิหลังทางประวัติศาสตร ศาสนา ปรัชญาและสังคมในแตละยุคสมัย  

                 

01373332 กวีนิพนธ                3(3-0-6)  

              (Poetry)  

               ฉันทลักษณ ชนิด กลวิธี และกระแสหลักของกวีนิพนธ การอานและการตีความกวีนิพนธ  

 

01373333 การละคร                3(3-0-6)  

              (Drama)  

               ประวัติและพัฒนาการของการละครตั้งแตสมัยกรกีจนถึงคริสตศตวรรษท่ี 20 บท ละครดีเดนบางสมัย  
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01373334 วรรณกรรมสําหรับเด็กนานาชาติ             3(3-0-6)  

              (International Children’s Literature)  

                ความหมายและองคประกอบของวรรณกรรมสาํหรับเด็ก วรรณกรรมสําหรับเด็กนานาชาติ

สมัยใหมและรวมสมัย  

                  

01373441 งานของเชกสเปยร               3(3-0-6)  

              (Shakespeare’s Works) 

               ชวีิตและความสําคัญของเชกสเปยร กวีนิพนธและบทละครเดนของเชกสเปยร  

               

01373455 บันเทิงคดีกับภาพยนตร              3(3-0-6)  

              (Fiction and Film)  

                ความสัมพันธระหวางบันเทิงคดีกับภาพยนตร การดัดแปลงบันเทิงคดีเปนภาพยนตร การ  

ประยุกตเทคนิคของภาพยนตรในบันเทิงคดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



529 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา (01387) 
 

กลุมวิชาปรัชญา  
 

01387102  ปรัชญาท่ัวไป (General Philosophy)   3(3-0) 

 ความหมาย ขอบเขต และปญหาของปรัชญา ความคิดทางปรัชญาท่ีสําคัญ การประยุกตใชปรัชญา

กับชีวิตและสังคม 
  

01387111 ปรัชญาเบ้ืองตน (Introduction to Philosophy)    3(3-0) 

 ความหมายและขอบเขต ปญหา และวิธีการปรัชญากับศาสนา  ความสัมพันธระหวางปรัชญา 

ศาสนาและวิทยาศาสตร ปญหาพ้ืนฐานทางปรัชญา และความสัมพันธตอความเปนไปในโลกในคริสตศตวรรษท่ี 

21 
 

01387121  ตรรกศาสตรเบ้ืองตน (Introduction to Logic)  3(3-0) 

 กระบวนการของความคิด การถายทอดความคิดออกมาเปนรูปของเทอมประพจน การตัดสิน  

หลักการใชเหตุผลในการพิสูจน  หลักการใชบทพิสูจนสองแง  นิรนัย  อุปนัย  บทพิสูจนเทียบการนิยาม   การ

แบงวิธีวิทยา 
  

01387321  ญาณวิทยา (Epistemology)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 หรือ 01387121 

 ทฤษฎีเก่ียวกับบอเกิดและขอบเขตของความรู วิธีการแสวงหาความรู หลักเกณฑของการตัดสิน

ความเปนจริงของความรูของนักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก 
  

01387322  จริยศาสตร (Ethics)  3(3-0) 

 ปญหาพ้ืนฐานทางจริยศาสตร ทฤษฎีทางจริยศาสตรของนักปรัชญาคนสําคัญๆ หลักเกณฑการ  

ตัดสินคุณคาทางจริยธรรม 
  

01387323  สุนทรียศาสตร  (Aesthetics)  3(3-0) 

 ความหมาย ขอบเขต ปญหา และวิธีการของสุนทรียศาสตร ทฤษฎีความงาม ทฤษฎีศิลปะ

ความสัมพันธระหวางความงาม  ศิลปะ  และความจริง 

01387324 อภิปรัชญา  (Metaphysics)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 

 ความหมาย ขอบเขต ปญหา และวิธีการทางอภิปรัชญา ทฤษฎีทางอภิปรัชญาของนักปรัชญาคน

สําคัญๆ 
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01387341 ปรัชญาและศาสนา (Philosophy of Religion)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387121 หรือ 01387111 

 มูลเหตุของความเชื่อและไมเชื่อในพระเจา ประสบการณทางศาสนา ภาษาศาสนา ปญหาเก่ียวกับ

ความชั่ว ศรัทธาและเหตุผล ความเขาใจเก่ียวกับความจริงท่ีแตกตางกันของแตละศาสนา 
  

01387443  ปรัชญาภาษา  (Philosophy of Language)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 หรือ 01387121 

 ความหมายและขอบเขตของปรัชญาภาษา ปญหาเก่ียวกับสัญลักษณ ทฤษฎีความหมาย สมรรถ

วิสัยของภาษาในการอธิบายความคิด ภาษาท่ีใชในการแสวงหาสัจจะ 
  

01387444  ปรัชญาวิทยาศาสตร  (Philosophy of Sciences)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01387102 หรือ 01387111 หรือ 01387121 

 ความหมายและขอบเขตของปรัชญาวิทยาศาสตร เปรียบเทียบวิธีการวิทยาศาสตรกับวิธีการทาง

ปรัชญา เปาหมายของวิทยาศาสตร และของปรัชญา วิเคราะหทฤษฎีและความคิดของวิทยาศาสตรเชิงปรัชญา 

   
 

กลุมวิชาศาสนา  

01388111  ศาสนาเบ้ืองตน (Introduction of Religion)  3(3-0) 

 ความหมาย บอเกิดและประเภทของศาสนา ความเก่ียวของระหวางศาสนากับศาสตรอ่ืนๆ  

ระบบศีลธรรมและความเชื่อถือของศาสนาท่ียังคงอยู บทบาทความสําคัญของศาสนาตอชีวิต สังคม  

และสิ่งแวดลอม 

   

01388121  พุทธจริยธรรม (Buddhist Ethics)  3(3-0) 

 ธรรมชาติ ขอบเขต  แรงจูงใจ  กระบวนการและเปาหมายของ พุทธจริยธรรม  ความสัมพันธกับ

ชีวิต และปญหาสังคม 
  

01388221 พุทธศาสนาเถรวาท (Theravada Buddhism) 3(3-0) 

 กําเนิดและหลักธรรมสําคัญของพุทธศาสนา การแผขยายและพัฒนาการ ความสัมพันธระหวาง

พุทธศาสนาเถรวาทกับชีวิต  วิทยาศาสตรและสังคมปจจุบัน 

01388401  จริยธรรมกับชีวิต (Ethics and Life) 3(3-0) 

 ความหมายและความสําคัญของจริยธรรม จริยธรรมกับชีวิต และสังคมระบบจริยธรรมของศาสนา 

จริยธรรมกับการดําเนินชีวิต และการแกปญหาสังคมในปจจุบัน โดยเนนจริยธรรมไทย 
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กลุมวิชาสังคมศาสตร  

สาขาวิชาสังคมศาสตร 

01453101 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป  3(3-0-6)  

 (Introduction to Law)   

  ความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมาย ท่ีมา ลักษณะ และชนิดตางๆ ของกฎหมาย 

การใชและการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพงและอาญา     
 

 

01459101 จิตวิทยาเพ่ือชีวิตสมัยใหม  3(3-0-6) 

 (Psychology for Modern Life) 

  การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพท่ีดี การเขาใจและควบคุมอารมณ การฝก

สมอง การหากลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการเรียน การเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง การ

ปรับตัวสูสังคมสมัยใหม การรักษาความรักและความสุขในชีวิตสมัยใหม และการเปนพลเมืองดีใน

โลกสมัยใหม 

   
 

02717011 ตนและการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

 (Self and Self Development)  

  ทฤษฎีความเปนตัวตน ปฏิสัมพันธทางสังคม การปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็วทางสังคม  บทบาททางสังคมและสถานภาพของตนเองและผูอ่ืน มนุษยสัมพันธ 

จริยธรรม การทํางานเปนทีม  การจัดการความขัดแยง  และการพัฒนาตน 
 

 

หมวดวิชารัฐศาสตร 

01454111 รัฐศาสตรเบ้ืองตน   

 (Introduction to Political Science)  3(3-0) 

  ศึกษาขอบเขตของรัฐศาสตรในฐานะเปนสาขาหนึ่งของสังคมศาสตรและความ

เก่ียวพันกับศาสตรสาขาอ่ืน ศึกษาแนวคิด หลักการในเรื่องของรัฐ การเมือง ระบบรัฐบาล พรรค

การเมือง กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน กลุมการเมือง พฤติกรรมของประชาชนตอแนวความคิด

ทางการเมือง และการมีสวนรวมทางการเมือง  
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01454211 การเมืองและการปกครองของไทย      3(3-0-6) 

 (Thai Politics and Government) 

 พ้ืนฐาน  :  01454111             

       พัฒนาการทางประวัติศาสตรของการเมืองและการปกครองของไทย ปจจัยทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรมท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงทางความคิด พฤติกรรมและสถาบันทางการเมือง

และการปกครองของไทย ปญหาและแนวโนมของการพัฒนาประชาธิปไตย 
 

หมวดวิชาการบริหารจัดการทองถิ่น 

01457423 การวางแผนพัฒนาชุมชนและภูมิภาค  3(3-0-6) 

 (Community and Regional Planning) 

  กระบวนการและกลวิธี ในการวางแผนรวมและแผนยอยเพ่ือการพัฒนาชุมชนและ

ภูมิภาค การรวบรวม และการวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและภูมิศาสตร การ

คาดคะเนความตองการเพ่ือรับความเจริญเติบโตของเมืองและการพัฒนาชุมชนในอนาคต    

   

 

หมวดวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

01460111**  สังคมวิทยาเบ้ืองตน       3 (3-0-6) 

(Introduction to Sociology) 

ขอบเขตและวิธีการทางสังคมวิทยา ธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดหลัก

ทางสังคมวิทยาท่ีอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย ลักษณะและรูปแบบของหนวยทาง

สังคมเบื้องตน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปญหาสังคม  

 

01460331 หลักประชากรศาสตร       3 (3-0-6) 

(Principles of Demography) 

องคประกอบของประชากร การเปลี่ยนแปลงประชากร ซ่ึงมีผลกระทบจากการเกิด 

การตาย และการเคลื่อนยายถ่ิน การกระจายตัวของประชากรและ กําลังแรงงาน 

ความสัมพันธระหวางประชากรและปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ปญหาและนโยบายทาง

ประชากร 
 

01460442** การพัฒนาชุมชน       3 (3-0-6) 

(Community Development) 

แนวความคิด ปรัชญา หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท โลกา

ภ-ิวัตนในบรบิทการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสําคัญตอการพัฒนาชุมชนใน

ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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01460444** การพัฒนาทรัพยากรมนุษย      3 (3-0-6) 

(Human Resource Development) 

ความเปนมนุษยและชีวิตในทัศนะทางวิทยาศาสตรธรรมชาติ สังคมศาสตร ปรัชญา

และศาสนา มนุษยกับสังคม แนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย นโยบายและการ

วางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
 

01460446** การพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี      3 (3-0-6) 

(Child, Youth and Women Development) 

แนวความคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและสตรี สภาพปญหาของเด็ก เยาวชน และ

สตรีในสังคมไทย และสังคมโลก โดยเนนการพัฒนาตนเอง และทักษะท่ีจําเปนแกบุคคล

เปาหมาย 
 

01460447 สังคมสงเคราะหศาสตรเบ้ืองตน      3 (3-0-6) 

(Introduction to Social Work) 

ความหมาย ขอบเขต วัตถุประสงคของการสังคมสงเคราะห ความจําเปนในการ

จัดการบริการเพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน วิวัฒนาการของการสังคมสงเคราะห  หลักการ

และกระบวนการของการสังคมสงเคราะหวิชาชีพ บทบาทของนักสังคมสงเคราะหกับวิชาชีพ

อ่ืนท่ีเก่ียวของ มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

01461332 สังคมและวัฒนธรรมไทย       3 (3-0-6) 

(Thai Society and Culture) 

ประวัติความเปนมา ลักษณะทางภูมิศาสตร ประชากร สถาบันสังคม และวัฒนธรรม

ของสังคมไทย ความสัมพันธระหวางสังคมกับวัฒนธรรมและปญหาสังคมวัฒนธรรมของ

สังคมไทยปจจุบัน มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

หมวดอ่ืนๆ  

 

03751152             จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ                                                      3(3-0-6) 

                             (Service Industry Psychology)                                             

แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานทางจิตวิทยา ปจจัยดานจิตวิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม

นักทองเท่ียว คานิยมในการทํางานและการพักผอน การนําหลักจิตวิทยาไปใชในงานดานการ

บริการ  
 

03751161 ภูมิศาสตรการคาโลก (World Trade Regional Geography)  3(3-0) 

 การเปรียบเทียบภูมิภาคหนึ่งกับอีกภูมิภาคหนึ่งในแงมุมการขยายตัวของทองถ่ินและเขตการ

ปกครอง ระบบเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง วิเคราะหเปรียบเทียบประเด็นการจัดการ ผลกระทบจากสภาพ

ภูมิศาสตรและวัฒนธรรมท่ีมีตอการดําเนินการธุรกิจระหวางประเทศและเครื่องมือในการประเมินผล 
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กลุมวิชาภาษาอังกฤษสําหรับสินิสิตหลักสูตรจากคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา (03754) 

03754362      ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในธุรกิจระดับโลก                      3(3-0-6) 

          (English for Golbal Business Communication) 

การพัฒนาความสามารถดานภาษาอังกฤษโดยใชสื่อท่ีหลากหลายท้ังในและนอกชั้นเรียน การ

เพ่ิมความเขมขนของทักษะทางภาษาท่ีจําเปนในการจัดการเชิงธุรกิจ การใชสื่อเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
 

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

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

          เรียนรูบทสนทนาตางๆ ท่ีใชในงานบัญชี ฝกฝนการเขียนและการพูดในหัวขอตางๆ ในอาชีพนัก

บัญชี การรายงานทางการเงินบัญชีบริหาร การตรวจสอบ และบัญชีภาษีอากร 

           

03754373       ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม                             3(3-0-6)  

 (English for Food and Beverage Service) 

 ฝกฝนการอานและการเขียนในหัวขอตางๆ รวมท้ังเรียนรูคําศัพท สํานวน และบทสนทนาท่ีใช

ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

  

03754391   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือการจัดการธุรกิจ                                    3(3-0-6)    

  (Academic English for Business Management) 

 การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษข้ันสูงท่ีจําเปนสําหรับการสื่อสารสากล โดยเนนการใช

ภาษาอยางคลองแคลวและถูกตองในสถานการณท้ังทางการจัดการเชิงธุรกิจและทางสังคมท่ัวไป 
 

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

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

  การจดบันทึก การเขียนโครงราง การเรียบเรียงความคิด การเขียนรายงานทางธุรกิจท่ีสมบูรณ

และเปนทางการ 

       

03754471  ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับการคาระหวางประเทศ I                    3(3-0-6)                                      

               (Business English for International Trade I)                  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754113 

         การใชศัพทและสานวนท่ีใชในหนังสือ บทความ และเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการคาระหวาง

ประเทศ 
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03754472  ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับการคาระหวางประเทศ II     3(3-0-6) 

 (Business English for International Trade II)                  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 03754471 

 การประยุกตใชภาษาอังกฤษในหนาท่ีตางๆ ท่ีใชในทางการคาระหวางประเทศ เพ่ือใหเกิดความ

ชานาญยิ่งข้ึน    

  

03754473   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจโรงแรม                                                  3(3-0-6)  

 (Technical English for Hotel Business) 

 การพัฒนาความสามารถทางภาษาท่ีใชการสื่อสาร และการสงเสริมการใชภาษาโดยการ

นําเสนอโครงสรางทางภาษาท่ีใชในสถานการณตางๆ ตลอดจนคําศัพทและสํานวนท่ีจําเปนสําหรับธุรกิจโรงแรม

ผานทางบทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวันท่ีหลากหลาย 
 

03754474    ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว                               3(3-0-6)  

 (Technical English for Tourism Business) 

การประยุกตใชทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือการทองเท่ียว โดยการฝกบรรยายบุคคล 

เหตุการณ สถานท่ี สิ่งของ และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง การพูดใหคําแนะนํา การสอบถาม และการ

จัดการสิ่งตางๆท่ีเก่ียวของ 
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กลุมวิชาพฤกษศาสตร (01401) 

01401114  พฤกษศาสตรท่ัวไป (General Botany)                    3(2-3-6) 

 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับสัณฐานวิทยา  กายวิภาควิทยา  สรีรวิทยา  นิเวศวิทยา  การจัดหมวดหมู  

และวิวัฒนาการ  การใชประโยชนจากพืช 

  

01401341 หลักอนุกรมวิธานพืช (Principles of Plant Taxonomy)   3(2-3-8) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 

 ความหลากหลายของพรรณพืช ระบบการจําแนก การต้ังชื่อ การระบุชื่อลักษณะทางอนุกรม 

วิธาน  การกระจายพันธุ  และความสัมพันธทางวิวัฒนาการ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
 

01401351  สรีรวิทยาเบ้ืองตนของพืช (Introductory Plant Physiology)  3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 และ 01403221 

 ความรูเบื้องตนทางสรีรวิทยาของพืชท่ีเก่ียวของกับการเติบโตและการเจริญ เมแทบอลิซึม 

ความสัมพันธของน้ํากับพืชและธาตุอาหาร 

  
 

01401411 กายวิภาคของพืช (Plant Anatomy)     3(2-3-6) 

      พ้ืนฐาน  :  01401114  

 ลักษณะภายในของเซลลและเนื้อเยื่อพืช พัฒนาการ วิวัฒนาการของการเจริญของโครงสรางพืช

ชั้นสูง 
 

01401414 ชีววิทยาเมล็ดพันธุ (Seed Biology)      3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114  

 กระบวนการสืบพันธุ การพัฒนาของเมล็ดและกระบวนการทางสรีรวิทยาท่ีเก่ียวของ นิเวสวิทยา 

การจําแนกเมล็ดพันธุ มีการศึกษษนอกสถานท่ี  

 

01401423 เฟรน (Ferns)        3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน : 01401114 

 สัณฐานวิทยา นิเวศวิทยา การจําแนกและวิวัฒนาการของเฟรน ตลอดท้ังความสําคัญทางดาน

เศรษฐกิจ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  

01401442  พรรณไมน้ํา (Aquatic Plants)      3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 

 ลักษณะทางพฤกษศาสตร  นิเวศวิทยา  การจําแนกและความสําคัญทางดานเศรษฐกิจของพรรณ

ไมน้ํา  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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01401456  การตอบสนองของพืชตอสภาพแวดลอมเครียด  

 (Plant response to Environmental Stress)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401351 

 ผลของของสภาพเครียดจจกแอกทีฟออกซิเจน การขาดออกซิเจนและธาตุอาหาร น้ํา อุณหภูมิ 

รังสี สารเคมี สารพิษในสิ่งแวดลอม ความเปนกรดเปนดางของดิน ความเค็ม และสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนตอการเติบโต

และการเจริญของพืช กลไกการปรับตัวของพืชตอสภาพแวดลอมเครียด 
 

01401461  พฤกษศาสตรภาคสนาม (Field Botany)     3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 

 การสํารวจและวิเคราะหสังคมพืช โดยเนนความสัมพันธทางสรีรวิทยา และ นิเวศวิทยา การ

จัดการ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  

01401462  พฤกษเศรษฐกิจ (Economic Botany)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01401114 

 ประวัติ  ลักษณะทางพฤกษศาสตร  การกระจายทางภูมิศาสตร  การผลิตและความสําคัญทาง

เศรษฐกิจของพืชคารโบไฮเดรต  พืชโปรตีน  พืชน้ํามัน  พืชเสนใย  พืชใหสี  พืชเครื่องดื่ม  พืชสมุนไพรและ

เครื่องเทศ  พืชสวนและปาไมเศรษฐกิจ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  

01401473  ระเบียบวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพืช      3(1-6-6) 

 (Methodology in Plant Tissue Culture) 

 พ้ืนฐาน  :  01401351   

 หลักการและวิธีการปฏิบัติของการเพาะเลี้ยงเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะพืช 
 

01401496  เรื่องเฉพาะทางพฤกษศาสตร (Selected Topics in Botany)   3(3-0-6) 

 เรื่องเฉพาะทางพฤกษศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา 
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กลุมวิชาชีวเคมี (01402) 

01402311 ชีวเคมี I (Biochemistry I)       2(2-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01403221 หรือ 01403224 หรือ เรียนพรอมกับ 01403224 

 โครงสราง สมบัติ แหลงกําเนิดและความสําคัญของคารโบไฮเดรต โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด 

เอนไซม และสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญทางชีวเคมี รวมท้ังบทนําเก่ียวกับเมแทบอลิซึมท่ัวไป และเรื่องท่ี

มีความสําคัญตอชีวเคมี เชน บัฟเฟอร และวิธีการศึกษาเก่ียวกับสารทางชีวเคมี 

  

01402311 ชีวเคมี I (Biochemistry I)        2(2-0-4) 

 พ้ืนฐาน : 01403211 หรือ 01403223 หรือเรียนพรอมกัน 

 เซลลและองคประกอบของเซลล  โครงสรางและหนาท่ีของน้ําในกระบวนการทางชีวเคมีในเซลล 

สารละลายบัฟเฟอร โครงสราง สมบัติหนาท่ีของคารโบไฮเดรท โปรตีน กรดนิวคลีอิก ลิพิด เอนไซม และโค

เอนไซมและการประยุกต 

  

01402312 ปฏิบัติการชีวเคมี I (Laboratory in Biochemistry I)    1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน  :  01402311 หรือเรียนพรอมกัน 

 ปฏิบัติการเรื่องพีเอชและบัฟเฟอร สเปกโทรโฟโตเมตรี การจําลองโครงสรางของชีวโมเลกุล 

สมบัติทางกายภาพและเคมี และการวิเคราะห ชีวโมเลกุล กิจกรรม เอนไซม เทคนิค -  โครมาโทกราฟ 

   

01402313 ชีวเคมี II (Biochemistry II)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01402311  

 ธรรมชาติของเอนไซมและการเรงปฏิกิริยาโดยเอนไซม เมแทบอลิซึม และชีวพลังงาน วิถีการทํา

ใหแตกสลายและชีวสังเคราะหของสารชีวโมเลกุล ชีวสังเคราะหของสารประกอบพลังงานสูงและการสังเคราะห

ดวยแสง การหาลําดับของดีเอ็นเอ และการควบคุมการแสดงออกของยีนในโพรแคริโอต 
 

 

01402441 วิทยาเอนไซม (Enzymology)       3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01402313 

 โครงสรางและหนาท่ีของเอนไซม จลนพลศาสตรของเอนไซม กลไกปฏิกิริยาของเอนไซม ตัวเรง

ปฏิกิริยาชีวภาพท่ีไมใชโปรตีน การประยุกตเอนไซม  

  

01402451 ชีวเคมีของมนุษย (Human Biochemistry)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01402313 

 องคประกอบ กลไกทางชีวเคมี เมแทบอลิซึม และการควบคุมในระดับโมเลกุลของอวัยวะและ

เนื้อเยื่อในมนุษย 
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01402461 ชีวเคมีของพืช (Plant Biochemistry)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01402313 

 โครงสรางและหนาท่ีของออรแกเนลลพืช โครงสราง สมบัติ และหนาท่ีทางชีวภาพของผนังเซลล

พืช การสังเคราะหดวยแสง การหายใจภายใตแสง เมแทบอลิซึมของคารโบ -  ไฮเดรท และลิพิด การตรึง

ไนโตรเจน ไฟโตฮอรโมน และตัวควบคุมการเจริญเติบโต รงควัตถุของพืช และเมแทบอไลททุติยภูมิ จีโนมพืช 

การแสดงออกของยีน และการควบคุมการเจริญของพืช 
 

 

01402471 ชีวเคมีโภชนาการ (Nutritional Biochemistry)    3(3-0-6)   

 พ้ืนฐาน  :  01402313 

 เมแทบอลิซึม ความตองการ การขาด การดูดซึม การลําเลียง และการขับถายของสารอาหารหลัก 

วิตามินและแรธาตุท่ีจําเปน ความตองการโภชนาการในภาวะพิเศษ  และการประยุกตทางอาหารและยา 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (01404, 01411) 

01404311 วิทยาศาสตรชีวกายภาพ (Biophysical Science)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01424111  และ  01420111 

 การประยุกตหลักทางวิทยาศาสตรกายภาพในการอธิบายระบบการทํางานทางชีวภาพ 

ความสัมพันธระหวางชีวภาพและกายภาพ 

01404484 พิษวิทยาส่ิงแวดลอม (Environmental Toxicology)  3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01424111  และ  01420111 

 แหลงกําเนิด  การแพรกระจายและการแปลงรูปของสารมลพิษในสิ่งแวดลอม  การประเมินความ

เปนพิษเมแทบอลิซึม  และความเปนพิษของสารมลพิษตอสิ่งมีชีวิต  การปองกันและบําบัด 

01411221 อุตุนิยมวิทยาท่ัวไป (General Meteorology)  3(3-0) 

 โครงสราง  สวนประกอบ  พลังงานและพฤติกรรมของบรรยากาศ  กระบวนการพ้ืนฐาน   

การอธิบายปรากฏการณท่ัวไปและการหมุนเวียนของบรรยากาศ  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

01411131 ธรณีพลศาสตร (Geodynamics)  3(3-0) 

 ธรรมชาติและโครงสรางของวัสดุท่ีเปนองคประกอบของโลก  กระบวนการพลศาสตรทําใหเกิดภูมิ

ลักษณและโครงสรางของผิวโลก  มีการศึกษานอกสถานท่ี 
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กลุมวิชาพันธุศาสตร (01416) 
 

01416311 หลักพันธุศาสตร 3(3-0-6) 

 (Principles of Genetics)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 01424111 

 เซลลและออรแกเนลลท่ีเก่ียวของกับพันธุศาสตร  การถายทอดพันธุกรรมระหวางไม

โทซิสและไมโอซิส หลักการถายทอดพันธุกรรมของเมนเดล และกฎความนาจะเปน 

ภาคขยายของกฎเมนเดล สารพันธุกรรม การจําลอง และการซอมแซม การทํางานของ

ยีน และการควบคุมมิวเทชันของยีน และโครโมโซมพันธุศาสตรปริมาณและประชากร 

พันธุกรรมนอกนิวเคลียส พันธุศาสตรวิวัฒนาการ 

  

01416312 พันธุศาสตรภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Genetics)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01416311 หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาหลักพันธุศาสตร 

  

01416421 พันธุศาสตรมนุษย 3(3-0-6) 

 (Human Genetics)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01416311  

 การถายทอดพันธุกรรมของมนุษยตามหลักเมนเดล หนาท่ีและพฤติกรรมของยีนและ

โครโมโซม สาเหตุการทําใหยีนผิดปกติ วิธีการวินิจฉัย การบําบัด และการใหคําปรึกษา

เก่ียวกับโรคทางพันธุกรรม และการประยุกตความรู 

พันธุศาสตร อิมมูโนโลยี พันธุศาสตรโมเลกุล พันธุศาสตรของเซลล พันธุศาสตรกับมะเร็ง 

มลพิษของสิ่งแวดลอมตอมนุษย พันธุศาสตรประชากร และการวิวัฒนาการ เพ่ือความ

เขาใจพันธุศาสตรมนุษย 
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กลุมวิชาสถิติ (01422) 

01422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I) 3(3-0) 

 แนวความคิดเก่ียวกับวิชาสถิติ ตัววัดตําแหนงท่ี  ตัววัดคากลาง ตัววัดการกระจาย ตัวแปรสุมและ

การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวสซอง การแจกแจงปกติ การ

แจกแจงตัวอยาง สถิติอนุมานสําหรับประชากรเดียวและสองประชากร การวิเคราะหขอมูลความถ่ี  การ

วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงาย 

01422211 สถิติวิเคราะห (Statistical Analysis) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 เลขดัชนี การสรางเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรมเวลาอยางงาย การวิเคราะหสถิติ ไมอิง

พารามิเตอรเบื้องตน การตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องตน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติเบื้องตน 

01422311 หลักสถิติ II (Principles of Statistics II) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสองประชากร  แนวความคิดเก่ียวกับการวางแผนงานทดลอง  

แผนแบบสุมตลอด แผนแบบสุมภายในบล็อค แผนแบบลาตินสแควร แผนแบบสุมซอน การวิเคราะหอิทธิพลท

รีตเมนต ขอสมมติในการวิเคราะหความแปรปรวน การแปลงขอมูล การทดลองแบบแฟกทอเรียล การวิเคราะห

ความแปรปรวนรวม 

01422343 สถิติเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Statistics) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 ความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเง่ือนไข  ทฤษฎีของเบยส ตัวแปรสุม ฟงกชันความหนาแนน

ของความนาจะเปน  คาคาดหมายเชิงคณิตศาสตร  การแจกแจงของตัวแปรสุมท่ีไมตอเนื่องและตอเนื่อง 

ฟงกชันของตัวแปรสุม การแจกแจงของตัวอยาง  

01422414 เทคนิคการสุมตัวอยางทางสังคมศาสตร 3(3-0) 

 (Sampling Techniques in Social Sciences) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 ระเบียบวิธีการสํารวจดวยตัวอยาง วิธีการสรางมาตรวัด การสรางแบบสอบถาม  ความถูกตอง

และความเชื่อถือได  การสุมตัวอยางแบบใชความนาจะเปนและไมใชความนาจะเปน การสุมตัวอยางแบบตาง 

ๆ ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจดวยตัวอยาง  การประยุกตใชในงานวิจัยทางดานสังคมศาสตร 
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01422421 สถิติและคอมพิวเตอรสําหรับสังคมศาสตร 3(2-3) 

 (Statistics and Computer for Social Sciences) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตรประยุกต การวิเคราะหขอมูล

ดวยวิธีการทางสถิติ อิงพารามิเตอรและไมอิงพารามิเตอร การวิเคราะหขอมูลแบงกลุม การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ 

01422422 สถิติและคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาศาสตรประยุกต 3(2-3) 

 (Statistics and Computer for Applied Sciences) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรประยุกต  การวิเคราะห

ขอมูลจากหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับขอมูลจากแผนการทดลองตางๆ การ

วิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การทดสอบไคสแควร 

01422425 การวิเคราะหขอมูลสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0) 

 (Statistical Analysis using Statistical Packages) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 ประเภทของโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การเตรียมขอมูลและการประมวลผล การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลระดับยูนิวาริเอทและไบแวริเอทดวยวิธีการทางสถิติ  แบบอิงและไมอิง

พารามิเตอร การแปลผลการวิเคราะห  การเปรียบเทียบโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

01422431 สถิติทางชีววิทยา (Statistics in Biological Science) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การวิเคราะหความแปรปรวนในแผนการทดลองแบบพ้ืนฐาน  การทดลองแบบแฟกทอเรียล การ

ถดถอยเชิงเสนแบบงายและสหสัมพันธ การถดถอยแบบพหุ  การถดถอยแบบไมเชิงเสน การวิเคราะหความ

แปรปรวนรวม สถิติไมอิงพารามิเตอรสําหรับขอมูลทางชีววิทยา 

01422451 การวิเคราะหการถดถอยประยุกต (Applied Regression Analysis) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 การถดถอยเชิงเสนแบบงาย  การถดถอยเชิงเสนแบบพหุ การวิเคราะหสหสัมพันธ  การวิเคราะห

ความเหมาะสมของตัวแบบ การถดถอยแบบไมเชิงเสน การเลือกตัวแบบการถดถอย 

01422456 การวิเคราะหขอมูลแบงกลุม (Categorical Data Analysis) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 เทคนิคทางสถิติสําหรับขอมูลแบงกลุม ภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบและตัววัด ความเก่ียวของ

สําหรับตารางแจกแจงสองทาง การพรรณนาและการอนุมานโดยใชสัดสวนและอัตราสวนค่ีตัวแบบบล็อกเชิง

เสน ตัวแบบลอจิท และตัวแบบการถดถอยลอจิสติก 
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01422462 หลักการวางแผนการทดลอง (Principles of Experimental Designs) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422311 

 แนวความคิดพ้ืนฐานในการวางแผนการทดลอง ตรรกยะของการวิเคราะห ความแปรปรวน  

ผลกระทบเม่ือขอสมมติของการวเิคราะหความแปรปรวนไมเปนจริง การวางแผนการทดลองแบบพ้ืนฐาน การ

ทดลองแบบแฟกทอเรียล แผนแบบคอนฟาวด  แผนแบบเศษสวนแฟกทอเรียล แผนแบบสปลิตพลอต แผน

แบบสลับทรีตเมนต แผนแบบบล็อกไมสมบูรณ 

01422481 สถิติในการควบคุมคุณภาพ (Statistical Quality Control) 3(3-0) 

 พ้ืนฐาน  :  01422111 

 ปรัชญาเก่ียวกับคุณภาพ วิธีทางกราฟสําหรับการควบคุมคุณภาพ ตัวแบบ ความนาจะเปนสําหรับ

การควบคุมคุณภาพ การอนุมานเก่ียวกับคุณภาพของกระบวนการผลิต  การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ 

แผนภูมิควบคุม การวิเคราะหขีดความสามารถของกระบวนการผลิต การสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ 
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กลุมวิชาสัตววิทยา (01423) 
 

01423113 สัตววิทยาท่ัวไป (General Zoology)     3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  1424111 

 ชีววิทยาทางดานสัตว  หลักการในการจําแนกประเภทสัตว  และวิวัฒนาการของสัตว 

  

01423351 สรีรวิทยาของสัตว (Animal Physiology)     3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 

 หนาท่ีท่ัวไปของระบบภายในรางกายของสัตว  
  
 

01423352 สรีรวิทยาของสัตวภาคปฏิบัติการ (Animal Physiology Laboratory) 1(0-3-2) 

 พ้ืนฐาน  :   01423351 หรือพรอมกัน  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01423351 

  

01423421 สัตวมีกระดูกสันหลัง (Vertebrate Zoology)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 

 ลักษณะรูปรางของสัตวมีกระดูกสันหลัง  การจัดประเภทเนนในดานวิวัฒนาการ มีการศึกษานอก

สถานท่ี 

  

01423431 อนุกรมวิธานของสัตว (Animal Taxonomy)    3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 

 ศาสตรของอนุกรมวิธาน ลักษณะอนุกรมวิธานและการแปรผันในประชากร การเกิดสปชีส  

และการตัดสินในระดับสปชีส  ลําดับข้ันอนุกรมวิธานและแนวทางการจําแนกประเภท สายวิวัฒนาการและ

วิธีการสรางสายวิวัฒนาการ กฎการเรียกชื่อทางสัตววิทยา และสิ่งพิมพทางอนุกรมวิธาน  

  

01423441 สัตวไมมีกระดูกสันหลัง (Invertebrate Zoology)    4(3-3-8) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 

 สัณฐานวิทยา  กายวิภาค  สรีรวิทยา  อนุกรมวิธาน  และนิเวศวิทยาของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง  

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  

01423451 วิทยาตอมไรทอ (Endocrinology)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423251 หรือ 423351 หรือ 01002342  หรือ 01506211  

 หลักการทํางานของฮอรโมน กลไกการออกฤทธิ์ของฮอรโมน การออกฤทธิ์แบบบูรณาการของ

ฮอรโมน และผลกระทบจากการทํางานผิดปกติของฮอรโมน  
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01423454 พฤติกรรมของสัตว (Ethology)      3(3-0-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113 หรือ 01423351 หรือ 01506211 หรือ  02033342 

 วิวัฒนาการของพฤติกรรมของสัตว  พฤติกรรมของสัตวไมมีกระดูกสันหลังและสัตวมีกระดูกสัน

หลัง  รวมท้ังการวิเคราะหพฤติกรรมของสัตวแตละชนิด  มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  

01423481 นิเวศวิทยาของสัตว (Animal Ecology)     3(2-3-6) 

 พ้ืนฐาน  :  01423113  และ  01422111 

 พลวัตรประชากรและปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมของสัตว  มีการศึกษานอกสถานท่ี  
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กลุมวิชาชีววิทยา (01424,02726) 
 

01424111 หลักชีววิทยา  3(3-0-6) 

 (Principles of Biology)  

 หลักการตางๆ ของสิ่งมีชีวิต องคประกอบของเซลล หลักเบื้องตนของ 

เมแทบอลิซึมในเซลลและสิ่งมีชีวิต อิทธิพลของชีวเคมีตอเซลลและอนุภาคของเซลล 

ขบวนการตอบสนองและการประสานงานภายในรางกาย ท้ังระบบประสาทและระบบ

ตอมไรทอ การสืบพันธุและการเจริญ หลักพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 

  

01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Biology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 หรือพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับหลักวิชาชีววิทยา 

  

01424281 พิษวิทยาชีวภาพเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 (Introduction of Biotoxicology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111  

 ข้ันตอนเบื้องตนของความเปนพิษและผลตกคางจากสารปองกันและกําจัดศัตรูพืช

ตอธรรมชาติและมวลชีวภาพ 

  

01424311 ชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

 (Industrial Biology)  

 ความรู และเทคนิคทางชีววิทยาท่ีใชในการเพาะเลี้ยง แปรรูปผลิตภัณฑ และสาร

สกัดจากจุลินทรีย พืชและสัตวจากหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีอยูในความสนใจ 

กรณีศึกษาจากผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  

01424381 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 

 (Ecology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม แบบแผนการไหลของพลังงาน วัฏ

จักรของสาร ปจจัยจํากัดกลุมสิ่งมีชีวิต การเติบโตของประชากร ความสัมพันธในการอยู

รวมกันของสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน และปญหามลพิษในประเทศไทย มีการศึกษานอก

สถานท่ี 
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01424382 นิเวศวิทยาปฏิบัติการ 1(0-3-2) 

 (Ecology Laboratory)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424381 หรือเรียนพรอมกัน 

 ปฏิบัติการสําหรับนิเวศวิทยา การวิเคราะหขอมูล การแปลผลและการวิจารณผล 

การจัดทํารายงาน และการนําเสนอผลการทดลอง มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  

01424396 เอกสารทางชีววิทยา 1(1-0-2) 

 (Biological Literature)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 การตรวจและการใชประโยชนเอกสารทางชีววิทยา 

  

01424481 นิเวศวิทยาประชากร 3(2-3-6) 

 (Population Ecology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424381 

 นิเวศวิทยาพ้ืนฐานและประยุกต ทฤษฎีทางดานการวิวัฒนาการและตัวแบบทาง

คณิตศาสตรในการจําแนกและแกปญหาทางนิเวศวิทยาระดับประชากร มีการศึกษา

นอกสถานท่ี 

  

01424482 ชีววิทยาของมลพิษ 3(3-0-6) 

 (Pollution Biology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 สภาพของสิ่งแวดลอมท่ีเปนพิษ ผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและวิธีปองกัน แกไข  มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

  

01424484 วิวัฒนาการ 3(3-0-6) 

 (Evolution)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01424111 

 ประวัติเก่ียวกับวิวัฒนาการ กําเนิดของเอกภพและสิ่งมีชีวิต ทฤษฎีวิวัฒนาการ 

หลักฐานประกอบการศึกษาวิวัฒนาการ สาเหตุของการเกิดวิวัฒนาการ การเกิดสปชีส

ใหม รูปแบบของสายวิวัฒนาการ 

  

 

 



549 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

01424485 ชีวภัณฑควบคุมทางการเกษตรและสาธารณสุข 3(3-0-6) 

 (Biological Control Agents in Agriculture and Public Health)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01419211 

 ชนิดของชีวภัณฑท่ีใชควบคุมศัตรูทางการเกษตรและสาธารณสุข การออกฤทธิ์ การ

พัฒนาผลิตภัณฑ จุดเดนและจุดดอย การประยุกต กฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ี

เก่ียวของ มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  

02726311 การอนุรักษเชิงชีววิทยา 3(3-0-6) 

 (Biological Conservation)  

 หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษ การอนุรักษความ

หลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบและการจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษ ผลกระทบของ

มนุษยตอระบบนิเวศและการฟนฟูระบบนิเวศ ชีววิทยากับนโยบายการอนุรักษ มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

  
 

 

 



551 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

ขอบังคับ ประกาศ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 



552 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 

 



553 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 

 
 

 

 



554 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



555 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



556 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



557 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



558 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



559 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



560 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



561 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



562 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



563 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



564 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



565 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 



566 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



567 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



568 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 



569 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 



570 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



571 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



572 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



573 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



574 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



575 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



576 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



577 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



578 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 



579 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



580 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



581 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



582 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



583 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



584 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



585 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 



586 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 



587 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



588 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



589 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



590 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 



591 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 



592 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



593 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 



594 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 



595 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

 



596 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 
 



597 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 

 

 



598 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



599 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



600 คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
 

 

 



601 
คูมือหลกัสตูรการศกึษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2561
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 กําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติและวินัยนิสิต พ.ศ. 2553  โดยใหนําระบบคะแนนความ

ประพฤติมาถือปฏิบัติ และใหทุกคนมีคะแนนความประพฤติเปน 100 คะแนน ตลอดระยะเวลาและท่ีคง

สถานภาพการเปนนิสิต หากนิสิตผูใดฝาฝนระเบียบ ขอบังคับไมวากรณีใดๆ ดังท่ีระบุไวในหลักเกณฑ 

กําหนดการลงโทษนิสิตในการกระทําผิดในกรณีตางๆ  ขอใหปฏิบัติดังนี้  

 1. ใหมีการตัดคะแนนความประพฤตินิสิตตามความผิด  ดังนี้ 

 1.1  ไมแสดงบัตรนิสิตโดยไมมีเหตุอันควร ตัดคะแนนความประพฤติ     5    คะแนน 

 1.2   กระทําการอันเปนการรบกวนผูอ่ืน ตัดคะแนนความประพฤติ   5-15  คะแนน 

 1.3   ทําผิดกฎจราจรหรือฝาฝนกฎจราจร ตัดคะแนนความประพฤติ   5-15 คะแนน 

 1.4   พูดจากาวราวและแสดงกิริยาไมสุภาพ ตัดคะแนนความประพฤติ   5-15 คะแนน 

  1.5   แตงกายผิดระเบียบ ตัดคะแนนความประพฤติ    10  คะแนน 

 1.6   แสดงขอความหรือคําพูดอันเปนเท็จ ตัดคะแนนความประพฤติ  10-30 คะแนน 

 1.7   กระทําการผิดระเบียนของหนวยงาน ตัดคะแนนความประพฤติ  10-30 คะแนน 

 1.8   เลนการพนันในมหาวิทยาลัย ตัดคะแนนความประพฤติ  10-30  คะแนน 

 1.9   ดื่มสุราและของมึนเมาในมหาวิทยาลัย ตัดคะแนนความประพฤติ     30    คะแนน 

 1.10  ทะเลาะวิวาท ตัดคะแนนความประพฤติ     30 คะแนน 

 1.11  ทําลายทรัพยสินของมหาวิทยาลัย ตัดคะแนนความประพฤติ  30-50  คะแนน 

  หรือผูอ่ืน 

 1.12  ปลอมแปลงเอกสาร ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 

 1.13  ประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศ ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 

 1.14  กระทําการเสื่อมเสียใหกับผูอ่ืน ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 

 1.15  ทํารายรางกาย ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 

 1.16  ลักทรัพย ตัดคะแนนความประพฤติ  45-65  คะแนน 

 1.17  เสพสิ่งเสพติดหรือมีสิ่งเสพติด ตัดคะแนนความประพฤติ 45-65   คะแนน 

     ไวในครอบครอง   

 1.18  พกพาอาวุธ ตัดคะแนนความประพฤติ     65    คะแนน 

 1.19  กระทําความผิดใหเกิดความเสื่อมเสีย ตัดคะแนนความประพฤติ  30-65 คะแนน    

     ชื่อเสียง คณะ/สถาบัน     

 1.20  มีสิ่งเสพติดไวในครอบครอง ตัดคะแนนความประพฤติ     85 คะแนน    

     เพ่ือการจําหนาย 

  

คะแนนความประพฤติและวินัยนิสิต 
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2.  นิสิตมีคะแนนสะสมตั้งแตเริ่มเขาศึกษา 100 คะแนน ถานิสิตกระทําความผิดและถูกตัดคะแนน

ความประพฤติจนกระท่ังคะแนนความประพฤติคงเหลือนอย  นิสิตจะตองถูกดําเนินการดังนี้ 

2.1  คะแนนคงเหลือ 60-79 คะแนน ภาคทัณฑ 

2.2  คะแนนคงเหลือ 40-59 คะแนน ทัณฑบนและเชิญผูปกครอง 

2.3  คะแนนคงเหลือ 20-39 คะแนน พักการศึกษาตั้งแต1ภาคการศึกษาเปนตนไป 

2.4  คะแนนคงเหลือ 0-19   คะแนน พนสภาพการเปนนิสิต 

 สําหรับนิสิตท่ีถูกลงโทษ ขอ 2.1 – 2.3  อยูในสถานภาพท่ีนิสิตสามารถยื่นคํารองขอทํางาน

สาธารณประโยชน เพ่ือเพ่ิมคะแนนความประพฤติได แตท้ังนี้ตองอยูในดุลยพินิจของกองกิจการนิสิต

(กําแพงแสน) และความควบคุมดูแลของรองคณบดี/ผูชวยคณบดีหรือผูท่ีไดรับมอบหมายฝายกิจการนิสิตของ

แตละคณะ เปนรายๆ ไป 

3. วิธีตัดคะแนนความประพฤติ 

3.1  ถานิสิตกระทําความผิดท่ีใดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ขอใหหัวหนา

หนวยงานนั้น  เสนอชื่อนิสิตท่ีกระทําความผิดเปนลายลักษณอักษรตอรองคณบดี/ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต

ของคณะตนสังกัด  เพ่ือพิจารณาไตสวนและตัดคะแนนความประพฤติ 

3.2  คณะจะเปนผูจัดเก็บ บันทึกขอมูลและประสานงานกับอาจารยท่ีปรึกษา และกองกิจการนิสิต 

(กําแพงแสน)  ในขอท่ี 2.1 - 2.4 

4. การกระทําใดๆ ท่ีผิดวินัยท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในขอ 1  ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการซ่ึง

มีคณบดีหรือตัวแทนของคณะตนสังกัดรวมอยูดวย  เปนกรณีไป 
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นามศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

นามใดจะใหชื่อ และจักถือเปนหนึ่งในเกษตรศาสตร 

อักษรใด ท่ีจะไดจารวาด วาเปนแหลงสรรพศาสตรแหงชาติไทย 

ณ ท่ีท่ีวิชามาบรรจบ 

เพ่ือคนพบความงาม ความจริงท่ียิ่งใหญ 

ณ ท่ีท่ีจะทอดตัวรับใช 

ก็จักใหอยางงดงามสมนามตน 

นามใดจะไดชื่อ จะจักถือเปนหนึ่งในเกษตรศาสตร 

อักษรใด ท่ีจะไดไดจารวาด วาเปนแหลงประสาทวิชาปญญาชน 

เพ่ือเพาะบม เสาะสรางหนทางศาสตร 

เพ่ือประกาศ วิทยานานาศิลป 

เพ่ือเสริมสง ความสมบูรณแหงชีวิน 

เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหยืนยง 

นามนี้ท่ีไดชื่อ และจักถือเปนหนึ่งในเกษตรศาสตร 

อักษร ท่ีไดจารวาด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรนามนี้เอย 

 

เทาเงินในรั้วเขียว 

เพียงแรกผลิกําเนิดนามในความเขียวขจี 

เกษตรศาสตร ถ่ินนนทรีท่ีสดใส 

เพียงแรกแยม เทาเงินนามนองใหม 

รวมอยูในชายคาแหงบานเรา 

ทุงกําแพงแสน คือ เนื้อดินใหกอเกิด 

นั้นจักเทิดไวในดวงจิตนี้ 

รั้วเกษตรเขียวงามนามนนทรี 

นั้นจักสถิตยในฤดีตราบนิรันดร 

จะกาวยาง เติบใหญในวันหนา 

สรางรากฐานวิชาใหกลาแกรง 

จะกาวยางตอไปรับใชดินแดน 

ถ่ินกําแพงแสนนี้ มิรูลืม 

ถ่ิมกําแพงแสนนี้ มิรูลืม 
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มารชศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

พวกเราศิลปศาสตรและวิทยาศาตร 

ประกาศปณิธานการศึกษา 

สรางบัณฑิตใหมีปญญา 

คุณธรรมและความสุขทุกคนไป 

เปนหนึ่งในรัว้นนทรี 

กําแพงแสนแดนนี้กวางใหญ 

พัฒนาวิชาการเพ่ือสังคมไทย 

เกษตรศาสตรกาวไกลคูแผนดิน 

เลือดเทาเงินเขมขลังดังเหล็กกลา 

ศรัทธาตอความดีไมมีสิ้น 

เชิดชูชาติ ศาสน กษัตริย เหนือชีวิน 

ถ่ินไทยจักเปนถ่ินทอง 

จะรักษาปณิธานม่ันมุง 

จะผดุงเกียรติยศปรากฏกอง 

จะฝากชื่อลืเลื่องเรืองรอง 

ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรนามของเรา 
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	01396112 ภาษาจีนธุรกิจ II     3(3-0-6)
	ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
	ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
	ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
	ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
	ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
	ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเ
	01396312 ภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6)
	ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
	ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
	01396312 ภาษาจีนธุรกิจ VI     3(3-0-6)
	ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
	ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
	จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย ชม.ปฏิบัติการ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
	01396490 สหกิจศึกษา     6

	19 ศศบ_Q02_โครงสร้างหลักสูตร_ภาษาาอังกฤษ_2559
	20 ศศบ_Q18_โครงสร้างหลักสูตร_ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ_2559
	21 คำอธิบายรายวิชา_59-07-26
	22 คำอธิบายรายวิชา_01132  สาขาวิชาจัดการ
	23 คำอธิบายรายวิชา_02747_การจัดการธุรกิจการบิน
	24 คำอธิบายรายวิชา_03763_การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
	25 คำอธิบายรายวิชา_01134,สาขาวิชาการตลาด
	26 คำอธิบายรายวิชา_03760_สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
	27 คำอธิบายรายวิชา_02731_คณิตศาสตร์ประยุกต์
	28 คำอธิบายรายวิชา_01403_เคมี_
	29 คำอธิบายรายวิชา_01419_จุลชีววิทยา
	30 คำอธิบายรายวิชา_02739_เทคโนโลยีสารสนเทศ
	31 คำอธิบายรายวิชา_01420_ฟิสิกส์
	32 คำอธิบายรายวิชา_01418_คอมพิวเตอร์
	33 คำอธิบายรายวิชา_02738_วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
	34 คำอธิบายรายวิชา_02744_โรงแรมและภัตตาคาร
	35 คำอธิบายรายวิชา_01390_นวัตกรรมการท่องเที่ยว
	36 คำอธิบายรายวิชา_01396_สาขาวิชาภาษาตะวันออก
	ชาวไทยและวัฒนธรรมไทย ราชวงศ์ ประวัติพระราชวงศ์และพระราชกรณียกิจ
	ประเพณีทางศาสนา และความเชื่อ คติชน บทบาททางเพศ อาหารประจำชาติ การละเล่น การเผยแพร่วัฒนธรรมเอเชียและวัฒนธรรมตะวันออกและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยในเอกสารภาษาจีน
	People of Thailand and their culture; Royal Family, their history and
	works; religious tradition and belief; folklore; gender roles; national cuisine;
	entertainment; Asian and Western cultural propagation and changes in Thai
	society in Chinese documents

	37 คำอธิบายรายวิชา_01355_ภาษาอังกฤษ
	การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนภาษาอังกฤษ    ทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่จำเป็น เพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ    ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	Development of intercultural competence through English language learning. English language skills and intercultural skills needed for intercultural communication in ASEAN Economic Community.

	38 คำอธิบายรายวิชา_02746_ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
	39 คำอธิบายรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
	40 คำอธิบายรายวิชา_หมวดศึกษาทั่วไป  ใหม่
	03754362      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก                      3(3-0-6)
	การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน การเพิ่มความเข้มข้นของทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการจัดการเชิงธุรกิจ การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

	41 คำอธิบายรายวิชาบริการ
	42 คำอธิบายรายวิชา_วิชาบริการ ใหม่
	03754362      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในธุรกิจระดับโลก                      3(3-0-6)
	การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่หลากหลายทั้งในและนอกชั้นเรียน การเพิ่มความเข้มข้นของทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการจัดการเชิงธุรกิจ การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	03754373       ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการอาหารและเครื่องดื่ม                             3(3-0-6)
	ฝึกฝนการอ่านและการเขียนในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และบทสนทนาที่ใช้ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
	03754391   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการจัดการธุรกิจ                                    3(3-0-6)
	(Academic English for Business Management)
	การบูรณาการทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารสากล โดยเน้นการใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่วและถูกต้องในสถานการณ์ทั้งทางการจัดการเชิงธุรกิจและทางสังคมทั่วไป
	03754473   ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม                                                  3(3-0-6)
	การพัฒนาความสามารถทางภาษาที่ใช้การสื่อสาร และการส่งเสริมการใช้ภาษาโดยการนำเสนอโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนคำศัพท์และสำนวนที่จำเป็นสำหรับธุรกิจโรงแรมผ่านทางบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่หลากหลาย
	03754474    ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว                               3(3-0-6)
	การประยุกต์ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว โดยการฝึกบรรยายบุคคล เหตุการณ์ สถานที่ สิ่งของ และขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึง การพูดให้คำแนะนำ การสอบถาม และการจัดการสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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