รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ACCT1101

การบัญชีขั้นตน 1
3(3-0-6)
Principles of Accounting 1
ความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี และ
จรรยาบรรณวิ ชาชี พการบัญ ชี แมบทการบัญชี หลั ก การและวิธี ก ารบัน ทึ ก บัญ ชีต าม
หลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทํางบทดลอง รายการปรับปรุงและ
แกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี การปดบัญชี กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการซื้อ
ขายสินคาและกิจการใหบริการ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม

ACCT1102

การบัญชีขั้นตน 2
3(3-0-6)
Principles of Accounting 2
วิชาบังคับกอน : ACCT1101 การบัญชีขั้นตน 1
การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร ระบบเงินสด
ยอย ตั๋ว เงิน รับ ลูก หนี้ เงิน ลงทุน สิน คาคงเหลือ สินทรัพยไมหมุน เวียน เชน ที่ดิน
อาคารและอุปกรณ การคิด คาเสื่อมราคา ทรั พยากรธรรมชาติ สิน ทรัพย ไมมีตัว ตน
หนี้สิน เชน เจาหนี้ ตั๋วเงินจาย หลักและวิธีการของระบบใบสําคัญ การบัญชีสวนของ
เจาของ การบัญชีอุตสาหกรรมขนาดยอมตลอดจนการบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและคาจาง
แรงงาน

ACCT2101

การบัญชีขั้นกลาง 1
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 1
วิชาบังคับกอน : ACCT1102 การบัญชีขั้นตน 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การ
รับรูและการวัดมูลคาสิน ทรัพย การตีราคา การจัด แบงสว นสินทรัพยเปนตน ทุน และ
คาใชจายตามหลักการบัญชี การดอยคาของสินทรัพย การแสดงรายการสินทรัพยในงบดุล
และการเปดเผยขอมูล

ACCT2102

การบัญชีขั้นกลาง 2
3(3-0-6)
Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับกอน : ACCT1102 การบัญชีขั้นตน 2
หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสว นของเจาของและหนี้สินประกอบดวยการ
จําแนกประเภทหนี้สิน การรับรูและการวัดมูลคาหนี้สิน การตีราคา การแสดงรายการ
หนี้สิน ในงบดุล และการเปด เผยขอมูล การปรับ โครงสรางหนี้ที่มี ปญหา การบัญ ชี
เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ การดําเนินงาน การแบงผลกําไรขาดทุน การเปลี่ยนแปลงสวน
ของเจาของ การเลิกกิจการและการชําระบัญชีของหางหุนสวน บริษัทจํากัด และบริษัท
มหาชนจํากัด ตลอดจนการแสดงรายการสวนของเจาของในงบดุล การเปดเผยขอมูลและ
งบกระแสเงินสด

ACCT2201

การบัญชีตนทุน 1
3(3-0-6)
Cost Accounting 1
วิชาบังคับกอน : ACCT1102 การบัญชีขั้นตน 2
ความสําคัญและบทบาทการบัญชีตนทุนในองคกรธุรกิจ ความหมายของตนทุน
ตาง ๆ ระบบบัญชี ที่ใ ชบั น ทึก ต น ทุน วิธีก ารบัญชี และการควบคุม วัต ถุ ดิบ แรงงาน
คาใชจายการผลิต ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา ระบบตนทุนชวงการผลิต ระบบตนทุน
มาตรฐาน การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย ของสิ้นเปลือง
งานที่บกพรอง เศษซาก และตนทุนฐานกิจกรรม

ACCT2202

การบัญชีตนทุน 2
3(3-0-6)
Cost Accounting 2
วิชาบังคับกอน : ACCT2201 การบัญชีตนทุน 1
การใชขอมูลตนทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการ
ภายใตสภาวการณที่แนนอนและไมแนนอน ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณและ
กําไร ระบบตนทุนรวม ระบบตนทุนผันแปร งบประมาณ การวิเคราะหตนทุน การ
กําหนดราคาสินคา ราคาโอน และการประเมินผล การปฏิบัติงาน

ACCT2301 การบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
Accounting and Finance
แนวคิดและหลักการบัญชีและการเงิน การทําบัญชีพื้นฐานเงินสด บัญชีรายรับ-รายจาย บัญชีเงิน
ลงทุน สินคาคงเหลือ สินทรัพยหมุนเวียน สินทรัพยถาวร วิธีการเงินและการบัญชีของกิจการตางๆ การ
วิเคราะห งบการเงิน กฎหมายทางบัญชี และระบบทางสังคม
ACCT2601

การภาษีอากร 1
3(3-0-6)
Taxation 1
หลักเกณฑ วิธีการประเมินและการจัดเก็บภาษีอากรตางๆ ตามประมวลรัษฎากร
และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีงินไดนิติบุคคล
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต
อากรแสตมป และอื่นๆ

ACCT3101

การบัญชีหนวยงานภาครัฐ
3(3-0-6)
Public Sector Accounting
วิชาบังคับกอน : ACCT1101 การบัญชีขั้นตน 1
ความหมาย วัต ถุประสงค แนวคิด และพัฒ นาการดานการบัญชีข องหนว ยงาน
ภาครัฐ นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บัญชีหนวยงานภาครัฐ การจัดทํารายงานทางการเงินของหนวยงานภาครัฐและงบการเงิน
ของแผนดิน

ACCT3103

การบัญชีเฉพาะกิจการ
3(3-0-6)
Accounting for Specific Enterprises
วิชาบังคับกอน : ACCT1101 การบัญชีขั้นตน 1
ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจ การ การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
สินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได และคาใชจาย รายงานผลการดําเนินงานและ
การแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ เชน ธนาคาร สถาบันการเงิน โรงพยาบาล
โรงแรม การเกษตรกรรม ธุรกิจการทองเที่ยว สหกรณ มรดกและทรัสตี การประกันภัย
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน
หมายเหตุ ไมวา จะเลือก 1 ประเภทธุร กิจ หรือมากกวา จะนับใหต ามความ
เปนจริง แตไมเกิน 3 หนวยกิต

ACCT3104

การจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Booking by Computer Software
วิชาบังคับกอน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การทํางานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีและวิธีก ารใชงานในระบบจัด ซื้อ
ระบบควบคุมสินคาคงคลัง ระบบขาย ระบบเจาหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบเช็คและเงินฝาก
ธนาคาร ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบสินทรัพยและคาเสื่อมราคา รวมถึงการกําหนด
ฐานขอมูลของระบบและการออกแบบฟอรมเอกสาร ระบบรักษาความปลอดภัยและ
บํารุงรักษา

ACCT3202

การวางแผนกําไรและการควบคุม
3(3-0-6)
Profit Planning and Control
วิชาบังคับกอน : ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
การวางแผนกลยุทธ บทบาทของการวางแผนกําไรและการควบคุม รวมไปถึงการ
ประเมิ น ผลงานขององค ก รประเภทตา ง ๆ โดยเน น การวางแผนกลยุ ท ธแ ละการใช
งบประมาณเปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่
วางไว การกําหนดดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน และการรายงานเพื่อการควบคุมและการ
บริหาร

ACCT3203

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Management Accounting
วิชาบังคับกอน : ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
กรอบแนวคิดการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development) ผลกระทบ
เชิง
ลบของการประกอบธุรกิจที่มีตอสิ่งแวดลอมและสังคม กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอม
การรวบรวม จัดทําและวิเคราะหขอมูลตนทุนสิ่งแวดลอม และประโยชนทางธุรกิจทีไดรับ
จากการจัดการสิ่งแวดลอม ทั้งที่เปนตัวเลข ทางการเงิน และไมเปน ตัวเลขทางการเงิน
การจัดทํารายงานขอมูลการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management Reporting)
เสนอตอผูบริหาร รวมทั้งการจัด การรายงานการพัฒ นาเพื่อความยั่งยืน (Sustainability
Reporting) เสนอตอผูใ ชภ ายนอกตามแนวปฏิบัติข อง ISO หรือหนว ยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ

ACCT3401

การสอบบัญชี
3(3-0-6)
Auditing
วิชาบังคับกอน : ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
แนวคิ ด ทั่ ว ไป และแม บ ทของมาตรฐานการสอบบั ญ ชี กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
การทุจริต และขอผิดพลาด การวางแผนงานสอบบัญชี ความเสี่ยงในการสอบบัญชีและ
ความมีสาระสําคัญ การประเมิน ความเสี่ย ง หลัก ฐานการสอบบัญชี วิธีก ารรวบรวม
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี การทดสอบแบบแจง
ขอความของกรรมการ หรือผูเปนหุนสวน หรือผูจัดการ กระดาษทําการของผูสอบบัญชี
การตรวจสอบสินทรัพย หนี้สิน สวนของผูถือหุน รายได และคาใช จาย รายงานของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอรและการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี

ACCT3402

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3(3-0-6)
Internal Audit and Internal Control
วิชาบังคับกอน : ACCT1102 การบัญชีขั้นตน 2
การกํากับดูแลกิจการ วัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายใน การ
ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk
Management : ERM) ตามแนวคิดของCOSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน การตรวจสอบภายในกิจ กรรมที่ สําคั ญขององค ก ร รวมทั้งหนา ที่และความ
รับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคกร

ACCT3403

การบัญชีนิติเวช
3(3-0-6)
Forensic Accounting
วิชาบังคับกอน : ACCT3401 การสอบบัญชี
ความหมาย แนวคิด และการพัฒ นารูปแบบการบัญชีนิติเวช ความแตกตาง
ระหวางการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต คุณสมบัติและหนาที่ความรับผิดชอบของ
นักบัญชีนิติเวช สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเขา
ไปมีสวนรวมในกระบวนการฟองรองเพื่อดําเนินคดีในศาล

ACCT3501

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information Systems
วิชาบังคับกอน : BCOM1101 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ
ACCT1101 การบัญชีขั้นตน 1
ลักษณะ สวนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี หลักการจัดทํา
เอกสารของธุร กิจ หลัก การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
วงจรธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได
วงจรคาใชจาย วงจรการผลิต วงจรการบริหารเงิน และรายงานทางการเงิน ประเภทของ
เอกสารและสารสนเทศที่เกี่ยวของในแตละวงจร การควบคุมภายใน ทางเดินเอกสารและ
สารสนเทศทางการบัญชีที่เกี่ยวของ

ACCT3502

การจัดการฐานขอมูลทางการบัญชี
3(3-0-6)
Database Management in Accounting
วิชาบังคับกอน : BCOM1101 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
แนวคิด โครงสรางหลัก องคประกอบของระบบฐานขอมูล รวมถึงวิธีก ารจัด
โครงสร า ง วิ ธี ก ารออกแบบระบบฐานข อ มู ล โดยใช แ บบจํ า ลองข อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ
(Relational Data Model) และการประยุ ก ต ใ ชร ะบบจัด การฐานขอ มูลทางการบัญ ชี
(Accounting Database Management Systems)

ACCT3503

การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(3-0-6)
Accounting Information System Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิด หลักการวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี การศึก ษา
ความเปนไปไดของโครงการ การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ
การบริหาร
โครงการ เครื่องมือและเทคนิค ในการวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี
โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน

ACCT3504

การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม
3(3-0-6)
Information System Security and Control
วิชาบังคับกอน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การสรางระบบ การ
ควบคุมระบบ และการประกันคุณภาพระบบสารสนเทศ

ACCT3601

การภาษีอากร 2
3(3-0-6)
Taxation 2
วิชาบังคับกอน : ACCT2601 การภาษีอากร 1 และ
ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตามหลักการ
บัญชีและการภาษีอากร การจัด ทํากระดาษทําการเพื่อคํานวณภาษีเงิน ไดตามประมวล
รัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร รวมทั้ง
การจัดทํารายงานตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับภาษีสรรพากร และการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร

ACCT3602

การวางแผนภาษี
3(3-0-6)
Tax Planning
วิชาบังคับกอน : ACCT3601 การภาษีอากร 2
การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษี ณ หักที่จาย
ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น เพื่อใหก ารเสียภาษีเปน ไปอยางประหยัด ภายใตก รอบของ
กฎหมาย และความรับผิดชอบตอสังคม

ACCT3901

วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี
3(3-0-6)
Research Methodology in Accounting
วิชาบังคับกอน : APST2105 สถิติธุรกิจ
หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การทําวิจัยในรูปแบบตางๆ และการสื่อสารความรู
เกี่ยวกับการวิจัย การศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทางดานการบัญชี

ACCT4101

การบัญชีขั้นสูง 1
3(3-0-6)
Advanced Accounting 1
วิชาบังคับกอน : ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี และขอผิดพลาด งบการเงิน
ระหวางกาล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การบัญชีสําหรับรายการที่เปนเงินตราตางประเทศ และ การแปลงคางบการเงิน การบัญชี
สํานักงานใหญและสาขาทั้งในและตางประเทศ สัญญากอสราง ธุรกิจฝากขาย ธุรกิจขาย
ผอนชําระ ธุรกิจใหเชา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ACCT4102

การบัญชีขั้นสูง 2
3(3-0-6)
Advanced Accounting 2
วิชาบังคับกอน : ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
การรวมกิจการในรูปแบบตาง ๆ การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ การลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม การบัญชีสําหรับกิจการรวมคา การจัดทํางบการเงินรวม งบ
กระแสเงินสดรวม การจัดทํางบการเงินจากรายการที่บันทึกไวไมสมบูรณ กองทุนและ
กิจการไมหวังผลกําไร

ACCT4103

รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน
3(3-0-6)
Financial Reporting and Analysis
วิชาบังคับกอน : ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี วิธีการและเครื่องมือในการ
วิเคราะหงบการเงิน และขอมูลทางการบัญชีอื่นที่สําคัญเพื่อการตัดสินใจ การวิเคราะห
อุตสาหกรรม ผลกระทบตองบการเงิน จากการเลือกใชน โยบายการบัญชีที่แตกตางกัน
ตลอดจนการวิเคราะหงบการเงินรวม โดยเนนการใชกรณีศึกษาหรือเหตุการณจริง

ACCT4401

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information System Audit and Control
วิชาบังคับกอน : ACCT 3401 การสอบบัญชี และ
ACCT 3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แนวคิ ด และผลกระทบเนื่ อ งจากการนํ า ระบบคอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการ
ประมวลผลทางดานการบัญชี การควบคุมภายในของระบบงานที่ใชคอมพิวเตอร การ
ทุจ ริต ทางคอมพิว เตอรและมาตรการปองกัน การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน การวิเคราะหความนาเชื่อถือของการประมวลผลขอมูล เทคนิค การตรวจสอบ
ระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ

ACCT4402

การตรวจสอบบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3(2-2-5)
Auditing Computer
วิชาบังคับกอน : ACCT 3401 การสอบบัญชี
หลักการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการควบคุมภายในและการประเมิน
ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลขอมูลทางบัญชีดวยคอมพิวเตอร
การทุจ ริ ต ทางคอมพิ ว เตอร แ ละมาตรการป อ งกัน วิ ธีใ ช ค อมพิ ว เตอรเ พื่ อช ว ยในการ
ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี การจัดทําแนวการตรวจสอบ
การจัดทํากระดาษทํา
การของผูสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบดว ยคอมพิวเตอร รวมถึงเทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบระบบบัญชีที่ใชคอมพิวเตอรประมวลผล

ACCT4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Accounting
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนวิชาเอกไมนอยกวา 18 หนวยกิต และ
ACCT 3401 การสอบบัญชี
การประยุกตหลักการและทฤษฏีทางการบัญชี โดยการใชกรณีศึกษาสถาน
การณจําลองการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะ การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร
การใชเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม การเสริม
สรางจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ

ACCT4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี
5(350)
Occupational Practieum in Accounting
วิชาบังคับกอน : ACCT4801 การเตรียมประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบัญชี ในสถานประกอบการ ใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือตางประเทศ ภายใต การควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก และ
ผูบริหารกิจการเปนผูค อยใหคําแนะนํา ซึ่งอาจจัดใหฝกประสบการณทั้งหมด หรือฝก
ประสบการณและทําโครงการพิเศษ เพื่อใหเกิดความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณ
เกี่ยวกับงานทางธุรกิจดานการบัญชี

ACCT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี
2(90)
Preparation for Co operative Education in Accounting
วิชาบังคับกอน : ตองเรียนวิชาเอกไมนอยกวา 18 หนวยกิต
การเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน โดยใหมีความรูเกี่ยวกับการสมัครงาน
และการสัมภาษณงานอาชีพ ความรูพื้น ฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒ นาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ เชน การพัฒ นาในดานเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ การปรับตัว เขากับผูรว มงาน ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ โครงงานหรือผลงาน การ
เขียนรายงานโครงงานหรือผลงานและการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน

ACCT4804

สหกิจศึกษาการบัญชี
6(540)
Co operative Education in Accounting
วิชาบังคับกอน : ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี
การฝ ก งานวิ ชาชีพ บัญ ชีที่ เ นน การปฏิบั ติ ใ นสถานประกอบการ โดยความ
รว มมือ ของสถานประกอบการและสถานศึ ก ษารว มกัน มีก ารคั ด เลือกนัก ศึก ษา เข า
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ณ สถานประกอบการ เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษาได บู ร ณาการความรู จ าก
การศึกษาตลอดหลักสูต รกับการปฏิบัติงานจริง มีก ารจัด ทําโครงการ การนําเสนอ
โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแนะนําของอาจารยนิเทศ และพนักงาน พี่
เลี้ยง ในสถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษาเกิด ทักษะ องคความรูใ นวิชาชีพตลอดจน
เปนผูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพื่อใหเปนบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและพรอมที่จะเขา สูตลาดแรงงานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ

ACCT4901

สัมมนาการบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Seminar in Financial Accounting
วิชาบังคับกอน : ACCT2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 และ
ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2
อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนําแมบทการบัญชีและมาตรฐาน การบัญชีไป
ใชในการปฏิบัติงานดานบัญชีก ารเงิน สําหรับองคกรประเภทตาง ๆ โดยใชกรณีศึก ษา
บทความ เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ประเด็นที่นาสนใจ
ตลอดจนปญหาดานการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ACCT4902

การวิจัยทางการบัญชี
3(0-6-3)
Research Studies in Accounting
วิชาบังคับกอน : ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญชี
ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการบัญชี เลือกหัวขอที่จะทําวิจัยเสนอเคา
โครงการวิจัย ดําเนินการวิจัยและเสนอผลการวิจัย

ACCT4903

สัมมนาการบัญชีบริหาร
3(2-2-5)
Seminar in Managerial Accounting
วิชาบังคับกอน : ACCT2202 การบัญชีตนทุน 2
อภิ ป ราย วิ เ คราะห บ ทบาทของการบั ญ ชี บ ริ ห ารกั บ สภาพแวดล อ มที่
เปลี่ยนแปลงไปการใชขอมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ การประยุกตการบัญชีตนทุนและ
การวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร ตลอดจนประเด็นที่นาสนใจ ปญหาพิเศษ
ทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดลอมปจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ACCT4904 สัมมนาการสอบบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Auditing
วิชาบังคับกอน : ACCT3401 การสอบบัญชี
อภิปราย วิเคราะหและคนควาเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจอยางลึก ซึ้งใน
มาตรฐานการสอบบัญชีและปญหาในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี แนวทางการแกไข
โดยใชกรณีศึกษา บทความและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
ตลอดจนประเด็นที่นาสนใจ ปญหาพิเศษดานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ACCT4905 สัมมนาการตรวจสอบภายใน
3(2-2-5)
Seminar in Internal Audit
วิชาบังคับกอน : ACCT 3402 การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน
อภิปราย วิเคราะหและคนควาเพื่อใหเกิดความรู ทักษะและความเขาใจอยางลึกซึ้ง
ในปญหาในการปฎิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน แนวทางการแกไข โดยใชกรณีศึกษา
บทความและเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนประเด็นที่
นาสนใจ ปญหาพิเศษดานการการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ACCT4906 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
3(2-2-5)
Seminar in Accounting Information Systems and Technology
วิชาบังคับกอน : ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อภิปรายวิเคราะหปญหาและประเด็น ปจ จุบันเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี มาใชกับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตาง ๆที่เกี่ยวของทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ปญหาพิเศษดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ACCT4907

สัมมนาการภาษีอากร
3(2-2-5)
Seminar in Taxation
วิชาบังคับกอน : ACCT3601 การภาษีอากร 2
อภิ ปรายและวิ เคราะหป ระเด็ น ที่ นา สนใจทางภาษีอ ากร โดยใช ก รณี ศึก ษา
บทความ และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนคําวินิจฉัยดาน
ภาษีอากร และคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง ปญหาพิเศษดานภาษีอากรและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
AGBE2201 เทคนิคการถายทอด
3(2-3-4)
Agricultural Extension Techniques
ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการเกษตรและธุรกิจการเกษตร
การเลือกใชสื่อและเทคโนโลยี จิตวิทยา วิธีการ และศิลปะการถายทอด การพัฒนาบุคลิกภาพ ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาบุคลิกภาพ ปฏิบัติตามเนื้อหาขางตน
AGBE2301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
3(3-0-6)
Agro-industry Business
ประเภทของอุตสาหกรรมการเกษตร
การประกอบการทางธุรกิจของอุตสาหกรรมการเกษตร
บทบาทและนโยบายของรัฐ การวิเคราะหความเปนไปไดในการดําเนินธุรกิจ การลงทุน การจัดหาทุน
การตลาด การกําหนดราคา การขนสง กฎหมาย การดําเนินดานธุรกรรมดานธุรกิจอุตสาหกรรม
การเกษตร
AGBE2501 การทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agritourism
ความหมาย ความสําคัญและแนวโนมของการทองเที่ยวเชิงเกษตร ผลกระทบการทองเที่ยวเชิง
เกษตรตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รูปแบบและองคประกอบของการทองเที่ยวเชิง
เกษตร หลักการและแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน หนวยงาน องคกร ธุรกิจ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร นโยบาย แผน และกรณีศึกษาในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGBE2502 การบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-3-4)
Agritourism Services
ประเภท รูปแบบ และหลักการใหบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การประยุกตแนวคิด
เกี่ยวกับจิตวิทยา สังคมวิทยา และพฤติกรรมนักทองเที่ยวกับการจัดบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ วิธีการและเทคนิคการนําชม การสื่อความหมาย และการจัด
นันทนาการ และการบริการอาหารและเครื่องดื่มในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร หลักการและแนวทางการ
ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพื่อเปนของที่ระลึกและของฝาก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

AGBE2503 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Meteorology for Agritourism
ความรูพื้นฐานดานอุตุนิยมวิทยา
ปจจัยภูมิอากาศที่มีอิทธิพลตอการเกษตรชนิดและการใช
เครื่องมือตรวจอากาศ การวิเคราะหและการประยุกตขอมูลภูมิอากาศเพื่อการวางแผนทองเที่ยวเชิงเกษตร
และการจัดการใหเหมาะสมกับระบบนิเวศ
AGBE3101 เศรษฐศาสตรเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural economics
หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของทางการเกษตร การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
การผลิตสินคาเกษตร โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เชน ฟงกชันการผลิต หลักเศรษฐศาสตรเพื่อ
การแกปญหาดานการเกษตร
AGBE3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(3-0-6)
Agriculture for Community Development
ความหมายและความสําคัญ นโยบายการเกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน หลักและวิธีการพัฒนา
การเกษตร
ความสําคัญของการพัฒนาการเกษตร
ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการพัฒนาการเกษตร
ความสําคัญของการเกษตรตอเศรษฐกิจและอาชีพการเกษตรของประเทศไทย โครงการพัฒนาการเกษตร
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปญหาการเกษตรและแนวทางการแกปญหา
AGBE3301 การตลาดธุรกิจเกษตร
3(3-0-6)
Agribusiness Marketing
หลักการตลาดและธุรกิจเกษตร รูปแบบธุรกิจ ผูผลิต ผูบริโภค หนาที่ ชองทางการตลาด การ
กําหนด การเปลี่ยนแปลง ดัชนี และเทคนิคการพยากรณราคา บทบาทและนโยบายของรัฐ
AGBE3401 การวางแผนและการประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Project Planning and Evaluation
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผน ประเภท เทคนิคและกระบวนการวางแผน การจัดทําโครงการ
สงเสริมและธุรกิจเกษตร หลักการพิจารณาเลือกโครงการ หลักการเกี่ยวกับทฤษฎีการประเมินโครงการ
รูปแบบของการประเมินโครงการสงเสริมและธุรกิจเกษตร

AGBE3402 การจัดการการผลิตทางการเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Production Management
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิต และตนทุนการผลิต การบริหารจัดการ การผลิตและตนทุน การ
ผลิต การวางแผน การจัดองคกร การออกแบบขั้นตอนการผลิต การควบคุมการผลิตและตนทุนการผลิต
ปจจัยที่มีผลตอการผลิต การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาอื่นๆ ที่เกิดจากการผลิต
AGBE3501 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agritourism Marketing
ความหมาย ความสําคัญ และแนวโนมของการตลาดในธุรกิจการทองเที่ยวเชิงเกษตร การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ อุปสงคและอุปทานของการทองเที่ยวเชิงเกษตร และศักยภาพในการแขงขัน
การวิเคราะหสวนตลาดและกลุมเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด หลักการและกระบวนการวางแผน
พัฒนาการตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร การตลาดอิเล็กทรอนิกส กฎหมายและการวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร
AGBE3502 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(3-0-6)
Agritourism Development and Management
ประเภท ลักษณะ และจุดเดนของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ในประเทศไทย การประเมินศักยภาพ
ของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร กระบวนการวางแผนพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร หลักการ แนวทาง
วิธีการ และกลยุทธในการพัฒนาและจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร การจัดการการบริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวก และสื่อความหมายในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร การประเมินผลกระทบ การวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร และกรณีศึกษา
AGBE3503 การวางแผนและการจัดนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
3(2-3-4)
Agritourism Planning and Operation
องคประกอบและกระบวนการวางแผนและการจัดนําเที่ยวเชิงเกษตร
การอานแผนที่และการ
สํารวจเสนทาง การออกแบบเสนทางการทองเที่ยว การติดตอและการตอรองกับผูจัดสงสินคา การ
คํานวณคาใชจายและราคา การเขียนรายการนําเที่ยว การประเมินผลรายการนําเที่ยวและการจัดนําเที่ยว
เชิงเกษตร ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
3(3-0-6)
Agriculture and Life Sciences
หลักการดานการเกษตร หลักการผลิตสัตว ระบบมาตรฐานฟารม หลักการผลิตพืช การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หลักการสงเสริมและธุรกิจเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
มาตรฐานการผลิตอาหาร หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิต การผลิตอาหาร
ปลอดภัย เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
AGLS1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร
3(3-0-6)
Agri-history and Culture
ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรมการเกษตร งานจัดระบบ
และใหบริการขอมูลทางวัฒนธรรม งานจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
AGSC1201 ปฐพีวิทยา
3(2-3-4)
Soil Science
การกําเนิดดิน การแบงชนิดและประเภท คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน
ธาตุอาหารพืช ปุยและการใชปุย การปฏิบัติบํารุงรักษาดินและน้ําสําหรับการปลูกพืช การ
พังทลายของดิน การอนุรักษดินและน้ํา
AGSC1401 หลักการผลิตพืช
3(2-3-4)
Principle of Plant Production
ปจจัยที่ผลตอการเจริญเติบโตของพืช หลักการและวิธีการปลูกพืช การขยายพันธุพืช การ
ปรับปรุงพันธุพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด
สินคาเกษตร
AGSC1402

หลักการผลิตสัตว
3(3-0-6)
Principle of Animal Production
ประโยชนและความสําคัญของการเลี้ยงสัตว
ความเหมาะสมของการเลี้ยงสัตวกับ
สิ่งแวดลอม พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของ การเลี้ยงสัตว พื้นฐาน
ของการปรับปรุงสัตว การเลี้ยงดูและบํารุงรักษาสัตว ในระยะตางๆอาหารและการใหอาหาร
สัตว การปองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว การจัดการฟารมสัตวเพื่อการใหผลผลิตของสัตว
การจัดจําหนาย และการทําผลิตภัณฑจากสัตว บัญชีที่จําเปนในการเลี้ยงสัตว

AGSC1501 หลักการสงเสริมการเกษตร
3(3-0-6)
Principle of Agricultural Extension
หลักและวิธีสงเสริมการเกษตร นโยบายของการสงเสริมการเกษตร การวางแผน การ
ดําเนินงานและการประเมินผล หลักการทางจิตวิทยาที่ประยุกตใชใน งานสงเสริมการเกษตร
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในชุมชนเกษตรและองคกร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข
หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมการเกษตร
กรณีศึกษาการสงเสริมการเกษตรใน
ตางประเทศ

AGSC2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
3(3-0-6)
Royal Theory for Agriculture
หลักการ แนวคิด วิธีดําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติตอระบบเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน หลักการและความสัมพันธของพืชและสัตวในระบบ ศึกษากรณี
ตัวอยางของการทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
AGSC2301 นิเวศวิทยาเกษตร
3(3-0-6)
Agroecology
ความหมายของระบบนิเวศ ปจจัยที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศ การจําแนกระบบนิเวศเกษตร
ปญหามลพิษในระบบนิเวศ การอนุรักษและบริหารจัดการระบบนิเวศเกษตร
AGSC3101 เกษตรยั่งยืน
3(3-0-6)
Sustainable Agriculture
สภาพการณทั่วไปของการทําเกษตร แนวคิด หลักการของการเกษตรยั่งยืนประเด็นการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อุตสาหกรรมเกษตรกับเกษตรยั่งยืน แนวปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤฎีใหมตามแนวพระราชดําริ แนวทางในการจัดการเกษตรยั่งยืน
เชน การปฏิบัติทางการเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน การจัดการของเสียทาง
การเกษตร
AGSC3102 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Agriculture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : APST1101 หลักสถิติ
การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยางวิธีการวางแผนการทดลองแบบ
ตางๆ การวิเคราะหและตีความขอมูล
การใชสถิติสําหรับการวิจัย และการนําโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหขอมูล รูปแบบการเขียนรายงานและนําเสนอผลงานการวิจัย

AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร
2 (90)
Preparation for Occupational Practicum in Agriculture
จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ
เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดานการเกษตรและ
ชีวภาพ ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางดานการเกษตรและชีวภาพตางๆ
ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่ง
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานการเกษตรและชีวภาพ
AGSC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร
5 (350)
Occupational Practicum in Agriculture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
การเกษตร
การฝกประสบการณวิชาชีพดานการเกษตรและชีวภาพ ณ สถานที่ซึ่งมหาวิทยาลัยกําหนด
จนทําใหเกิดความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
มีการเสนอผลงานและรายงานเปน
หลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
2 (90)
Preparation for Co-operative Education
จัดใหมีกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนดานการเกษตรและ
ชีวภาพ ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางดานการเกษตรและชีวภาพตางๆ
ตลอดจนคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซึ่ง
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานการเกษตรและชีวภาพ
AGSC4804 สหกิจศึกษา
6 (600)
Co-operative Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา
ระบบการศึกษา ที่เนนการปฏิบัติงานดานการเกษตรและชีวภาพ ในสถานประกอบการ
ขนาดตางๆอยางมีระบบ โดยจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานชั่วคราวใน
สถานประกอบการที่ใหความรวมมือโดยลักษณะการทํางานเต็มเวลา ระยะเวลาไมนอยกวา 600
ชั่วโมง

AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตร
1(0-2-1)
Seminar in Agriculture
การรวบรวมขอมูลเทคโนโลยีและปญหาที่เกี่ยวของกับดานการเกษตรและชีวภาพดวย
วิธีการตางๆ รวมถึงการศึกษาภาคสนาม การอภิปรายระดมความคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ
และการนําเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ
AGSC4902 ปญหาพิเศษทางการเกษตร
3(0-6-3)
Special Problems in Agriculture
คนควา ทดลองและวิจัยงานทางการเกษตรที่มุงเนนดานการเกษตรและชีวภาพ ในระดับ
ตางๆ รวบรวมและอภิปรายผลสรุปผลและเสนอเปนรายงาน
AGSC4903 หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร
Selected Topics in Agriculture
การศึกษากรณีศึกษา หัวขอหรือเรื่องตางๆ ที่นาสนใจทางการเกษตร

1(1-0-2)

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตวปก
3(2-3-4)
Poultry Production and Management
การผลิตสัตวปกเพื่อการคา การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การวาง ผังฟารม โรงเรือนและอุป
กรณ การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและการจัดการ
ธุรกิจ ฟารมสัตวปก กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี
หลักของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตวปก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC2301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว
3(2-3-4)
Animal Nutrition and Feeding
ระบบสรีรวิทยาของการยอยอาหารของสัตว การเปลี่ยนแปลงโภชนะ ภายหลังการยอย ความต
องการโปรตีน พลังงาน แรธาตุ วิตามิน และสารเสริม หลักการและวิธีการใหอาหาร การคํานวณสูตร
อาหารสัตว การจัดการควบคุม การผลิตอาหารสัตวใหปลอดภัย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว
3(2-3-4)
Animal Anatomy and Physiology
โครงสราง และหนาทีก่ ารทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ และอวัยวะในระบบกระดูกและขอตอ
ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบตอมไรทอ ระบบปกคลุมรางกายและอวัยวะรับความรูสึกพิเศษ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถายปสสาวะ ระบบสืบพันธุ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ และ
ระบบน้ําเหลือง ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC2501 การจัดการโรคและสุขภาพสัตวในฟารม
3(2-3-4)
Farm Animal Disease and Animal Health Management
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การควบคุมและกําจัดโรคระบาดสัตวในปศุสัตวมาตรฐานฟารม
สัตว หลักการพยาบาลสัตว โรคที่สําคัญของสัตวปกสุกร และสัตวเคี้ยวเอื้อง ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน
ANSC2502 โรคและการการสุขาภิบาลสัตว
3(3-0-6)
Animal Diseases and Sanitation
โรคที่สําคัญของสัตว อาการของโรค วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องตน การปองกัน และการ
จัดการสุขาภิบาลสัตว

ANSC2503 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว
3(2-3-4)
Drugs and Usage in Livestock
การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจนศาสตร เภสัชพลศาสตรของยา กลไกการออกฤทธิ์ของยา การ
เลือกใชยา การใหยาตามระบบตาง ๆ ของรางกายสัตว รวมทั้งชีวภัณฑ เคมีภัณฑ และเวชภัณฑจาก
ธรรมชาติ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตและการคาปศุสัตว
3(3-0-6)
Laws and Regulations Relating to Livestock Production and Trading
ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา เชน การซื้อขาย เชา ทรัพย
จํานอง พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตและการคาปศุสัตวระหวางประเทศ
ANSC3201 การผลิตและการจัดการโคเนื้อ-นม
3(2-3-4)
Beef and Dairy Cattle Production and Management
การผลิตโคเนื้อ-นม การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ
การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารการจัดการธุรกิจ
ฟารมโคเนื้อ-นม กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี
หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตโคเนื้อ-นม ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร
3(2-3-4)
Swine Production and Management
การผลิตสุกรเพื่อการคา การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ
การเลี้ยงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค การจัดการสิ่งแวดลอม การบริหารและจัดการธุรกิจ
ฟารมสุกร กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติที่ดี หลักของ
ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสุกร ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง
3(2-3-4)
Selected Animal Production and Management
ความสําคัญและประโยชนของการเลี้ยงสัตวตามความสนใจ การคัดเลือกและการปรับปรุง
พันธุ โรงเรือนและอุปกรณการใหอาหาร วิธีการเลี้ยงดู โรคและการสุขาภิบาล การตลาด การจดสถิติ
และการทําบัญชี ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

ANSC3401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว
3(2-3-4)
Animal Behavior and Restraint
พฤติกรรมสัตว อิทธิพลของฮอรโมนและสิ่งแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมสัตว และประโยชน
ของพฤติกรรมสัตวที่แสดงออก หลักการควบคุมและการบังคับสัตว ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก
3(2-3-4)
Incubation and Hatchery Management
ปจจัยที่มีผลตอการมีเชื้อของไขฟก การพัฒนาการเจริญเติบโตภายในไขฟก การวางแผนและ
การจัดการสภาวะแวดลอมการฟกไข การสุขาภิบาลและการจัดการกําจัดเชื้อในโรงฟก แนวทางการ
ใชระบบประกันคุณภาพกับการฟกไขและการจัดการโรงฟก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3501 โรคสัตวสูคน
3(3-0-6)
Zoonosis
การจําแนกประเภทและชีพจักรของโรคติดตอระหวางสัตวและคน โรคสัตวสูคนที่มีผลกระทบ
ตอสุขภาพของมนุษย และกอใหเกิดปญหาสาธารณสุขมูลฐาน
ANSC3502 ภูมิคุมกันวิทยา
3(2-3-4)
Immunology
ศึกษากลไกและประเภทของภูมิคมุ กัน แอนติบอดี คอมพลีเมนท การเกิดภูมิแพ ปฏิกิริยาทาง
ซีรั่มวิทยา ภูมิคมุ กันตอการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิต ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
ANSC3503 ระบาดวิทยาในสัตว
3(2-3-4)
Veterinary Epidemiology
นิยามและขอบเขตของระบาดวิทยา สิ่งที่ทําใหเกิดโรค โฮสทและสิ่งแวดลอม หลักการปองกัน
และควบคุมโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ความสัมพันธและความสัมพันธทางสาเหตุ การ
สืบสวนและการเฝาระวังโรคและสถิติทางระบาดวิทยา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

ANSC3601 การปรับปรุงพันธุสัตว

3(3-0-6)

Animal Breeding
วิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL2401 พันธุศาสตร
หลักคณิตศาสตรและสถิติสําหรับการปรับปรุงพันธุสัตว พันธุศาสตรประชากร การถายทอด
ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ
การผสมในเครือญาติและสัมประสิทธิ์เลือดชิด หลักการ
ปรับปรุงพันธุสัตว หลักการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุสัตว
เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุ
ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว
3(2-3-4)
Animal Reproductive Science and Artificial Insemination
กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ โรคและปญหาที่สําคัญในระบบสืบพันธุ การเปนสัด
การผสมพันธุ การคลอด การผสมเทียม การรีดน้ําเชื้อ การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ การเจือจางและการ
เก็บรักษาน้ําเชื้อ การยืนยันการผสมติด และการประเมินประสิทธิภาพการผสมเทียม ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน
ANSC3701 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว
3(2-3-4)
Animal Waste and By-product Management
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของของเสียและผลพลอยไดจากฟารมเลี้ยงสัตว เชน มูล ซากสัตว
การจัดการของเสียและผลพลอยได การบําบัดและการนําไปใชประโยชน ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางต
น
ANSC4301 วิทยาการพืชอาหารสัตว
3(2-3-4)
Forage Crop Science
ชนิด ประเภทและการเลือกใชพืชอาหารสัตว กระบวนการปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว
การวางแผนดูแลรักษาพืชอาหารสัตว การจัดการถนอมพืชอาหารสัตว สารพิษและการปนเปอน
ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
APST1101 หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ หลักเบื้องตนของ ความนาจะเปน
ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบทวินาม แบบปวสซอง และแบบปกติ การแจก
แจงคาที่ไดจากตัวอยาง หลักการประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหการถดถอย
และสหสัมพันธอยางงาย
APST2101

สถิติวิเคราะห 1
3(3-0-6)
Statistical Analysis 1
ความหมาย ขอบเขตและประโยชนของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอ
ขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปนเบื้องตน ตัวแปรสุมและการแจกแจง
ความนาจะเปนของตัวแปรสุม คาคาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม
แบบปวสซอง และแบบปกติ ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การแจกแจงแบบที แบบไคกําลังสอง
และแบบเอฟ การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับคาเฉลี่ย สัดสวน และ
ความแปรปรวน สําหรับประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม

APST2102

สถิติวิเคราะห 2
3(3-0-6)
Statistical Analysis 2
วิชาที่เรียนกอน : APST 2101 สถิติวิเคราะห 1
การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบความเปนอิสระ การทดสอบความ
เทากันของความแปรปรวน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การ
วิเคราะหการถดถอยเชิงเสน และสหสัมพันธแบบธรรมดา สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องตน
อนุกรมเวลาและเลขดัชนี

APST2105

สถิติธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Statistics
ความรู เ บื้อ งต น เกี่ ยวกั บ สถิ ติ ตั ว แปรสุ ม และการแจกแจงความน า จะเป น
ของตัวแปรสุม ประชากรและการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหค วามแปรปรวน การวิเคราะห การถดถอยและ
สหพันธอยางงาย อนุกรมเวลาและเลขดัชนี และการประยุกตใชทางธุรกิจ

APST2107

สถิติการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Statistics
วิชาที่เรียนกอน: APST2101 สถิติวิเคราะห 1
ศึกษาทฤษฎีการสุมตัวอยางและการประยุกตในปญหาและตัวแปรทางการศึกษา
การประมาณค า พารามิ เ ตอร การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห ก ารถดถอยและ
สหสั มพั น ธ การพยากรณ และการวิ เคราะห ค วามสัม พัน ธข องตัว แปรทางการศึ ก ษา
การวิเคราะหความแปรปรวนและการประยุกตทางการศึกษา

APST2201

ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับความนาจะเปน การคาดคะเนทางคณิตศาสตร
การแจกแจงความนาจะเปนแบบตาง ๆ ที่สําคัญ การประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธแบบ
งาย สถิตินอนพาราเมตริกเบื้องตน

APST2202

สถิติเชิงคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics 1
วิชาที่เรียนกอน : MATH2401 แคลคูลัส 2
ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน โมเมนตและฟงกชันที่
ใหโมเมนต การแจกแจงหนึ่งตัวแปรที่สําคัญ การแจกแจงรวมและการแจกแจงทางเดียว
การแจกแจงที่มีเงื่อนไขและตัวแปรสุมอิสระ ความแปรปรวนรวมโมเมนตและฟงกชันที่ได
โมเมนต คาคาดหมายที่มีเงื่อนไข การแจกแจงหลายตัวแปรที่สําคัญ ฟงกชันของตัวแปร
สุม ทฤษฎีตัวอยางสุม และการแจกแจงของตัวสถิติ กฎของเลขจํานวนมาก และทฤษฎี
ลิมิตสูสวนกลาง

APST2203

สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematical Statistics 2
วิชาที่เรียนกอน : APST2202 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1
การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาแบบจุด สมบัติของตัวประมาณคาที่ดี การหา
คาตัวประมาณคาโดยวิธีโมเมนต วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีของเบย การประมาณคา
แบบชวง และวิธีหาชวงความเชื่อมั่น ทฤษฏีการทดสอบของนียแมนและเพียรสัน การ
ทดสอบที่มีอํานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปนของการ
ทดสอบไคกําลังสอง

APST2303

เทคนิคการสุมตัวอยาง
3(3-0-6)
Sampling Techniques
วิชาที่เรียนกอน : APST2202 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1
ความหมายและประโยชนของการสํารวจ ขั้นตอนการสํารวจ ความสําคัญและ
ความจําเปนของการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางที่ไมใชความนาจะเปน การสุมอยางงาย
การสุมแบบแบงชั้นภูมิ การสุมแบบมีระบบ การสุมแบบแบงกลุม ตัวประมาณคาอัตราสวน
ตัวประมาณคาถดถอย ความคลาดเคลื่อนของการสํารวจ การปฏิบัติงานภาคสนาม การ
เสนอรายงานการสํารวจ

APST2501

สถิติเบื้องตนเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Introduction to Statistics for Industrial Management
หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติเทคนิค วิธีการแปลความหมายของสถิติ การ
วางแผน การจัดทําสถิติ และการนําเสนอในการแกปญหา การจัดการอุตสาหกรรม วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลและการตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการทางสถิติ

APST3102

สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Statistical Methods in Sciences Research
ความรู เบื้ องต น เกี่ ยวกับสถิ ติ เทคนิ ค การสุมตั ว อย าง การประมาณค า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และหลายทาง การวิเคราะหการถดถอย
อยางงาย และเชิงพหุ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การทดสอบไคสแควร สถิตินอนพารา
เมตริกสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

APST3301

การวิเคราะหการถดถอย
3(3-0-6)
Regression Analysis
วิชาที่เรียนกอน : APST2102 สถิติวิเคราะห 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหการถดถอย
ตัวแบบการถดถอยเชิงเสน
เชิงเดียวและเชิงพหุคูณ การประมาณคาพารามิเตอรของสัมประสิทธการถดถอยโดยวิธี
กําลังสองนอยที่สุดและการประมาณคาแบบชวง
การทดสอบความมีนัยสําคัญของ
สัมประสิทธิ์การถดถอย การ ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเชิงเสน และการ
แกปญหาของตัวแบบ การใชตัวแปรหุน ในการวิเคราะหการถดถอยสําหรับ ตัวแปรเชิง
คุณภาพ วิธีการคัดเลือกตัวแปรเพื่อสรางตัวแบบที่เหมาะสม และการถดถอยที่ไมใชเชิง
เสน

APST3302

สถิตินอนพาราเมตริก
3(3-0-6)
Nonparametric Statistics
วิชาที่เรียนกอน : APST2102 สถิติวิเคราะห 2
การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร ตาง ๆ
โดยสถิติที่ไมอิงพารามิเตอรของประชากรหนึ่งกลุม สองกลุมและหลายกลุม การทดสอบ
ความสุม
และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบนอนพาราเมตริก

APST3303

การวิเคราะหอนุกรมเวลา
3(3-0-6)
Time Series Analysis
วิชาที่เรียนกอน : APST2102 สถิติวิเคราะห 2
ตัวแบบอนุกรมเวลา การวิเคราะหแนวโนมการแยกสวนประกอบ เทคนิคการ
ปรับใหเรียบ การวิเคราะหความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะหความผันแปรตามวัฏ

จักร ความผันแปรที่ไมสม่ําเสมอ การถดถอยที่ใชขอมูลอนุกรรมเวลา การพยากรณโดยใช
อนุกรมเวลา การตรวจสอบการพยากรณ

APST3305

แผนแบบการทดลอง 1
3(3-0-6)
Experimental Design 1
วิชาที่เรียนกอน : APST2102 สถิติวิเคราะห 2
หลักเบื้องตนในวางแผนการทดลอง แผนแบบสุมสมบูรณ แผนแบบสุมแบบ
บล็อกสมบูรณ แผนแบบจัตุรัสลาติน แผนแบบแฟคทอเรียล การเปรียบเทียบเชิงพหุ
การวิเคราะหเมื่อมีคาสูญหาย

APST3306

แผนแบบการทดลอง 2
3(3-0-6)
Experimental Design 2
วิชาที่เรียนกอน : APST3305 แผนแบบการทดลอง 1
ตัวแปรแฝงในการทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนแบบสปลิท
พลอท แผนแบบสุมแบงบล็อคไมสมบูรณ แผนแบบจัตุรัสยูเด็น แผนแบบแลททิช แผน
แบบสลับ และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม

APST3307

เทคนิคการพยากรณเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Forecasting Techniques
วิชาที่เรียนกอน : APST2102 สถิติวิเคราะห 2
การกรองมูลเพื่อพยากรณ ตัวแบบพยากรณเบื้องตน เทคนิคควบคุมที่ปรับได
เทคนิคของบอกซและเจนกินส และการพยากรณตามวิจารณญาณ

APST3501

การวิจัยดําเนินงาน
3(3-0-6)
Operation Research
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินงาน กําหนดการเชิงเสน ปญหาควบคู การ
วิเคราะหความไว ปญหาการขนสง ปญหาการจัดงาน การวิเคราะหขายงานดวยเพิรทและ

ซีพีเอ็ม ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบแถวคอย ทฤษฏีเกม การจําลองแบบปญหาและ
กําหนดการไดนามิค

APST3601

สถิติประกันภัย
3(3-0-6)
Statistical Insurance
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการประกันภัย
การวิเคราะหองคประกอบการประกันภัย
ทฤษฎีความนาจะเปนของการประกันภัย สถิติประกันภัยเบื้องตน ตารางมรณะ เงินรายป
ตลอดชีพ เบี้ยประกันชีวิตและเงินสํารองสําหรับการประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน ระบบเงิน
สํารองโดยวิธีพิเศษอื่น มูลคาของการไมเสียสิทธิ์ และเบี้ยประกันรวม

APST3702

การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Application in Statistical Package
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการจัดการขอมูล การรวบรวม ขอมูล
การระมวลผลขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการประยุกตใชกับงานดานตาง ๆ

APST3901

วิธีวิจัยวิทยาทางสถิติประยุกต
3(3-0-6)
Research Methodology in Applied Statistics
ความรูเบื้องตนของการวิจัย ความหมายและประเภทของการวิจัย กระบวน การวิจัย
การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงค กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การกําหนดตัวแปร การออกแบบงานวิจัย การเลือก
ตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมในการวิจัย การ
เขียนเคาโครงงานวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทความวิจัย

APST3902

วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Sciences
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย ความหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร ประเภทการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร เจตคติเชิงวิทยาศาสตร การกําหนดปญหาการวิจัยทางวิทยาศาสตร

การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย การวางแผนการทดลอง สถิติในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร การเขียนเคาโครงและรายงานการวิจัย การสรุปผลและการนําผลการวิจัยทาง
วิทยาศาสตรไปใช

APST4201

ทฤษฎีความนาจะเปน 1
3(3-0-6)
Theory of Probability 1
วิชาที่เรียนกอน : MATH2401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุมและเวกเตอรสุม โมเมนตข องตัว แปรสุมและ
เวกเตอรสุม ฟงกชัน ก อกําเนิ ด และฟงกชัน ลั ก ษณะเฉพาะ การแปลงตัว แปรและผล
ประสาน การลูเขาในเชิงความนาจะเปน การลูเขาในเชิงการแจกแจง กฎของเลขจํานวน
มาก และทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง

APST4203

ทฤษฎีการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Decision Theory
วิชาที่เรียนกอน : APST2203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
ตัวแบบการตัดสินใจ ทฤษฏีอรรถประโยชนและฟงกชันคาสูญเสีย คาคาดหมาย
และฟงกชันการเสี่ยง ทฤษฎีมินิแมกซ ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบย ทฤษฎีระนาบมิติเกิน
การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตัดสินใจบนฐาน ขอมูลตัวอยาง ทฤษฎีเกมและกระบวนการ
ตัดสินใจของมารคอฟ

APST4204

การวิเคราะหโดยลําดับ
3(3-0-6)
Sequential Analysis
วิชาที่เรียนกอน : APST2203 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2
การสุมตัวอยางโดยลําดับ การประมาณคาโดยลําดับ การทดสอบโดย
ลําดับแบบคารทีเชียน การทดสอบโดยลําดับแบบอัตราสวนความนาจะเปน (SPRT) การ
ประยุกตใช SPRT ในดานตาง ๆ และเอกลักษณ (Identity) พื้นฐานของวอลด

APST4301

ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูล
3(3-0-6)
Problems in Data Collections
วิชาที่เรียนกอน : APST 3304 เทคนิคการสุมตัวอยาง
ขอมูลทุติยภูมิ ปญหาการใชขอมูลทุติยภูมิ และการแกไขเพื่อ
เตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห การใชเทคนิคการสุมตัวอยางในงานดานตาง ๆ การแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนตาง ๆ ของการสํารวจ การสรางแบบสํารวจ การปฏิบัติงาน
สนาม และการตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล

APST4303

การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ
3(3-0-6)
Exploratory Data Analysis
จุดมุงหมายของการวิเคราะหสํารวจขอมูล การพิจารณาตําแหนงการ กระจาย
และรูปแบบการแจกแจงของขอมูล แผนภาพลําตนและใบ การสรุปขอมูล คาผิดปกติ
(Outlier) สถิติที่มีความแกรง (Robust Statistics) แผนภาพกลอง (Box Plot) ความเบและ
ความโดงของขอมูล แผนภาพกระจาย (Scatter Plot) รูปแบบเสนที่เหมาะสมกับขอมูล การ
ปรับใหเรียบ (Smoothing) การตรวจสอบคาคลาดเคลื่อน (Residuals) การจัดการกับคา
ผิดปกติและความไมเปนเชิงเสนตรง การพิจารณาโครงสรางขอมูล การแปลงขอมูล (Data
Transformation) การวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุโดยวิเคราะหตัวแปรหนึ่งตัว สองตัวและหลาย
ตัวพรอมพิจารณาสาเหตุควบคู

APST4304

การวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ
3(3-0-6)
Multivariate Analysis
วิชาที่เรียนกอน : APST2202 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1
และ
APST3301 การวิเคราะหการถดถอย
พีชคณิตของเมตริกซและเวคเตอรสุม การแจกแจงแบบปกติของตัวแปร เชิงพหุ
การอนุมานเวกเตอรคาเฉลี่ยโดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร การอนุมาน เวกเตอรคาเฉลี่ยของ
กลุมตัวอยางขนาดใหญ การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุทางเดียว (Oneway MANOVA) และสองทาง (Two-way MANOVA) และการถดถอยแบบพหุคูณของตัว
แปรเชิงพหุ

APST4501

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Statistical Quality Control

3(3-0-6)

วิชาที่เรียนกอน : APST2101 สถิติวิเคราะห 1
หลักการของการควบคุมคุณภาพ ระบบคุณภาพมาตรฐานตาง ๆ เครื่องมือและ
เทคนิคสําหรับการจัดการคุณภาพทางสถิติ แผนภูมิควบคุมลักษณะ แผนภูมิควบคุมตัว
แปร การวัดความสามารถของกระบวนการผลิต เทคนิคการควบคุมคุณภาพอื่น ๆ การ
สุมตัวอยางเพื่อการยอมรับลักษณะ การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับตัวแปร แผนการ
ตรวจสอบตัวอยางเพื่อการยอมรับอื่น ๆ
APST4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติประยุกต
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Applied Statistics
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพใน
การพัฒนาความรูเจตคติ ทักษะดานสถิติประยุกต โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตาง
ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับวิชาชีพ

APST4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติประยุกต
5(450)
Occupational Practicum in Applied Statistics
วิชาที่เรียนกอน : APST4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติประยุกต
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ที่ เกี่ยวของกับงานดานสถิติประยุกต

APST4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางสถิติประยุกต
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Applied Statistics
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานสถิติประยุกต

APST4804

สหกิจศึกษาทางสถิติประยุกต
6(540)
Co-operative Education in Applied Statistics
วิชาที่เรียนกอน : APST4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางสถิติประยุกต
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงาน
ดานสถิติ
ประยุกต นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชา
ที่เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา

APST4901

สัมมนาทางสถิติประยุกต
1(0-2-1)
Seminar in Applied Statistics
การคนควา รวบรวมหัวขอเกี่ยวกับผลงานวิจัยหรือผลงานการศึกษาทางสถิติ และ
นํามาอภิปรายพรอมทั้งเขียนรายงานเพื่อใหทราบถึงวิธีการทางสถิติ หรือ ขอบกพรองที่
เกิดขึ้นในงานวิจัยนั้น ๆ

APST4902

การวิจัยทางสถิติประยุกต
3(0-6-3)
Research Studies in Applied Statistics
วิชาที่เรียนกอน : APST3901 วิธีวิจัยวิทยาทางสถิติประยุกต
การคนควาและวิจัยดานสถิติ การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย ภายใตการ
ควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
ARTD1101

การวาดเสน
3(2-2-5)
Drawing
การปฏิบัติงานดานการวาดภาพลายเสนพรอมดวยการใหน้ําหนัก ความเขม แสง
และเงา ลักษณะผิว ระยะใกล ไกลจากหุนรูปทรงเรขาคณิต วัตถุตางๆ ทั้งที่เปนธรรมชาติ
และที่มนุษยสรางขึ้น ตลอดจนทัศนียภาพของสถานที่จริงตางๆ โดยใหมีประสบการณใน
การใชวัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางงานวิชาชีพทาง
ศิลปะตอไป

ARTD1102

การวาดเสนเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
Sketching
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ARTD1102 การวาดเสน
การปฏิบัตเิ ขียนภาพคน สัตว ผลงานประติมากรรม หุน และอาคารสถานที่โดย
เนนสัดสวน การเคลื่อนไหว ดวยความคิด รูปแบบการแสดงออก ที่มีความสัมพันธกับวัสดุ
และวิธีการถายทอด เพื่อนํามาใชในงานออกแบบ

ARTD1103

จิตรกรรมเบื้องตน
3(2-2-5)
Fundamental Painting
การปฏิบัติงานทางดานจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพดวยเทคนิค สีน้ํา
สีอคริลิค สีน้ํามัน โดยถายทอดแสง สี เงาจากวัตถุตางๆ ทั้งที่เปนธรรมชาติและที่มนุษ ย
สรางขึ้น ตลอดจนทัศนียภาพของสถานที่จริงซึ่งสามารถแสดงลักษณะเฉพาะอารมณ
ความรูสึกไดจากแบบนั้นๆ ที่มีประโยชนตอการพัฒนาชีวิตและสังคม

ARTD1104

ประติมากรรมเบื้องตน
3(2-2-5)
Fundamental Sculpture
การปฏิบัติงานทางดานประติมากรรมโดยเนนความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีการ
ในการปฏิบัติงาน เนนความรูเกี่ยวกับประติมากรรมเบื้องตน ลักษณะคุณคาทางดานรูปทรง
และปริมาตรและวัสดุแตละชนิดที่นํามาสรางงานประติมากรรมตลอดจนการเตรียมการใช
เครื่องมือใหเหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบทางประติมากรรม
การปน การทําแมพิมพ การหลอ การปนนูนสูง นูนต่ําและลอยตัว

ARTD1105

ภาพพิมพเบื้องตน
3(2-2-5)
Fundamental Printing
การศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติ ของ
การทํางาน การเก็บรักษา เนนพื้น ฐานของการพิมพทั่ว ไป และปฏิบัติก ารพิมพเบื้องตน
เพื่อใหเขาใจคุณลักษณะทั่วไปของภาพพิมพและฝกปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ
เบื้องตน ประเภทตางๆ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการพิมพแตละประเภท

ARTD1106

องคประกอบศิลป
3(2-2-5)
Composition of Art
การศึกษาทฤษฎีและฝกปฏิบัติงานองคประกอบศิลปโดยเนนเรียนรูเรื่องความ
ประสานสัมพันธระหวางเสน รูปราง รูปทรงพื้นผิว แสงเงา น้ําหนักและสี และความงามที่
มีอยูในธรรมชาติ ผสมผสานกับการสรางแนวความคิด ของผลงานเพื่อเปนพื้นฐานงาน
ออกแบบ

ARTD1107

การเขียนแบบทางศิลปกรรม
3(2-2-5)
Fundamental Drafting
การศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต จากการใชคาระดับน้ําหนัก
ของเสน และฝกปฏิบัติการเขียนแบบตามแนวคิดในลักษณะสองมิติและสามมิติ จากการ
เขียนภาพฉาย ภาพตัดขวาง และทัศนียภาพ โดยใชสัญลักษณตามมาตรฐานสากล เพื่อใช
ประกอบการสื่อสาร นําเสนอผลงานและการผลิต

ARTD1401

ประวัติศาสตรศิลปะ
3(2-2-5)
History of Art
การศึกษาประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรมาจนถึง
ศิลปะสมั ยใหมปลายคริสต ศตวรรษที่ 20 เนน ในเรื่องความเขาใจของความสัมพัน ธ
ระหวางปรัชญา รูปแบบของศิลปะและความคิดหลักของยุคสมัย เพื่อเปนพื้นฐานในการ
เขาใจศิลปะอยางแทจริง

ARTD1402

ทฤษฎีสี
3(2-2-5)
Color Theory
การศึก ษาและทําความเขาใจเรื่องสีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติอยางเปน ระบบ
เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงคุณสมบัติของสีทั้งในกายภาพและจิตวิทยาที่มีผลตอความรูสึก
ของมนุษย เรียนรูความหมายและสุน ทรียภาพในการใชสี ซึ่งมีอิทธิพลตอการออกแบบ
รวมไปถึงการสรางงานศิลปะ

ARTD2101

ศิลปะไทย
Thai Art

3(2-2-5)

การศึก ษาความหมายของศิลปะไทย ที่มาของลายไทยและภาพไทยสามารถ
ประยุกตและสรางสรรค เพื่อนํามาใชในแนวทางอนุรักษ อีกทั้งสามารถจําแนกแบบและ
ชนิดของภาพไทยและลายไทยได ฝกฝนและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพ
ไทย
ARTD2102

ศิลปะพื้นบาน
3(2-2-5)
Folk Art
การศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของงานศิลปกรรมพื้นบานไทยในภูมิภาคตางๆ
โดยสังเขป รวมทั้งวิเคราะหองคประกอบของศิลปะแขนงตางๆ ตลอดจนวัฒนธรรมและ
ประเพณี เพื่อใหมีความเขาใจและเห็นคุณคาภูมิปญญาทองถิ่นของไทย โดยสามารถนําไป
ประยุกตใชในการออกแบบ

ARTD2201

วาดเสนสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Drawing
การศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพดวยเทคนิคและกรรมวิธีตางๆ ตามความมุง
หมายและเนื้อหา โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา เพื่อใหสอดคลองกับการ
นําไปใชทางดานการออกแบบ

ARTD2202

จิตรกรรมประยุกต
3(2-2-5)
Applied Painting
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ARTD1102 จิตรกรรมเบื้องตน
การออกแบบจิ ต รกรรมเชิ ง สร า งสรรค เ ฉพาะกรณี ที่ มี อ งค ป ระกอบและ
แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคอิสระเฉพาะตน พรอมกับสนับสนุนให
นําเทคโนโลยีและวัสดุศิลปะสมัยใหม มาใชประสานกลมกลืนในงาน เพื่อหาประสบการณ
การออกแบบจิตรกรรมขนาดใหญใหไดรูปแบบของจิตรกรรมที่แปลกใหมนาทึ่ง มีความ
งาม

ARTD2203

ประติมากรรมประยุกต
3(2-2-5)
Applied Sculpture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :ARTD1103 ประติมากรรมเบื้องตน
การปฏิบัติงานสรางสรรคประติมากรรมทั้งแบบที่เนนโครงสรางจากวัสดุ ลวด
เหล็กเสน ไม เหล็กแผน สังกะสี อะลูมิเนียม และแบบที่เนนรูปทรงจากวัสดุปูนพลาสเตอร
ปูนซีเมนต ดิน ขี้เลื่อย ผา กระดาษ ฯลฯ โดยเปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนางาน
ประติมากรรมเพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ARTD2204

ภาพพิมพประยุกต
3(2-2-5)
Applied Printing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ARTD1104 ภาพพิมพเบื้องตน
การศึกษากรรมวิธีการใชวัสดุ อุปกรณในการพิมพผานตะแกรงไหม เพื่อ
นําไปใชในการปฏิบัติ งานสรางแมพิมพ และพิมพผานตะแกรงไหมเบื้องตน

ARTD2205

การพิมพซิลคสกรีนบนผา
3(2-2-5)
Silkscreen on Fabric
การศึกษากระบวนการการพิมพผาชนิดตางๆ ออกแบบลวดลาย เพื่อนําไปฝก
ปฏิบัติการพิมพตะแกรงไหม โดยเนนทักษะ ความคิดสรางสรรค รูปแบบผลงานการพิมพ

ARTD2206

การออกแบบภาพประกอบ
3(2-2-5)
Illustration
การปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง หรือจากจิน ตนาการเพื่อ
นํามาประกอบเรื่องประเภทตางๆ เชน นวนิยาย สารคดี หนังสือ แบบเรียนและหนังสืออาน
ประกอบสําหรับเด็กทุกชนิด ทั้งนี้จะตองศึกษาถึงลักษณะและวิธีการแสดงออก เพื่อให
ผลงานสอดคลองหรือสงเสริมกันในเรื่องดังกลาว

ARTD2207

การออกแบบผลิตภัณฑ
3(2-2-5)
Product Design
การศึก ษาประวัติค วามเปน มา ทฤษฎี และหลักเบื้องตน ทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ฝกฝนการใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค
โดยคํานึงถึงปจ จัยพื้น ฐานการออกแบบ ไดแก ประโยชนใ ชสอยความสวยงาม ขนาด
สัดสวนที่เหมาะสมในการใชงาน ความสะดวกสบาย การใชวัสดุ และการสื่อความหมาย
ดานการเขียนแบบ

ARTD2208

วัสดุและเทคนิคศิลป
3(2-2-5)
Materials and Techniques
การศึก ษาและทําความเข าใจเกี่ ยวกับชนิด และคุณ สมบั ติเ ฉพาะของวั สดุ ที่
นํามาใชงานศิลปะโดยเนนการคนควาทดลองเทคนิคใหม เพื่อการเลือกนําไปใชในการ
สรางสรรคงานศิลปะอยางมีคุณคา

ARTD2209

การระบายสีน้ํา
3(2-2-5)
Water Color Painting
การศึกษาและเรียนรูการเลือกใชวัสดุอุปกรณในงานสีน้ําอยางเหมาะสม เรียนรู
แสงเงาและเทคนิคตางๆ ในการระบายสี ตามหลักการทางทฤษฎีสี โดยปฏิบัติการระบายสี
น้ําจากการวาดภาพหุนนิ่ง ภาพทิวทัศนตางๆ เชน ทิวทัศนชุมชน ชานเมือง หรือชายทะเล
เปนตน

ARTD2210

การออกแบบของที่ระลึก
3(2-2-5)
Souvenir Design
การศึก ษาประวัติค วามเปน มา ความหมายลัก ษณะและรูปแบบของที่ร ะลึ ก
ประเภทตางๆ วัสดุที่นํามาใชประดิษฐของที่ระลึก ฝกปฏิบัติออกแบบของที่ระลึกขนาดเล็ก
เชน กรอบรูป พวงกุญแจ ฯลฯ

ARTD2211

การถายภาพเบื้องตน
3(2-2-5)
Fundamental Photography
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ARTD1105 องคประกอบศิลป
การศึกษาประวัติการถายภาพ ประโยชนของการถายภาพ หลักการจัดภาพ การ
ใชกลองถายภาพทั้งระบบดิจิตัลและใชฟลม อุปกรณสตูดิโอ รวมถึงเทคนิคการตกแตงภาพ
ดวยคอมพิวเตอร และฝกปฏิบัติการถายภาพเบื้องตน

ARTD2212

การถายภาพสรางสรรค
3(2-2-5)
Creative Photography
การคนควาแนวทางการถายภาพที่มุงเนนความงามและสุนทรียภาพ ที่สามารถ
สื่อสารถึงเนื้อหาหรือแนวคิด โดยถายทอดจินตนาการผานทางกระบวนการสรางภาพและ
ฝกปฏิบัติการถายภาพที่มุงเนนความคิดสรางสรรค
คอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
Fundamental Computer for Design
การศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องคอมพิวเตอร รวมถึงอุปกรณตอพวงตางๆ
ตลอดจนศึกษาการใชซอฟทแวรที่มีอยูในระบบเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเปนพื้นฐานในการ
สรางผลงานทางศิลปะและการออกแบบ

ARTD2301

ARTD2302

การออกแบบนิเทศศิลปเบื้องตน
3(2-2-5)
Fundamental Visual Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ARTD1105 องคประกอบศิลป
การศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและวิวัฒนาการของนิเทศศิลป กระบวนการและ
องคประกอบตางๆ ของการออกแบบนิเทศศิลป การดําเนินงาน การแกปญหางานนิเทศ
ศิลปอยางมีระบบ เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธระหวางงานนิเทศศิลป
กับงานดานตางๆ จากการฝกปฏิบัติออกแบบสิ่งพิมพประเภทตาง

ARTD2303

การออกแบบตัวอักษร
3(2-2-5)
Typography
การศึกษาประวัติและพื้นฐานของการออกแบบตัวอักษร โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของความสามารถในการมองเห็น เรียนรูพื้นฐานในเรื่องบุคลิกของตัวอักษร ความแตกตาง
ของตัวอักษรในแตละตระกูล เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถเลือกใชได รวมทั้งปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบชุดตัวอักษร

ARTD2304

การออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ
3(2-2-5)
Lettering Design
การศึกษาหลักการออกแบบตัวอักษร โดยคํานึงถึงการรับรูทางสายตา จากการ
เรียนรูพื้น ฐานเกี่ยวกับคุณ ลัก ษณะของตัว อัก ษร ความสัมพันธและความแตกตางของ
ตัวพิมพในแตละตระกูล เพื่อสรางความเขาใจในการเลือกประยุกตใช พรอมทั้งฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบมีความสัมพันธกันระหวางตัวอักษรและภาพ

ARTD2305

การออกแบบสิ่งพิมพ
3(2-2-5)
Publication Design
การศึกษากระบวนการออกแบบสิ่งพิมพประเภทตางๆ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ
เชน การจัดรูปเลมนิตยสาร หนังสือ และแผนพับ เปนตน

ARTD2306

ศิลปกรรมไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป
3(2-2-5)
Thai Art for Visual Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ARTD2101 ศิลปะไทย
การศึ ก ษาลั ก ษณะแบบแผนของศิ ล ปกรรมไทยโดยสั ง เขป ข อ มู ล จาก
พิพิธภัณฑสถาน โบราณสถาน และแหลงขอมูลอื่น ที่สามารถพัฒนาแนวความคิด และ
กระบวนการสรางสรรค เพื่อนําไปเปนพื้นฐานสําหรับประยุกต ใชในการออกแบบนิเทศศิลป

ARTD2307

การออกแบบอัตลักษณ
3(2-2-5)
Corporate Identity Design
ศึกษาและปฏิบัติร ะบบการออกแบบภาพลักษณขององคกรที่มีขอบเขตตั้งแต
การออกแบบสัญลักษณ สิ่งพิมพทางธุรกิจ ฯลฯ ตามรูปแบบการใชงานของแตละองคกร
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร

ARTD2401

สุนทรียศาสตร
3(3-0-6)
Aesthetics
การศึก ษาเกี่ยวกับทฤษฏีสุน ทรีย ศาสตร โครงสรางของความงามที่มีอยูใ น
ธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแนวปรัชญาที่มีอยูในขบวนการของวิวัฒนาการสังคม ทั้งโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก

ARTD2402

ประวัติศาสตรการออกแบบ
3(2-2-5)
History of Design
การศึกษาประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของการออกแบบในแตละยุคสมัย
จากยุโรป อเมริกา และเอเชีย โดยใหมีความเขาใจถึงอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม และ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีผลตอพัฒนาการในการออกแบบ

ARTD2403

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
3(3-0-6)
Local Thai Cultural Art
การศึกษาชีวิตความเปนอยูของคนไทย ในแงมุมของศิลปะและวัฒนธรรมแตละ
ทองถิ่น ที่มีค วามแตกตางกัน โดยมีผลตอสภาวะแวดลอมและสังคม รวมถึงการศึก ษา
สภาพแวดลอมที่มีผลตอศิลปะและวัฒนธรรมแตละทองถิ่น จากการวิเคราะหประเด็นตางๆ
สูการพัฒนารูปแบบของงานศิลปะและงานออกแบบ

ARTD2404

การยศาสตร
3(2-2-5)
Ergonomics
การศึกษาปจจัยในการออกแบบสําหรับมนุษย รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและ
สั ด ส ว น รวมไปถึ ง หน า ที่ ก ารทํ า งานของอวั ย วะส ว นต า งๆ ในร า งกายมนุ ษ ย ที่ มี
ความสัมพันธทางการออกแบบ ตามพื้นฐานทางกายภาพในดานพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลและกลุมคน รวมทั้งดานพฤติกรรมการรับรูและการเรียนรู

ARTD3201

การออกแบบไทยประยุกต
3(2-2-5)
Applied Thai Design
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ARTD2101 ศิลปะไทย
การศึกษาลายไทย และภาพไทย เพื่อนํามาใชในแนวทางอนุรักษ อีกทั้งปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพไทย ดวยเทคนิควิธีการ รูปแบบใหมในการพัฒนา
งาน นําแนวคิดจากธรรมชาติมาใชในการออกแบบ สามารถประยุกตใชในกระบวนการ
สรางสรรค งานทางทั ศนศิ ลป เพื่อนํ าไปประยุ ก ตใ ช ใ นการออกแบบ 2 มิ ติ และการ
ออกแบบ 3 มิติ พรอมทั้งฝกปฏิบัติ

ARTD3202

วัสดุทางการออกแบบ
3(2-2-5)
Materials for Design
การศึกษาและทําความเขาใจประเภทของวัสดุทางการออกแบบ โดยนักศึกษา
สามารถเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับงาน เขาใจผลดีผลเสียของของวัสดุชนิดตางๆ และ
สามารถประกอบหรือติด ตั้งไดถูก วิธี รวมทั้งรูจัก การแกปญหาเพื่อใหผลงานตรงตาม
จุดประสงคมากที่สุด

ARTD3203

การออกแบบวัสดุเหลือใช
3(2-2-5)
Reuse Design
การศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบจากเศษวัสดุเหลือใช เพื่อพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑโดยฝกปฏิบัติการออกแบบ ที่เนนคุณคาในดานความคิดสรางสรรค ทั้งในดาน
รูปแบบและวิธีการ รวมถึงกระบวนการออกแบบเพื่อลดมลภาวะตอโลก

ARTD3204

การออกแบบเครื่องเรือน
3(2-2-5)
Furniture Design
การศึกษาความรูพื้นฐานทางการออกแบบและผลิตเครื่องเรือน การแบงประเภท
ของเครื่ อ งเรือ น วัส ดุ ที่เ กี่ย วขอ งกั บการออกแบบเครื่อ งเรื อน อุป กรณพื้ น ฐานและ
กระบวนการผลิตโดยแบงแยกตามลักษณะของวัสดุที่นํามาใชรวมในการผลิตเครื่องเรือน
รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและกระบวนการออกแบบเครื่องเรือนสําหรับ
มนุษย

ARTD3205

บาติก
Batik

3(2-2-5)

การศึก ษาหลัก การ วัสดุ และกรรมวิธีก ารทําบาติก แบบตางๆ การออกแบบ
ลวดลาย และปฏิบัติการทําบาติก เนนการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทํา
ของที่ระลึก เครื่องใช และวัสดุตกแตงอื่นๆ
ARTD3206

การออกแบบลวดลาย
3(2-2-5)
Pattern Design
การศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาของการออกแบบลวดลาย หลั ก เกณฑ ก าร
ออกแบบลวดลาย ตลอดจนการตอลายในลักษณะตางๆ ฝกปฏิบัติการออกแบบลวดลาย
ประเภทตางๆ

ARTD3207

การออกแบบลายผา
3(2-2-5)
Textile Design
การศึกษาประเภทและหลักการออกแบบลายผาประเภทตางๆ และฝกปฏิบัติการ
ออกแบบใหสอดคลองกับสมัยนิยม โดยเนนความงาม ประโยชนใชสอยและความตองการ
ของตลาด และนําไปใชในการผลิตลายผาดวยวิธีการตางๆ เชน การทอ ยอม พิมพ ฯลฯ

ARTD3208

การออกแบบเครื่องประดับ
3(2-2-5)
Jewelry Design
การศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี แหวน ตาง
หู สรอยคอ สรอย ขอมือ กําไล ฯลฯ โดยเขียนดวยมือและใชอุปกรณการออกแบบ โดยเพิ่ม
ทัก ษะทางดานแนวคิด สรางสรรค และการใชอุปกรณร อบๆ ตัว มาเปน แนวความคิ ด
ทางดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

ARTD3301

การออกแบบบรรจุภัณฑ
3(2-2-5)
Packaging Design
การศึก ษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการแบบบรรจุภัณ ฑ สําหรับการบรรจุ
ผลิตภัณฑทุกประเภท ดวยวัสดุชนิดตางๆ ตามความเหมาะสม และฝกปฏิบัติการออกแบบ
โดยคํานึงถึงขนาด น้ําหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑรวมทั้งการขนสง

ARTD3302

การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ
3(2-2-5)
Graphic Design on Packaging
การปฏิบั ติเ กี่ย วกั บหลัก การในการออกแบบกราฟก บนบรรจุ ภัณ ฑเ พื่อ ผล
ทางดานประสิทธิภาพความปลอดภัย ความสวยงามและความประหยัดในการผลิต รวมทั้ง
เรียนรูเกี่ยวกับวัสดุ เทคนิคของการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑประเภทตางๆ

ARTD3303

การถายภาพเพื่องานนิเทศศิลป
3(2-2-5)
Photography for Visual Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ARTD1105 องคประกอบศิลป
การศึกษากลองถายภาพ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถายภาพประเภท
ตางๆ ขั้นพื้นฐานตลอดจนกรรมวิธีในการลาง อัด ขยาย การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร
และกระบวนการอื่น ที่ตอ เนื่องกั บการถ ายภาพทั้ ง 2 มิ ติและ 3 มิติ และฝก ปฏิบัติก าร
ถายภาพเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป

ARTD3304

การถายภาพโฆษณา
3(2-2-5)
Photography in Advertising
การศึกษากระบวนการในการผลิตชิ้นงานโฆษณาดวยภาพถาย การถายภาพตาม
แนวคิดสรางสรรค ของผูสรางงานโฆษณาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการถายภาพเพื่อ
การพิมพ

ARTD3305

เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป
3(2-2-5)
Technology for Visual Communication
การศึกษาใชเครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ เพื่อใชในการสรางสรรคงาน นิเทศ
ศิลป

ARTD3306

การออกแบบเว็บไซต
3(2-2-5)
Website Design
การศึกษาและฝกปฏิบัติการออกแบบเว็บไซตใหเกิดความสวยงาม นาสนใจตาม
หลักการจัดองคประกอบทางศิลปะ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตาง ๆ รวมถึงการ
ออกแบบโครงสรางของเว็บไซต การถายโอนขอมูลสูระบบจัดเก็บขอมูล การปรับปรุง
แกไขขอมูล และการประชาสัมพันธเว็บไซต

ARTD3307

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Animation Design
การปฏิบัติงานสรางภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ศึก ษาเทคนิค วิธีก าร สรางภาพจากภาพจําลองหรือ จิน ตนาการโดยการใชโ ปรแกรม
คอมพิวเตอรตาง ๆ อยางเหมาะสม รวมทั้งการผสมผสานเทคนิคตาง ๆ เพื่อความสมบูรณ
ของภาพ และการสื่อความหมาย

ARTD3308

การสรางสรรคสื่อภาพและเสียง
3(2-2-5)
Creative Audio for Visual Communication
การศึกษาเทคนิคและการออกแบบการสรางสรรคสื่อภาพและเสียงลักษณะภาวะ
ของการคิดสรางสรรคศึกษาทฤษฏีและแนวคิดในการสรางสื่อและเทคนิคพิเศษทั้งภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว การตัดตอและผสมเสียง การบันทึกเสียง ฝกปฏิบัติการออกแบบสื่อ
ประสม การประยุกตใชและนําเสนอสื่อในกิจกรรมตางๆ

ARTD3309

การออกแบบโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Design
การศึก ษาทฤษฎีและวิธีการโฆษณาที่มีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจ และสังคม
โดยวิเคราะหสิ่งที่เปนแรงจูงใจตอผูบริโภค รวมทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ ยวของ
กับการโฆษณา และปฏิบัติการออกแบบโฆษณาโดยเนนเนื้อหาที่สมจริง ทันสมัย และมี
ความคิดสรางสรรค

ARTD3310

การออกแบบสื่อโฆษณากลางแจง
3(2-2-5)
Outdoor Advertising Design
การศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนของการออกแบบโฆษณาด ว ยแผ น ป า ย
โฆษณาที่มีขนาดใหญที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ดวยเทคนิคและรูปแบบที่แตกตางโดยเนนถึง
ความเหมาะสมของความคิดกับสื่อที่ใชในการโฆษณา

ARTD3501

ความคิดสรางสรรคเพื่อการออกแบบ
3(2-2-5)
Creative Design
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ รวมไปถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่มี
อิทธิพลตอการออกแบบ เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล และฝกปฏิบัติเขียนแนวคิด ทางการ
ออกแบบใหมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย

ARTD3502

การศึกษาสวนบุคคล
3(2-2-5)
Individual Study
ขั้นตอนการศึกษาที่เตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมในการทําศิลปนิพนธ โดย
การนําเสนอหัว ขอหรือแนวทางการศึก ษางานออกแบบที่ต นเองสนใจ มีประเด็น ของ
การศึ ก ษาที่ ชั ด เจนและสามารถเขี ย นโครงร า งงานวิ จั ย ด ว ยการกํ า หนดเป า หมาย
วัตถุประสงค นิยามปญหาของการออกแบบอันนําไปสูวิธีดําเนินการวิจัยในวิชาศิลปนิพนธ
ตอไปได ทั้งนี้นักศึกษาจะตองนําเสนอโครงรางงานวิจัยตอคณะกรรมการ เมื่อโครงราง
อนุมัติแลวจึงสามารถลงทะเบียนวิชาศิลปนิพนธ เพื่อทํางานในภาคการออกแบบตอไป

ARTD3503

การนําเสนอผลงาน
3(2-2-5)
Presentation
การศึก ษาและปฏิ บัติรูปแบบในการนําเสนอผลงาน เพื่อการสื่อความหมาย
ผลงานในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสม ทั้งในเรื่องการนําเสนอดวยภาพ การพูดอธิบาย
แนวความคิด การจัดแสดงหรือการสาธิต การใชสื่อในการนําเสนอ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
ถายทอดแนวคิดของการออกแบบและงานสรางสรรค

ARTD3504

การวิเคราะหงานออกแบบ
3(2-2-5)
Design Analysis
การศึกษาหลักการ กระบวนการฝกหัดการใชเครื่องมือในการวิเคราะหปจจัยที่
เกี่ยวของในการออกแบบ ไดแก รูปลักษณผลิตภัณฑ แนวทางการออกแบบ หนาที่ใชสอย
เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และศิลปวัฒนธรรม

ARTD3505

การเขียนขอความโฆษณา
3(2-2-5)
Copy Writing
การศึกษารูปแบบและวิธีในการนําเสนอผลงานโฆษณาและการประชาสัมพันธ
โดยถายทอดดวยวิธีการสื่อสารจากการเขียนเปนขอความใหมีความนาสนใจ และสามารถ
ดึงดูดใจตอกลุมเปาหมาย เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ

ARTD3506

ภาษาของพื้นที่
3(2-2-5)
Language of Space
การศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้นในเชิงพื้นที่ ทั้ง
ดานความหมายและกายภาพ รวมทั้งความสัมพันธระหวางความหมาย การรับรู และการ
สื่อสารภายในระหวางพื้นที่จากแนวคิดและทัศนคติที่มีตอที่วางในบริบทตางๆ

ARTD3507

การออกแบบนิทรรศการ
3(2-2-5)
Exhibition Design
การศึกษาทฤษฎีและหลักการออกแบบ การจัดนิทรรศการประเภทตางๆ โดย
เนนการกําหนดรูปแบบ แผนผังบริเวณ ตําแหนง ทิศทาง ฯลฯ และปฏิบัติการออกแบบ
การจัดและตกแตงนิทรรศการ ตามความมุงหมายตางๆ

ARTD3508

ธุรกิจในงานออกแบบ
3(2-2-5)
Designing Business
การศึกษารูปแบบธุร กิจ บทบาท และแนวทางการจัดการธุรกิจทางศิลปกรรม
จากการวิเคราะหอัตลักษณของการออกแบบและการประเมินปจจัยพื้นฐานทางการตลาด
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเขาสูตลาด

ARTD3901

วิธีวิจัยวิทยาทางศิลปกรรม
3(3-0-6)
Research Methodology in Fine Art
การศึกษาหลักการของระเบียบวิธีการวิจัย การสืบคนและวิเคราะหขอมูล การ
สรางเครื่องมือวิจัย การอภิปรายผล การอางอิงและจัดทําบรรณานุกรมตามระเบียบวิธีวิจัย

ARTD4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปกรรม
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Fine Art
การจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษะที่เหมาะสมกับวิชาชีพศิลปกรรม

ARTD4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปกรรม
5(450)
Occupational Practicum in Fine Art
นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตามแขนงวิชาศิลปกรรมหรือสาขาที่นักศึกษามีความ
ถนัดและสนใจเปนพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัติงานไปใชประกอบอาชีพได

ARTD4901

สัมมนาทางศิลปกรรม
3(2-2-5)
Seminar in Fine Art
การศึกษา วิเคราะห และนําเสนอปญหา วิจารณและอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ถึงแนวคิดในขอบขายของวิชาศิลปกรรม ตลอดจนศึกษาคนควาลวงหนาเพื่อเตรียม
งานศิลปนิพนธ

ARTD4902

ศิลปนิพนธ
3(0-6-3)
Art Thesis
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : กลุมวิชาแกนจํานวน 39 หนวยกิต
นัก ศึ ก ษาดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งจากโครงร า งงานวิจั ย ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการในวิชาการศึก ษาสวนบุค คล โดยดําเนิน การในภาคการออกแบบและ
นําเสนอผลงานตามขั้นตอนที่สาขาวิชากําหนด โดยผลงานสุดทายประกอบดวยภาคการ
ออกแบบที่เ สร็จ สมบูร ณ ภาคเอกสารที่ สรุ ปผลการวิ จัย และต องนํา เสนอผลงานต อ
สาธารณะ โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ตองมีคุณสมบัติคือ สอบผานวิชาแกน
ครบทุกวิชา และตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป การวัดผลสําหรับวิชานี้ ใหถือ
คาระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ขึ้นไป จึงจะถือวาเปนเกณฑที่สอบผาน

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
BENG1001

โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Structure and Usage of Business English 1
ศึกษาและฝกฝนโครงสรางทางภาษาและรูปแบบการใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของใน
ลักษณะของคําศัพทเฉพาะ รูปประโยค ซึ่งประกอบไปดวยประธานและกริยา ลักษณะ
หนาที่ของคําในภาษาอังกฤษ การสรางประโยคบอกเลา คําถามและปฏิเสธ โดยคํานึงถึง
กาล และบุคคลผูกระทํากริยาหรือถูกกระทําในรูปแบบประโยคดังกลาว นอกจากนี้ผูเรียน
จะตองศึกษาการใชภาษาเพื่อใหสอดคลองกับประธานและกริยา การเขียนประโยคแบบ
ถอดความ การใชคําเชื่อมประโยคโดยจะเนนถึงรูปแบบและการใชภาษาทางดานธุรกิจ
อยางถูกตอง

BENG1002

โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Structure and Usage of Business English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BENG 1101โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ศึกษารูปแบบและโครงสรางทางภาษาในประโยคความรวมและประโยคเชิงซอน
นอกจากนี้
ศึกษารูปประโยคที่ประกอบไปดวยวลีประเภทตางๆรวมถึงศึกษาการรวม
ประโยคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเขาดวยกัน โดยเนนถึงความถูกตองของการใชภาษา

BENG1101

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English 1
ศึกษาคําศัพทเฉพาะ สํานวนตางๆ ในเนื้อหาทางธุรกิจที่หลากหลาย ไดแก
โครงสรางภายในองคกร ตําแหนงและหนาที่การทํางานในองคกร การติดตอทางโทรศัพท
การจัดเรียงกําหนดการและการนัดหมาย การติดตอธุรกิจดานสังคม จดหมายธุรกิจในสํานักงาน
(บันทึกสั้น จดหมายสั้น คําเตือน ปายประกาศ) จดหมายสอบถาม ตอบกลับ และสั่งสินคา
รวมทั้งการสมัครงาน

BENG1102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BENG 1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ศึกษาคําศัพทเฉพาะสํานวนตางๆในเนื้อหาทางธุรกิจเพิ่มเติมโดยเนน
การคา
ภายในและระหวางประเทศ การดําเนินธุรกิจในสาขาอาชีพตางๆ และในสถานการณตางๆ
เชน การนําเขาและการสงออก การขนสงสินคา ธุรกิจธนาคารและธุรกิจโรงแรม ระเบียบ
วาระการประชุม การเขียนบันทึกการประชุมของบริษัท รายละเอียดของผลิตภัณฑที่
เกี่ยวของกับการโฆษณา บทความทางธุรกิจจากอินเตอรเน็ต และจดหมายรองเรียนและ
ประนีประนอม ฯลฯ

BENG1201

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Listening and Speaking in Business English 1
ฝกทักษะการฟงและการพูดเกี่ยวกับธุรกิจทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน
การนัดหมาย การทักทายอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การใหขอมูล การบอกทิศทาง
การอํานวยความสะดวกลูกคาและการพูดคุยทางโทรศัพท โดยเนนใหผูเรียนสามารถออก
เสียงคํา วลี ประโยคและบทสนทนาสั้นๆไดอยางถูกตอง

BENG1202

การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Listening and Speaking in Business English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BENG 1201 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ฝกและพัฒนาทักษะในดานการฟงและสนทนาภาษาอังกฤษ การนําเสนอและ
แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม การฟงและสามารถสรุปความได

BENG1711

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1
3(3-0-6)
English for Hotel Industry 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภท
โรงแรมตาง ๆ การจองหองพักทั้งทางโทรศัพท ทางจดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส
การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหองพัก การบอกราคา ประเภทหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวก
ภายในหองพัก และศัพทเฉพาะที่ใชในโรงแรม ไดแก ตําแหนงหนาที่และแผนกตางๆ โดย
มุงเนนใหผูเรียนไดฝกการสื่อสารกับลูกคาของโรงแรมในสถานการณตางๆ ทั้งการติดตอ
ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท

BENG1712

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 2
3(3-0-6)
English for Hotel Industry 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BENG 1711 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ บทสนทนาและประโยค ที่ใชในสถานการณ
ตางๆ ของอุตสาหกรรมโรงแรม โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกสํานวนที่สุภาพในการสื่อสาร
ของพนักงานโรงแรม ไดแก การแจง check out จากโรงแรม การตอบคําถามลูกคา การ
รับคํารองเรียนและแกปญหาในการบริการตางๆ เชน ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม ปญหาในแผนกแมบาน เปนตน

BENG1721

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 1
3(3-0-6)
English for Tourism Industry 1
ศึก ษาคํ าศั พท สํา นวนภาษา และบทสนทนาที่ จํา เป น ในการติ ด ตอ สื่อ สารใน
อุต สาหกรรมการทองเที่ยว โดยมุงเนน การฝก ทัก ษะภาษาอังกฤษและความรูเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก แหลงทองเที่ยวตางๆ เชน
สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร, สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ, สถานที่ทองเที่ยวทาง
โบราณคดี สถานที่ซื้อสิน คา ของที่ร ะลึก การบรรยายสถานที่ทองเที่ยว ประเภทที่พัก
ประเภทการเดิน ทาง สายการบิน การวางแผนการและการเตรียมตัว ในการเดิน ทางใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การทองเที่ยวเปนหมูคณะหรือการทองเที่ยวในแบบสวนบุคคล
ตลอดจนการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

BENG1722

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2
3(3-0-6)
English for Tourism Industry 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BENG 1721 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใชในอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวในสถานการณเฉพาะตางๆไดอยางถูกตองและเหมาะสม ผูเรียนสามารถใหขอมูล
และขอแนะนําในเรื่องที่เกี่ยวกับการเดินทางได เชน ตารางการเดินทาง การเลือกและการ
จองที่พักตามความเหมาะสม สายการบินและการปฏิบัติตนในการเดินทาง การวางแผนการ
เดิน ทางทุก สถานที่ ทั่ว โลก เชน แถบเอเชี ย แถบอเมริก า แถบแอฟริก า ตลอดจนการ
คมนาคมรูปแบบตางๆในการทองเที่ยว เชน การเดินทางโดยรถยนต รถไฟ หรือเครื่องบิน
รถราง รถลาก รถไฟฟา รถใตดิน เรื อ การเดิน ชมเมือง และ การโดยสารเครื่ องบิ น
นอกจากนี้ขอควรรูตางๆเมื่อเดิน ทางทองเที่ยว งานและอาชีพตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวนับเปน สิ่งจําเปนในรายวิชานี้ เปนตน เพื่อเตรียมความพรอมในการทํางานใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว

BENG2301

การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English Reading 1
ศึกษากลวิธีการอานและฝกทักษะการจับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน เชน การ
อานโฆษณา การอานตารางเวลาเดินทางและสามารถกําหนดประเภทหัวขอเรื่องที่อานได

BENG2302

การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English Reading 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BENG 2301 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ศึกษาคําศัพทและสํานวนจากเนื้อหาทางดานธุรกิจ เพื่อนําไปใชประกอบการอาน
และการตีความขอความและบทความตางๆ จากสื่อสิ่งพิมพและอินเตอรเน็ต ที่มีความหมาย
ซับซอน รวมถึงสามารถคาดเดาจุดประสงคของผูเขียนไดอยางถูกตอง

BENG2401

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English Writing 1
ศึกษารูปแบบและลักษณะของการเขียนภาษาอังกฤษที่ประกอบไปดวยคําศัพท
และรูปประโยคพื้นฐานสําคัญที่ใชในการติดตอทางธุรกิจ ตลอดจน ฝกฝนทักษะการเขียน
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจในรูปแบบของการเขียนขอความสั้นผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
การเขียนบันทึกสั้น การเขียนจดหมายโตตอบทางภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
เชนการขอและใหรายละเอียดของสินคา เปนตน โดยเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารตาม
ลักษณะโครงสรางของภาษาไดอยางถูกตอง

BENG2561

การสื่อสารธุรกิจระหวางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Intercultural Business Communication
ศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรมที่มีผลตอการสื่อสารและการตีความ ทั้งทางดาน
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมเชิงธุรกิจที่เปนระดับทองถิ่นและระดับสากล
รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี โดยเนนที่ความคิดรวบยอดในเรื่องของพื้นฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมตางๆ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเมื่อสื่อสารทาง
ธุรกิจกับชาวตางชาติ

BENG2731

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1
3(3-0-6)
English for Secretaries and Office Work 1
ศึกษาและฝกฝนการใชคําศัพท ถอยคํา สํานวนและบทสนทนาของงานเลขานุการ
และสํานักงานในการติดตอระหวางบุคคลและทางโทรศัพท ไดแกการทักทายและตอนรับ
ลูก คา การใหขอมูล การใชเครื่องใชสํานัก งาน ตลอดจนการจดบันทึกขอความภายใน
องคกร การกรอกแบบฟอรม ภาษาที่ใชในการสงและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส

BENG2732

ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 2
3(3-0-6)
English for Secretaries and Offices Work 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: BENG2731ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและสํานักงาน 1
ศึกษาและฝกฝนการใชคําศัพท ถอยคํา สํานวนและบทสนทนา ที่ใชในการเขียน
บันทึกขอความ การจัดทําตารางนัดหมาย การจัดเก็บเอกสาร การจัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม การจดบันทึกการประชุม การจัดทํารายงานการประชุม การจัดทํารายงานประจําป
และสามารถนําเสนอโครงสรางขององคกรหรือบริษัทโดยใชภาษาไดอยางเหมาะสม

BENG2741

ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 1
3(3-0-6)
English for Marketing 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในการตลาด ความหมายของ
การตลาด ทฤษฏีทางการตลาด โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 ดาน เขาใจเอกสาร
ทางการตลาดจากสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพธุรกิจ นิตยสารทางดานธุรกิจ และบทความ
ทางดานธุรกิจทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ และอินเตอรเน็ต

BENG2742

ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 2
3(3-0-6)
English for Marketing 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในการดําเนินงานทางการตลาด
การนําเสนอหัวขอทางการตลาดทั้งการเขียน และการพูด การนําเสนองานดานการตลาด
ไดแก การนําเสนอเรื่องการขยายตลาดของบริษัท การออกสินคาใหม นโยบายดาน
การตลาดของบริษัท การขยายธุรกิจทางการตลาด การจัดทําแผนการตลาด การรายงานผล
การดําเนินงานของฝายการตลาด โดยมุงเนนใหผเู รียน สามารถนําความรูที่ไดประยุกตใช
ในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป

BENG2762

ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุม และการนําเสนอ
3(3-0-6)
English for a Meeting and a Presentation
ศึก ษาคําศัพท สํานวนภาษา และประโยคที่ใ ชใ นการพูด ในที่ประชุมและการ
นําเสนอ ผูเ รียนจะไดฝ ก ฝนการพูด และนําเสนองานตอหนา ผูฟงเปน ภาษาอังกฤษใน
สถานการณที่หลากหลาย เชน การแสดงความคิดเห็นในการประชุม การเจรจากับผูอื่นใน
สถานการณทางธุร กิจ การแสดงออกในการตอบรับและปฏิ เสธในการประชุมไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม

BENG3402

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English Writing 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : BENG 2401 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ศึกษาคําศัพทและสํานวนทีใ่ ชในการเขียนเชิงธุรกิจ โดยเนนการเขียนจดหมายทาง
ธุรกิจประเภทตางๆ เชน การสั่งสินคาหรือบริการ การชี้แจงการจัดสงสินคาและบริการ
การรองเรียนและการแกไข การติดตอธุรกิจกับธนาคาร การขอสินเชื่อ การดําเนินธุรกิจผาน
ตัวแทน เปนตน โดยเนนใหผูเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและมีความ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น

BENG3601

การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Business English Translations 1
ศึกษาหลักการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผูเรียนจะไดฝกฝนแปลงานโดยมุงเนนการแปลขอความ หรือเอกสารที่
เกี่ยวของกับธุรกิจในหลากหลายประเภท เชน ขาวธุรกิจ การโฆษณา การประชาสัมพันธ
ฉลากสินคา คูมือการใชสินคา และอื่น ๆ

BENG3602

การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Business English Translation 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : BENG 3601 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ฝกแปลบทความหรือเอกสารทางธุรกิจดวยกลยุทธการแปล การเลือกใชคํา วลี
และสํานวน เพื่อการถายทอดจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อใหไดความหมายที่ถูกตองแมนยําและใกลเคียงกับภาษาเดิมมากที่สุด

BENG3751

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการธนาคาร 1
3(3-0-6)
English for Banking Personnel 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในการทักทาย ตอนรับลูกคาและ
ใหขอมูลดานการบริการตางๆของธนาคาร เชน การกรอกใบฝาก-ถอน การแลกเปลี่ยนเงิน
การโอนเงิน และการทําธุรกรรมในรูปแบบตางๆ ของธนาคารได

BENG3752

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการธนาคาร 2
3(3-0-6)
English for Banking Personnel 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน: BENG 3751 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการธนาคาร 1
ศึก ษาคํ าศั พ ท ข อความและประโยคที่ ใ ช ใ นการอธิบ ายแผนภู มิ กราฟต าง ๆ
รายงานทางการเงิน ผูเรียนตองอานรายงานที่เกี่ยวกับขาวทางการเงิน สามารถสรุปและนําเสนอ
ขอมูลได

BENG3761

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจขนสง
3(3-0-6)
English for Logistics
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในการดําเนินงานธุรกิจขนสง เชน การ
บรรจุภัณฑ ระบบคลังสินคา การขนสงสินคา และการกระจายสินคาสูผูบริโภค โดยมุงเนน
ใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป

BENG3762

ภาษาอังกฤษสําหรับพิธีกร
3(3-0-6)
English for Master of Ceremonies
ศึกษาหลักการพูดของการเปนพิธีกรและฝกเขียนบทพิธีกรในสถานการณที่
แตกตางกันทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การกลาวตอนรับ การกลาวเชิญองค
ประธาน การกลาวสรุปสาระสําคัญ การกลาวขอบคุณและการกลาวลา หลักการในการพูด
และการเตรียมตัวเพื่อพูด นอกจากนี้ผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาทาทางและบุคลิกที่เหมาะสม
สําหรับการเปนพิธีกร

BENG3763

ภาษาอังกฤษสําหรับการโฆษณา
3(3-0-6)
English for Advertising
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษาและประโยคที่ใชในสื่อโฆษณาภาษาอังกฤษ และ
วิธีการที่ใชในการสงเสริมการขายรวมทั้งการประเมินสื่อโฆษณาตางๆ ผูเรียนจะตองสราง
โฆษณาภาษาอังกฤษในรูปแบบการรณรงคที่เกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน เชน ปญหา
สิ่งแวดลอมและปญหาสังคม นอกจากนี้ ผูเรียนสามารถเขียนขอความโฆษณาที่ใชในงาน
ธุรกิจได

BENG3771

ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ
3(3-0-6)
English for Public Relations and Customer Relations
ศึกษารูปแบบการใชภาษาอังกฤษที่ใชในการนําเสนอสินคาหรือบริการตางๆตอ
สาธารณชน รวมทั้งศึกษาสื่อสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ เชน บทความจาก
นิตยสาร หนังสือพิมพ และสื่อทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ยังเนนใหผูเรียนไดฝกฝนภาษา
ในงานลูกคาสัมพันธ
การสอบถามและใหขอมูลลูกคาเกี่ยวกับขอสงสัยและคําแนะนํา
เบื้องตนในสถานการณตางๆ เชน การตอบขอซักถามเกี่ยวกับการใหบริการโทรศัพทมือถือ
การใชบริการสายการบิน การจองหองพักในโรงแรมและรีสอรท การจองตั๋วเครื่องบินและ
ตั๋วรถไฟ และบริการลูกคาทั้งกอนและหลังการขาย

BENG3781

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
English for Information Technology
ศึก ษาภาษาที่ใ ชใ นข อเขีย นด านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเน น คํ าศั พท และ
ประโยคที่ใชในตํารา คูมือตาง ๆ หนังสือพิมพและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต สามารถ
สรุปใจความสําคัญจากขอความที่อาน ตลอดจนนําเสนอขอมูลในรูปของการเขียนยอหนา

BENG3901

วิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business English
ศึก ษาความรู เบื้ องตน เกี่ ยวกับ การวิ จัย ขั้ น ตอนการเลือ กป ญหาในการวิจั ย
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนเคาโครงงานวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน
การเลือกกลุมตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมิน
ผลการวิจัย โดยเนนการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

BENG4763

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
English for Aviation Industry
ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาที่ใชในอุตสาหกรรมการบิน เรียนรู
กระบวนการและขั้นตอนตางๆในการทํางานของพนักงานสายการบินและสามารถนํา
ความรูจากวิชานี้ไปปรับใชกับการทํางานในอุตสาหกรรมการบินตอไปได

BENG4764

ภาษาอังกฤษสําหรับการเจรจาตอรอง
3(3-0-6)
English for Negotiation
ฝกฝนภาษาที่ใชในการเจรจาตอรองในสถานการณตางๆ เชน ภาษาที่ใชในการ
ตอบรับ การปฏิเสธ การแสดงความเขาใจระหวางผูพูดทั้งสองฝายขณะเจรจาตอรอง ศึกษา
และฝกใชภาษาทาทางที่จําเปนในการเจรจาตอรอง เชน การสบตา การผงกศีรษะเพื่อตอบ
รับ การสายหนาเพื่อปฏิเสธ เปนตน

BENG4771

ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจสื่อสารมวลชน
3(3-0-6)
English for Mass Media Business
ศึ ก ษาคํ า ศั พ ท สํ า นวนและรู ป ประโยคที่ ใ ช ใ นธุ ร กิ จ สื่ อ สารมวลชน ได แ ก
หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ รายการเดินทาง การโฆษณา สารคดี รายการวิทยุ รายการ
โทรทัศนขาวทางธุรกิจและการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต ทั้งนี้เพื่อมุงเนนใหผูเรียนสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชในการเขียนเนื้อหาสาระทางดานธุรกิจสื่อสารมวลชนได

BENG4803

การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพทางอังกฤษธุรกิจ
2(90)
Preparation for Professional Experience in Business English
เตรียมความพรอมผูเรียนในการฝกภาษาอังกฤษเพิ่มเติมในสถานการณจําลองที่
เกี่ยวกับธุรกิจ ไดแก อุตสาหกรรมโรงแรม การทองเที่ยว สายการบิน การเงิน การ
ธนาคาร การตลาด และธุรกิจการนําเขาและสงออก ตลอดจนการใหความรูดานองคกร
และบุคลิกภาพประกอบการฝกประสบการณวิชาชีพตอไป

BENG4804

การฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
5(450)
Field Experience in Business English
กําหนดใหผูเรียนฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการดานธุรกิจ
ไดแก โรงแรม บริษัททองเที่ยว สายการบิน และบริษัทตาง ๆ

BENG4901

การสัมมนาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(2-2-5)
Seminar in Business English
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารจั ด สั ม มนาและให ผู เ รี ย นจั ด สั ม มนาในหั ว ข อ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษธุรกิจได

BENG4902

การวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ
3(0-6-3)
Research Studies in Business English
ฝกทําวิจัยเบื้องตน ในหัวขอที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษธุรกิจ ไดแก ภาษาอังกฤษ
เพื่อการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด ภาษาอังกฤษ
เพื่องานเลขาและสํานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
BIOL1101

ชีววิทยาทั่วไป
3(2-3-4)
General Biology
โครงสรางและการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิต การ
สืบพันธุ การเจริญเติบโตของตัวออน การจําแนกสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร สิ่งมีชีวิตและ
สภาวะแวดลอม

BIOL1102

หลักชีววิทยา
3(3-0-6)
Principles of Biology
สมบัติ การจัดระบบและสารเคมีของสิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ พันธุศาสตร กลไกของ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา และพฤติกรรม

BIOL1103

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
Principles of Biology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาหลักชีววิทยา

BIOL1104

นิเวศวิทยา
3(3-0-6)
Ecology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102 หลักชีววิทยา หรือ BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปจจัยจํากัด วัฏจักรของสาร ประชากร
ความสั มพั น ธ ใ นการอยูร ว มกั น ของสิ่ง มีชี วิต พฤติก รรมของสิ่งมีชี วิต ชุ มชน การ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ การแพรกระจาย การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชทฤษฎี
ทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

BIOL1105

ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
Ecology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชานิเวศวิทยา

1(0-3-0)

1(0-3-0)

BIOL1106

ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Biology
สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ ระบบตางๆและการเจริญเติบโต
ของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยา และสภาพแวดลอม
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

BIOL1107

ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-3-0)
Fundamental Biology Laboratory
การปฏิบัติการสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ ระบบการ
ทํางาน การเจริญเติบโต การจําแนกสิ่งมีชีวิต พันธุกรรม และนิเวศวิทยา

BIOL1108

ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
หลักชีววิทยา สวนประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ พลังงานกับ
สิ่งมีชีวิต เมแทบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล
การขนสงและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล

BIOL1109

ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Biology Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีววิทยา 1

1(0-3-0)

BIOL1110

ชีววิทยา 2

3(3-0-6)
Biology 2
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1108 ชีววิทยา 1
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การจําแนกสิ่งมีชีวิต การทํางานของ
ระบบตาง ๆ
การสืบพันธุและการเจริญเติบโต พันธุกรรม
พฤติก รรมและการปรับ ตัว นิ เวศ และสภาพแวดลอ ม การจั ด การ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

BIOL1111

ปฏิบัติการชีววิทยา 2
Biology Laboratory 2
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1109 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีววิทยา 2

1(0-3-0)

BIOL2101

พฤกษศาสตร
3(2-3-4)
Botany
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป หรือ BIOL1102 หลักชีววิทยา หรือ
BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของพืช
วิวัฒนาการ การจําแนก การใชประโยชน การรวบรวมและเก็บตัวอยางพืช

BIOL2102

ชีววิทยาของเซลล
3(3-0-6)
Cell Biology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102 หลักชีววิทยา
โครงสราง หนาที่ การทํางานของเซลลและออรแกเนลล การแบงเซลล พันธุศาสตรโมเลกุล
เซลลดิฟเฟอเรนทิเอชัน การบาดเจ็บ การแกของเซลล ระบบภูมิคุมกัน และเทคโนโลยีของ
เซลล

BIOL2103

ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล
Cell Biology Laboratory

1(0-3-0)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีววิทยาของเซลล

BIOL2104

สัตววิทยา
3(2-3-4)
Zoology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102 หลักชีววิทยา หรือ BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
ชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท สัณฐานวิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา การ
สืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ การรวบรวมและเก็บตัวอยางสัตว

BIOL2105

สรีรวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Physiology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2101 พฤกษศาสตร
ความสัมพันธระหวางโครงสราง และหนาที่ของสิ่งมีชีวิต กระบวนการและการประสานงานของ
ระบบตางๆ กลไกการควบคุมการทํางานของสิ่งมีชีวิต

BIOL2106

ปฏิบัติการสรีรวิทยาทั่วไป
General Physiology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาสรีรวิทยาทั่วไป

1(0-3-0)

BIOL2107 สรีรวิทยาของพืช
3(2-3-4)
Plant Physiology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL2101 พฤกษศาสตร
กระบวนการดํารงชีวิตของพืช ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
สภาพของพืช น้ํา แรธาตุ แสงและฮอรโมน กลไกและกระบวนการทางชีวเคมีของการ
สังเคราะหดวยแสง การหายใจ การขนสง การคายน้ํา กระบวนการงอกและการพักตัวของ
เมล็ด ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน
BIOL2301

จุลชีววิทยา
3(3-0-6)
Microbiology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102 หลักชีววิทยา หรือ BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป หรือ
BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานของจุลชีววิทยา เปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ ความสัมพันธระหวาง
จุลินทรียกับอาหาร น้ํา อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดตอ และภูมิตานทาน

BIOL2302

ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
Microbiology Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาจุลชีววิทยา

1(0-3-0)

BIOL2303

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม
3(2-3-4)
Environmental Microbiology
วิชาที่เรียนกอน: BIOL 1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ ยกเวน สาขาวิชาชีววิทยา
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย บทบาทของจุลิน ทรียตอการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
การแกไขสภาพแวดลอมเปนพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา

BIOL2401

พันธุศาสตร
3(3-0-6)
Genetics
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102 หลักชีววิทยา หรือ BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป หรือ
BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
พื้นฐานทางพันธุศาสตร เซลลและออรแกเนลที่เกี่ยวของกับพันธุศาสตร การถายทอด
พันธุกรรมระหวางไมโทซิสและไมโอซีส กฎเมนเดล ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ
สารพันธุกรรม การจําลองและการซอมแซมดีเอ็นเอ การสังเคราะหโปรตีน การทํางานและการ
ควบคุมการแสดงออกของจีน การกลายระดับจีนและโครโมโซม การกําหนดเพศ การถายทอด
พันธุกรรมนอกโครโมโซม พันธุศาสตรเชิงปริมาณและคุณภาพ พันธุศาสตรประชากร พันธุ
วิศวกรรม และพันธุศาสตรที่คนพบใหม

BIOL2402

ปฏิบัติการพันธุศาสตร
Genetics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาพันธุศาสตร

BIOL2403

วิวัฒ นาการ
3(2-3-4)
Evolution
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102 หลักชีววิทยา
ประวัติ ทฤษฎี และหลักพื้นฐานของวิวัฒนาการ มโนทัศนของดารวิน การเกิดสิ่งมีชีวิต
ใหมและความหลากหลาย พันธุศาสตรประชากร และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

1(0-3-0)

BIOL3101

ความหลากหลายทางชีวภาพ
3(2-3-4)
Biological Diversity
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102 หลักชีววิทยา หรือ BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการที่สําคัญ ภูมิศาสตรชีวภาพกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
การเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิต หนวยงานที่เกี่ยวของ สนธิสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ

BIOL3102

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
3(2-3-4)
School Botanical Garden
เรียนรูพระราชปรารภ พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ความ
เปนมาและองคประกอบสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน การสรางและจัดปจจัยพื้นฐานใน
โรงเรียน และสถานศึกษาทุกระดับใหเปนปจจัยแหงการเรียนรูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ใชธรรมชาติรอบกายใหเปนปจจัยแหงการเรียนรู โดยวิธีการใหเห็นความงาม ความมีเสนห
ของธรรมชาติ ความตื่นเตนของชีวิตตนทามกลางความหลายหลากของธรรมชาติในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน นําตนไปสูการดํารงชีวิตที่เบิกบาน จนเกิดเปนบูรณาการแหงชีวิต

BIOL3103

การสํารวจและการเก็บรวบรวมพรรณพืชและสัตวในทองถิ่น
3(2-3-4)
Survey and Collection of Local Plant and Animal
วิชาที่เรียนกอน: BIOL1104 ชีววิทยา 2 หรือ BIOL2101 พฤกษศาสตร
การสํ า รว จ และก ารเก็ บ รว บรวมพร รณพื ช และ สั ต ว ใ นท องถิ่ น ไท ย
ตอการจัดทําฐานขอมูลที่สําคัญในอนาคตของประเทศ ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การ
สืบพันธุ วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา การจําแนกประเภท การขยายพันธุ การอนุรักษพรรณพืช
และสัตวทองถิ่นในพิพิธภัณฑดวยหลักการทางวิทยาศาสตร การนําประเภทและปริมาณ
ของพรรณพืชและสัตวในทองถิน่ เปนตัวชี้วัดทางสิ่งแวดลอม

BIOL3201

ชีววิทยาของไมโตเร็ว
3(2-3-4)
Biology of Fast Growing Trees for Industryial Plantations
วิชาที่ตอ งเรียนกอน: BIOL2101 พฤกษศาสตร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร การจัดจําแนกและสรีรวิทยาของพันธุไมโตเร็ว เทคนิคการ
เพาะพันธุ และบํารุงพันธุ การจัดการโรงเรือนเพื่อการผลิตกลาไม การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา
และสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ดัชนีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การใชประโยชนจากพันธุไมที่ปลูก
เพื่อการอุตสาหกรรม และการจัดการทางการตลาด

BIOL3202

ชีววิทยาของพืชสมุนไพร และพืชเครื่องเทศ
3(2-3-4)
Biology of Medicinal Plant and Spice
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2101 พฤกษศาสตร
ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศของไทย การพัฒนาพืชสมุนไพรและพืช
เครื่องเทศโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางเภสัชวิทยา นิเวศวิทยา
ความสําคัญและการใชประโยชน วิธีการผลิตสารออกฤทธิ์ ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรและพืช
เครื่องเทศ

BIOL3203

ชีววิทยาของพืชเสนใย และสิ่งทอทองถิ่น
3(2-3-4)
Biology of Local Fiber Plant and Textile
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2105 สรีรวิทยาทั่วไป
สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และสัณฐานวิทยาของพืชเสนใย กระบวนการเมแทบอลิซึม
หลักการผลิตเสนใยธรรมชาติ คุณภาพของเสนใย การนําเสนใยมาใชประโยชนในการผลิตสิ่ง
ทอ หลักการผลิตสิ่งทอทองถิ่นของกลุมชนตาง ๆ การใชสียอมธรรมชาติจากพรรณพืช
ทองถิ่น การอนุรักษสิ่งทอในพิพิธภัณฑดวยหลักวิทยาศาสตรและภูมิปญญาทองถิ่น

BIOL3301

ชีววิทยาของยีสต
3(2-3-4)
Yeast Biology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2301 จุลชีววิทยา
สรีรวิทยา การจัดจําแนกและนิเวศวิทยาของยีสต การคัดเลือกสายพันธุ สภาวะที่เหมาะสมตอการ
เจริญ การเก็บรักษาในสภาวะตาง ๆ ความสําคัญระดับหองปฏิบัติการ โรงงานตนแบบ และระดับ
อุตสาหกรรม

BIOL3302

ชีววิทยาของเห็ด
3(2-3-4)
Mushroom Biology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2301 จุลชีววิทยา
ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ความสําคัญและประโยชนของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การ
จัดจําแนกเห็ด การเพาะเห็ดจากวัสดุชีวภาพ การเลี้ยงเห็ดในสารละลาย เห็ดปาเพื่อการคา
ผลิตภัณฑเห็ด และมาตรฐานเห็ด

BIOL3303

ชีววิทยาของสาหราย
3(2-3-4)
Algal Biology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2301 จุลชีววิทยา
ชีววิทยาของสาหราย ประโยชนของสาหราย การจัดจําแนก การเก็บรวบรวม และรักษาตัวอยาง
การเพาะเลี้ยง การแยกเชื้อบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมการผลิตสาหราย การแปรรูป ผลิตภัณฑจาก
สาหราย การประยุกต และการใชประโยชนในระดับหองปฏิบัติการ โรงงานตนแบบ และระดับ
อุตสาหกรรม

BIOL3401

ชีววิทยาการสืบพันธุของสัตว
3(2-3-4)
Biological Reproduction of Animal
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2401 พันธุศาสตร
ระบบสืบพัน ธุ การปฏิสนธิ การเจริญของตัวออน การขยายพันธุ วิทยาการในการ
ปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ และการยายฝากตัวออน

BIOL3402

พฤติกรรมสัตว
3(2-3-4)
Animals Behavior
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2104 สัตววิทยา
วิวัฒนาการการปรับตัวประเภทพฤติกรรมสัตว สาเหตุปจจัยในดานพฤติกรรมสัตว การอนุรักษสัตว
ทองถิ่น การสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมสัตว เพื่อการเจริญเติบโต การขยายพันธุและการนํ

าไปใช
ประโยชน

BIOL4201

ชีววิทยาของพืชน้ํามันหอมระเหย
3(2-3-4)
Biology of Volatile Oil Plant
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2101 พฤกษศาสตร, BIOL2105 สรีรวิทยาทั่วไป
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การจัดจําแนกพืชน้ํามันหอมระเหย หลักการและกรรมวิธีการผลิต
แหลงวัตถุดิบ และการประยุกตใชในอุตสาหกรรม

BIOL4202

ไมโครเทคนิค
3(2-3-4)
Microtechnique
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2101 พฤกษศาสตร, BIOL2104 สัตววิทยา
เทคนิคการเตรียมชิ้นสวนของพืชสําหรับศึกษาทางกายวิภาค และลักษณะภายในเซลล
เทคนิคเฉพาะที่ใชในการเตรียมไมเนื้อแข็ง ละอองเรณู รา และสาหรายเพื่อการทําสไลดตัวอยาง
ถาวร

BIOL4203

ชีววิทยาการสืบพันธุของพืช
3(2-3-4)
Biological Reproduction of Plant
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2401 พันธุศาสตร
ระบบสืบพัน ธุ การปฏิสนธิ การเจริญของตน ออน การขยายพันธุ วิทยาการในการ
ปรับปรุงพันธุและการขยายพันธุของพืชทองถิ่น

BIOL4204

ผลิตภัณฑโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3(2-3-4)
Products from Under Royal Initiative Project
ความเปนมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เปาประสงคโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ
การขนสง การจัดจําหนาย และการพัฒนาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง

BIOL4205

การพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพทองถิ่นสูม าตรฐานสากล
3(2-3-4)
Developed Local Bioproduct to International Standard
ผลิตภัณฑชีวภาพทองถิ่นในแตละภูมิภาคมาตรฐานผลิตภัณฑ การจดสิทธิบัตร การ
พัฒนาผลิตภัณฑแบบครบวงจร และการนําผลงานวิจัยเปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ

BIOL4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา
2(90)
Occupational for Practicum in Biology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู เจต
คติ และทักษะดานชีววิทยา โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตางๆที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพ

BIOL4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา
5(450)
Occupational Practicum in Biology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของกับ
งานดานชีววิทยา

BIOL4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา
Preparation for Co-operative Education in Biology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานชีววิทยา

BIOL4804

BIOL4901

2(90)

สหกิจศึกษาทางชีววิทยา
6(540)
Co-operative Education in Biology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานดานชีววิทยา
นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชาที่เปน
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
สัมมนาทางชีววิทยา
1(0-2-1)
Seminar in Biology
การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียนโครงการและ
รายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานชีววิทยา

BIOL4902

การวิจัยทางชีววิทยา
3(0-6-3)
Research Studies in Biology
การคนควา และวิจัยดานชีววิทยา การเขียนรายงาน และการเสนอผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแล
ของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
BIOT2101

เครื่องมือและการวัดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Instrument and Measurement of Biotechnology
หลักการพื้นฐานและเทคนิคการใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ
ไดแก อุปกรณเครื่องแกว โครมาโทกราฟ สเปกโทรมิเตอร อิเล็กโทรโฟเรซิส และเครื่อง
เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

BIOT2102

ปฏิบัติการเครื่องมือและการวัดทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0-3-0)
Instrument and Measurement of Biotechnology Laboratory
ปฏิบัติก ารเกี่ยวกับการวิเคราะหสารชีว โมเลกุล และสารอิน ทรีย โดยใชเครื่องมือ
อุปกรณตางๆ ทางดานเทคโนโลยีชีว ภาพ ไดแก โครมาโทกราฟ สเปกโทรสโทรมิเตอร
อิเล็กโทรโฟเรซิส และเครื่องเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ

BIOT2201

เทคโนโลยีชีวภาพสารสนเทศ
3(3-0-6)
Biotechnology Informatics
การวิเคราะหขอมูล และการใชประโยชนเทคนิคทางดานชีวสารสนเทศในการวิจัย
ทางดานพันธุวิศวกรรม ไดแก การพยากรณโครงสรางของโปรตีน การเปรียบเทียบโปรตีน
หรือดีเอ็นเอที่สนใจ ไมโครแอเรยของดีเอ็นเอ โครงการจีโนมมนุษย ชีวสารสนเทศกับการวิจัย
ทางเภสัชวิทยา การจัดจําแนกและหาความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จากการสืบคนขอมูลและการรวบรวมขอมูลที่ตองการจากเครือขายฐานขอมูล

BIOT2202

เทคโนโลยีจุลินทรีย
3(2-3-4)
Microbial technology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL 1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความรูพื้นฐานดานจุลชีว วิทยา โดยเนน ความรูเบื้องตน ของจุลิน ทรียชนิด
ตางๆ เทคนิคตางๆ ในการแยก การจัดจําแนก และการคัดเลือกสายพันธุของจุลินทรีย การ
เพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาจุลิน ทรียโดยวิธีตางๆ การสุขาภิบาลโรคติดตอและภูมิตานทาน
รวมถึง ความรูพื้ น ฐานทางพัน ธุศ าสตร หลัก การถา ยทอดลัก ษณะทางพั น ธุ ก รรมยีน และ
โครโมโซม การประยุ ก ต ใ ห จุ ลิ น ทรี ย ช นิ ด ต า งๆ ให มี ป ระโยชน ท างด า นการเกษตร
อุตสาหกรรมและสาธารณสุข และเยี่ยมชมโรงงาน

BIOT2401

พันธุวิศวกรรม
3(2-3-4)
Genetic Engineering
สมบัติของดีเอ็นเอ โครงสรางและบทบาทของดีเอ็นเอ การสกัดและการแยก
สกัดดีเอ็นเอ หลักการและวิธีการที่ใชงานตัดตอดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของยีนใน
แบคทีเรีย ยีสต รา พืช และสัตว เทคนิคการสรางดีเอ็นเอสายผสม การเพิ่มปริมาณยีน การ
ตัดตอยีน การใชเอนไซมตัดจําเพาะ การคัดเลือกยีน การสรางธนาคารดีเอ็นเอ และเทคนิคใน
การวิเคราะหยีนพันธุศาสตรของแบคทีเรีย

BIOT3101

หลักเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-4)
Principle of Biotechnology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1105 ชีววิทยาพื้นฐาน
ความหมาย และขอบเขตของเทคโนโลยี ชี ว ภาพ การประยุ ก ต ใ ช
เทคโนโลยีชีวภาพในดานการเกษตร อุตสาหกรรม สิ่งแวดลอมและการแพทย โดยใชหลักการ
ทางดานจุลชีววิทยา และวิศวกรรมชีวเคมีที่เกี่ยวของกับกระบวนการที่ผลิตโดยจุลินทรียใน
ระดั บ อุ ต สาหกรรม ตลอดจนศึ ก ษาความรู ท างด า นเทคโนโลยี ชี ว ภาพสมั ย ใหม
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน และชีวสารสนเทศ

BIOT3102

ยูนิตโอเปอเรชันในเทคโนโลยีชีวภาพ
3(2-3-4)
Unit Operation in Biotechnology
หนวย มิติ ของไหล การกรองในอุตสาหกรรม การลดขนาดของแข็ง การถาย
โอนความรอนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การผลิตความรอน การผลิตไอน้ํา การละลาย การ
ระเหย การตกผลึก การอบแหง และการสกัดแยกสาร

BIOT3103

เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย
3(2-3-4)
Microbial Biotechnology
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับการใชจุลินทรียที่เปนประโยชนทางดานอาหาร
ดานอุตสาหกรรมเกษตร และจุลินทรียที่ชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ

BIOT3104

เทคโนโลยีการหมักและผลิตภัณฑจากการหมัก
3(2-3-4)
Fermentation Technology and fermented product
เทคนิคเบื้องตนของกระบวนการหมักแบบตางๆ จลนพลศาสตรของการเจริญและการ
ผลิตผลผลิต รูปแบบของถังปฏิกรณแบบตางๆ การฆาเชื้อ การควบคุมกระบวนการหมัก การหา
ภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมัก การแยกผลผลิตจากการหมัก และการวิเคราะหตนทุนของ
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการหมัก

BIOT3105

เทคโนโลยีชีวภาพยีสต
3(2-3-4)
Yeast Biotechnology
วิชาทีต่ องเรียนกอน: BIOT2202 จุลชีววิทยา
ชนิดและลักษณะทั่วไปของยีสต ประโยชนและความสําคัญของยีสต เทคนิค
การเพาะเลี้ยงยีสตระดับอุตสาหกรรม ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโต และภาวะที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของยีสต การคัดเลือก และปรับปรุงสายพันธุยีสต การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ
จากยีสตในระดับอุตสาหกรรม

BIOT3106

เทคโนโลยีชีวภาพสาหราย
3(2-3-4)
Algal Biotechnology
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOT2202 เทคโนโลยีจุลินทรีย
ชนิดและลักษณะทั่วไปของสาหราย การแยกและจําแนกชนิดสาหราย ชนิด
ของสาหรายที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร รงควัตถุ และระบบ
การสังเคราะหแสงของสาหราย เทคนิคในการเพาะเลี้ยงสาหรายระดับอุตสาหกรรม ปจจัยที่มี
ผลตอการเจริญเติบโต และภาวะที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหราย การผลิตโปรตีน
เซลลเดียวจากสาหราย การผลิตเชื้อเพลิงจากสาหราย การผลิตปุยชีว ภาพจากสาหราย และ
พันธุวิศวกรรมของสาหราย

BIOT3107

เทคโนโลยีของเอนไซม
3(2-3-4)
Enzyme Technology
ชนิด หนาที่ และภาวะที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม วิธีการและปจจัยที่มี
ผลตอการผลิตเอนไซม การสกัดเอนไซม โดยมีวิธีการทางเคมีและทางกายภาพ การทําให
บริสุทธิ์ จลนศาสตรของเอนไซม การนําเอนไซมไปใชในรูปเอนไซมอิสระ และการตรึง
เอนไซม การประยุกตใชเอนไซมในระดับอุตสาหกรรม

BIOT3108

การกําจัดและการใชประโยชนจากกากของเสีย
3(3-0-6)
Treatment and Utilization of Waste
สมบัติของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ และกรรมวิธีการกําจัดของ
เสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมดวยระบบทางชีววิทยา และเคมี โดยเปนความรูพื้นฐานของ
ปฏิกิริยาในกรรมวิธีของเสียในแตละระบบภาวะที่เหมาะสมและปจจัยที่มีผลตอการกําจัดกาก
ของเสีย กรรมวิธีการนําเอาของเสียและของเหลือใชตางๆ มาใชประโยชนอยางคุมคาทาง
เศรษฐกิจ และเยี่ยมชมโรงงาน

BIOT3109 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปรับปรุงพันธุพืช
3(2-3-4)
Tissue culture and plant breeding
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเซลลพืช การแบงเซลล เนื้อเยื่อพืช หองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเตรียมอาหารสําหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ประเภทของการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การเกิดมิวเทชัน การประยุกตใชการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการปรับปรุง
พันธุ
BIOT3201

เทคโนโลยีชีวภาพของพืช
3(3-0-6)
Plant Biotechnology
วิชาทีต่ องเรียนกอน: BIOL1106 ชีววิทยาพื้นฐาน
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมตัดตอยีน
ในพืช การปรับปรุงพันธุพืชใหไดลักษณะทางพันธุกรรม หรือ ผลิต ภัณ ฑที่เปน ประโยชน
ทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

BIOT3202

เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล
3(3-0-6)
Cell Technology
เซลล และวิธีการเพาะเลี้ยงเซลล เพื่อนําไปใชงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ การ
ผลิตสารที่เปนประโยชนของเซลล โดยใชความรู หรือ หลักวิชาทางดานพันธุวิศวกรรม

BIOT3301

พันธุศาสตรของพืช
3(3-0-6)
Plants Genetic
เซลลและโครโมโซม การแบงเซลล ความผัน แปรโครงสรางและจํานวน
โครโมโซม การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของพืช โดยการ ฉายรังสี การใชสารเคมี และการใช
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมโดยการตัดตอยีน

BIOT3303

พันธุศาสตรระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Molecular Genetics
โครงสรางดีเอ็นเอ การเกิดทรานสคริปชัน ทรานสเลชัน องคประกอบของ
จีโนม การทําแผนที่ทางพันธุกรรม การควบคุมการแสดงออกของยีน การเกิดมิวเทชันและ
การประยุกตความรูพันธุศาสตรระดับโมเลกุล

BIOT3401

วิศวกรรมชีวเคมี
3(3-0-6)
Biochemical Engineering
ความสั ม พัน ธ ข องหลั ก การทางวิ ศ วกรรมชี ว เคมี กั บ เซลล การศึ ก ษาชี ว
พลังงานปฏิกิริยาแบบเนื้อเดียวของเซลล และเอนไซม ปฏิกิริยาแบบเนื้อผสม การตรึงเซลล
และเอนไซม สวนประกอบพื้นฐานของถังหมัก ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสเตอริไลเซชัน การ
กวนผสม และการใหอากาศในถังหมัก

BIOT3402

ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี
Biochemical Engineering Laboratory
วิชาทีต่ องเรียนกอน หรือ เรียนควบคูกัน: BIOT3401 วิศวกรรมชีวเคมี
การปฏิบัติการทดลองซึ่งสอดคลองกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมชีวเคมี

BIOT3403

การควบคุมการแสดงออกของยีน
3(3-0-6)
Gene Regulation
ศึกษาเกี่ยวกับขบวนการพื้นฐานที่ควบคุมการแสดงออกของยีนใน
ระดับโมเลกุลในเซลลโปรคาริโอทและยูคาริโอต ซึ่งกลไกควบคุมแสดงออกยีน (regulation
gene expression) เกี่ยวของการควบคุมการเปด (turn on) และปด (turn off) ยีนในระดับการ
ลอกรหัสและการแปลรหัส เพื่อตอบสนองความตองการของเซลลและการอยูรอดของสิ่งมีชิวิต
เมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป

1(0-3-0)

BIOT3404

สรีรวิทยาและพันธุศาสตรของจุลินทรีย
3(2-3-4)
Microbial Physiology and Genetics
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOT2202 เทคโนโลยีจุลินทรีย
ความรู เ กี่ ย วกั บ สรี ร วิ ท ยาและพั น ธุ ก รรมของจุ ลิ น ทรี ย ป ระเภทต า งๆ โดยเน น
ความสําคัญของจุลินทรียที่มีประโยชนในดานเศรษฐกิจ ขบวนการเจริญเติบโต ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการเจริญและขบวนการเมทาบอลิซึม การใชสารอาหารเพื่อสรางพลังงานและการควบคุมเม
ทาบอลิซึม รวมทั้งขบวนการควบคุมการควบคุมพันธุศาสตรของจุลินทรีย รวมถึงทฤษฎีพื้นฐาน
ทางดานพันธุศาสตร และอนูพันธุศาสตรและเทคนิคใหมทางดานพันธุวิศวกรรม

BIOT3901

วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(3-0-6)
Research Methodology in Biotechnology
พื้นฐานทั่วไปของการวิจัย ประเภทการวิจัยทางวิทยาศาสตร การกําหนด
ปญหาการวิจัย ตัว แปร สมมุติฐานการวิจัย การศึก ษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดา น
เทคโนโลยีชีวภาพ การวางแผนการทดลอง สถิติในการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
ประมวลผล การเขียนเคาโครง และรายงานการวิจัย การสรุปผลการวิจัย และความรูทั่วไปดาน
ทรัพยสินทางปญญา

BIOT4101

เทคโนโลยีของแปง
3(2-3-4)
Starch Technology
กระบวนการผลิตแปงจากแหลงตาง ๆ เชน ขาวเจา มัน สําปะหลัง มันฝรั่ง
ขาวโพด การดัดแปลงแปงเปนชนิดตางๆ ไดแก แปงคอสลิ้งค แปงออกซิไดส แปงแคทอิออนิค
แปงแอนไอออนิก และการนําแปงไปใชประโยชน รวมทั้งวิธีการทดสอบ คุณสมบัติการไหล
กายภาพและเคมีของแปง

BIOT4102

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Industrial Biotechnology
บทบาทของเทคโนโลยีชีว ภาพในอุตสาหกรรมการผลิต กระบวนการวิจัย
และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ท างเทคโนโลยี ชี ว ภาพ และการนํ า เทคนิ ค ใหม ๆ ทางด า น
เทคโนโลยี ชีว ภาพที่ มีส ว นช ว ยในการปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพของอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ วิธี ก ารใช แ ละศัก ยภาพในการใช เอนไซมใ นอุต สาหกรรมต างๆ การเสนอ
รายละเอียดของกระบวนการผลิต ที่ทัน สมัย ความจําเปนของการพัฒ นากระบวนการผลิต
เหลานั้น สงเสริมการอานบทความตีพิมพของผลงานวิจัยใหม ๆ สิทธิบัตรดานเทคนิคตาง ๆ
รวมทั้ง รูจักกับฐานขอมูลทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ

BIOT4103

นาโนเทคโนโลยี ชีวภาพ
3(3-0-6)
Nanobiotechnology
ความหมายและความรูพื้นฐานของนาโนเทคโนโลยีชีว ภาพ การประยุกตใ ชน าโน
เทคโนโลยีชีวภาพ ในดานตางๆ เชน การเกษตร อุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม และการแพทย
แนวโนม และการพัฒนานาโนเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต

BIOT4104

เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย
3(3-0-6)
Waste Treatment Technology
น้ําเสียและประเภทของการการบําบัดน้ําเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบตางๆ การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะกับสภาพพื้นที่ และลักษณะน้ําทิ้ง มาตรฐาน
น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การวางแผนจัดการคุณ ภาพการออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียพื้นฐาน และเยี่ยมชมโรงงาน

BIOT4201

เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Biotechnology Management
ชนิดและความสําคัญของจุลินทรียในสิ่งแวดลอม จุลินทรียในอาหาร น้ํา ดิน และการ
สุขาภิบาล อิทธิพลของจุลินทรียตอสิ่งแวดลอมและการควบคุมแกไข การประยุกตใชจุลินทรีย
ในดานเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม

BIOT4301

เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับเซลลของพืชและเซลลของสัตว
3(3-0-6)
Advanced Plant and Animal Cell Technology
ความรูพื้นฐาน และการประยุกตใ ชงานวิจัยทางอณูชีววิทยา ของเซลลของพืชและ
เซลลข องสัต ว โดยศึก ษาการควบคุมการแสดงออกของยีน และเทคนิค ที่ใ ชปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงพัน ธุก รรมในสิ่งที่มีชีวิตชั้น สูง การสราง transgenic material และการนําไป
ประยุกตใช

BIOT4401

พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย
3(3-0-6)
Microbial Genetic Engineering
พันธุศาสตรระดับโมเลกุลของจุลินทรียชนิดตางๆ องคประกอบของโครงสรางและ
การจัด เรียงตัวของสารพัน ธุกรรมของจุลิน ทรียชนิด ตางๆ การแสดงออกของยีน และการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน การเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรรม การตัดตอยีน และการถายยีน
ในจุลินทรีย การคัดเลือกและการปรับปรุง การประยุกตใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอในจุลินทรียใน
ชนิดตางๆ

BIOT4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Biotechnology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู
เจตคติ ทักษะดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของ
กับวิชาชีพ

BIOT4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
5(450)
Occupational Practicum in Biotechnology
วิชาทีต่ องเรียนกอน: BIOT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เกี่ยวของ
กับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ

BIOT4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2(90)
Preparation for Co-operation Education in Biotechnology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีชีวภาพ

BIOT4804

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
6(540)
Co-operation Education in Biotechnology
วิชาทีต่ องเรียนกอน: BIOT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
การปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งาน ด า น
เทคโนโลยีชีวภาพ นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสขา
วิชาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ

BIOT4901

สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
1(0–2-1)
Seminar in Biotechnology
การค น คว า รวบรวมข อ มู ล เอกสารและงานวิ จั ย การอภิ ป รายป ญ หาเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีชีวภาพ การเขียนโครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณทางเทคโนโลยีชีวภาพ

BIOT4902

การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ
3(0-6-3)
Research Studies in Biotechnology
การคนควาและวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
ภายใตการควบคุม ดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Chemistry
หลักเคมีเบื้องตน มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องตนจลนพลศาสตร สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ สมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย ไฟฟาเคมี
CHEM1103

เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
General Chemistry
สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ ยกเวน สาขาวิชาเคมี
สสารและการจําแนกสสาร ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะ
เคมีเบื้องตน ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ สมบัติตาง ๆ ของแกส ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย จลนพลศาสตรและปฏิกิริยานิวเคลียรเบื้องตน

CHEM1104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ ยกเวน สาขาวิชาเคมี

1(0-3-0)

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีทั่วไป
CHEM1105 เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องตน สมบัติ
ตางๆ ของแกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร และจลนพลศาสตร
CHEM1106 ปฏิบัติการเคมี 1
Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมี 1

1(0-3-0)

CHEM1107 เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย
เบื้องตน เคมีนิวเคลียรเบื้องตน เคมีสิ่งแวดลอม
CHEM1108 ปฏิบัติการเคมี 2
Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมี 2

1(0-3-0)

CHEM1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental Organic Chemistry
ความรูเ บื้อ งต น เกี่ย วกั บเคมีอิ น ทรีย สเทอริ โ อเคมี ชนิด ของปฏิกิ ริย าอิ น ทรี ย
การเรียกชื่อสมบัติก ายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน
สารประกอบแอโรมาติกและสารประกอบอินทรียที่มีหมูฟงกชันชนิดตางๆ เชน เฮไลด แอ
ลกอฮอร อีเทอรแอลดีไฮด คีโทน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ เอมีน สารโมเลกุลใหญ
เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน
CHEM1701 การเปาแกวเบื้องตน
2(1-2-3)
Introduction to Glass Blowing
การจัด ห องสํ า หรั บ การเปา แกว สมบั ติ ทางกายภาพของแก ว ศึ ก ษาชนิด ของ
หัวเปาและเปลวไฟ เครื่องมืออื่นๆ ที่ใชในการเปาแกว เทคนิคเบื้องตน ในการเปาแกว
เชน การตัด การงอ การตอแกวชนิด ตา งๆ การซอมแซมและสรางเครื่องแกวที่ใชใ น
หองปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน

CHEM2201

เคมีอินทรีย 1
3(3-0-6)
Organic Chemistry 1
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM1105 เคมี 1 และ CHEM1107 เคมี 2
ความรูเบื้องตนทางเคมีอินทรีย การแยกและการทําใหบริสุทธิ์ ไฮบริไดเซชันของ
ธาตุคารบอนการจําแนกประเภทและการเรียกชื่อสารอินทรีย ชนิดของการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อินทรียและกลไกการเกิดปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะหอะลิฟาติก
ไฮโดรคารบอน อะโรแมติกไฮโดรคารบอน แฮไลด อินทรีย แอลกอฮอลและฟนอล อี
เธอรแอลดีไฮดและคีโทน กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน

CHEM2202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1
Organic Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอินทรีย 1

1(0-3-0)

CHEM2203 เคมีอินทรีย
3(2-3-4)
Organic Chemistry
สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ ยกเวน สาขาวิชาเคมี
วิชาที่เรียนกอน : CHEM1103 เคมีทั่วไป
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย สเตอริโอเคมี การจําแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย ชนิด และ
เฮเทอโรไซคลิกสารอินทรีย
CHEM2204 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย
Organic Chemistry Laboratory

1(0-3-0)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอินทรีย

CHEM2301 เคมีอนินทรีย 1
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 1
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM1105 เคมี 1 และ CHEM1107 เคมี 2
โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ทฤษฏีที่อธิบายการเกิด พันธะเคมี เรขาคณิตเชิง
โมเลกุลและแรงทางเคมี ตารางธาตุ เคมีของธาตุในกลุมหลัก ดานสมบัติ การสังเคราะห
ลักษณะเฉพาะ ของแข็งอนินทรีย โครงสรางผลึก เคมีของตัวทําละลายที่เปนน้ําและไมใช
น้ํา

CHEM2302 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1
Inorganic Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอนินทรีย 1

1(0-3-0)

CHEM2401 เคมีเชิงฟสิกส 1
3(3-0-6)
Physical Chemistry 1
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM1105 เคมี 1 และ CHEM1107 เคมี 2
สมบัติของแกส ทฤษฎีจลน โมเลกุลของแกส กฎขอที่หนึ่ง สอง และสาม
ของอุ ณ หพลศาสตร พลังงานเสรี สมดุล เคมีแ ละสมดุลไอออน สารละลายและสาร
อิเล็กโทรไลต สมดุลวัฏภาค
CHEM2402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 1
Physical Chemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีเชิงฟสิกส 1

1(0-3-0)

CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
3(2-3-4)
Fundamental of Biochemistry
วิชาที่ตองเรียนมากอน : CHEM1201 เคมีอินทรียพื้นฐาน
โมเลกุลของสารในสิ่งมีชีวิตพรอมทั้งสมบัติหนาที่ และบทบาทของเซลลและ
องคประกอบของเซลล กรด เบส บัฟเฟอรในเซลล โปรตีน เอนไซม คารโบไฮเดรต ลิ
ปด วิตามิน ฮอรโมน การยอยและการดูดซึมอาหาร เมแทบอลิซึมของคารโบไฮเดรต
CHEM2503

ชีวเคมี
3(2-3-4)
Biochemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน: CHEM2203 เคมีอินทรีย
องคประกอบของเซลล ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม
กรดนิวคลิอิก วิถีเมแทบอลิซึม และการควบคุมเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล เหลานี้

CHEM2504

ปฏิบัติการชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีวเคมี

1(0-3-0)

CHEM2505 ชีวเคมี 1
3(3-0-6)
Biochemistry 1
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2201 เคมีอินทรีย 1
สมบัติ หนาที่ และโครงสรางของสารชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก คารโบไฮเดรต ลิพิด
กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม กรดนิวคลีอิก วิตามิน และเกลือแร เมแทบอลิซึมเบื้องตนและ
ชีวพลังงานของเซลล และการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม
CHEM2506 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
Biochemistry Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีวเคมี 1

1(0-3-0)

CHEM2601 เคมีวิเคราะหพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Analytical Chemistry
CHEM1103 เคมีทั่วไป
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะห ความเขมขนของสารละลาย มวลสารสัมพันธ
และสมดุลเคมี การวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนัก การวิเคราะหปริมาณโดย ปริมาตรของ
ปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาของสารเชิงซอน การวิเคราห
ในเชิงคุณภาพทางเคมี และหลักการเบื้องตนของเครื่องมือวิเคราะหชั้นสูง
CHEM2602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหพื้นฐาน
Fundamental Analytical Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีวิเคราะหพื้นฐาน

1(0-3-0)

CHEM2603

เคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Analytical Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM1103 เคมีทั่วไป
ความรู เบื้ องตน เกี่ ยวกับ การวิเ คราะห ความเข มข น ของสารละลาย มวลสาร
สั ม พั น ธ แ ละสมดุ ล เคมี การวิ เ คราะห ป ริ ม าณโดยน้ํ า หนั ก การวิ เ คราะห ป ริ ม าณ
โดย ปริมาตรของปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยา ของ
สารเชิงซอ นการวิเคราะหใ นเชิงคุ ณ ภาพทางเคมี และหลัก การเบื้องต น ของเครื่ องมื อ
วิเคราะหชั้นสูง และปฏิบัติการ

CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห
Analytical Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีวิเคราะหพื้นฐาน

1(0-3-0)

CHEM2605 หลักเคมีวิเคราะห
3(3-0-6)
Principle of Analytical Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM1105 เคมี 1 และ CHEM1107 เคมี 2
หลัก การเบื้องตน ในการวิเ คราะหใ นเชิงคุณ ภาพและปริมาณ การคํานวณ
ปริมาณสัมพัน ธ หนวยความเขมขนของสารละลาย และการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
ทฤษฎี และการประยุก ตก ารวิเคราะหเชิงปริมาณขั้น พื้น ฐานของการวิเคราะหโ ดย
ปริมาตรและโดยการชั่งน้ําหนัก การวิเคราะหโดยปริมาตรเนนการไทเทรตกรด-เบส ทั้งใน
สารละลายน้ําและไมใชน้ํา การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบรีดอกซ และ
การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน การวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนักทั้งการตกตะกอน
และการระเหย
CHEM2606 ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห
Principle of Analytical Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาหลักเคมีวิเคราะห

2(0-6-0)

CHEM2607 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
3(3-0-6)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 1
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2605 หลักเคมีวิเคราะห
หลักการ สวนประกอบและการประยุกตใชเครื่องมือวิเคราะหทางสเปกโทรสโกป
เกี่ยวกับการดูดกลืนแสง และการคายแสงของอะตอมและโมเลกุล เชน การวิเคราะหโดย
อัลตราไวโอเลตและวิสิเบิล อินฟราเรด อะตอมแอบมิกซอพชัน และอะตอมมิกอิมิสชัน
เฟรมอิมิสชัน นิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ และแมสสเปกโทรเมตรี
CHEM2608 ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1
Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1

1(0-3-0)

CHEM3201 เคมีอินทรีย 2
3(3-0-6)
Organic Chemistry 2
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2201 เคมีอินทรีย 1
โครงสราง สมบัติ การเรียกชื่อ การสังเคราะห และกลไกของปฏิกิริยาของสาร
อินทรียที่มี ไนโทรเจน กํามะถัน และฟอสฟอรัส เปน องคประกอบ สารประกอบพอลิ
นิวเคลียรอะโรแมติก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก ชนิดตางๆ สารผลิตภัณฑธรรมชาติ
และสารประกอบโลหอินทรีย
CHEM3202 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2
Organic Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอินทรีย 2

1(0-3-0)

CHEM3203 สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
3(3-0-6)
Spectroscopy in Organic Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2201 เคมีอินทรีย 1
เคมีเชิงแสงของสารอิน ทรี ย การหาโครงสรางของสารประกอบอิน ทรีย โดย
เทคนิคทางสเปกโทรสโกป เชน อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล นิวเคลียรแมกเนติกเร
โซแนนซ และแมสสเปกโทรสโกป

CHEM3206 อินทรียสังเคราะห
2(2-0-4)
Organic Synthesis
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3204 เคมีอินทรีย 3
การออกแบบสังเคราะหสารอินทรีย โดยการวิเคราะหแบบยอนกลับ และการ
สังเคราะหสารที่นาสนใจ
CHEM3208 เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ
3(2-3-4)
Chemistry of Natural Products
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3201 เคมีอินทรีย 2
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ ลักษณะโครงสราง และชีว
สังเคราะหเบื้องตน การตรวจสอบทางเคมีเบื้องตน การแยกและการพิสูจนเอกลักษณของ
สารจากธรรมชาติ ปฏิบัติการตามเนื้อหาที่เกี่ยวของ
CHEM3209 การวิเคราะหโครงสรางสารอินทรีย
3(3-0-6)
Organic Structural Analysis
วิชาที่ตองเรียนกอน: CHEM3203 สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย
ศึกษาการแยก การทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์ การศึกษาสมบัติของสารอิน ทรีย
โดยใชเทคนิค ทางสเปกโทรสโกปใ นการพิสูจ นเอกลัก ษณและการหาโครงสรางของ
สารอินทรีย
CHEM3210 เคมีเภสัช
3(3-0-6)
Pharmaceutical Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน: CHEM3201 เคมีอินทรีย 2
การประยุกตใชหลักการทางเคมีอินทรียในการศึกษาสารที่ใชเปนยา ความรูพื้นฐาน
ในการออกแบบโมเลกุลของยา กระบวนการตาง ๆ ทางเภสัชจลนศาสตรและการออกฤทธิ์
ของยา ผลทางเภสัชวิทยา วิธีการสังเคราะห และความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางและ
การออกฤทธิ์

CHEM 3301 เคมีอนินทรีย 2
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 2
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2301 เคมีอนินทรีย 1
สมมาตรและทฤษฎีกลุม เคมีข องสารประกอบโคออรดิเนชัน ในดานโครงสราง
การเรีย กชื่อไอโซเมอร ทฤษฎีก ารเกิ ด พัน ธะ สมบัติท างสเปกโทรสโกป สมบัติทาง
แมเหล็ก การเตรียมและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโคออรดิเนชัน
CHEM3302 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2
Inorganic Chemistry Laboratory 2
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอนินทรีย 2

1(0-3-0)

CHEM3303 เคมีอนินทรีย 3
3(3-0-6)
Inorganic Chemistry 3
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3301 เคมีอนินทรีย 2
เคมีของธาตุแทรนซิชัน แลนทาไนด และแอกทิไนด เคมีของสารประกอบ
โลหอินทรีย
CHEM3304 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 3
Inorganic Chemistry Laboratory 3
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอนินทรีย 3

1(0-3 -0)

CHEM3403 เคมีเชิงฟสิกส 2
3(3-0-6)
Physical Chemistry 2
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2401 เคมีเชิงฟสิกส 1
กลศาสตรของอะตอมและโมเลกุล ทฤษฏีของพันธะเคมี พันธะในสารประกอบ
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของโมเลกุลโดยวิธีทางสเปกโทรสโคป และการเลี้ยวเบน สมบัติ
ทางไฟฟา และแมเหล็กของโมเลกุล จลนพลศาสตร และกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟา
CHEM3404 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2
Physical Chemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีเชิงฟสิกส 2

1(0-3-0)

CHEM3406 เคมีเชิงฟสิกส 3
1(0-3-0)
Physical Chemistry 3
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3403 เคมีเชิงฟสิกส 2
การศึกษาเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรเชิงฟสิกส กลุมสมมาตรเรโซแนนซสเปกโทรสโกป
CHEM3407 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 3
Physical Chemistry Laboratory 3
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีเชิงฟสิกส 3

1(0-3-0)

CHEM3501 ชีวเคมี 2
3(3-0-6)
Biochemistry 2
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2505 ชีวเคมี 1
เซลลและสวนประกอบของเซลล เมแทบอลิซึมในเซลล เยื่อเซลล และการขนสง
กระบวนการยอย การดูดซึม เมแทบอลิซึม และการควบคุมวิถีเมแทบอลิซึมของสารชีว
โมเลกุลตางๆ
CHEM3502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
Biochemistry Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีวเคมี 2

1(0-3-0)

CHEM3509 เคมีเชิงโภชนาการ
3(2-3-4)
Nutritional Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2605 หลักเคมีวิเคราะห และ CHEM2505 ชีวเคมี 1
องคประกอบทางเคมีในอาหารประเภทตางๆ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นใน
อาหารจากกระบวนการแปรรูปอาหาร การเก็บรักษาและการขนยาย คุณคาทางโภชนาการ
ตาง ๆ วิธีวิเคราะหองคประกอบของอาหาร ปฏิบัติการตามเนื้อหา

CHEM3510 เทคโนโลยีทางชีวเคมี
2(2-0-4)
Technology in Biochemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2505 ชีวเคมี 1
ความกาวหนาทางชีวเคมีในดาน พันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีทางเอนไซม การ
ผลิตและการใชคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน รวมทั้งเทคโนโลยีทางชีวเคมีใหม ๆ ที่
นาสนใจ
CHEM3601 การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
3(3-0-6)
Instrumental Methods of Chemical Analysis 2
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2605 หลักเคมีวิเคราะห
หลักการ เครื่องมือ และการประยุกตเทคนิคการแยก และเทคนิคทาง
โครมาโทรกราฟ หลักการ เครื่องมือ และการประยุกต เทคนิคการวิเคราะหทางเคมีไฟฟา
และการวิเคราะหเชิงความรอน
CHEM3602 ปฏิบัติการการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2
Instrumental Methods of Chemical Analysis Laboratory 2
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของเคมีวิเคราะหดวยเครื่องมือ 2

1(0-3-0)

CHEM3701 เคมีสภาวะแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2605 หลักเคมีวิเคราะห
คุณ ภาพสิ่งแวดลอมและปจ จัยที่เกี่ ยวขอ งกับมลพิษ ทางน้ํา ดิน และอากาศ
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีข องสิ่งแวดลอมอัน เนื่องจากเกษตรกรรม อุต สาหกรรมและ
ภาวะทางสังคมของมนุษ ย แหลงกําเนิด และประเภทของมลพิษ ผลกระทบของมลพิษ
ตอสิ่งมีชีวิต และสภาวะแวดลอม วิธีก ารแกไขและปองกัน การเกิด มลพิษ มาตรฐาน
และการจําแนกคุณภาพน้ํา การสุมตัว อยาง การวิเคราะห และการศึก ษาดูงานดาน
สิ่งแวดลอม

CHEM3702 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดลอม
Environmental Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีสภาวะแวดลอม

1(0-3-0)

CHEM3705 เคมีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Chemistry
หนว ยปฏิบัติก ารของอุต สาหกรรมเคมี การนําความรูทางเคมีไปประยุก ต
อุ ต สาหกรรม อาทิ เ ช น อุ ต สาหกรรมสารทํ า ความสะอาด สี ย อ มผ า น้ํ า ตาลอาหาร
ปูนซีเมนต กระดาษ น้ําหอม ปโตรเคมี น้ํามัน เชื้อเพลิง อุต สาหกรรมพลาสติก
ระบบการจัดการ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี และมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรรมเคมี การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม
CHEM3706 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี
1(1-0-2)
Chemical Industrial Safety
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3705 เคมีอุตสาหกรรม
หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอัน ตราย
จากสารเคมี และขอควรระวังในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
ศึกษา
สภาวะ การทํางานในระบบอุต สาหกรรมสาเหตุทั่ว ๆ ไปของการเกิดอุบัติเหตุ และ
มลพิษในอุตสาหกรรม
การปองกันอัน ตรายจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบเกี่ยวกับความปลอดภัย ขอแนะนําเพื่อการแกไข การศึก ษาดูงานเรื่องความ
ปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี
CHEM3722 เคมีพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2201 เคมีอินทรีย 1
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับพอลิเมอร ปฏิกิริยาโครงสรางพื้นฐานและสมบัติของพอลิเมอร
จลนศาสตรของปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอร น้ําหนักโมเลกุล การกระจายน้ําหนักโมเลกุล
คุณสมบัติ เชิงกล และเชิงกายภาพของวัสดุพอลิเมอร

CHEM3723 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร
Polymer Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีพอลิเมอร

1(0-3-0)

CHEM3724 การสังเคราะหพอลิเมอร
3(3-0-6)
Polymer synthesis
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3722 เคมีพอลิเมอร
จําแนกประเภทของการสังเคราะหพอลิเมอร กลไกและจลนศาสตรของปฏิกิริยา
การสังเคราะหพอลิเมอรประเภทตาง ๆ กระบวนการเกิด พอลิเมอร ความสัมพัน ธข อง
โครงสรางตอคุณสมบัติ การหาน้ําหนักโมเลกุลและขนาดของพอลิเมอร การวิเคราะหหา
โครงสรางและองคประกอบของพอลิเมอร
CHEM3725 พอลิเมอรดัดแปร
2(2-0-4)
Polymer modification
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3724 การสังเคราะหพอลิเมอร
ปฏิกิริยาและกลไกในการสังเคราะหพอลิเมอร การดัดแปรไฮโดรคารบอนพอลิ
เมอร ชนิด อิ่มตัว และพอลิเมอรชนิด ไมอิ่มตัว การดัด แปรหมูฟงกชัน และโซขางของ
โมเลกุลพอลิเมอรธรรมชาติ และพอลิเมอรสังเคราะห การดัดแปรพอลิเมอรโดยปฏิกิริยา
ทางความรอน ปฏิกิริยาการเปดวงแหวน ปฏิกิริยาระหวางโมเลกุล และปฏิกิ ริยาอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
CHEM3728 การสืบคนสมัยใหมทางเคมี
2(1-3-2)
Current Searching in Chemistry
การสืบคนความรูพื้นฐานทางเคมีจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชนหองสมุดทางวิทยาศาสตร
สิ่งตีพิมพ วารสาร ตํารา สิทธิบัตร และระบบสื่อสารขอมูลทางอินเตอรเน็ต เทคนิคการเขียน
จําลองโครงสรางและสมการเคมี หลักการอานวารสารตางประเทศเบื้องตนและการนําเสนอ
งานทางเคมีโดยใชคอมพิวเตอร

CHEM4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Chemistry
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนา
ความรู เจตคติ และทักษะดานเคมี โดยปฏิบัติในสถานการณ หรือรูปแบบตางๆ ที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพ
CHEM4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี
5(450)
Occupational Practicum in Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี
การฝก ประสบการณวิชาชีพในหนว ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่
เกี่ยวของกับงานดานเคมี
CHEM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเคมี
2(90)
Preparation for Co–operative Education in Chemistry
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานเคมี
CHEM4804 สหกิจศึกษาทางเคมี
6(540)
Co–operative Education in Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเคมี
การปฏิ บัติ งานสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานประกอบการที่ เกี่ย วข องกับ งานด านเคมี
นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยข องสาขาวิชาที่เป น
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
CHEM4901 สัมมนาทางเคมี
1(0-2-1)
Seminar in Chemistry
การคน ควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียน
โครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนองานและแลกเปลี่ยนประสบการณดานเคมี

CHEM4902 การวิจัยทางเคมี
3(0-6-3)
Research Studies in Chemistry
วิชาที่ตองเรียนกอน : APST3902 วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร
การคนควาและวิจัยดานเคมี การเขียนรายงาน และการเสนอผลการวิจัยภายใต
การควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
CHIN1101

ภาษาจีนพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Foundation Chinese 1
ฝกการออกเสียงตามสําเนียงภาษามาตรฐานปกกิ่ง ระบบพินอิน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน ศัพท สํานวน ไวยากรณพื้นฐานจากบทสนทนา

CHIN1102

ภาษาจีนพื้นฐาน 2
3(3-0-6)
Foundation Chinese 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนพื้นฐาน 1
ฝกการอานแบงวรรคตอน ศัพท สํานวน ไวยากรณ ในบทสนทนาที่ยากขึ้น สนทนาใน
สถานการณตางๆ และเขียนขอความสั้นๆ

CHIN1201

การฟงและการพูดภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Listening and Speaking 1
ฝกการสื่อสารทางภาษาจีนโดยใชบทสนทนา บทบาทสมมติและการพูดที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน เนนการออกเสียง และการสรางรูปประโยคภาษาจีนที่ใชในภาษาพูด

CHIN1301

การอานภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Reading 1
ฝกทักษะการอานคํา ประโยค จากเรื่องสั้น นิทานและโคลงกลอนโบราณ ที่มาของ
สํานวนสุภาษิต และคําพังเพย

CHIN1401

ไวยากรณภาษาจีน
Chinese Grammar
ศึกษาโครงสรางไวยากรณจีน คํา วลี ประโยค และการวิเคราะหประโยค

CHIN1402

การเขียนภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Writing 1
ฝก การเขียนเรียงความสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิต ประจําวัน โดยใชโ ครงสรางประโยคและ
สํานวนตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม

3(3-0-6)

CHIN2103

ภาษาจีนพื้นฐาน 3
3(3-0-6)
Foundation Chinese 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนพื้นฐาน 2
ฝก การอ านบทความ เรื่ องสั้น เกี่ย วกั บสั ง คมจีน ปจ จุ บัน เน น คํา ศัพ ท สํ านวน วลี
โครงสรางประโยคที่ซับซอน การอานออกเสียงและจับใจความ

CHIN2202

การฟงและการพูดภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Listening and Speaking 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : การฟงและการพูดภาษาจีน 1
ฝก การฟง จากบทสนทนา ละครจากสื่อตางๆ และแสดงความคิด เห็น โดยใชถอยคํา
สํานวนที่ถูกตอง

CHIN2405

การเขียนดวยพูกันจีน
3(3-0-6)
Chinese Calligraphy
ฝกการจับพูกัน เทคนิคการลงพูกนั ที่ถูกตองในการเขียนอักษรจีน และฝกการเขียนอักษร
จีนรูปแบบตางๆ รวมทั้งการชื่นชมศิลปะการเขียนดวยพูกันจีน

CHIN2501

ความสัมพันธระหวางไทยและจีน
3(3-0-6)
Thai - Chinese Relations
ศึก ษาความสั ม พัน ธ ร ะหวา งไทยและจี น ตั้ง แตอ ดี ต จนถึ งป จ จุบั น ในด า นเศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมตางๆ

CHIN2502

อารยธรรมจีน
3(3-0-6)
Chinese Civilization
ศึกษาอารยธรรมจีนตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อ ชีวิตความเปนอยูของชุมชนชาวจี
ภาษาศาสตรภาษาจีนเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Chinese Linguistics
ศึกษาระบบเสียง ระบบคํา ระบบประโยค ของภาษาจีน

CHIN2601

CHIN2761

คอมพิวเตอรภาษาจีน
3(3-0-6)
Chinese Computer Program
ฝกการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน การสรางเอกสารดวยโปรแกรมภาษาจีน การ
สืบคนขอมูลภาษาจีนผานระบบอินเตอรเน็ตเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง

CHIN3203

การฟงและการพูดภาษาจีน 3
3(3-0-6)
Chinese Listening and Speaking 3
วิชาที่ตองเรียนมากอน : การฟงและการพูดภาษาจีน 2
ศึกษาสํานวนภาษาที่ใชในการแสดงความคิดเห็น อภิปราย และการประชุม ฝกการพูด
ในสถานการณตางๆ โดยเฉพาะสถานการณที่เกี่ยวของกับการทํางาน

CHIN3204

การฟงและการพูดภาษาจีน 4
3(3-0-6)
Chinese Listening and Speaking 4
วิชาที่ตองเรียนมากอน : การฟงและการพูดภาษาจีน 3
ศึกษาสํานวนภาษาที่ใชในการเจรจาตอรอง และฝกการพูดที่ใชในที่ชุมชน การบรรยาย
และการรายงาน

CHIN3205

การฟงภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
3(3-0-6)
Chinese News Listening
ฝกการฟงภาษาจีนจากสื่อ วิทยุและโทรทัศน โดยมุงเนนความเขาใจในศัพท สํานวน
ความหมาย และสามารถจับใจความสําคัญได

CHIN3211

การสนทนาธุรกิจจีน
3(3-0-6)
Business Chinese Conversation
ฝกการสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยเนนการใช
ถอยคําที่เหมาะสม ทั้งการติดตอภายในองคกรและภายนอกองคกร

CHIN3302

การอานภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Reading 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : การอานภาษาจีน 1
ฝกการอานบทความประเภทตางๆ ที่ยาวขึ้น ทั้งที่เปนเรื่องเลา การบรรยาย การอธิบาย
ความ การเปรียบเทียบ สามารถแยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น และจับประเด็นสําคัญได

CHIN3303

การอานหนังสือพิมพจีน
3(3-0-6)
Reading Chinese Newspaper
ศึกษาศัพท สํานวน และวัจนลีลา ของหนังสือพิมพภาษาจีน และฝกการอานขาวทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศจากหนังสือพิมพจีน โดยสามารถสรุปและจับใจความสําคัญได

CHIN3403

การเขียนภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Writing 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : การเขียนภาษาจีน 1
ฝกการเขียนประวัติสวนตัว จดหมาย บัตรเชิญในโอกาสตางๆ โดยเนนการใชรูปแบบ
ประโยค ถอยคํา และสํานวนตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม

CHIN3404

การเขียนภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Chinese Writing
ฝก การเขีย นเอกสารทางธุ ร กิจ การโตต อบจดหมายธุร กิ จ ไดแ ก บั น ทึก ข อความ
จดหมาย และฝกการเขียนรายละเอียดสินคา การเขียนรายงานขนาดสั้น โดยเนนการใชรูปแบบ
ประโยค ถอยคํา และสํานวนตางๆ อยางถูกตองเหมาะสม

CHIN3506

วรรณกรรมจีนปจจุบัน
3(3-0-6)
Modern Chinese Literature
ศึกษาวรรณกรรมประเภทตางๆ ไดแก เรื่องสั้น บทความ บทรอยกรอง บทละคร และงาน
เขียนประเภทอื่นๆ ของจีนที่มีอยูในปจจุบัน

CHIN3507

นิทานสุภาษิตจีน
3(3-0-6)
Chinese Folklore
ศึก ษาคติ ธรรมและปรัช ญาชีวิ ต จากนิท านสุภ าษิ ต จี น รวมทั้ง การใชสุ ภ าษิต จีน ให
เหมาะสม

CHIN3602

วิวัฒนาการอักษรจีน
3(3-0-6)
Chinese Philology
ศึกษาวัฒนาการอักษรจีน ตั้งแตสมัยอักษรจารึกโบราณจนถึงระบบตัวอักษรสมัยปจจุบัน
เพื่อใหเขาใจโครงสรางตัวอักษรจีน และการเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัย

CHIN3603

ภาษาจีนโบราณพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation Classical Chinese
ศึกษาคําศัพท โครงสราง ไวยากรณของภาษาจีนโบราณในระดับพื้นฐาน เปรียบเทียบ
กับภาษาจีนสมัยใหม เพื่อเขาใจอิทธิพลของภาษาจีนโบราณที่มีตอภาษาจีนปจจุบัน

CHIN3604

การแปลภาษาจีน 1
3(3-0-6)
Chinese Translation 1
ศึกษาหลักและเทคนิค ขั้น พื้น ฐานในการแปลอยางมีร ะบบจากภาษาจีน เปนภาษาไทย
และจากภาษาไทยเปนภาษาจีน ทั้งการแปลในระดับประโยคจนถึงการแปลบทความสั้นๆ

CHIN3711

ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1
3(3-0-6)
Chinese for Hotel Industry 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาขั้นพื้นฐาน ที่ใชในธุรกิจการโรงแรม ไดแก การ
จองหองพัก ทั้งทางโทรศัพท จดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
หองพัก ราคา ประเภทของหองพักรวมทั้งคําศัพทเฉพาะที่ใชในโรงแรม

CHIN3712

ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 2
3(3-0-6)
Chinese for Hotel Industry 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1
ศึก ษาคํา ศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใ ชในสถานการณตางๆ มุงเนนใหผูเรียนฝก
สํานวนที่เหมาะสมในการสื่อสารระหวางลูกคากับพนักงาน ทั้งการติดตอระหวางบุคคลและทาง
โทรศัพท ไดแก งานในแผนกตอนรับแผนกรับจอง แผนกแมบาน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม

CHIN3741

ภาษาจีนสําหรับการตลาด 1
3(3-0-6)
Chinese for Marketing 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่ใชสื่อสารในการตลาด ความหมาย
ของการตลาด สวนผสมทางการตลาด สินคา ราคา รายการสงเสริมการขาย การกระจายสินคา
โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้งฟง พูด อาน เขียน ตลอดจนเขาใจเอกสารทางการตลาดจาก
สื่อตางๆ ได เชน หนังสือพิมพธุรกิจ นิตยสารทางธุรกิจ และบทความทางธุรกิจ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ
และอินเตอรเน็ต

CHIN3742

ภาษาจีนสําหรับการตลาด 2
3(3-0-6)
Chinese for Marketing 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนสําหรับการตลาด 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชในการนําเสนอหัวขอทางการตลาดได ทั้งการ
เขียนและการพูด ไดแก การนําเสนอเรื่องการขยายตลาดของบริษัท การออกสินคาใหม นโยบาย
ดานการตลาด การรายงานผลการดําเนินงานของฝายตลาด โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูที่ไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป

CHIN3763

ภาษาจีนสําหรับการคาระหวางประเทศ 1
3(3-0-6)
Chinese for International Business 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชในการติดตอธุรกิจตางประเทศ ธุรกิจนําเขา
และสงออก วิธีก ารชําระเงิน การขนสงสิน คาระหวางประเทศ และเอกสารการคาระหวาง
ประเทศตางๆ

CHIN3764

ภาษาจีนสําหรับการคาระหวางประเทศ 2
3(3-0-6)
Chinese for International Business 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนสําหรับการคาระหวางประเทศ 1
ศึก ษาคํา ศั พท สํา นวนและบทสนทนา ที่ใ ชใ นการติด ตอธุร กิจ ระหวางประเทศใน
สถานการณตางๆ รวมถึงการประชุม การเจรจาตอรอง โดยมุงเนนใหผูเรียน สามารถนําเสนอ
ขอมูล

CHIN3901

วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาจีน
3(3-0-6)
Research Methodology in Chinese
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ขัน้ ตอนและการเลือกปญหาในการวิจัยการศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนเคาโครงการวิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การเลือกกลุม
ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูลและ การวิเคราะหขอมูล การ
อภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย โดยเนนศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาจีนธุรกิจ ทั้งในดานภาษาศาสตร หลักการใชภาษา และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

CHIN4212

การสนทนาภาษาจีนแตจิ๋ว
3(3-0-6)
Teo-Chiu Conversation
ศึกษาคําศัพท สํานวน และบทสนทนาของภาษาจีนแตจิ๋วที่ใชในชีวิตประจําวัน

CHIN4213

การสนทนาภาษาจีนกวางตุง
3(3-0-6)
Cantonese Conversation
ศึกษาคําศัพท สํานวน และบทสนทนาภาษาจีนกวางตุงที่ใชในชีวิตประจําวัน

CHIN4605

การแปลภาษาจีน 2
3(3-0-6)
Chinese Translation 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : การแปลภาษาจีน 1
ฝกการแปลขอความ เนื้อหา และบทความที่ยากขึ้นจากหนังสือพิมพ รายงาน บทความ
ทางวิชาการ จากภาษาจีนเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาจีน

CHIN4606

การแปลภาษาจีนธุรกิจ
3(3-0-6)
Chinese Business Translation
ศึก ษาหลัก และเทคนิค ขั้ น พื้ น ฐานในการแปลจากภาษาจีน เป น ภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเปนภาษาจีนที่ใชในเอกสารทางธุรกิจ โดยมุงฝกการแปลเกี่ยวกับขอความและบทความ
ทางธุรกิจที่หลากหลาย ขาวธุรกิจ โฆษณา เอกสารประชาสัมพันธ ฉลาก สมุดคูมือสินคาและ
อื่นๆ

CHIN4721

ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 1
3(3-0-6)
Chinese for Tourism Industry 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่จําเปนในการติดตอสื่อสารในธุรกิจการทองเที่ยว
ตั้งแตคําศัพทเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สถานที่ทองเที่ยวตางๆ

CHIN4722

ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2
3(3-0-6)
Chinese for Tourism Industry 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 1
ฝกทักษะทั้งการพูด การฟง การอาน และการเขียน ภาษาจีน เพื่อเตรียมความพรอมใน
การทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว

CHIN4723

ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 1
3(3-0-6)
Chinese for Tourist guide 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชในงานมัคคุเทศก ไดแก การบรรยายสถานที่
ทองเที่ยว การวางแผนการเดินทาง

CHIN4724

ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก 2
3(3-0-6)
Chinese for Tourist guide 2
ฝกทักษะทั้งการสนทนาภาษาจีนในสถานการณตางๆ เพื่อเตรียมพรอมในการทํางาน
มัคคุเทศก

CHIN4731

ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ 1
3(3-0-6)
Chinese for Secretaries 1
ศึกษาคําศัพท ถอยคํา สํานวนและบทสนทนาขั้น พื้นฐานของงานเลขานุการและงาน
สํานักงาน ทั้งการติดตอระหวางบุคคลและทางโทรศัพท ไดแก การทักทายและการตอนรับลูกคา
การใหขอมูล การบอกทิศทาง การใชเครื่องใชสํานักงาน ตลอดจนการจดบันทึก การกรอก
แบบฟอรมและการเขียนจดหมายธุรกิจแบบงาย

CHIN4732

ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ 2
3(3-0-6)
Chinese for Secretaries 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนา โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกเขียนบันทึกขอความ
จัดทําตารางนัดหมาย จัดทําระเบียบวาระการประชุม จดบันทึกการประชุม จัดทํารายงานการ
ประชุม รายงานประจําป ตลอดจนการเขียนจดหมายธุรกิจในระดับที่ซับซอนขึ้น

CHIN4751

ภาษาจีนสําหรับการเงินการธนาคาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Finance and Banking 1
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชในธุร กิจการเงินและการธนาคาร ตลาดทุน
ตลาดหุน บัญชีธนาคารและการติดตอทําธุรกรรมดานการเงินและการธนาคาร โดยมุงเนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนตลอดจนเขาใจการธนาคารจากสื่อตางๆ ได เชน
หนังสือพิมพธุรกิจ นิต ยสารทางดานธุรกิจและบทความทางดานธุรกิจทั้งจากสื่อสิ่ งพิมพและ
อินเตอรเน็ต

CHIN4752

ภาษาจีนสําหรับการเงินการธนาคาร 2
3(3-0-6)
Chinese for Finance and Banking 2
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชในธุรกิจการเงินและการธนาคาร ไดแก การ
ทํางานของพนักงานธนาคาร ในฝายเงินฝาก ฝายสินเชื่อ ฝายการคา ระหวางประเทศและอื่นๆ
โดยมุงเนนใหผูเรียนนําความรูไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป

CHIN4765

ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
Chinese for Aviation
ศึกษาคํา ศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชใ นธุร กิจ การบิน ไดแก การติดตอสื่อสาร
ระหวางพนัก งานกับลูก คา การตอนรับ การรับจองตั๋ว การใหขอมูล เกี่ยวกับเที่ยวบิน และ
รายละเอียดอื่นๆ โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในธุรกิจการบินได

CHIN4766

ภาษาจีนสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Chinese for Industrial Business
ศึกษาคําศัพท สํานวนและบทสนทนาที่ใชในธุรกิจอุตสาหกรรม ที่อยูในสมัยนิยม โดย
มุงเนนใหผูเรียนฝกการสื่อสารในสถานการณตางๆ และเขาใจเอกสารประเภทตางๆ

CHIN4803

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Chinese Language
รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนไดเตรียมความพรอมทั้งทางดานความรูความสามารถทางดาน
ภาษาจีน บุคลิกภาพ พรอมที่จะไปประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจได

CHIN4804

การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน
5(450)
Occupational Practicum in Chinese Language
รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนมีโอกาสนําความรูความสามารถ ไปใชในสถานการณจริงโดย
การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ

CHIN4901

การสัมมนาทางภาษาจีน
Seminar in Chinese Language
ศึกษาขอมูล อภิปรายและนําเสนอหัวขอที่นาสนใจทางภาษาจีน

CHIN4902

การวิจัยทางภาษาจีน
3(0-6-3)
Research Studies in Chinese Language
ทําวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวกับภาษาจีน ไดแก การทําวิจัยดานภาษาศาสตร การใชภาษา ภาษา
และวรรณคดี และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

1(0-2-1)

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
COMM1101 ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
3(2–2-5)
Arts of Language for Communication Arts
แนวคิดและความสัมพันธระหวางภาษากับการสื่อสาร ศิลปะการใชภาษาเพื่องาน
นิเทศศาสตร การสื่อสารดวยการพูด การสื่อสารดวยการเขียน และการสื่อสารดวยอวัจน
ภาษา การใชภ าษาเพื่องานหนังสือพิมพและนิต ยสาร งานวิทยุก ระจายเสียง งานวิทยุ
โทรทัศน การโฆษณา และการประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
COMM1102 การถายภาพเพื่อการสื่อสาร
3(2–2-5)
Photography for Communication
พัฒ นาการ หลัก การ วัสดุอุปกรณในการถายภาพ หลัก การเกิด ภาพ เรียนรูก าร
ถายภาพดวยระบบดิจิตอล การจัดองคประกอบและสื่อสารความหมายที่สอดคลองกับงาน
นิ เ ทศศาสตร เรี ย นรู ก ารนํ า เสนอภาพถ า ยผ า นทางระบบออนไลน และเน น ให
นัก ศึ ก ษามี จ ริ ยธรรมในการถา ยภาพและนํา เสนอภาพถ าย รวมทั้ ง วิ พากษ ภ าพถ า ยที่
เผยแพรทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลนได
COMM1103 หลักนิเทศศาสตร
3(3–0-6)
Principles of Communication Arts
แนวคิด และทฤษฎีตาง ๆ เกี่ ยวกับการสื่อสารในสั งคม วิ เคราะหก ระบวนการ
สื่อสารรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการสื่อสารที่มีผลตอการพัฒ นา
สังคม
COMM1104 หลักการสื่อสารมวลชน
3(3–0-6)
Principles of Mass Communication
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน ทฤษฎี
กระบวนการ โครงสรางและระบบการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสื่อสารมวลชนประเภท
ตาง ๆ หน ว ยงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสารมวลชน บทบาท หนาที่ และอิทธิพลของการ
สื่อสารมวลชนตอสังคม การใชการสื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม

COMM1105 หลักการสื่อสารการตลาด
3(3–0-6)
Principles of Marketing Communication
หลักการ และแนวคิดการการสื่อสารการตลาด บทบาทของสวนผสมทางการตลาดใน
การทําหนาที่เปนสัญลักษณ กระบวนการสื่อสารจากผูประกอบการไปยังผูบริโภคเปาหมาย
แนวทางในการวางแผนการสื่อสารการตลาด รูปแบบและเครื่องมือในการสื่อสารการตลาด
COMM1106 การสื่อขาวและการรายงานขาว
3(2-2-5)
News Reporting
ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของขาว ประเด็นขาว คุณคาขาว องคประกอบขาว
แหลงขาวและการเขียนขาว คุณ ลัก ษณะของนัก ขาว ทฤษฎีขั้น พื้น ฐานของการสื่อขาว ฝก
ปฏิบัติการสื่อขาวเนนกระบวนการสัมภาษณ และการเขียนขาวแบบตาง ๆ
COMM2101 วาทนิเทศ
3(2-2-5)
Speech Communication
ความมุ ง หมาย หลั ก และวิ ธี ก ารพู ด ขั้ น พื้ น ฐาน รวมทั้ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
อ า น การเรี ย นรู แ ละการฟ ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยฝ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และ
เสริ ม สร า งความมั่ น ใจ รวมทั้ ง การสื่ อ สารเพื่ อ โน ม น า วใจ มี ค วามสามารถในการพู ด
ประเภทต า ง ๆ การแสดงออก รวมทั้ ง การฟ ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ งานนิ เ ทศศาสตร เพื่ อ ให
การสื่อสารประสบผลสําเร็จ
COMM2201 วารสารศาสตรเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Journalism
ประวัติและพัฒ นาการทางวารสารศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยและ
ตางประเทศ การไหลเวียนของขาวสารระหวางประเทศ บทบาทของสื่อมวลชนระดับภูมิภาค
และสากลอุปสรรคและปญหาการนําเสนอขาวของประเทศกําลังพัฒนา และความกาวหนาทาง
เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลกระทบตอประชาคมโลก

COMM2202 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน
3(2-2-5)
Printed and Online Media Design
แนวคิด ทฤษฏี ในการออกแบบ หลักการจัดหนา หลักการใชตัวอัก ษร เสน สี ภาพ
กราฟก องคประกอบศิลป บนสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลนดวย โปรแกรมประยุกตตางๆ เนนฝก
ปฏิบัติ
COMM2203 การบรรณาธิกรณสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน
3(2-2-5)
Printed and Online Media Editing
แนวคิ ด ในการคั ด เลื อ ก ข า ว สารคดี เ ชิ ง ข า ว บทความ คอลั ม น เนื้ อ หาต า งๆ
ภ า พ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย บ เรี ย ง ก า ร ตั้ ง ชื่ อ เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ห น า ก า ร พิ สู จ น อั ก ษ ร
หนังสือพิมพ นิตยสาร และสื่อออนไลน
COMM2204 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงขาว
3(2-2-5)
Feature and News Feature Writing
ความหมายของสารคดี ความแตกตางระหวางสารคดีและงานเขียนประเภทอื่นๆ สารคดี
ประเภทตางๆ และสารคดีเชิงขาว การวางแผนการเขียน การรวบรวมขอมูล เทคนิคการเขียนและ
ฝกปฏิบัติ
COMM2205 การเขียนบทความและบทวิจารณ
3(2-2-5)
Article and Critics Writing
รูปแบบ หลัก เกณฑ การเขี ยนบทความประเภทต างๆ การวางแผนการเขี ยน การ
รวบรวมขอมูล เทคนิคการเขียน และฝกปฏิบัติ
COMM2206 การรายงานและการวิจารณขาววัฒนธรรมและบันเทิง
3(2-2-5)
Culture and Entertainment News Reporting and Critique
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106 การสื่อขาวและการรายงานขาว
แนวคิ ด และรู ป แบบทางศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และบั น เทิ ง แนวคิ ด การวิ จ ารณ ง าน
ศิลปกรรมและบันเทิง และฝกปฏิบัติโดยประยุกตหลักการสื่อขาวและการเขียนขาวมาใชในการ
รายงานขาวและแนวทางการวิจารณโดยยึดหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ

COMM2207 การรายงานขาววิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
Scientific, Technological and Environmental News Reporting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106 การสื่อขาวและการรายงานขาว
แนวคิ ด ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอ ม และฝก ปฏิบัติ สื่อขา วและ
รายงานขาวโดยประยุกตหลักการสื่อขาวและการเขียนขาวมาใชในการรายงานขาววิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
COMM2208 การรายงานขาวการเมือง
3(2-2-5)
Political News Reporting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106 การสื่อขาวและการรายงานขาว
ประวัติการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ และพัฒนาการของระบอบ ประชาธิปไตยไทย และ
ฝกปฏิบัติสื่อขาวและรายงานขาวโดยประยุกตหลักการสื่อขาว และการเขียนขาวมาใชในการ
รายงานขาวการเมือง
COMM2209 การรายงานขาวเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
Economic News Reporting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106 การสื่อขาวและการรายงานขาว
พื้น ฐานเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค กลไกราคา รายได ประชาชาติ การคา
การลงทุน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง ปญหาเศรษฐกิจที่สําคัญ อาทิ เงินเฟอ เงินฝด เงิน
ตึงตัว การวางงาน และฝกปฏิบัติโดยประยุก ตหลักการสื่อขาวและการเขียนขาวมาใชในการ
รายงานขาวเศรษฐกิจ
COMM2301 หลักการประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
Principles of Public Relations
ความหมายพัฒ นาการการของการประชาสัมพัน ธ หลัก การและบทบาทของการ
ประชาสัมพันธตอระบบสังคม เศรษฐกิจและการเมือง กระบวน การของการประชาสัมพันธ
ตลอดจนศึกษากลุม เปาหมายทางการประชาสัมพันธ เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ โครงสรางและลักษณะงานประชาสัมพันธขององคกรตาง ๆ

COMM2302 หลักการโฆษณา
3(3-0-6)
Principles of Advertising
ทฤษฎีแ ละวิธี ก ารโฆษณา บทบาทและหนา ที่ข องการโฆษณาในระบบการตลาด
การดําเนินธุรกิจการโฆษณา กระบวนการโฆษณาที่มีผลกระทบตอผูรับสาร การโฆษณาเชิง
ปฏิบัติการ การวางแผนรณรงคโฆษณา ตลอดจนผลกระทบของการโฆษณาตอสังคม
COMM 2303 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2-2-5)
Writing for Public Relations
หลักการและวิธีการในการเขียนเอกสารเผยแพรประเภทตางๆ เพื่อการประชาสัมพันธ
ทางสี่อสิ่งพิมพ สื่อเฉพาะกิจ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโ ทรทัศน ตลอดจนการเขียนเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะ ฝกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย รวมทั้งลักษณะของสื่อประเภทตาง ๆ
COMM2304 ศิลปะการนําเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2-5)
Arts of Presentation for Public Relations
หลั ก การและวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ นํ า เสนอความคิ ด และผลงานต า ง ๆ ในรู ป แบบที่
เหมาะสม โดยใช ก ารสื่อ สารที่ มีประสิ ทธิ ภ าพ มุ งเน น การใช สื่อบู ร ณาการที่ ทัน สมั ยซึ่ ง
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ฝกปฏิบัติการใชศิลปะการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ และพัฒ นา
บุคลิกภาพเพื่อการประชาสัมพันธและการโนมนาวใจ
COMM2305 การผลิตและสรางสรรคสื่อประชาสัมพันธ
3(2–2-5)
Public Relations Media Production and Creation
แนวคิด ประเภท คุณลักษณะ บทบาทของสื่อและเครื่องมือทางการสื่อสาร ตลอดจน
เทคโนโลยีสมัยใหม เรียนรูหลักการและวิธีการใชสื่อและกลวิธีสรางสรรคสื่อเพื่อดําเนินงาน
ประชาสัมพันธใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย รวมทั้งฝกผลิตและสรางสรรคสื่อตาง ๆ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ

COMM2306 การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค
3(2-2-5)
Advertising and Consumer Behavior
กระบวนการผลิตงานโฆษณา การออกแบบชิ้นงานโฆษณาบนพื้นฐานขอมูลพฤติกรรม
ผูบริ โ ภค ลัก ษณะของพฤติก รรมและการตั ด สิน ใจในการเลือ กซื้ อสิ น ค า แนวทางในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสรางสรรคงานโฆษณา ฝกปฏิบัติงานโฆษณาโดยอาศัยการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคโดยรวม
COMM2307 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อใหมเพื่อการประชาสัมพันธ
3(2–2-5)
Information Technology and New Media for Public Relations
แนวคิ ด หลั ก การ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ ใหม เ พื่ อ การ
ประชาสัมพันธ รวบรวม และจัดเก็บขอมูลเพื่อสรางเครือขายขอมูลและตอบสนองการใชงาน
ทั้งภายในและภายนอกองคการ ศึกษาหลักการและปรับวิธีคิดใหเทาทันกับสื่อสมัยใหมที่พัฒนา
อยางตอเนื่องและรวดเร็วเพื่อประยุกตใชในงานประชาสัมพันธ ตลอดจนมีจริยธรรมในการ
อางอิงและการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ
COMM2308 การสื่อสารภาพลักษณ
3(3-0-6)
Image Communication
แนวคิด องคประกอบ ลักษณะ และกระบวนการของการเกิดภาพลักษณและ อัตลักษณ
ขององคการ ผลิตภัณฑ ตราสินคา และบุคคล เพื่อประกอบการกําหนดกลยุทธการสื่อสารใน
รูปแบบตาง ๆ เพื่อรักษา ปองกัน แกไข และเสริมสรางชื่อเสียง ความนิยม และการยอมรับของ
องคการ เพื่อสงเสริมคุณคาทางสังคมใหแกองคการ
COMM2401 หลักการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อใหม
3(3-0-6)
Principles of Broadcasting and New Media
ประวัติและพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและ สื่อใหม คุณลักษณะ
บทบาท อิทธิพล เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กระบวนการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและสื่อใหม
COMM2402 การสรางสรรคบทวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Script Writing Creativity for Radio
รูปแบบ ลีลา และกลวิธีก ารสรางสรรคบทวิทยุก ระจายเสียงฝกปฏิบัติก ารเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค

COMM 2403 การสื่อความหมายดวยภาพและเสียงดานงานวิทยุโทรทัศนและสื่อใหม
3(3-0-6)
Audio and Visual Communication for Television and New Media
หลักการและทฤษฎี การสื่อความหมายดวยภาพเคลื่อนไหว และเสียงสํา หรับงานวิทยุ
โทรทัศน เรียนรูเกี่ยวกับภาษากลอง ขนาดภาพ มุมกลอง การเคลื่อนกลอง แสงและเงา
การลําดับภาพในงานวิทยุโทรทัศน และสื่อใหมเพื่อการสื่อความหมาย
COMM2404 การสรางสรรคบทวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Script Writing Creativity for Television
รูปแบบ ลีลาและกลวิธีก ารสรางสรรคบทวิทยุโ ทรทัศน ฝก ปฏิบัติก ารเขียนบทวิทยุ
โทรทัศนประเภทตางๆ โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค การคนควาหาขอมูลมาประกอบการ
เขียน และการจัดทําบทใหมีความนาสนใจ และสื่อสารไดตรงกลุมเปาหมาย
COMM2405 การสื่อขาวและผลิตรายการขาวเพื่อวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
วิทยุโทรทัศน และสื่อใหม
News Reporting and Production for Broadcasting and New Media
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106 การสือ่ ขาวและการรายงานขาว
เทคนิค การหาขาว การรายงานขาวประเภทตาง ๆ หลั ก การเขียนขา วและการผลิ ต
รายการขาววิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อใหม การพิจารณาความสําคัญและความ
นาสนใจของขา ว ฝ ก ปฏิบัติ ก ารเขี ยนข าวและผลิต รายการข าวทางวิ ทยุ ก ระจายเสี ยง วิท ยุ
โทรทัศนและสื่อใหมในรูปแบบตางๆ
COMM2406 การสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
Production Creativity for Radio
กระบวนการสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ เพื่องานนิเทศศาสตร
เรียนรูขั้นตอนการผลิต บุคลากรที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบของฝายตางๆ ฝกปฏิบัติการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

COMM2407 ผูดําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Moderator for Broadcasting
เทคนิคการพูดการใชเสียง ลีลาการพูดและการอาน การจัดรายการรวม ทั้งบุคลิกภาพที่
เหมาะสมกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติการประกาศ การ
อานขาว การเปนพิธีกร และผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรูปแบบตาง ๆ
COMM2408 ออกแบบงานศิลปเพื่องานวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Arts Design for Television
หลัก พื้น ฐานเกี่ยวกั บงานศิลปเ พื่องานวิทยุ โ ทรทั ศน ไดแก หลัก การออกแบบ
ฉาก การแตงกาย และการแตงหนา รวมถึงการเลือกใชวัสดุ ฝกปฏิบัติการออกแบบและการผลิต
เพื่อใหเหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่องและลักษณะงาน รวมถึงวัสดุประกอบฉาก ทั้งในรูปแบบ
งานจําลอง (Model) และงานสมจริง
COMM2409 การตัดตอเบื้องตนเพื่องานวิทยุกระจายเสียง
3(2-2-5)
วิทยุโทรทัศนและสื่อใหม
Basic Editing for Broadcasting and New Media
หลั ก การ แนวคิ ด และฝ ก ปฏิ บั ติ องค ป ระกอบพื้ น ฐานในการตั ด ต อ เพื่ อ งาน
วิทยุก ระจายเสียง งานวิทยุโทรทัศนและสื่อใหม การเลาเรื่องดว ยการลําดับ ภาพและ เสียง
ลักษณะของการตัดตอในงานวิทยุกระจายเสียง งานวิทยุ โทรทัศน และสื่อใหมประเภทตาง ๆ
ตลอดจนการใชอุปกรณ และโปรแกรมการตัดตอขั้นพื้นฐานสรางสรรคผลงาน
COMM2410

การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนอกสถานที่
3(2-2-5)
Broadcasting Field Production
หลัก การ แนวคิ ด และฝก ปฏิบั ติ องคป ระกอบพื้น ฐานในการผลิ ต รายการวิท ยุ
โทรทัศนนอกสถานที่เทคนิค และระบบการถายทําแบบกลองเดี่ยวและแบบหลายกลอง การใช
นวัตกรรมใหม สนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนอกสถานที่ รวมถึง การปรับใชวัสดุ
อืน่ ทดแทนเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา

COMM3101 การวิเคราะหสถานการณเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

Analysis of Current Affairs for Communication
เรียนรูวิธีคิด และวิธีการวิเคราะหสถานการณ บุคคล และสื่อทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนปญหาและแนวโนมของสถานการณที่มีผลกระทบตอสังคมไทย และนําผล
การวิเคราะหไปใชในการสื่อสาร
COMM3102 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
3(2-2-5)
Communication for Community Network Development
กระบวนการ บทบาท ความรับผิด ชอบ และปญหาของการสื่อสาร เพื่อพัฒนาชุมชน
บทบาทของสื่อประเภทตาง ๆ ไดแก สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อหอกระจายขาว สื่อ
กิจกรรม สื่อพื้นบาน และสื่อเครือขายพื้นฐานดานคอมพิวเตอรในชุมชน เพื่อสนับสนุนใหเกิด
พลังชุมชนและพลังพลเมืองในเครือขายชุมชนนั้น ๆ
COMM3201 การรายงานขาวเชิงสืบสวน
3(2-2-5)
Investigative News Reporting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106 การสื่อขาวและการรายงานขาว
หลักและกระบวนการของขาวเชิงสืบสวน การวางแผนขาว การรวบรวมขอมูลจาก
แหลงตางๆ การวิเคราะหและประเมินสถานการณ การรายงานอยางตอเนื่อง ดวยขาวและสาร
คดีเชิงขาว และฝกปฏิบัติ
COMM3202 การถายภาพวารสารสนเทศ
3(2-2-5)
Photography Journal information
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1102 การถายภาพเพื่อการสื่อสาร
การปฏิบัติเกี่ยวกับการถายทอดเพื่อใหเหมาะสมกับประเภทตางๆ ของงานวารสาร
ศาสตรศึกษาฐานขอมูลภาพ หลักการถายภาพเพื่อการสื่อสารในงานวารสารศาสตร ทั้งการถาย
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

COMM3203 การจัดการงานวารสารสนเทศ
3(3-0-6)
Journalism and information Technology Management
การจัด การธุร กิ จ สื่อ สิ่ง พิมพ และสื่อ ออนไลน การจั ด องคก ร การกําหนดนโยบาย
แผนงาน การบริหารงานกองบรรณาธิการ การบริหารการเงิน การบริหารการผลิตการบริหารการ
จัดจําหนาย การโฆษณาและสงเสริมการขาย และปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงาน
COMM3204 การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร
3(2-2-5)
Journalistic Creative Writing
ความหมาย ความแตกตางระหวางการเขียนสรางสรรคทั่วไป กับการเขียนสรางสรรค
เชิงวารสารศาสตร เทคนิคการเขียนสรางสรรคประเภทตางๆ อาทิ ขาว บทความ บทวิจารณ
สารคดี รวมถึงการสัมภาษณสรางสรรคเพื่อใหได ขอมูลปฐมภูมิและฝกปฏิบัติ
COMM3205 วารสารศาสตรออนไลน
3(2-2-5)
Online Journalism
รู ป แบ บ และ ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ า ะ ท า ง เท ค นิ ค ข อ ง สื่ อออน ไ ลน ป ร ะ เภ ท ต า ง ๆ
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า สื่ อ ออน ไลน ด ว ยโปรแกรมประยุ ก ต ต า ง ๆ โดยนํ า หลั ก กา ร
รายงานข า ว การบริ ห ารจั ด การงานวารสารศาสตร การบรรณาธิ ก ารประยุ ก ต ใ ช บ น
พื้นฐานของแนวปฏิบัติการใชสื่อสังคมออนไลนของสื่อมวลชน
COMM3206 สิ่งพิมพชุมชน
3(2-2-5)
Community Publications
รูปแบบ บทบาท หนาที่ของสิง่ พิมพชุมชนในฐานะสื่อทางเลือก กระบวนการผลิตและ
เผยแพร การนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของ เนนสื่อสิ่งพิมพและสื่ออื่นๆ ที่สงผลกระทบตอชุมชน
COMM3301 การจัดการงานประชาสัมพันธ
3(3-0-6)
Public Relations Management
หลักการและกลยุทธการบริหาร การวางแผนงาน การจัดโครงสรางองคกร การจัดสรร
บุคลากรและวัสดุอุปกรณ การจัดงบประมาณ การสั่งการ วิธีการประสานงานขององคกรดาน
การประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมาย การติดตามและประเมินผล

COMM3302 การวิเคราะหตลาดเพื่อการประชาสัมพันธและการโฆษณา
3(3-0-6)
Marketing Analysis for Public Relations and Advertising
แนวทาง หลัก การวิเคราะหการตลาด และพฤติก รรมผูบริโภค รวมถึง กระบวนการ
ดําเนินงานซึ่งประยุกตใชการประชาสัมพันธและโฆษณาเพื่อสงเสริม
การตลาด
การกําหนดกลยุทธ และเทคนิคการประชาสัมพันธและโฆษณาทางการตลาด การใชสื่อและ
กิจ กรรมการประชาสัมพัน ธ และโฆษณาทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อชว ยสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรธุรกิจตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด
COMM3303 การถายภาพเพือ่ การประชาสัมพันธ
3(2–2-5)
Photography for Public Relations
หลักการและเทคนิคการถายภาพ การคัด เลือกภาพ การจัด และการนําเสนอภาพ
เผยแพรทางสื่อมวลชนหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการถายภาพเพื่อ
ประชาสัม พัน ธทั้ งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว โดยตั้งอยู บนพื้ น ฐานของความมีคุณ ธรรม
จริยธรรม
COMM3304

การเขียนบทโฆษณา
3(2-2-5)
Creative Copy Writing
หลักและเทคนิคการสรางสรรคขอความโฆษณาในสื่อตางๆ องคประกอบและประเภท
ของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา ฝกปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา

COMM3305 การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ
3(2–2-5)
Event for Public Relations
หลักการ วิธีการ เทคนิค การจัดกิจกรรมพิเศษรูปแบบตางๆ เพื่อการประชาสัมพัน ธ
รวมถึงการวางแผนและกําหนดกลยุทธการจัดกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธ ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยผนวกกิจกรรมพิเศษทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ เพื่อสงเสริมงานประชาสัมพันธและการเสริมสรางความสัมพันธในองคการ

COMM3306 การจัดการการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต

3(3-0-6)

Public Relations Management for Crisis
ความหมายทฤษฎี และเทคนิคการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต ลักษณะภาวะวิกฤต
และวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดภาวะวิกฤตขององคกร การสื่อสารเพื่อการเจรจาตอรอง จากศึกษา
กรณีตัวอยางภาวะวิกฤตและการจัดการภาวะวิกฤตขององคการประเภทตางๆ ตลอดจนการ
วางแผนประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต โดยนําหลักการและเทคนิคการประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ มาประยุกตใชเพื่อปองกันและแกไขภาวะวิกฤต
COMM3307 การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา
3(2-2-5)
Advertising Creativity and Production
กลยุทธ การสรางสรรค และการถายทอดสูชิ้นงานโฆษณา กระบวนการสรางสรรคงาน
โฆษณาเพื่ อ ให ไ ด ภ าพ และ/หรื อ ข อ ความโฆษณาสํ า หรั บ สื่ อ ประเภทต า ง ๆ ปฏิ บั ติ ก าร
สรางสรรคคานโฆษณาประเภทตาง ๆ
COMM3308

การวางแผนและการรณรงคทางการประชาสัมพันธและการโฆษณา
3(2-2-5)
Public Relations and Advertising Planning and Campaign
กระบวนการวางแผนงานประชาสัมพัน ธและโฆษณา การกําหนดปญหาเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ แ ละโฆษณา การวิ จั ย เพื่ อ การประชาสั ม พั น ธ แ ละโฆษณา การกํ า หนด
กลุมเปาหมาย การเลือ กกลยุทธและวิธีก ารใชสื่อ ประชาสัมพัน ธ และโฆษณาหลากหลาย
รูป แบบ การรณรงค แ ละการจั ด กิ จ กรรมรณรงคท างการประชาสั ม พั น ธแ ละโฆษณา ฝ ก
ปฏิบัติการวางแผนและการรณรงคทางการประชาสัมพันธและโฆษณา

COMM3309 การประชาสัมพันธองคการ
3(3-0-6)
Public Relations for Organization
แนวคิด หลัก การ และการดําเนินงานการประชาสัมพัน ธองคการ ตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนองคการไมแสวงผลกําไร โดยมุงเนนการสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายทั้งภายในและภายนอกองคการ รวมทั้งสภาวการณตาง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารองคการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

COMM3310 การจัดการความสัมพันธเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Relationships Management
แนวคิด หลักการ และกระบวนการของการบริหารงานประชาสัมพันธเชิงบูรณาการเพื่อ
เสริมสรางความสัมพันธกับกลุมสาธารณชน ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร
ทั้ง
งานสื่อสาร เพื่อสรางความสัมพันธภายในองคการ งานสื่อมวลชนสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ นัก
ลงทุ น สั ม พั น ธ รั ฐสั ม พั น ธ พนั ก งานสั ม พั น ธ ลู ก ค า สั ม พั น ธ ต ลอดจนกิ จ กรร ม
สาธารณประโยชนตาง ๆ เพื่อสงเสริมภาพลักษณและชื่อเสียงเกียรติคุณขององคการ
COMM3401 การสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Production Creativity for Television
กระบวนการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ เพื่องานนิเทศศาสตร เรียนรู
ขั้นตอนการผลิต บุคลากรที่เกี่ยวของ หนาที่ความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ
ฝกปฏิบัติ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน
COMM3402 การจัดการและงานธุรกิจออกอากาศ
3(3-0-6)
Broadcasting Business and Management
หลักการระบบการบริหารและการจัดการธุรกิจวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การ
จัดองคกร การบริหารงานบุคคล แผนงาน ผังรายการ ตารางงานงบประมาณและผลตอบแทน
โดยคํานึงถึงปจจัยทางธุรกิจ กฎหมาย และนโยบาย ของสถานีทั้งวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุ
โทรทัศน ตลอดจนศึกษาปญหาและแนวทางแกไข
COMM3403 ศิลปะการแสดงและการกํากับ
3(2-2-5)
Arts of Acting and Directing
หลักและฝกปฏิบัติวิธีการเปนนักแสดงละครวิทยุโทรทัศน ฝกสมาธิ ความเชื่อและ
จินตนาการ การใชรางกายและเสียง เพื่อสวมบทบาทไดอยางเหมาะสม รวมถึงทฤษฎีเกี่ ยวกับ
การกํ า กั บ หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู กํ า กั บ การตี ค วามบทและออกแบบการแสดง
สามารถสื่อสารกับนักแสดงไดอยางมีประสิทธิภาพ

COMM3404 การตัดตอขั้นสูงเพื่องานวิทยุโทรทัศนและสื่อใหม
3(2-2-5)
Advance Editing for Broadcasting and New Media
วิชาที่ตองเรียนมากอน: COMM2409 การตัดตอเบื้องตนเพื่องานวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อใหม
แนวคิดและฝกปฏิบัติเทคนิคการตัดตอขั้นสูง การผลิตกราฟกเพื่องานวิทยุโทรทัศน
และสื่อใหม เรียนรูก ารใชอุปกรณและโปรแกรมการตัด ตอและการผลิต กราฟก ขั้นสูงและ
การนํากราฟกมาประยุกตใชเพื่องานวิทยุโทรทัศน และสื่อใหมประเภทตางๆ
COMM3405 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนชุมชน
3(2-2-5)
Community Radio and Television
ความหมาย ลัก ษณะ โครงสราง และประวัติศาสตร ของวิทยุก ระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน ชุมชน ศึก ษารูปแบบการบริหารจัด การ กฎหมายที่เกี่ยวของ สภาพการณปจ จุบัน
แนวโนมและบทบาท ความสําคัญ ฝกปฏิบัติการทํารายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ชุมชน เพื่อสรางความเขาใจในธรรมชาติที่แตกตางกันระหวางสื่อหลักและสื่อชุมชนซึ่งเปนสื่อ
ทางเลือก โดยเนนการสรางเนื้อหาตั้งแตในระดับของการใหขาวสาร จนกระทั่งถึงการสรางการ
มีสวนรวมของคนในชุมชนผานทางสื่อดังกลาว
COMM3406 การผลิตรายการสาระบันเทิงเพื่องานวิทยุโทรทัศน และสื่อใหม
3(2-2-5)
Television and New Media Production for Edutainment Programs
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM3401 การสรางสรรครายการ
วิทยุโทรทัศน
กระบวนการ เทคนิคและวิธีการผลิตรายการสาระบันเทิงทางวิทยุโทรทัศน และสื่อใหม
ฝกปฏิบัติการผลิตโดยเนนการใชความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการที่ใหทั้งความรูและ
ความบันเทิง

COMM3407 การผลิตสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Documentary Production for Broadcasting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM2406 การสรางสรรครายการ
วิทยุกระจายเสียง
: COMM3401 การสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศน
กระบวนการ เทคนิค และวิธีการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุก ระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนวางแผนและฝกปฏิบัติการผลิตโดยเนนการใชความคิดสรางสรรค
COMM 3408

การนําเสนองานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และสื่อใหม
3(2-2-5)
Broadcasting and New Media Presentation
หลักและขั้นตอนการนําเสนอผลงานตอบริษัท หนวยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน และสื่อใหม ฝกปฏิบัติการเตรียมงาน เอกสารการนําเสนอ งบประมาณการผลิต
เพื่อใหไดรับผลิตรายการที่นําเสนอ ตลอดจนฝกการแกไข ปญหาตางๆ รวมถึงกลยุทธในการ
ประมูลงาน

COMM3409 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพื่อเด็กและเยาวชน
3(2-2-5)
Broadcasting for Children and Youth
กระบวนการผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น เ พื่ อ เด็ ก และเยาวชน
การวางแผน การเขียนบท การจัดทํารายการ การนําเสนอรายการ ฝกปฏิบัติการผลิตรายการ
COMM3410 การคิดสรางสรรคและผลิตงานขามสื่อ

3(2-2-5)

Creative Thinking and Production across Media
กระบวนการคิด และฝกการผลิต จากประเด็นเนื้อหาหนึ่ง แลวนํามาคิดสรางสรรคเพื่อ
การนําเสนอในสื่อออนไลนที่มีธรรมชาติแตกตางกัน ทั้งสื่อตัวอักษรและภาพนิ่งออนไลน สื่อ
ภาพเคลื่อนไหวออนไลน และสื่อเสียงออนไลน ทดลองผลิต และสรุปแนวทางเทคนิค การ
เชื่อมโยงจากการผลิตภาพเคลื่อนไหว ตัวบท และเสียง

COMM3411 เครือขายสังคมออนไลนเพื่อการสือ่ สาร

3(3-0-6)

Social Network Online for Communication
ประวัติ และพัฒนาการของเครือขายสังคมออนไลน ความสําคัญและประโยชนในมิติ
สังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเครือขายทางสังคม
ออนไลน ทั้ง เฟสบุค ทวิตเตอร ไฮไฟว บล็อก ตาง ๆ เพื่อเลือกใชประโยชนทั้งในดานธุรกิจและ
การสรางสรรคสังคม
COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Communication Arts
ความหมาย บทบาท ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย กระบวนการ และระเบียบ วิธีวิจัย
การวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การนําเสนองานวิจัยอันเปนประโยชนตอวิชาชีพนิเทศ
ศาสตร
COMM4201 การแปลขาว
3(3-0-6)
News Translation
หลักการแปลภาษาตางประเทศ เพื่อการขาว ฝกแปลขาวจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เนนความถูก ตอง ดานภาษาและโครงสรางขาวตามหลัก
วารสารศาสตร สารคดีและสารคดีเชิงขาว
COMM4202 วารสารศาสตรสิ่งพิมพ
3(2-2-5)
Printed Jounalism
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM2203 การบรรณาธิกรณสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
ออนไลน
ฝกปฏิบัติก ารจัดทําหนังสือพิมพและนิต ยสาร โดยนําแนวคิด ในการายงานขาวการ
บริหารจัดการงานวารสารศาสตร การบรรณาธิกร มาประยุกตใช บนพื้นฐานของจริยธรรมแหง
วิชาชีพ

COMM4203 การรายงานขาวตางประเทศ
3(3-0-6)
International News Reporting
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106 การสื่อขาวและการรายงานขาว
ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะ โครงสรางของขาวตางประเทศ แหลงขาว วิธี
คิด ประเด็น ขาว เทคนิค การหาขาวและการนําเสนอขาวตางประเทศและประเมินคุณ คาขาว
ตางประเทศ ความสัมพันธระหวางขาว ตางประเทศกับขาวสายอื่นๆ
COMM4301 การจัดการประเด็นปญหาเพื่อการประชาสัมพันธ

3(3-0-6)

Issue Management for Public Relations
แนวคิดและหลักการในการจัดการประเด็นปญหาเพื่อการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิง
รุก เพื่อปองกันปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ การจัดการในทุกระดับทั้งระดับ
องคการ ระดับรัฐ และสังคม นําไปสูการแกไขปญหา โดยใชกรณีศึกษา
COMM4401

การวิพากษงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
3(3-0-6)
Broadcasting Criticism
ทฤษฎีการวิพากษวิจารณรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน หลักและ
แนวทางการวิพ ากษวิจ ารณ รวมถึงจรรยาบรรณของนัก วิพ ากษวิจ ารณ โดยใชก รณีศึก ษา
วิเคราะหความเหมาะสมของรูปแบบรายการเนื้อหา และการนําเสนอ รวมถึงปญหาและแนว
ทางแกไข

COMM4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางนิเทศศาสตร
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Communication Arts
จัดกิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝก ประสบการณวิชาชีพทาง
นิเทศศาสตรในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีก ารเรี ย นรู ทั ก ษะ เจตคติ แรงจู ง ใจและลัก ษณะที่ เ หมาะสมกั บ วิช าชี พ โดยการกระทํ า
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานวิชาชีพนั้นๆ

COMM4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางนิเทศศาสตร
5(350)
Occupational Practicum in Communication Arts
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM4801 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพทางนิเทศาสตร
ฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจทั้งในและ
ตา งประเทศโดยการนํ า ความรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาไปใช ใ น
สถานการณจริงจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงานและปจฉิมนิเทศ เพื่อ
อภิปรายและสรุปผลปญหางานดานนิเทศศาสตรที่เกิดขึ้นตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี
COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร
2(90)
Preparation for Co- operative Education in Communication Arts
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ
เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ
ความรูพื้น ฐานที่จําเปน สําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ
COMM4804

สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร
6(540)
Co- operative Education in Communication Arts
วิชาบังคับกอน : COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร
การฝกงานวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติในสถานประกอบการโดยความรวมมือของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือก นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบ
เพื่อเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติ ของบัณฑิตตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ ซึ่ งก อใหเ กิด ประโยชน สูง สุด แกทุ ก ๆ ฝ ายที่เกี่ ยวขอ ง มีร ะยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา

COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร
3(2-2-5)
Seminar in Communication Arts
วิเคราะห วิจ ารณปญหาในการดําเนินงานทางดานนิเทศศาสตร โดยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประยุกตหลัก การและทฤษฎีมาใชใหเหมาะสมกับสถานการณ และ
ปญหาเพื่อหาขอสรุปหรือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
COMM4902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร
3(0-6-3)
Research Studies in Communication Arts
วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร
ฝก ปฏิบัติก ารเขียนโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร และ/หรือนําขอมูลที่ไดจ ากการ
คนความาจัดทําเปนชิ้นงาน ภายใตการแนะนําดูแลของอาจารย และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
CSSC1101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม
3(2-2-5)
Computer Programming and Algorithm
องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรประเภทของซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอร
ชนิดตาง ๆ หลักการคํานวณทางคณิตศาสตรขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนอัลกอริทึม การเขียนรหัสเทียม ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ การเขียนผังงานโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมยอย

CSSC1201

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Programming Language
หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคําสั่ง อินพุต/
เอาทพุต ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โอเปอเรชัน การวนลูป โปรแกรมยอยและฟงกชันตางๆ
และการใชแฟมขอมูลเบื้องตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝก
เขียนและพัฒนาโปรแกรม

CSSC1202

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา
3(2-3-4)
Computer Programming for Engineers
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานระหวาง
ฮารดแวรและซอฟทแวร หลักการประมวลผลขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส การออกแบบ
โปรแกรมและวิธีการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาชั้นสูง

CSSC1301

ดิจิตอลคอมพิวเตอรเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Digital Computer Concept
ระบบตัว เลข เลขฐานต า ง ๆ การเปลี่ ยนฐานเลขทฤษฎี ล อจิ ก วงจรพื้ น ฐาน
ไมโครคอมพิวเตอร ภาษาเครื่อ งและการนําโมโครโปรเซสเซอรมาใชงานเทคนิคและ
เครื่องมือสําหรับวงจรไมโครคอมพิวเตอร

CSSC1401

ระบบปฏิบัติการ1
3(2-2-5)
Operating Systems 1
ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและหนาที่ของระบบปฏิบัติการ การจัดสรร
ทรัพยากร การจัดลําดับกระบวนการ การจัดการขอมูล การบริหารหนวยประมวลผล
การบริหารหนวยความจํา การทํางานของระบบปฏิบัติการในปจจุบัน

CSSC1402

ระบบปฏิบัติการ 2
3(2-2-5)
Operating System 2
วิชาที่เรียนกอน: CSSC1401 ระบบปฏิบัติการ 1
การดําเนินงานของระบบปฏิบัติการเครือขาย การทํางานของกริดคอมพิวติ้ง
และคลัสเตอริ่ง การใหบริการของระบบ การประมวลผลแบบขนาน การรับสงและ
จัดเก็บขอมูล การทํางานของระบบปฏิบัติการในปจจุบัน

CSSC1404

3(2-2-5)
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตเพื่อการศึกษา
Operating System and Application for Education
ความหมายและพัฒนาการของระบบปฏิบัติการสถาปตยกรรมและโครงสรางของ
ระบบปฏิบัติการบทบาท หนาที่ประเภทของระบบปฏิบัติการฝกปฏิบัติการใช
ระบบปฏิบัติการเบื้องตนศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต โปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อใชในงานการศึกษา

CSSC2201

ฐานขอมูลเบื้องตน
3(2-2-5)
Introduction to Database
ความสํา คัญ ของระบบฐานขอ มูล แนวคิดในการจัดเก็บขอ มูล โครงสรา งและ
ความสัมพันธข องระบบขอมูล การออกแบบและการใชงานฐานขอ มูล การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล

CSSC2202

โครงสรางขอมูล
3(2-2-5)
Data Structure
ความรูเ บื้อ งตนเกี่ยวกับโครงสรา งขอ มูล การประมวลผลขอ มูลสตริงก อาเรย
เรค คอร ด และพอยน เ ตอร ลิ ง ค ลิ ส ต สแตก คิ ว การเวี ย นเกิ ด ต น ไม กราฟและ
การประยุกต

CSSC2301

ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม
3(2-2-5)
Computer Systems and Architecture
หลัก การทํางานของฮารดแวร ซอฟตแ วร โครงสรางและองคประกอบในการ
ทํางานของคอมพิวเตอร ระบบงานตาง ๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาที่วงจร
ลอจิ ค และตรรก ระบบบั ส สั ญ ญาณสั่ ง การและวงจรควบคุ ม หลั ก การทํ า งานของ
ไมโครโปรเซสเซอรเบื้องตน ระบบออนไลน อินเทอรแอกทีฟ แบทช เปนตน

CSSC2501

การวิเคราะหและออกแบบระบบ
3(2-2-5)
System Analysis and Design
หลักการพื้นฐานของการพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบงาน
การศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การนําระบบไปใชและ
การบํารุงรักษา

CSSC2601

คอมพิวเตอรกราฟกส
3(2-2-5)
Computer Graphics
หลักการสรา งจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ ทรานฟอรเมชัน เซกเมนต วินโดว
และ การสรางคลิป อินเทอรแอกชันสามมิติ การซอนคลิปสามมิติ พื้นผิว เสน โคง และ
การไลระดับสี และการสรางภาพเคลื่อนไหว

CSSC2602

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ
3(2-2-5)
Computer Application for Business
สําหรับสาขาวิชาอื่น ๆ ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
การนําเครื่องคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานสวนงานขององคกรธุรกิจ ระบบ
สินคาคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหาร

CSSC2701

ดีสครีตและโครงสรางทางคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Discrete and Computer Structure
การนับและความสัมพันธเ วียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟดวยเมตริก ซ
ตน ไมแ ละการแยกจํ า พวกข า ยงาน พีช คณิต บู ลีน และวงจรเชิง วิ ธีจั ด หมู ออโตมาตา
ไวยากรณและภาษา ระบบเชิงพีชคณิต โพเชตและแลตทิช

CSSC2702

การวิจัยดําเนินงานทางคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Research Studies in Computer Science
ตัวแบบการวิจัยดําเนินงาน กําหนดการเชิงเสน ปญหาควบคู การวิเคราะหความไว
ปญหาการขนสง ปญหาการจัดงาน การวิเคราะหขายงานดวย เพิรท และ ซีพีเอ็ม ตัวแบบ
สินคาคงคลัง ตัวแบบแถวคอย ทฤษฎีเกม การจําลองแบบปญหา และกําหนดการไดนามิค

CSSC3201

ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management System
วิชาที่เรียนกอน: CSSC 2201 ฐานขอมูลเบื้องตน
ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอ มูล ความสัมพัน ธระหวางขอ มูล รูปแบบของฐาน
ขอมูล การรัก ษาความปลอดภัยขอ มูล การสํารองและการกูคืนฐานขอมูล การออกแบบ
ฐานขอมูล การใชคําสั่งภาษา SQL และการใชเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล

CSSC3202

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง
3(2-2-5)
High-Level Language Programming
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับองคประกอบและลักษณะคําสั่งและการเขียนโปรแกรม
ภาษาระดับสูง

CSSC3301

ไมโครโปรเซสเซอร
3(2-2-5)
Microprocessor
ประวั ติข องไมโครโปรเซสเซอร โครงสร า งหนว ยความจํา ขนาดของคํา ใน
หนวยความจํา แอดเดรสของหนวยความจํา การแปลเนื้อหา ของคํา ในหนวยความจํา
การแปลรหัส ขอ มูลฐานสอง รหัส ตัวอักขระ รหัสคํา สั่ง รีจิส เตอรข องซีพียู การใชงาน
รีจิส เตอรข องซีพียู หนวยกระทํา คณิ ตศาสตร และลอจิค หนวยควบคุม แฟล็ก สถานะ
การเอกซีคิ้ ว คํ า สั่ ง ตารางเวลาของคํ า สั่ ง รอม และ แรม การส ง ขอ มู ล ภายในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร อินพุต/เอา ทพุต การโปรแกรม อิน พุต/เอาทพุต การอินเตอรรัพท
อินพุต/เอาทพุต การตอบสนองการอินเตอรรัพท ระบบ DMA ระบบบัส การสงขอมูลแบบ
อนุกรม พื้นฐานการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การอางแอดเดรสของหนวยความจํา
แบบอิมพลาย แบบไดเรค ระบบสแตค การอางแอดเดรสแบบอินไดเรค การอางแอดเดรส
แบบอินเด็กซ ชุคคําสั่งของซีพียู

CSSC3302

วงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Circuit Description and Microcomputer Maintenance
ระบบบัสโดยใชไมโครโปรเซสเซอร สัญ ญาณนาฬิก า การอิน เตอรเฟสหนวย
ความจํา หนวยปอ นขอ มูล หนวยแสดงผล อุปกรณประกอบ อุปกรณที่ใ ชใ นการซอ ม
หลักการซอมเบื้องตน

CSSC3303

การสรางคอมไพเลอร
3(2-2-5)
Computer Construction
การวิ เ คราะห ภาษาที่ ใ ช ใ นการเขี ย นโปรแกรม การสร า งออบเจ็ ค โค ด ที่ มี
ประสิทธิภาพ การทํางานของคอมไพเลอร และตัวอยางการสรางคอมไพเลอรขนาดเล็ก

CSSC3401

โปรแกรมควบคุมระบบ
3(2-2-5)
System Programming
ฮารดแวรและโปรแกรมควบคุมระบบ ชุดคําสั่งโครงสราง หนวยนําขอมูลเขา-ออก
และอิ น เตอรรั พท การจัด ตํา แหนง ขอ มูล ไมโครโปรแกรมมิ่ง การจัด หน วยความจํ า
โปรเซสเซอรอุปกรณและขอสนเทศ

CSSC3501

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-5)
Application Development for Mobile Devices
การเรียนรูภ าพสถาปตยกรรมฮารดแวร คุณ ลัก ษณะและขอ จํากัดของอุปกรณ
เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการของโปรแกรม
บนอุปกรณเคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต การใชหนวยความจําและ
สวนเก็บบันทึกขอ มูล การติดตอกับผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับ
ระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพื่อทดสอบและแกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึง
ดานความมั่นคง การฝกปฏิบัติ สรางโปรแกรมประยุกตขนาดเล็กเพื่อเรียนรูการใชเครื่องมือ
ภาษาโปรแกรม การจําลองการทํางานและแกไขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร
การติดตอสื่อสาร

CSSC3601

โปรแกรมประยุกตดานสถิติวิจัย
3(2-2-5)
Programming Application for Statistics and Research
การคํานวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย คาสัดสวน และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ การวัดความเชื่อ มั่น และเชื่อ ถือ ไดข อง
แบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพารา
เมตริก การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย

CSSC3602

โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Computer Application for Science and Mathematics
การฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เกี่ยวกับอันดับและ
อนุกรม การจัดหมู การจัดลําดับความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชัน การแกสมการ
เวคเตอร ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับเนื้อหาวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

CSSC3603

คอมพิวเตอรชวยสอน
3(2-2-5)
Computer Assisted Instruction
การนํ า คอมพิ ว เตอร ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นการเรี ย นการสอน การสร า งบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อมาพัฒ นาการเรียนการสอนโดยใชระบบนิพนธบทเรียน และ
กระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร

CSSC3604

คอมพิวเตอรชวยออกแบบ
3(2-2-5)
Computer Aided Design
หลัก การและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิตและ
เทคโนโลยี แผนภู มิ ส ถิ ติ รู ป ลายเส น ภาพการ ตู น และฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบด ว ย
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

CSSC3605

การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Application
แนวคิด หลัก การและการปฎิบัติก ารในการนํา เสนอขอ มู ล ขา วสารโดยใชสื่ อ
ประเภทมัล ติมีเ ดีย ความสัมพัน ธระหวางระบบปฏิบัติการกับมัลติมีเดีย การบันทึก เสียง
การประมวลภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว การนําอุปกรณ หรือเครื่องมืออิเลคทรอนิกสตางๆ
มาประกอบกัน หรือ การแลกเปลี่ ยนขา วสารและการนํ า เสนอข อ มู ล ฐานข อ มู ล ของ
มัลติมีเดียและใหมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑมัลติมีเดีย

CSSC3901

วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Research Methodology in Computer Science
ระเบี ยบวิ ธี ทางสถิติ แ ละวิ จั ย เบื้ อ งตน ที่ จํ า เป น สํา หรั บการวิจั ย ทางวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร การกําหนดปญหาการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร การศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การวางแผนการทดลอง วิธีการเขียนเคาโครง แบบสอบถาม การสุม
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร และการเขียนรายงานการวิจัย
อันเปนประโยชนตอวิทยาการคอมพิวเตอร

CSSC4302

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
3(2-2-5)
Computer architecture and Assembly Language
วิชาที่เรียนกอน : CSSC1301 ดิจิตอลคอมพิวเตอรเบื้องตน
CSSC1401 ระบบปฏิบัติการ 1
สถาปตยกรรม และสวนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร ระบบบัส การโปรแกรม
ภาษาเครื่องโดยภาษาแอสเซมบลี การกําหนดตัวแปร รูปแบบประโยคคําสั่ง คํา สั่งกําหนด
ขอมูล คําสั่งคํานวณ คําสั่งทําซ้ํา คําสั่งเงื่อนไข คําสั่งแมคโคร หนาที่และการใชรีจิสเตอร
แบบตาง ๆ ตัวอยางและการฝกเขียนโปรแกรม

CSSC4501

ปญญาประดิษฐ
3(2-2-5)
Artificial Intelligence
ความหมายของปญ ญาประดิษฐ แผนการแกปญหา การคนหาแบบ สเตจกราฟ
การกํ า หนดขั้ น ป ญ หา จุ ด ประสงค ย อ ยและโครงการย อ ย การนํ า เสนอ องค ค วามรู
โปรแกรมการเล น เกมโดยใช ฮิ ว ริ ส ติ ค รู ป แบบการจํ า ได แ ละการเรี ย นรู หุ น ยนต
ตรรกการคํ า นวณ วิ ธี แ ก ป ญ หาในป ญ ญาประดิ ษ ฐ การรั บ รู ภ าพ การแทนความรู
และระบบ ผูเชี่ยวชาญ

CSSC4502

การจําลองและโมเดล
3(2-2-5)
Simulation and Model
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจําลอง การศึกษาตัวอยางโปรแกรมการจําลองปญหา
เทคนิคการวิเคราะหพื้นฐาน การเลือกภาษาการทดลองปฏิบัติ การจําลองปญหา เทคนิคการ
จํา ลอง ระบบขอ มูล นําเขา กระบวนการตรวจสอบและความเที่ยงตรงของแบบจํา ลอง
ความตอเนื่องของเหตุการณ และกระบวนการทํางานของระบบยอย

CSSC4503

โครงขายประสาทเทียม
3(2-2-5)
Artificial Neural Network
โครงขายประสาทเทียม แบบโครงขายประสาททางชีววิทยา และทางไฟฟาแบบ
โครงขายประสาทเทียมทางคณิตศาสตร การฝกเน็ตเวิรก โครงสรางของโครงขายประสาท
เทียม โครงขายประสาทเทียมสองชั้น โครงขายประสาทเทียมหลายชั้น การประยุกตใ ช
โครงขายประสาทเทียม

CSSC4504

การใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการทรัพยากร
3(2-2-5)
Computer Application for Resource Management
ระบบคอมพิวเตอร การรวบรวมขอมูลทรัพยากรธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร
การใชโ ปรแกรมจัด การระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร Arc View/Arc Gis ในการ
ประมวลผลขอมูล เพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมดิน น้ํา ปาไม สาธารณูปโภค ชุมชน การ
วางแผนการพัฒนาและปองกันภัยธรรมชาติ

CSSC4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Computer Science
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอ มกอ นฝก ประสบการณวิชาชีพในการพัฒ นา
ความรู เจตคติ และทักษะดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยฝกปฏิบัติใ นสถานการณหรือ
รูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ

CSSC4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร
5(450)
Occupational Practicum in Computer Science
วิชาที่เรียนกอน : CSSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร
การฝ ก ประสบการณวิ ชาชีพ ในหน วยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิ จ หรื อ เอกชนที่
เกี่ยวของกับงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร

CSSC4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
2(90)
Co-operative Education Preparation in Computer Science
การจั ดกิจ กรรมเตรียมความพรอ มกอ นปฏิ บัติง านสหกิจศึ ก ษาดา นวิทยาการ
คอมพิวเตอร

CSSC4804

สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
6(540)
Co-operative Education in Computer Science
วิชาที่เรียนกอน : CSSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่
เกี่ยวของกับดานวิทยาการคอมพิวเตอร อยางเปนระบบ เสมือ นเปน พนักงานของสถาน
ประกอบการ โดยมีการประเมินผลจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงาน พี่เลี้ยงใน
สถานประกอบการ

CSSC4901

การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
1(0-2-1)
Seminar in Computer Science
การค น คว า รวบรวมข อ มู ล เอกสารและงานวิ จั ย การอภิ ป รายป ญ หา
การเขี ย นโครงการและรายงานการสั ม มนา การนํ า เสนอผลงานและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณดานวิทยาการคอมพิวเตอร

CSSC4902

การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร
3(0-6-3)
Research Studies in Computer Science
วิชาที่เรียนกอน: CSSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาการคอมพิวเตอร
การคนควาและวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย

CSSC4903

ปญหาพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
Special Problems in Computer Science
ปญ หาหรือ ความกา วหน า เกี่ ย วกั บ วิท ยาการคอมพิ วเตอร ใ นงานเฉพาะเรื่ อ ง
ดานขอสนเทศและขอมูล ซอฟตแวร ทฤษฎีและการคํานวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกตใช
งาน ฮารดแวร และระบบเครื่อง หรือหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาการคอมพิวเตอร

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
CULS1101

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
3(2-2-5)
Introduction to Thai Culture
ความหมายและความสําคัญของคําวา “วัฒนธรรมไทย” รูปแบบตาง ๆของวัฒนธรรม
ไทย รากฐาน การสืบสาน และพลวัตของสังคมไทยจากอดีตสูปจจุบัน มีการฝกปฏิบัติตน
ตามแบบวัฒนธรรมไทย

CULS1102

เอกลักษณและภูมิปญญาไทย
3(3-0-6)
Identity and Thai Wisdom
ความหมายและสาระสําคัญเกี่ยวกับวัฒ นธรรม การสืบสานและเปลี่ยนแปลง โดย
เชื่อมโยงความรูจากรากฐานของสังคมไทยในปจ จุบัน ศึก ษาเอกลักษณค วามเปนไทย ที่
ปรากฏเดนชัด ภูมิปญญาไทย ปราชญทองถิ่น และนวัตกรรมสมัยใหม

CULS1103

วัฒนธรรมอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Culture
ประวัติและพัฒนาการทางสังคมและวัฒ นธรรมของกลุมประเทศอาเซียน วิเคราะห
เปรียบเทียบทั้งมิติทางสังคมและวัฒนธรรม

CULS1301

กรุงเทพมหานครศึกษา
3(3-0-6)
Bangkok Studies
ความเปนมาทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของผูคน การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมรวมสมัย แหลงทองเที่ยวและยานเกาที่สําคัญของกรุงเทพมหานครตลอดจนมีการศึกษา
สัญจรในพื้นที่จริง

CULS1601

ปรัชญาวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Philosophy of Culture
สาระและความหมายของวัฒ นธรรมในเชิงปรัชญา กระบวนการที่มนุษยสรางสรรค
วัฒนธรรมขึ้นมา ระบบความสัมพันธในสังคม การรับและสืบทอดวัฒนธรรม ทฤษฎีตาง ๆ
ของนักปรัชญาคนสําคัญ

CULS2101

การพัฒนาสังคมไทยในมิติพหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Thai Society Development in Multi-Cultural Dimension
ความหมาย ความสําคัญ ทฤษฎี แนวคิดคานิยมเชิงวัฒนธรรม เกี่ยวกับการอยูรวมกัน
ของมนุษย ตลอดจนศึกษาความหลากหลายและคุณคาทางวัฒนธรรม

CULS2401

การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Cultural Activity Management
หลั ก การ แนวคิ ด วั ต ถุ ป ระสงค วิ ธี ก าร เพื่ อ ใช ใ นการออกแบบกิ จ กรรมทาง
วัฒ นธรรมต าง ๆ เก็บขอ มูลและการจัด ระบบข อมูลทางวัฒ นธรรมประเภทต าง ๆ ดว ย
สื่อสารสนเทศ และเผยแพรงานวัฒนธรรม ทดลองจัดกิจกรรม

CULS2501

การจัดการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Museum Management and Cultural Resource
หลักการ แนวคิดและวัตถุประสงค และความสําคัญของการบริหารงานพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูทางวัฒ นธรรมที่มีตอสังคม ทฤษฎีก ารบริหารและการจัด การงานพิพิธภัณ ฑ
รูปแบบการจัดและการเสนอผลงานเพื่อใหบริการตอชุมชน ปญหาและแนวทางแกไขปญหาที่
เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ

CULS2502

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Industry
แนวคิด ความหมาย ความสําคัญของอุตสาหกรรมวัฒนธรรม บทบาทของผูมีสวนรวม
เปรียบเทียบนโยบายและการจัดการทางวัฒนธรรมระหวางประเทศในเอเซีย

CULS2503

ชุมชนกับการจัดการวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Community and Cultural Management
ความหมาย ประเภท ลักษณะและความสําคัญ ทรัพยากรและทุนทางวัฒนธรรม รูปแบบ
บริหารจัดการวัฒนธรรมโดยชุมชนมีสวนรวม

CULS2601

วัฒนธรรมและสถาบันทางศาสนา
3(3-0-6)
Culture and Religious Institution
ระบบศาสนา ความเชื่อ อํานาจเหนือธรรมชาติ และไสยศาสตรของสังคมดั้งเดิม หนาที่
ของไสยศาสตร และคติชาวบานในสังคมปจจุบัน ศึกษาวิเคราะหสถาบัน การรวมกลุมและ
สมาคมทางศาสนาตาง ๆ กิจกรรมทางโครงสรางของสถาบัน

CULS2602

การจัดการวัฒนธรรมเชิงพุทธ
3(3-0-6)
Buddhist Culture Management
ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการ หลักการและวิธีการของพระพุทธเจา
พุทธจริยา หลักพุทธธรรมเพื่อการบริหารงาน วิธีการจัดการงานวัฒนธรรมตามแนวพุทธวิถี
กลวิธีการบริหารของพระพุทธเจา

CULS3101

ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Cultural Landscape
วัฒนธรรม ประเภทความเชื่อ ประเพณี จารีต ศาสนา พิธีก รรม ความหมาย ลักษณะ
ความสัมพันธระหวางภูมิทัศนและวัฒนธรรม ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม การออกแบบ
สรางสรรค การเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศนวัฒนธรรม

CULS3102

วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3(3-0-6)
Culture and Socio-Economic Development
ความหมาย ความเปนมาและความสําคัญของวัฒนธรรมและการพัฒนาในมิติภูมิปญญา
ศึกษาปราชญชุมชน การพัฒนาในมิติก ารทองเที่ยว เพลงไทย ประเพณีและศาสนา การ
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

CULS3103

วัฒนธรรมรวมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary Culture
รู ป แบบของวั ฒ นธรรมเดิ ม และวั ฒ นธรรมใหม ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การดํ า เนิ น
ชีวิ ต ในสั งคมปจ จุ บัน ศึก ษาถึ ง เหตุ ปจ จั ยและกระบวนการเปลี่ย นแปลงทางวั ฒ นธรรม
เพื่อใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมในมิติ
ทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

CULS 3104

วัฒนธรรมและอาหารไทย
3(2-2-5)
Culture and Thai Foods
พัฒนาการ คุณคา วิธีการประกอบอาหาร การตกแตง การจัดเลี้ยงอาหาร คานิยมและ
วัฒนธรรมในเรื่องอาหารและขนมพื้นบานของคนไทยในแตละทองถิ่น

CULS3105

การเขียนสารคดีทางวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Cultural Feature Writing
ความหมายของสารคดี ความแตกตางระหวางสารคดีทางวัฒนธรรมและงานเขียน
ประเภทอื่น การแบงประเภทสารคดี องคประกอบ รูปแบบ การใชภาษาตลอดจนวิธีการเขียน
สารคดีใหนาอาน ฝกเขียนสารคดีประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานทางวัฒนธรรม

CULS3106

ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Tradition, Culture for Development
ความหมาย แนวคิดทฤษฎี ประเพณี วัฒนธรรม และการวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
ชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ในมิติทางวัฒนธรรม

CULS3107

วัฒนธรรมและศิลปะการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Culture and Arts of living
ความหมาย ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมและศิลปะ ทักษะวิธีการคิดเชิงบวก
และแกไขปญหาอยางสรางสรรค การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข บทบาทและหนาที่
ทางสังคมของมนุษย การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม กระบวนการทํางานรวมกัน
เปนกลุม

CULS3201

คติชนวิทยาทางวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Folklore as Related to Culture
ประวัติความเปนมา ประเภท คุณคา ทฤษฎี และวิธีการศึกษาคติชนวิทยา เพื่อความเขาใจ
ในวัฒนธรรมแตละทองถิ่น

CULS3501

การบริหารองคกรในมิติวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Organization Administration in Cultural Dimension
ความหมาย หลักการ แนวทางปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารองคกร ตามแนวทางการ
บริหารจัดการองคกรของรัฐและเอกชนในมิติทางวัฒนธรรม แนวคิดและวิถีปฏิบัติในการ
บริหารองคกรของปราชญชาวบานและผูเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรม

CULS3502

การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว
3(2-2-5)
Cultural Resoure Management for Tourism
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางวัฒนธรรมสําหรับการทองเที่ยว และเสนอแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน

CULS3601

ศาสนาเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Religions
ประวัติ พัฒนาการ และหลักคําสอนของศาสนาสําคัญของโลก โดยเลือกศึกษาศาสนา
ที่คนเลือกนับถือมากในประเทศไทย เพื่อใหเกิดความเขาใจและนําไปสูการแกไขปญหาทาง
ศาสนาไดในที่สุด

CULS3602

จริยศาสตรและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Ethics and Culture
ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ คุณคา เปาหมาย และเกณฑการตัดสินทางจริยธรรม
ตามทฤษฎีทางจริยศาสตร และความสัมพันธระหวางจริยศาสตรและวัฒนธรรม การสืบคน
เชิงคุณคาทางวัฒนธรรม

CULS3701

การสรางสรรคสารสนเทศทางวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Creative Information for Culture
ขอมูล ลัก ษณะของขอมูล การดูแลรักษาขอมูล เพื่อประยุก ตกับการจัด การขอมูล
เบื้องตน ความรูเกี่ยวกับฐานขอมูลตางๆทฤษฎีเบื้องตน การเลือกและการประเมินผลขอมูล

CULS3901

วิธีวิจัยวิทยาทางวัฒนธรรมศึกษา
3(3-0-6)
Research Methodology in Culture Studies
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสําคัญ จรรยาบรรณนักวิจัย ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย
ทางวัฒนธรรม

CULS4101

วัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Culture and Sustainable Development
ความเปนมาของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิด ความหมาย หลักการ ปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

CULS4102

อารยธรรมลุมแมน้ํา
3(3-0-6)
Civilization in River Banks
ค ว า ม หม า ย ป ร ะ เภ ท ลั ก ษ ณ ะ แ ละ แ น ว คิ ด ท า ง อ า ร ย ธร ร ม เกี่ ย ว กั บ น้ํ า
ประวั ติ แ ละ พั ฒ นาการทางสั ง คมของแม น้ํ า และวิ ถี ชุ ม ชนลุ ม แม น้ํ า ศึ ก ษา ประเพณี
พิธีกรรม ความเชื่อ และแนวทางการบริหารจัดการน้ํา เพื่อการดํารงชีพอยางสมดุล

CULS4401

วัฒนธรรมการบําบัดรักษาแผนไทย
3(2-2-5)
Healing and Therapy in Thai Culture
ภู มิ ป ญ ญาการใช ส มุ น ไพรไทยในการบํ า บั ด และดู แ ลสุ ข ภาพแบบแพทย แ ผน
ไทย การนวดแผนไทย การประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการทองเทีย่ ว

CULS4601 พุทธศาสนาในสังคมไทย
3(3-0-6)
Buddhism in Thai Society
พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย บทบาทของสถาบันพุทธ ศาสนาที่มีตอ
วิถีชีวิตของคนไทย
CULS4602

อรรถปริวรรตในวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Hermeneutics in Thai Culture
ความหมาย ความสําคัญ ประวัติของอรรถปริวรรต การตีความเพื่อใชในวัฒนธรรมไทย
ปญหาของการตีความ การนําอรรถปริวรรตมาประยุกตเพื่อใหเกิดความเขาใจในทางวัฒนธรรม

CULS4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรมศึกษา
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Cultural Studies
การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา โดยจัดใหมีกิจกรรมกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ ในหนวยงานของรัฐ เอกชน และทองถิ่น เพื่อการรับรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสูง ภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะและวัฒนธรรม
CULS 4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรมศึกษา
5(450)
Occupational Practicum in Cultural Studies
การประยุก ตทฤษฎีและความรูทางวัฒ นธรรมสูภาคปฏิบัติจ รรยาบรรณวิชาชีพทาง
วัฒนธรรมในองคกรหรือหนวยงานของรัฐ เอกชน และทองถิ่น เพื่อใหไดรับความรู ทักษะ เจต
คติและประสบการณในอาชีพ และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุป เสนอในรูปแบบของ
การสัมมนา

CULS4901

สัมมนาทางวัฒนธรรม
1(0-2-1)
Seminar in Culture
วิธีการจัดสัมมนา สัมมนาปญหา กรณีศึกษา โดยกําหนดใหนักศึกษาจัดสัมมนาในหัวขอ
ตางๆที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการประยุกตใชในการพัฒนาสังคม

CULS4902

การวิจัยทางวัฒนธรรมศึกา
3(0-6-3)
Research Studies in Cultural Studies
วิชาที่ตองเรียนมากอน : CULS3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรม
การเขี ย นเค า โครงการวิ จั ย วิ ธี ก ารดํ า เนิน การวิ จั ย การวิ เ คราะห ข อ มู ล การเขี ย น
ผลการวิจัย สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการวิจัย ทําวิจัยทางวัฒนธรรม

รหัสวิชาและ คําอธิบายรายวิชา
CVTC1101

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร
ระบบการฉายภาพออโธกราฟฟกส
การเขียนภาพ
ออโธกราฟฟกส เขียนแบบภาพพิกทอเรียล การบอกขนาด การเขียนภาคตัด การ
สเกตภาพ

CVTC1102

พื้นฐานงานกอสราง
1(0-3-0)
Basic Construction Practices
งานไมแนะนําเกี่ยวกับงานไม ปฏิบัติงาน การใชเครื่องมืองานไม เครื่องจักรกล
งานไม และความปลอดภัย การติดตั้งและประกอบแบบหลอ งานปูน : แนะนําและ
ปฏิบัติงานกออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้องเซรามิค และการทําหินขัด งานทอและสุขภัณฑ :
แนะนําระบบการเดินทอ ชนิดของทอและอุปกรณขอตอ ประตูน้ําและกอกน้ํา ระบบ
ระบายน้ํา สุขาภิบาล และอุปกรณการเดินทอภายใน-ภายนอกอาคาร

CVTC1301

สถิตยศาสตร
3(3-0-6)
Statics
ระบบแรงในระนาบและใน 3 มิติ บนอนุภาคและบนวัตถุแข็ง การสมดุลของวัตถุ
แข็งแรงกระจาย การวิเคราะหแรงเบื้องตนในโครงขอหมุนและโครงขอแข็งแรงในคาน
และสายเคบิล แรงเสียดทาน วิธีงานเสมือน

CVTC2201

การสํารวจ
3(2-3-4)
Surveying
การสํารวจและการทําแผนที่ ความผิดพลาดและการปรับแกเนื่องจากงานสํารวจ
การวัดระยะทาง การระดับ การทําระดับตรีโกณ การวัดมุม และทิศทาง หลักการ
เบื้องตน และการประยุกตใชกลองธีโอโคไลท การทําวงรอบและปรับแก
โครงขาย
สามเหลี่ยม การหาเสนชั้นความสูง การวัดระยะโดยวิธีสเตเดีย การทําแผนที่ภูมิประเทศ
การทําระดับแบบละเอียด การวัดอาซิมุธอยางละเอียด

CVTC2202

การสํารวจเสนทาง
3(2-3-4)
Route Survey
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC2201 งานสํารวจ
การสํารวจแนวทาง การทําแผนที่ภูมิประเทศ การวางระดับแนวทาง การทํา
ระดับตามแนวขวางและแนวยาว การหาพื้นที่และปริมาตรของงานดิน โคงวงกลม โคง
ผสม โคงกลับทิศ โคงหลังหัก การแกไขแนวทาง โคงดิ่ง โคงกันหอย โคงเกือกมา การ
ทําระดับกอสราง

CVTC2301

กลศาสตรวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanics of Materials
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC1301 สถิตยศาสตร
แรงดึง แรงอัด และแรงเฉือน การวิเคราะหความเคน และความเครียด แรงบิด
แรงเฉือน และโมเมนตดัด ความเคนในคาน การโกงตัวของคาน ทฤษฎีของเสา

CVTC2302

ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
Theory of Structures
วิชาทีต่ องเรียนกอน : CVTC2301 กลศาสตรวัสดุ
บทนําสําหรับการวิเคราะหโครงสราง สมดุลของแรงเฉือนและโมเมนตในคาน
และโครงขอแข็ง การวิเคราะหโครงขอหมุน การวิเคราะหระยะแอนของคาน และโครง
ขอแข็งโดยวิธีงานเสมือนและพลังงานของความเครียด
โครงสรางรับน้ําหนักบรรทุก
เคลื่อนที่ เสนบทบาท การวิเคราะหโครงสรางอินดิเทอมิเนท โดยวิธีการเสียรูปแบบ
เดียวกัน

CVTC2303

วัสดุซีเมนตและคอนกรีต
3(2-3-4)
Cement and Concrete Materials
ประวัติของปูนซีเมนต ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต มวลรวม สารผสมเพิ่ม
และสารเคมีผสมเพิ่ม การออกแบบสวนผสมของคอนกรีตและการควบคุม การทดสอบ
คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว การทดสอบวัสดุที่ใชเปนสวนผสมของคอนกรีต
คุณสมบัติของคอนกรีต การคืบและการหดตัว ขอแนะนําในเรื่องความทนทานของ
คอนกรีตวัสดุปอซโซลาน ความรูเบื้องตนของคอนกรีตกําลังสูง

CVTC2304

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
1(0-3-0)
Materials Testing Laboratory
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC2301 กลศาสตรวัสดุ / เรียนพรอมกัน
การทดสอบของวัสดุที่ใชโดยทั่วไป ในงานวิศวกรรม ไดแก เหล็ก ไม
คอนกรีต ซีเมนต อิฐเหล็กหลอ และพลาสติก เปนตน ไดแก การทดสอบแรงดึงและ
การดัดเย็นของเหล็ก การทดสอบแรงบิดของเหล็ก การทดสอบแรงอัดของคอนกรีตแบบ
ทําลาย และไมทําลาย การทดสอบแรงดัด และแรงเฉือนของไม เปนตน

CVTC2501

ชลศาสตร
3(3-0-6)
Hydraulics
วิชาที่ตองเรียนกอน: CVTC1301 สถิตยศาสตร, MATH1602 คณิตศาสตร
วิศวกรรม 2
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล พลศาสตรของการไหล
สมการพลังงานสําหรับการไหลคงที่ โมเมนตัม และแรงพลวัตในการไหลของของไหล
ทฤษฎีความคลายและการวิเคราะหมิติ การไหลของของไหลในทอ การไหลในทางน้ํา
เปด การวัดการไหลของของไหล การไหลไมคงที่

CVTC2502

ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-0)
Hydraulics Laboratory
วิชาที่ตองเรียนกอน: CVTC2503 / CVTC2503 ชลศาสตร / เรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชลศาสตร

CVTC3301

การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
Structural Analysis
วิชาที่ตองเรียนกอน: CVTC2302 ทฤษฎีโครงสราง
หลักการทั่วไปของโครงสรางอินดิเทอมิเนทในสภาวะสถิต :
ดีกรีของอินดิ
เทอมิเมททางสถิต และดีกรีอิสระแนวความคิดของแรง และวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การ
วิเคราะหโครงสรางอินดิเทอมิเนท
ดวยวิธีคอนซีสแตนดีฟอรมเมชั่นทรีเมนตอิเควชั่น
ทฤษฎีคาสติเกลียโน วิธีการโกงตัว-มุมหมุน วิธีการกระจายโมเมนตและคอลัมนอะนาโลยี
เสนอินฟลูเอนซวิธีวิเคราะหโครงสรางดวยเมทริกซเบื้องตน

CVTC3302

การออกแบบโครงสรางเหล็กและไม
3(3-0-6)
Steel and Timber Design
วิชาวิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC2302 ทฤษฎีโครงสราง
คุณสมบัติเชิงกลของไมและเหล็ก ออกแบบโครงสรางไมและเหล็กภายใตแรง
ตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือน และแรงกระทํารวมกัน ออกแบบจุดยึดตอโครงสรางไม
และเหล็ก โครงสรางวัสดุผสม โครงสรางประกอบ คานประกอบ การออกแบบโดยวิธี
ตัวคูณความตานทานและน้ําหนักบรรทุกเบื้องตน ฝกออกแบบอาคารไมและเหล็ก

CVTC3303

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(3-0-6)
Reinforced Concrete Design
วิชาที่ตองเรียนกอน: CVTC2305 ทฤษฎีโครงสราง , CVTC2306 วัสดุซีเมนตและ
คอนกรีต
แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีกําลัง คุณสมบัติของคอนกรีต และเหล็กเสริม
ขอกําหนดในการออกแบบ พฤติกรรมประลัยของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต
การดัด และน้ําหนักบรรทุกตามแนวแกน แรงเฉือนและแรงบิด การทําใหเกิดแรงและการ
ตอเหล็กเสริม การออกแบบพื้น คาน เสา กําแพงกันดิน และฐานราก โครงสรางการ
ออกแบบอาคารคอนกรีต

CVTC3401

ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
Soil Mechanics
การกําเนิดดิน ดัชนีและการจําแนกประเภทของดิน การบดอัดดิน การไหลซึมของ
น้ําในดิน และปญหาที่เกิดขึ้น หลักการเกี่ยวกับความเคนประสิทธิผล ความเคนในดิน การ
กระจายความเคนของแรงกระทํา ความแข็งแรงของดิน ทางเดินของความเคน ทฤษฎีของ
แรงดันดิน ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ําทิศทางเดียว เสถียรภาพของเชิงลาด

CVTC3402

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-0)
Soil Mechanics Laboratory
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC3401 ปฐพีกลศาสตร / เรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาปฐพีกลศาสตร การเจาะสํารวจดิน
การ
ทดสอบคุณสมบัติดัชนีของดิน ความถวงจําเพาะและการวิเคราะหหาขนาดของเม็ดดิน
การทดสอบหากําลังรับแรงเฉือนของดิน คือ กําลังแรงอัดทิศทางเดียว กําลังรับแรงเฉือน
โดยตรง กําลังรับแรงอัดสามทิศทาง แบบไมมีการทรุดตัวรีดน้ําและไมระบายน้ํา การ
จําแนกประเภทของดิน การทดสอบความแนนของดินในสนาม การบดอัดดิน การหา
คาคาลิฟอรเนียแบริ่งโซของดิน การทรุดตัวรีดน้ําของดิน

CVTC3403

วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
Foundation Engineering
วิชาที่ตองเรียนกอน: CVTC3402 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ,
CVTC3307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก / เรียนพรอมกัน
การสํารวจใตผิวดิน กําลังแบกทานของฐานรากชนิดฐานรากแผและแบบตื้นการ
ออกแบบฐานรากแผ เข็ม กลุมเข็มฐานรากปลอง การวิเคราะหการทรุดตัวของดิน แรง
กระทําของดินและกําแพงกันดิน ความรูเบื้องตนเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดิน

CVTC3601

วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของทางหลวง องคกรที่เกี่ยวของกับงานทาง
หลวง หลักการของการวางแผนทางหลวง การศึกษาดานการจราจร การออกแบบถนน
ทางดานเรขาคณิต และการควบคุมการใชงานทางหลวง การศึกษาความเหมาะสมของ
การลงทุนดานการเงิน และเศรษฐกิจ รูปตัดโดยทั่วไปของถนนและดินกันทาง การ
ออกแบบถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต การกอสรางถนนและการซอมบํารุงถนน

CVTC3602

ปฏิบัติการวัสดุการทาง
Highway Materials Laboratory
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC3601 วิศวกรรมการทาง / เรียนพรอมกัน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาวิศวกรรมการทาง

1(0-3-0)

CVTC3701

การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Management
หลักพื้นฐานในการบริหาร การเพิ่มผลิตภาพ มนุษยสัมพันธ ความปลอดภัย
งานวิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการเงิน
การตลาด การบริหารโครงการ

CVTC4301

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน
3(3-0-6)
Working Stress Design for Concrete Structures
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC2302 ทฤษฎีโครงสราง , CVTC2303 วัสดุซีเมนตและ
คอนกรีต
คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมขององคอาคารภายใตแรงดัด
แรงเฉือน แรงบิด แรงตามแนวแกน และแรงผลรวมของแรงตางๆ การออกแบบคาน
พื้น เสา ฐานราก และกําแพงกันดิน โครงงานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
วิธีหนวยแรงใชงาน

CVTC4302

การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
Building Design
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC3301 การวิเคราะหโครงสราง
CVTC3303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
แนวคิดในการคํานวณออกแบบ ระบบการวิเคราะหโครงสรางโดยรวม ระบบ
ทางแนวนอน และระบบทางดิ่ง อาคารสูง ระบบโครงขอแข็ง กําแพงรับแรงเฉือน
โครงสรางรูปกลอง ระบบฐานราก โครงสรางพิเศษ ความสัมพันธระหวางการคํานวณ
ออกแบบ และการกอสราง

CVTC4303

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
Prestressed Concrete Design
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC3301 การวิเคราะหโครงสราง / เรียนพรอมกับ
CVTC3303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลักการพื้นฐานของคอนกรีตอัดแรง วัสดุที่ใชในคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห
กําลังดัด การออกแบบองคอาคารรับแรงดัด แรงเฉือน และแรงบิด การสูญเสียแรงอัด
คานหนาตัดเชิงประกอบ คานตอเนื่อง โครงขอแข็ง และการแอนตัวการออกแบบแผน
พื้นไรคานแบบอัดแรงทีหลัง การกอสรางองคอาคารแบบหลอกอน

CVTC4304

การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
Bridge Design
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC3303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การวิเคราะหน้ําหนักบรรทุก พื้นสะพาน การเลือกชวงสะพาน การเลือกชนิด
ของตัวสะพาน ปรัชญาของการออกแบบที่สัมพันธกับ โครงสรางแบบตางๆ โครงขอ
หมุน โครงสรางทางโคง คานเหล็กขนาดใหญ คานใหญขนาน และสะพานขึง เปนตน

CVTC4501

วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
วิชาที่ตองเรียนกอน: CVTC2501 ชลศาสตร
วิศวกรรมการประปา : แหลงน้ําผิวดินและใตน้ํา คุณภาพน้ํา มาตรฐานน้ําดื่ม
กรรมวิธีการผลิตน้ําประปา ซึ่งครอบคลุมถึง ตะแกรง การสราง และรวมตะกอน การ
ตกตะกอน การกรอง การฆาเชื้อโรค การทําน้ําออน การกําจัดเหล็กและกลิ่น การ
ออกแบบระบบประปาและระบบทอจายน้ํา วิศวกรรมสุขาภิบาล : ลักษณะและผลกระทบ
ของสารมลพิษในน้ําเสีย หลักการบําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการใชอากาศและไมใชอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนแบบติดในที่ การระบายน้ําฝนและรวบรวมน้ําเสีย การ
กําจัดขยะจากชุมชน การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุมมลพิษเสียง

CVTC4502

วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Environmental Engineering
หลักการเบื้องตนในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมชุมชน โรคติดตอ
การเกิดโรค การควบคุมพานะนําโรค การกําจัดสิ่งขับถาย การเก็บและกําจัดขยะ การ
สุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลโรงงาน มลภาวะอากาศ น้ําและเสียง แหลงน้ําประปา และ
การปรับปรุงคุณลักษณะน้ํา การรวบรวมและการบําบัดน้ําเสีย

CVTC4601

วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
Traffic Engineering
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC3601 วิศวกรรมการทาง / เรียนพรอมกัน
ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของการจราจร อุปกรณสําหรับการควบคุมการจราจร ปาย
จราจร เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ทางแยกและทางแยกตางระดับ การ
วิเคราะห ความจุ และระดับการใหบริการ การออกแบบสัญญาณไฟจราจร และจัดรอบ
สัญญาณไฟ การสํารวจและวิเคราะหการจราจร การวางแผนและการจัดการจราจร ความ
ปลอดภัยทางดานจราจร

CVTC4602

วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC3601 วิศวกรรมการทาง / เรียนพรอมกัน
การขนสงทางรถยนต ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ํา และทางทอ การวางแผน
เพื่อประสานระบบการขนสงประเภทตางๆ การออกแบบขั้นพื้นฐานของระบบขนสง

CVTC4603

การออกแบบผิวจราจร
3(3-0-6)
Pavement Design
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC3401 ปฐพีกลศาสตร
หลักการทั่วไปของถนนและสนามบิน ผิวจราจรแบบตางๆ และน้ําหนักบรรทุก
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบทดสอบ วิธีออกแบบผิวจราจรแบบยืดหยุนและแบบแข็ง ทั้ง
ของถนนและของสนามบิน วิธีการกอสรางและบํารุงรักษา

CVTC4701

การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง
3(3-0-6)
Construction Estimating and Specifications
สัญญาและรายการกอสราง การเตรียมเอกสารในการประมูลเสนอราคา หลักการ
ประมาณราคา การจัดเตรียมเครื่องมือในงานกอสรางและวัสดุ ผลกําไร การเสนอราคา
และการประมูล การศึกษาเฉพาะกรณีของการประมาณราคาการกอสราง

CVTC4702

เศรษฐศาสตรวิศวกรรมสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
Engineering Economics for Civil Engineers
วิธีวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม วิธีคิดเงินตนเทียบเทาที่ปจจุบัน อัตรา
ผลตอบแทน กระแสเงินสดทีม่ ีลักษณะกระจายสม่ําเสมอ อัตราผลประโยชนตอเงินลงทุน
คาเสื่อมราคา ระยะเวลาใชงานที่เหมาะสมของทรัพยสิน เศรษฐศาสตรในงานกอสราง
ตนทุน การเปนเจาของและการใชเครื่องจักร การศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการ
วิศวกรรม

CVTC4703

การบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
Construction Management
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC4701 การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง
องคการและโครงสรางของอุตสาหกรรมการกอสราง การจัดผังบริเวณและการ
กําหนดตําแหนงของสิ่งปลูกสรางชั่วคราว การจัดองคการเพื่อบริหารงานกอสราง การ
กําหนดเวลาและการรายงานความกาวหนาของงานกอสราง ขอกําหนดของแผนงานแบบ
ตางๆ แผนงานแบบวิถีวิกฤติ แผนงานแบบเสนดุลยภาพ เปนตน ศึกษาวิธีการเรงงาน
และการขยายเวลาของโครงการ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานกอสราง ความปลอดภัย
ในการทํางาน การบริหารบุคลากร เทคโนโลยีในการกอสราง และการจัดระบบประกัน
คุณภาพ

CVTC4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีโยธา
2(90)
Preparational for Occupation Practicum in Civil Technology
การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบประการณวิชาชีพในการพัฒนา
ความรู เจตคติ และทักษะดานเทคโนโลยีโยธา โดยปฏิบัติในสถานการณ หรือรูปแบบ
ตางๆที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ

CVTC4802

การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีโยธา
5(450)
Occupational Practicum in Civil Technology
วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยี
โยธา
การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่
เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีโยธา

CVTC4803

การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีโยธา
2(90)
Preparation for Cooperative Education in Civil Technology
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การ
พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ
ประกันสังคมกิจกรรม 5ส
ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัย
ในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน
ทักษะการวางแผน
ทักษะการวิเคราะห
ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและ
การตัดสินใจ ความรูทั่วไปเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล

CVTC4804

สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีโยธา
6(540)
Cooperative Education in Civil Technology
วิชาบังคับกอน: CVTC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีโยธา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิศวกรรมโยธา เสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ของสถานประกอบการ ในตําแหนงผูชวยวิศวกรมีภาระงานตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสม
กับความรูความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 540 ชั่วโมง ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบงานที่
ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน การติดตาม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา
ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
กอนสําเร็จการศึกษา

CVTC 4901

สัมมนาทางเทคโนโลยีโยธา
1(0-2-1)
Seminar in Civil Technology
การคนควารวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียน
โครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณดานเทคโนโลยีโยธา

CVTC4902

การวิจัยทางเทคโนโลยีโยธา
3(0-6-3)
Research Studies in Civil Technology
การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีโยธา การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตความควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา
DRAM1101

ศิลปะปองกันตัว
3(2-2-5)
Thai Self Defense Arts
ประวัติความเปนมาและปฏิบัติการฝกหัดเบื้องตน ของการใชอาวุธไทย
การไหวครู การถวายบังคม ขึ้นพรหม รําอาวุธตางๆ ในการตอสู ดาบเดี่ยวดาบ
สองมือ ดาบเขน ดาบดั้ง ดาบโล พลองตอพลอง พลองกับไมสั้น กระบี่ ทวน มวย
เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม

DRAM1201

นาฏศิลปขั้นพื้นฐาน 1
3(2-2-5)
Basic Skill for Thai classical Dancing 1
นาฏยศั พ ท ที่ ใ ช ใ นการฟ อ นรํ า ฝ ก การเคลื่ อ นไหวร า งกายตามลี ล า
นาฏศิลปไทย ไดแก ทานั่ง ทาคลาน ทายืน ทาเดิน ฯลฯ ฝกกระบวนรํามาตรฐาน
ระดับตน เพลงชา เพลงเร็ว ทดลองนํากระบวนการรําไปใชในการฟอนรํา ไดแก
รําวงมาตรฐาน เปนตน

DRAM1202

นาฏศิลปขั้นพื้นฐาน 2
3(2-2-5)
Basic Skill for Thai classical Dancing 2
วิชาบังคับกอน : DRAM 1201 นาฏศิลปขั้นพื้นฐาน 1
นาฏยศัพท ฝกการรายรําแมทา จากการรําแมบทเล็ก แมบทใหญ 18
คํา ทารําแมบทเล็กกับแมบทใหญในเชิงเปรียบเทียบ ความหมายของแมทาเพื่อ
นําไปใชในการแสดงประเภทตางๆ

DRAM1206

การแสดงจตุรภาค
3(2-2-5)
The Four – Regions Dance
สภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตรและ ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อของ
คนไทยทั้ง 4 ภาค ประวัติความเปนมาของการแสดงภาคตางๆ ดนตรีประกอบการ
แสดง การแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง ลีลาทารํา วิธีการแสดง ฝก
ปฏิบัตินาฏศิลปพื้นเมืองทั้ง 4 ภาค

DRAM1210

การละเลนพื้นเมืองของไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Dance
ลักษณะของเพลงและการละเลน พื้น บานของไทยภาคต างๆ เชน เพลง
กลอมเด็ก เพลงสําหรับเด็ก การละเลนของเด็ก เพลงปฏิพากย และการละเลน
ของหนุมสาว คําประพันธและการใชภาษา ทวงทํานองเพลง วิธีเลน โอกาสที่
แสดง และฝกปฏิบัติการละเลนพื้นบานของไทย

DRAM1501

บัลเลต 1
3(2-2-5)
Ballet I
ศัพทเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการเตนบัลเลต และฝกการเตนบัลเลตขั้น
พื้นฐาน โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ Royal Academy of Dance ของ
ประเทศอังกฤษ ในเกรด Primary-Grade 2

DRAM1502

แจส 1
Jazz 1

3(2-2-5)

ทาเตน และเทคนิคในสไตล แจสขั้นพื้นฐาน และการฝกนับจังหวะ เชน
การเคลื่อนไหวรางกาย การเดินแบบแจสและทาเตนแบบการแยกประสาทของ
แขนและขา
DRAM1603

แตงหนาเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Make-up for Performance
ความสําคัญ ของการแต งหนา และการทํา ผมในการแสดง หลัก การ
แตงหนาเบื้องตน การแตงหนาเพื่อเนนและแกไขสวนตาง ๆ ของใบหนาในการ
แสดง แตงหนาตามบุคลิกและวัยของตัวละคร หลักการแตงหนาสําหรับละคร
ไทย การจัดแตงทรงผม การเกลาผม สําหรับการแสดง การใชอุปกรณแตงผม ฝก
ปฏิบัติแตงหนาทําผมเพื่อการแสดงประเภทตางๆ

DRAM1607

การเคลื่อนไหวบนเวที
3(2-2-5)
Stage Movement
การใช พื้ น ที่ บ นเวที เพื่ อ สื่ อ สารและประกอบการแสดง สร า ง
ความสัมพันธระหวางพื้นที่และการแสดงใหเกิดความสอดคลองในการนําเสนอ
ใหกับผูชมในรูปแบบตางๆ และปฏิบัติการฝกออกเสียงขั้นพื้นฐาน การหายใจ การ
เปลงเสียงการใชอัก ขระที่ชัด เจน การอานและออกเสียงอยางถูก ตอง สามารถ
ถายทอด ตีความหมายในการสื่อสารใหผูฟงไดรับทราบอยางถูกตองและชัดเจน

DRAM1701

นาฏจารีต
3(3-0-6)
Thai Rituals and Etiquettes
จารีตปฏิบัติพิธีไหวครู ศึกษาประวัติบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของในพิธีไหวครู
นาฏศิลป องคประกอบตางๆ และจารีตในการแสดงของไทย

DRAM2102

โขน
Khon

3(3-0-6)

ประวัติความเปนมาของการแสดงโขนและการละเลนของหลวง วงดนตรี
ประกอบการแสดง การแตงกาย การพากย เจรจา โอกาสที่แสดง และวิธีดูโขน
ลักษณะหัวโขน ขั้นตอนในการทําหัวโขน ฝกปฏิบัตโิ ขนเบื้องตน ตบเขา ถอง
สะเอว เตนเสา ฯลฯ
DRAM2203

รําหนาพาทย
3(2-2-5)
Nah Pat
ความหมายและประเภทของเพลงหนาพาทย โอกาสที่ใชเพลงหนาพาทย
ฝกรําหนาพาทยที่ใชในพิธีไหวครู ครอบครู โขนละคร และประกอบการแสดง
เชิด เสมอ เหาะ กลองโยน ตระนิมิต โลม ตระนอน สาธุการ ตระบองกัน
ชํานาญ บาทสกุณี คุกพาทย รัวสามลา ตามความเหมาะสม

DRAM2208

ระบํามาตรฐาน
3(2-2-5)
Classical Dance
ความหมายและรูปแบบของการแสดงระบํามาตรฐาน ศึกษาความเปนมา
เครื่องแตงกาย จังหวะ ลีลา เพลงประกอบและฝกรําระบํามาตรฐานในชุด
กฤดาภินิหาร เทพบันเทิง ดาวดึงส พรหมมาสตร เลือกปฏิบัติตามความ
เหมาะสม

DRAM2301

คีตนาฏการ
3(2-2-5)
Singing
ความสําคัญของดนตรีที่ใชในการแสดง ศึกษาชนิดของเพลงไทย การขับ
รองรองอิสระ การขับรองประกอบดนตรี การขับรองประกอบการแสดง ฝกขับ
รองเพลงเพลงที่ใชประกอบการแสดง ระบํา รํา ฟอน ละคร โขน

DRAM2401

หุนและการแสดงสําหรับเด็ก
3(2-2-5)
Puppet and Play for Children
ชนิดและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญและประโยชนของ
หุน ที่มีต อเด็ก รูจัก การประดิษ ฐหุน จากวัส ดุตาง ๆ โดยศึก ษาพัฒ นาการและ
กิจกรรมความตองการของเด็กในวัยตาง ๆ เชนกิจกรรมการแสดง บทบาทสมมุติ
นิทาน เพลงหุน ระบํา รํา ฟอน และการแสดงกลางแจง ละครหุน การเชิดหุน ฝก
แตงเรื่องสั้ น และเขียนบทละครสํา หรับเด็ก ฝก การจัด การแสดง โดยเลือกใช
องคประกอบที่ไดศึกษา นํามาใชเปนสื่อประกอบในการสรางการแสดงไดอยา ง
เหมาะสม

DRAM2504

บัลเลต 2
3(2-2-5)
Ballet 2
วิชาบังคับกอน : DRAM1501 บัลเลต 1
ศัพทเทคนิคตางๆ ที่ใชในการเตนบัลเลต และฝกการเตนบัลเลต ระดับ
ชั้นตน โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ Royal Academy of Dancing ของ
ประเทศอังกฤษ ใน Grade 3-Grade 4

DRAM2505

แจส 2
Jazz 2

3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : DRAM1502 แจส 1
เทคนิคของการเตน และทาเตนแจส ระดับสูงขึ้นจาก แจส 1 และการฝก
นับจังหวะดนตรีหลากหลายสไตล ไดแก Broadway Pop-dance Latin และไทย
ประยุก ต สําหรับการนําทาแจสมาประยุก ตกับลีลาไทย หรือการนํานวัตกรรม
ประยุกต ในรูปแบบแจสผสมทารํา
DRAM2506

นาฏศิลปรวมสมัย 1
3(2-2-5)
Contemporary 1
วิชาบังคับกอน : DRAM1501 บัลเลต 1
การเตนรวมสมัย หรือ บัลเลตสมัยใหม เพื่อใหเกิดลีลาทาเตน ในรูปแบบ
นาฏศิลปรวมสมัย ประกอบดนตรีในขั้นพื้นฐานเบื้องตนของการเคลื่อนไหวทั้ง
แขนและขา การเตนรูปแบบประยุกต โดยนําทาเตน มาผสมผสานในการคิดทา

DRAM2510

นาฏศิลปรวมสมัย 2
3(2-2-5)
Contemporary 2
วิชาบังคับกอน : DRAM2506 นาฏศิลปรวมสมัย 1
การเตนรวมสมัย โดยใชการจินตนาการและความรูสึก เพื่อใหเกิดลีลาทา
เตน ประกอบกับดนตรีที่มีจังหวะหลากหลายอารมณ ซึ่งแสดงออกทางทาเตน
ของการเคลื่อนไหวรางกาย ซึ่งเปนจุดพัฒนาการคิดริเริ่มสรางสรรค โดยนําทาเตน
บัลเลตหรือแจส มาผสมผสานในการคิดทา

DRAM2512

ระบําพื้นเมืองตะวันตก
3(2-2-5)
Western Folk Dance
ประวัติการแสดงชุดที่นํามาฝก หัด ในดานเพลงดนตรี เครื่องแตงกาย
โอกาสและสถานที่แสดงของ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ยูโกสลาเวีย เลือกปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม

DRAM2601

การแสดงและการกํากับการแสดง
3(2-2-5)
Acting and Directing
การแสดงเบื้องตน การเคลื่อนไหวรางกาย ภาษากาย การเปลงเสียง
การแสดงสด การตีความ การแสดงเดี่ยว การแสดงเปนคู
การแสดงฉาก
สั้น ๆ หนาที่ และบทบาทของผูกํากับการแสดง งานกํากับการแสดง การ
วิเคราะหบทละคร การคัดเลือกและพัฒนาบทบาทการแสดง ปญหาในการกํากับ
การแสดงและวิธีแกไข การฝกซอม ฝกปฏิบัติงานกํากับการแสดง

DRAM2604

รังสรรคนาฏพัสตราภรณ
3(2-2-5)
Costume Design
ทฤษฎีสี วรรณะและอารมณของสี การนําสีไปใชใหเหมาะสมในการแสดง
หนาที่และความสําคัญของเครื่องแตงกายที่มีตอการแสดง การออกแบบเสื้อผา
ใหเหมาะสมกับการแสดงแบบตางๆ ฝกปฏิบัติการแตงกาย พระ นาง ยักษ ลิง
การแตงกายชุดโบราณคดี สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา
รัตนโกสินทร ฝกแตงกายแบบยืนเครื่อง แบบละครพันทาง แบบพื้นเมือง และ
ระบํา ฝกปฏิบัติการออกแบบการแตงกายในลักษณะตางๆ

DRAM2702

การแสดงตะวันตกและ ตะวันออก
3(3-0-6)
Western and Oriental Drama
ความหมายและชนิดของการละครตะวันตกและละครตะวันออก ศึกษา
และวิจารณลักษณะสําคัญของการละครยุคกลางและยุคฟนฟูของกรีกและโรมัน
วิวัฒนาการของโรงละคร บทละครและนักประพันธที่สําคัญ เทคนิคและรูปแบบ
การแสดง ความสัมพันธของศิลปะการละครกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ปรัชญา
ตลอดจนสภาพแวดลอมของสังคม ปรัชญาและสิ่งตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอศิลปะ
และวรรณคดีก ารละครของยุโ รปสมัย ปจ จุบัน การละครของชาติต างๆ ใน
ตะวันออก ตอไปนี้ อินเดีย จีน ญี่ปุน เขมร และชาติอื่นๆ ในดานรูปแบบการ
แสดง วิวัฒนาการ อิทธิพล ความเชื่อ ประเพณี ฝกการแสดงประเภทตางๆ ของ
ชาติตะวันออกตามความเหมาะสม

DRAM2708

สื่อทันสมัยเพื่อการแสดง
3(2-2-5)
Modern Media for Performance Arts
การนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการแสดง ศึกษาการใชคอมพิวเตอรและ
สร า งงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแสดง ศึ ก ษาสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละเครื่ อ งมื อ
โสตทัศนูปกรณ ที่ใชในการแสดง และฝกปฏิบัตติ ามความเหมาะสม

DRAM3103

จําอวด
3(2-2-5)
Comic Performance
ที่มาของการแสดงตลก รูปแบบ การแสดงตลกของไทย มุขตลกที่เปน
แบบแผน กลวิธีสรางมุขตลก ฝกปฏิบัติจัดการแสดงตลก

DRAM3204

การแสดงเปนชุดเปนตอน
3(2-2-5)
Drama Extract Performance
ประวัติและความเปนมาของการแสดงที่นํามาจัดแสดงเปนชุดเปนตอน
จากบทละครนอก ละครใน ละครพันทาง ละครเสภา ฯลฯ ศึกษาเรื่องเครื่องแตง
กาย ลีลา ทารํา จังหวะและทํานองเพลง ฝกรําชุด พระลอลงสวน พระสุธนเลือกคู
พระรามตามกวาง พลายบัวเกี้ยวนางตานี ฯลฯ

DRAM3205

ศิลปะการรําเดี่ยว
3(2-2-5)
Solo Dance
ประวัติและความเปนมาของการแสดงรําเดี่ยว ฝกรํานาฏศิลปไทยกลุมที่
ใชนักแสดงคนเดียวในชุดตอไปนี้ฉุยฉายพราหมณ ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย
แปลง ฉุยฉายยอพระกลิ่น พลายชุมพล มโนราหบูชายัญ อิเหนาฉายกริช เลือกฝก
รําตามความเหมาะสม

DRAM3207

การแสดงทองถิ่น
3(2-2-5)
Folk Performance
วัฒนธรรมการแสดงทองถิ่นของไทย ศึกษาการแสดงที่มีพื้นฐานมาจาก
การแสดงของชาวบานที่เกี่ยวของกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิต ฝกปฏิบัติ
สรางสรรคการแสดงของไทย

DRAM3209

นวนาฏรังสรรค
3(2-2-5)
Creative Innovation Performance
ประวัติการแสดงระบําที่ปรับปรุงขึ้น เนื้อรอง ทํานองเพลง เครื่อง
แตงกาย โอกาสที่แสดง ฝกรําระบําโบราณคดี 5 ชุด ระบํานพรัตน ระบําสี่ภาค
ระบําชุมนุมเผาไทย ฯลฯ และการแสดงที่เปนผลงานวิจัยทางนาฏศิลป

DRAM3503

นาฏประดิษฐ 1
3(2-2-5)
Choreography 1
หลักการประดิษฐทารําเตน หลักการจัดแถว แปรแถว โดยประดิษฐทา
จากเพลงไทย เพลงสากลและการออกแบบเครื่องแตงกายในแบบชุดสรางสรรค

DRAM3507

บัลเลต 3
3(2-2-5)
Ballet 3
วิชาบังคับกอน : DRAM2504 บัลเลต 2
ศั พ ท เ ทคนิ ค ต า งๆ ที่ ใ ช ใ นการเต น บั ล เล ต และฝ ก การเต น บั ล เล ต
ระดับชั้น กลาง โดยใชหลัก สูต รประกอบการสอนของ Royal Academy of
Dancing ของประเทศอังกฤษ ใน Grade 5

DRAM3511

นาฏประดิษฐ 2
3(2-2-5)
Choreography 2
วิชาบังคับกอน : DRAM3503 นาฏประดิษฐ 1
การประดิษฐทารําเตนทั้งไทยและสากล การออกแบบลีลาทารํา ทาเตน
การแปรแถว การออกแบบเครื่องแตงกายในชุดสรางสรรค ศึกษาจังหวะ ลีลา
ของเพลงไทยและเพลงสากล แลวนํามาออกแบบประดิษฐทา ตลอดจนการใช
จินตนาการเกี่ยวกับการเลน แสง เสียง และการจัดเวที

DRAM3602

การออกแบบและการสรางงานการแสดง
3(2-2-5)
Performance Design and Creativity
วิเคราะหการออกแบบเพื่อการสรางงานการแสดง ความสัมพันธของ
องคประกอบๆ ของการสรางงานการแสดง ทฤษฎี เทคนิค และศิลปะเกี่ยวกับ
องคประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติงานบนเวที

DRAM3605

การบริหารและการจัดการแสดง
3(3-0-6)
Performance Organizing and Management
งานตางๆในการจัดการแสดงละคร หนาที่และความรับผิดชอบของ
บุคลากรตางๆ ในการจัดการแสดง การบรรจุรายการ ชนิดและลักษณะของ
ละครที่เหมาะสมสําหรับการจัดการแสดงในโอกาสตางๆ การคัดเลือกผูแสดง
งบประมาณในการแสดง การฝกซอม ปฏิบัติการจัดการแสดง ละคร

DRAM3606

การเขียนบทละคร
3(3-0-6)
Script Writing
ลักษณะของละครแบบตางๆ บทละครรอยแกว และ รอยกรอง หลักการ
นําวรรณกรรมมาใชในการแสดง ศึกษาโครงสรางของละคร ฝกเขียนบทละคร
และ ฝกเขียนบทเพื่อใชในการแสดงในโอกาสตางๆ

DRAM3705

ละคร ภาพยนตร นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Plays Movies and Novels : Comparative Arts
ความสัมพันธของละคร ภาพยนตรและนวนิยายที่มีอิทธิพลตอกันจากตน
เรื่องเดียวกัน ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อนําแนวคิดไปพัฒนางานการแสดง

DRAM3609

ศิลปะการแสดงสําหรับครูปฐมวัย
3(3-0-6)
Dramas for Early Childhood Teachers
ความหมาย ความสําคัญ หลัก การและแนวคิด เกี่ยวกับศิลปการแสดง
สําหรับครูปฐมวัย ประโยชนของศิลปการแสดงที่มีตอครูปฐมวัย การเคลื่อนไหว
บนเวที จิ น ตนาการสร า งสรรค การจั ด การแสดงบนเวที ประเภทของ
ศิลปการแสดงสําหรับครูในการจัดประสบการณ การประยุกตศิลปะการแสดงเพื่อ
ใชประกอบการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติระบําเบ็ดเตล็ด

DRAM3901

วิธีวิจัยวิทยาทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง
3(3-0-6)
Research Methodology in Dance and Drama
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเขียนเคาโครงการวิจัย ตัวแปร และ
สมมติฐาน การเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล วิธีการ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนราย
งายการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทาง
นาฏศิลปและศิลปการแสดง

DRAM4608

การแสดงละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน
3(2-2-5)
Drama Theories and Techniques for Radio and Television
ประเภทของรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศนที่มีตอผูฟงและผูชม ประเภท
ของรายการวิทยุ โทรทัศน ศัพทเทคนิค หลักการจัดรายการ หลักการเขียนบท
ละครวิทยุโทรทัศน หลักการจัดรายการวิทยุโทรทัศน อิทธิพลของสื่อมวลชนที่มี
ตอผูฟงและผูชม ฝกเขียนบทรายการสารคดีทางวิทยุและวิทยุโทรทัศน เขียนบท
ละครวิทยุโทรทัศน

DRAM4703

การนําเสนอการแสดงเปนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Thai Dance Presentation in English
ศัพททางดานนาฏศิลปไทยเพื่อการสื่อสาร ฝกนําเสนอการแสดงนาฏศิลป
ไทย ฝกถายทอดเรื่องราวทางดานนาฏศิลปไทย เพื่อการนําเสนอการแสดงใน
รูปแบบวิพิธทัศนา โขน ละครประเภทตาง ๆ และการแสดงพื้นเมือง

DRAM4706

การออกแบบเครื่องแตงกายและศิราภรณ
3(2-2-5)
Costume and Headdress Design for Thai Drama
ลักษณะของเครื่องแตงกายยืนเครื่อง การออกแบบลวดลาย ขั้นตอนการ
สรางเครื่องแตงกาย พระ นาง ยักษ ลิง การเลือกใชผา ขั้นตอนการปก การขึ้น
สะดึง การวางลาย เทคนิคและการปกแบบตางๆ การเลือกใชวัสดุ ประวัติ และ
วิวัฒนาการของศิราภรณและเครื่องประดับของละครไทยในสมัยตางๆ การ
อุปกรณสมัยใหม ออกแบบและสรางศิราภรณ เครื่องประดับ และหัวโขนชนิด
ตางๆ และปฏิบัติตามความเหมาะสม

DRAM4707

นาฏการวิจารณ
3(3-0-6)
Drama Criticism
ความหมายและคุ ณ ค า ของศิ ล ปการวิ จ ารณ หลั ก การวิ เ คราะห แ ละ
หลักการวิจารณการละครและภาพยนตร โครงเรื่อง ตัวละคร ปรัชญาความคิด
การใชภ าษา บทละคร ธรรมเนียมปฏิบัติดานการแสดงบนเวทีและภาพยนตร
ฝกวิเคราะหและวิจารณการแสดง

DRAM4801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและศิลปการแสดง
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Dance and Drama
กิจ กรรมเพื่ อเตรี ยมความพร อมของผูเ รียนก อนออกฝก ประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา
และสังเกตการปฏิบัติงานจริงทางการแสดงทั้งในและนอกสถานที่ ฝกการจัดการ
แสดงภายในสถานศึกษา

DRAM4802

การฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและศิลปการแสดง
5(450)
Occupational Practicum in Dance and Drama
ฝก วิช าชีพ กับ สถานที่ป ระกอบการผลิ ต ผลงานการแสดงภายใตก าร
ควบคุมของอาจารยนิเทศและผูประกอบการหรือผลิตผลงานทางดานการแสดงให
ไดมาตรฐานออกสูสาธารณชน

DRAM4901

สัมมนาทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง
Seminar in Dance and Drama
สัมมนาในประเด็นหรือหัวขอที่นาสนใจทางนาฏศิลป

3(2-2-5)

DRAM4902

การวิจัยทางนาฏศิลปและศิลปะการแสดง
Research in Dance and Drama
คนควา เรียบเรียงนาฏศิลป ในรูปแบบงานวิจัย

3(0-6-3)

