
รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

ACCT1101     การบัญชีขั้นตน 1                                                                                        3(3-0-6) 
                         Principles of Accounting  1 

ความหมาย  วัตถุประสงคของการบัญชี    ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพการบัญชี แมบทการบัญชี  หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตาม
หลักการบัญชีคู การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี  การจัดทํางบทดลอง รายการปรับปรุงและ
แกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี  การปดบัญชี กระดาษทําการ  งบการเงินสําหรับกิจการซ้ือ
ขายสินคาและกิจการใหบริการ  การบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม 

 
ACCT1102      การบัญชีขั้นตน 2                                                                                        3(3-0-6)    

                 Principles of Accounting  2 
                         วิชาบังคับกอน :   ACCT1101    การบัญชีขั้นตน 1        

การบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพยหมุนเวียน เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร  ระบบเงินสด
ยอย  ตั๋วเงินรับ  ลูกหนี้  เงินลงทุน  สินคาคงเหลือ  สินทรัพยไมหมุนเวียน เชน  ท่ีดิน  
อาคารและอุปกรณ  การคิดคาเส่ือมราคา  ทรัพยากรธรรมชาติ  สินทรัพยไมมีตัวตน  
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

รับรูและการวัดมูลคาสินทรัพย  การตีราคา  การจัดแบงสวนสินทรัพยเปนตนทุนและ
คาใชจายตามหลักการบัญชี  การดอยคาของสินทรัพย  การแสดงรายการสินทรัพยในงบดุล  
และการเปดเผยขอมูล 

 
 
 
 



ACCT2102    การบัญชีขั้นกลาง 2                                                                                         3(3-0-6)         
                        Intermediate Accounting  2 

                  วิชาบังคับกอน :   ACCT1102    การบัญชีขั้นตน 2   
                 หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับสวนของเจาของและหนี้สินประกอบดวยการ

จําแนกประเภทหนี้สิน  การรับรูและการวัดมูลคาหนี้สิน  การตีราคา  การแสดงรายการ
หนี้สินในงบดุล  และการเปดเผยขอมูล  การปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา  การบัญชี
เกี่ยวกับการจัดตั้งกิจการ  การดําเนินงาน  การแบงผลกําไรขาดทุน  การเปล่ียนแปลงสวน
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 ระบบบัญชีท่ีใชบันทึกตนทุน  วิธีการบัญชีและการควบคุม  วัตถุดิบ แรงงาน  
คาใชจายการผลิต  ระบบบัญชีตนทุนงานส่ังทํา  ระบบตนทุนชวงการผลิต  ระบบตนทุน
มาตรฐาน  การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและผลิตภัณฑพลอยได ของเสีย ของส้ินเปลือง 
งานท่ีบกพรอง เศษซาก  และตนทุนฐานกิจกรรม 

 
ACCT2202    การบัญชีตนทุน 2                                                                                         3(3-0-6) 
                       Cost Accounting 2 

          วิชาบังคับกอน :  ACCT2201 การบัญชีตนทุน 1  
  การใชขอมูลตนทุนในการตัดสินใจวางแผนและควบคุมการดําเนินงานกิจการ

ภายใตสภาวการณท่ีแนนอนและไมแนนอน  ความสัมพันธระหวางตนทุน ปริมาณและ
กําไร  ระบบตนทุนรวม  ระบบตนทุนผันแปร  งบประมาณ   การวิเคราะหตนทุน  การ
กําหนดราคาสินคา  ราคาโอน  และการประเมินผล   การปฏิบัติงาน 

 



ACCT2301 การบัญชีและการเงิน                                                                                                                     3 (3-0-6) 
Accounting and Finance 
          แนวคิดและหลักการบัญชีและการเงิน การทําบัญชีพ้ืนฐานเงินสด 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  
และภาษีอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ประกอบดวย  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีงินไดนิติบุคคล  
ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดหัก  ณ ท่ีจาย     ภาษีศุลกากร  ภาษีสรรพสามิต  
อากรแสตมป  และอ่ืนๆ 

 
ACCT3101   การบัญชีหนวยงานภาครัฐ                                                                            3(3-0-6) 
                       Public Sector Accounting 

          วิชาบังคับกอน :   ACCT1101    การบัญชีขั้นตน 1   
             ความหมาย วัตถุประสงค  แนวคิดและพัฒนาการดานการบัญชีของหนวยงาน

ภาครัฐ  นโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  ระบบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
บัญชีหนวยงานภาครัฐ  การจัดทํารายงานทางการเงินของหนวยงานภาครัฐและงบการเงิน
ของแผนดิน 

 
ACCT3103    การบัญชีเฉพาะกิจการ                            3(3-0-6) 
                      Accounting for Specific Enterprises 

                  วิชาบังคับกอน :  ACCT1101 การบัญชีขั้นตน 1 
          ลักษณะการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  การบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ  

สินทรัพย หนี้สิน  สวนของเจาของ  รายได  และคาใชจาย  รายงานผลการดําเนินงานและ
การแสดงฐานะทางการเงินของกิจการนั้นๆ เชน  ธนาคาร  สถาบันการเงิน  โรงพยาบาล  
โรงแรม  การเกษตรกรรม  ธุรกิจการทองเท่ียว  สหกรณ  มรดกและทรัสตี  การประกันภัย  
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  เปนตน 

                หมายเหตุ  ไมวาจะเลือก 1 ประเภทธุรกิจหรือมากกวา  จะนับใหตามความ            
เปนจริง  แตไมเกิน 3 หนวยกิต 

 



ACCT3104   การจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป                                                           3(2-2-5) 
   Booking  by  Computer Software                    
                 วิชาบังคับกอน :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

   การทํางานโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีและวิธีการใชงานในระบบจัดซ้ือ  
ระบบควบคุมสินคาคงคลัง  ระบบขาย  ระบบเจาหนี้  ระบบลูกหนี้  ระบบเช็คและเงินฝาก
ธนาคาร  ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบสินทรัพยและคาเส่ือมราคา 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

ประเมินผลงานขององคกรประเภทตาง ๆ  โดยเนนการวางแผนกลยุทธและการใช
งบประมาณเปนเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนท่ี
วางไว  การกําหนดดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน  และการรายงานเพ่ือการควบคุมและการ
บริหาร 

 
ACCT3203    การบัญชีเพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอม                                                            3(3-0-6) 

          Environmental Management Accounting 
                     วิชาบังคับกอน :  ACCT2101  การบัญชีขั้นกลาง 1  และ 

                                                                  ACCT2102   การบัญชีขั้นกลาง 2     
  กรอบแนวคิดการพัฒนายั่งยืน  (Sustainable Development)  ผลกระทบ            เชิง

ลบของการประกอบธุรกิจท่ีมีตอส่ิงแวดลอมและสังคม  กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอม 
การรวบรวม  จัดทําและวิเคราะหขอมูลตนทุนส่ิงแวดลอม และประโยชนทางธุรกิจทีไดรับ
จากการจัดการส่ิงแวดลอม  ท้ังท่ีเปนตัวเลข ทางการเงิน  และไมเปนตัวเลขทางการเงิน  
การจัดทํารายงานขอมูลการจัดการส่ิงแวดลอม  (Environmental Management Reporting)  
เสนอตอผูบริหาร  รวมท้ังการจัดการรายงานการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน  (Sustainability  
Reporting)  เสนอตอผูใชภายนอกตามแนวปฏิบัติของ  ISO  หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 



ACCT3401   การสอบบัญชี                                                                                                 3(3-0-6) 
           Auditing 

   วิชาบังคับกอน :  ACCT2101  การบัญชีขั้นกลาง 1  และ 
                                                                   ACCT2102  การบัญชีขั้นกลาง 2                        

                 แนวคิด ท่ัวไป  และแมบทของมาตรฐานการสอบบัญชี   กฎหมายและ
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี  จรรยาบรรณ  และความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี  
การทุจริต  และขอผิดพลาด  การวางแผนงานสอบบัญชี  ความเส่ียงในการสอบบัญชีและ
ความมีสาระสําคัญ  การประเมินความเส่ียง  หลักฐานการสอบบัญชี  วิธีการรวบรวม
หลักฐานและวิธีการตรวจสอบ  การเลือกตัวอยางในการสอบบัญชี  การทดสอบแบบแจง
ขอความของกรรมการ  หรือผูเปนหุนสวน  หรือผูจัดการ  กระดาษทําการของผูสอบบัญชี  
การตรวจสอบสินทรัพย  หนี้สิน  สวนของผูถือหุน  รายได  และคาใชจาย  รายงานของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร  แนวทางการ
ตรวจสอบบัญชีดวยคอมพิวเตอรและการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี 

 
ACCT3402    การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                                                 3(3-0-6) 
                        Internal Audit  and Internal Control 

           วิชาบังคับกอน : ACCT1102  การบัญชีขั้นตน 2 
                         การกํากับดูแลกิจการ  วัตถุประสงคและองคประกอบของการควบคุมภายใน  การ

ควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การจัดการความเส่ียงขององคกร  (Enterprise Risk 
Management : ERM) ตามแนวคิดของCOSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน  
แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบภายใน  จริยธรรม  และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบ
ภายใน  การตรวจสอบภายในกิจกรรมท่ีสําคัญขององคกร  รวมท้ังหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูตรวจสอบภายในตอการทุจริตในองคกร 

 
ACCT3403   การบัญชีนิติเวช                       3(3-0-6) 
                       Forensic Accounting 

                     วิชาบังคับกอน : ACCT3401  การสอบบัญช ี
            ความหมาย  แนวคิด  และการพัฒนารูปแบบการบัญชีนิติเวช  ความแตกตาง

ระหวางการบัญชีนิติเวชกับการตรวจสอบทุจริต  คุณสมบัติและหนาท่ีความรับผิดชอบของ
นักบัญชีนิติเวช  สถาบันวิชาชีพการบัญชีนิติเวช  เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ และการเขา
ไปมีสวนรวมในกระบวนการฟองรองเพ่ือดําเนินคดีในศาล 



ACCT3501    ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                                     3(3-0-6) 
          Accounting Information Systems 
                      วิชาบังคับกอน :  BCOM1101 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และ 

                                           ACCT1101  การบัญชีขั้นตน 1 
              ลักษณะ  สวนประกอบ  และวิธีการของระบบสารสนเทศทางบัญชี  หลักการจัดทํา

เอกสารของธุรกิจ  หลักการวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
วงจรธุรกิจขั้นพ้ืนฐาน  ระบบยอยของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได  
วงจรคาใชจาย  วงจรการผลิต  วงจรการบริหารเงิน  และรายงานทางการเงิน  ประเภทของ
เอกสารและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของในแตละวงจร  การควบคุมภายใน  ทางเดินเอกสารและ
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีเกี่ยวของ 

 
ACCT3502    การจัดการฐานขอมูลทางการบัญช ี                    3(3-0-6) 
                         Database Management in Accounting 

           วิชาบังคับกอน  :  BCOM1101 หลักเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
แนวคิด  โครงสรางหลัก  องคประกอบของระบบฐานขอมูล  รวมถึงวิธีการจัด

โครงสราง  วิธีการออกแบบระบบฐานขอมูลโดยใชแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ  
(Relational Data Model) และการประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลทางการบัญชี  
(Accounting Database Management Systems) 

 
ACCT3503    การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี                      3(3-0-6) 

          Accounting Information System Analysis and Design 
                        วิชาบังคับกอน  :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

  แนวคิด  หลักการวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี  การศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการ  การจัดทําแบบนําเสนอโครงการ                    การบริหาร
โครงการ  เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะหและออกแบบสารสนเทศทางการบัญชี  
โดยคํานึงถึงกระบวนการทางบัญชีและระบบการควบคุมภายใน 

 
 
 
 
 



ACCT3504   การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการควบคุม                    3(3-0-6) 
                       Information System Security and Control 

          วิชาบังคับกอน  :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
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  การจัดทํากระดาษทําการเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดตามประมวล
รัษฎากร  การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษีอากร  รวมท้ัง
การจัดทํารายงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับภาษีสรรพากร  และการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
สรรพากร 

 
ACCT3602   การวางแผนภาษี                            3(3-0-6) 
                      Tax Planning 

           วิชาบังคับกอน : ACCT3601 การภาษีอากร  2   
           การวางแผนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษี  ณ  หักท่ีจาย  

ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน  เพ่ือใหการเสียภาษีเปนไปอยางประหยัดภายใตกรอบของ
กฎหมาย  และความรับผิดชอบตอสังคม 

 
ACCT3901        วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญช ี                          3(3-0-6) 
  Research   Methodology  in  Accounting 
   วิชาบังคับกอน :  APST2105  สถิติธุรกิจ 

 หลักการและระเบียบวิธีวิจัย  การทําวิจัยในรูปแบบตางๆ และการส่ือสารความรู
เกี่ยวกับการวิจัย  การศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของทางดานการบัญชี 

 
 



ACCT4101   การบัญชีขั้นสูง 1                                                                                           3(3-0-6) 
                      Advanced Accounting 1 

        วิชาบังคับกอน :  ACCT2101 การบัญชขีั้นกลาง 1 และ 
                                           ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

              นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงทางการบัญชี  และขอผิดพลาด งบการเงิน
ระหวางกาล  งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การบัญชีสําหรับรายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  และ  การแปลงคางบการเงิน  การบัญชี
สํานักงานใหญและสาขาท้ังในและตางประเทศ  สัญญากอสราง  ธุรกิจฝากขาย  ธุรกิจขาย
ผอนชําระ  ธุรกิจใหเชา  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย   

 
ACCT4102   การบัญชีขั้นสูง 2                                                                                             3(3-0-6) 
                       Advanced Accounting 2                                                 

                    วิชาบังคับกอน :  ACCT2101 การบัญชขีั้นกลาง 1  และ 
                                         ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

การรวมกิจการในรูปแบบตาง ๆ  การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ  การลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวม  การบัญชีสําหรับกิจการรวมคา  การจัดทํางบการเงินรวม  งบ
กระแสเงินสดรวม   การจัดทํางบการเงินจากรายการท่ีบันทึกไวไมสมบูรณ  กองทุนและ
กิจการไมหวังผลกําไร 

 
ACCT4103    รายงานการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน                                                  3(3-0-6) 

          Financial Reporting and Analysis 
                      วิชาบังคับกอน : ACCT2101 การบัญชขีั้นกลาง 1 และ 

                                          ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  
       รายงานการเงินและการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี  วิธีการและเครื่องมือในการ

วิเคราะหงบการเงินและขอมูลทางการบัญชีอ่ืนท่ีสําคัญเพ่ือการตัดสินใจ  การวิเคราะห
อุตสาหกรรม  ผลกระทบตองบการเงินจากการเลือกใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกัน  
ตลอดจนการวิเคราะหงบการเงินรวม  โดยเนนการใชกรณีศึกษาหรือเหตุการณจริง 

 
 
 
 



ACCT4401   การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ                       3(3-0-6) 
                      Information System Audit and Control 

          วิชาบังคับกอน : ACCT 3401  การสอบบัญชี  และ 
                                                      ACCT 3501  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

        แนวคิดและผลกระทบเนื่องจากการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการ
ประมวลผลทางดานการบัญชี  การควบคุมภายในของระบบงานท่ีใชคอมพิวเตอร  การ
ทุจริตทางคอมพิวเตอรและมาตรการปองกัน  การประเมินความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน  การวิเคราะหความนาเช่ือถือของการประมวลผลขอมูล  เทคนิค   การตรวจสอบ
ระบบบัญชีท่ีใชคอมพิวเตอร  และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการตรวจสอบ 

 
ACCT4402   การตรวจสอบบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป           3(2-2-5) 
                      Auditing   Computer   

          วิชาบังคับกอน : ACCT 3401  การสอบบัญชี   
       หลักการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูป เพ่ือการควบคุมภายในและการประเมิน

ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของระบบประมวลผลขอมูลทางบัญชีดวยคอมพิวเตอร  
การทุจริตทางคอมพิวเตอรและมาตรการปองกันวิธีใชคอมพิวเตอรเพ่ือชวยในการ
ตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชี  การจัดทําแนวการตรวจสอบ             การจัดทํากระดาษทํา
การของผูสอบบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบดวยคอมพิวเตอร  รวมถึงเทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบระบบบัญชีท่ีใชคอมพิวเตอรประมวลผล 

 
ACCT4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญชี                                                2(90) 
                          Preparation for  Occupational  Practicum in   Accounting   
                       วิชาบังคับกอน :  ตองเรียนวิชาเอกไมนอยกวา 18 หนวยกิต และ 
                                                                     ACCT 3401  การสอบบัญช ี
                การประยุกตหลักการและทฤษฏีทางการบัญชี โดยการใชกรณีศึกษาสถาน 
 การณจําลองการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะ    การใชภาษา การใชคอมพิวเตอร 
   การใชเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเขากับ ส่ิงแวดลอม  การเสริม 
 สรางจรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
 
 



ACCT4802   การฝกประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี                                                        5(350) 
                       Occupational  Practieum   in Accounting 
                        วิชาบังคับกอน : ACCT4801 การเตรียมประสบการณวิชาชีพทางการบัญช ี
                                      จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการบัญชี ในสถานประกอบการ ใน

ภาครัฐหรือเอกชนท้ังในหรือตางประเทศ ภายใต  การควบคุมดูแลของอาจารยนิเทศก  และ
ผูบริหารกิจการเปนผูคอยใหคําแนะนํา   ซ่ึงอาจจัดใหฝกประสบการณท้ังหมด  หรือฝก
ประสบการณและทําโครงการพิเศษ เพ่ือใหเกิดความรู ทักษะ  เจตคติ  และประสบการณ
เกี่ยวกับงานทางธุรกิจดานการบัญชี 

 
ACCT4803   การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี                                                     2(90) 
                    Preparation for  Co operative Education   in  Accounting 
                     วิชาบังคับกอน : ตองเรียนวิชาเอกไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

      การเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน โดยใหมีความรูเกี่ยวกับการสมัครงาน
และการสัมภาษณงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ เชน การพัฒนาในดานเทคโนโลยี  
ภาษาอังกฤษ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบ
บริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ   โครงงานหรือผลงาน  การ
เขียนรายงานโครงงานหรือผลงานและการนําเสนอโครงงานหรือผลงาน 

 
ACCT4804   สหกิจศึกษาการบัญชี                               6(540) 
                   Co operative Education  in  Accounting 

วิชาบังคับกอน : ACCT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาการบัญชี                                      
 การฝกงานวิชาชีพบัญชีท่ีเนนการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความ                   

รวมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษารวมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษา เขา
ปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษาไดบูรณาการความรูจาก       
การศึกษาตลอดหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง  มีการจัดทําโครงการ  การนําเสนอ                   
โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําแนะนําของอาจารยนิเทศ   และพนักงาน   พ่ี
เล้ียง ในสถานประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษาเกิดทักษะ  องคความรูในวิชาชีพตลอดจน  
เปนผูท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและพรอมท่ีจะเขา สูตลาดแรงงานเม่ือสําเร็จการศึกษา  โดยมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ   

 



ACCT4901  สัมมนาการบัญชีการเงิน                    3(2-2-5) 
                      Seminar in Financial Accounting 

         วิชาบังคับกอน : ACCT2101 การบัญชขีั้นกลาง 1  และ 
                                          ACCT2102 การบัญชีขั้นกลาง 2  

                 อภิปรายและวิเคราะหแนวทางการนําแมบทการบัญชีและมาตรฐาน  การบัญชีไป
ใชในการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินสําหรับองคกรประเภทตาง ๆ โดยใชกรณีศึกษา  
บทความ  เอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ  ประเด็นท่ีนาสนใจ  
ตลอดจนปญหาดานการบัญชีการเงินและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ACCT4902   การวิจัยทางการบัญชี                                                                                      3(0-6-3) 
                      Research  Studies  in  Accounting 

         วิชาบังคับกอน : ACCT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการบัญช ี
          ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัยทางการบัญชี  เลือกหัวขอท่ีจะทําวิจัยเสนอเคา
โครงการวิจัย  ดําเนินการวิจัยและเสนอผลการวิจัย 

 
ACCT4903       สัมมนาการบัญชีบริหาร                   3(2-2-5) 
                           Seminar in Managerial Accounting 
                                      วิชาบังคับกอน  :  ACCT2202 การบัญชีตนทุน 2  

     อภิปราย   วิ เคราะหบทบาทของการบัญชีบริหารกับสภาพแวดลอมท่ี       
เปล่ียนแปลงไปการใชขอมูลทางการบัญชีในเชิงกลยุทธ  การประยุกตการบัญชีตนทุนและ
การวิเคราะหขอมูลทางการบัญชีเพ่ือการบริหาร  ตลอดจนประเด็นท่ีนาสนใจ  ปญหาพิเศษ
ทางการบัญชีบริหารตามสภาพแวดลอมปจจุบันและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 ACCT4904   สัมมนาการสอบบัญชี                     3(2-2-5) 
                       Seminar in Auditing 
                                    วิชาบังคับกอน  :  ACCT3401  การสอบบัญช ี

                   อภิปราย  วิเคราะหและคนควาเพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจอยางลึกซ้ึงใน
มาตรฐานการสอบบัญชีและปญหาในการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี  แนวทางการแกไข  
โดยใชกรณีศึกษา  บทความและเอกสารตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ  
ตลอดจนประเด็นท่ีนาสนใจ  ปญหาพิเศษดานการสอบบัญชีและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 



ACCT4905     สัมมนาการตรวจสอบภายใน                   3(2-2-5) 
                         Seminar  in  Internal Audit 

            วิชาบังคับกอน :  ACCT 3402  การตรวจสอบภายในและการควบคุม 
                                                                              ภายใน 

 อภิปราย วิเคราะหและคนควาเพ่ือใหเกิดความรู  ทักษะและความเขาใจอยางลึกซ้ึง
ในปญหาในการปฎิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน  แนวทางการแกไข  โดยใชกรณีศึกษา  
บทความและเอกสารตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ  ตลอดจนประเด็นท่ี
นาสนใจ  ปญหาพิเศษดานการการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ACCT4906     สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี              3(2-2-5) 
                         Seminar in Accounting Information Systems and Technology 
                                     วิชาบังคับกอน  :  ACCT3501 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

             อภิปรายวิเคราะหปญหาและประเด็นปจจุบันเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยี มาใชกับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยใชกรณีศึกษา บทความ และเอกสารตาง ๆท่ีเกี่ยวของท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ  ปญหาพิเศษดานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
ACCT4907    สัมมนาการภาษีอากร                    3(2-2-5) 
                        Seminar in Taxation 
                       วิชาบังคับกอน  :  ACCT3601  การภาษีอากร 2   

       อภิปรายและวิเคราะหประเด็นท่ีนาสนใจทางภาษีอากร  โดยใชกรณีศึกษา  
บทความ  และเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ  ตลอดจนคําวินิจฉัยดาน
ภาษีอากร  และคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง  ปญหาพิเศษดานภาษีอากรและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
 
 

                        
 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
  

AGBE2201 เทคนิคการถายทอด                                                                                                                       3(2-3-4) 
Agricultural Extension  Techniques 
          ความหมาย ความสําคัญ และกระบวนการถายทอดความรูเกี่ยวกับการเกษตรและธุรกิจการเกษตร  
การเลือกใชส่ือและเทคโนโลยี  จิตวิทยา วิธีการ และศิลปะการถายทอด การพัฒนาบุคลิกภาพ  ปจจัยท่ีมี
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 ความสําคัญและแนวโนมของการทองเท่ียวเชิงเกษตร ผลกระทบการทองเท่ียวเชิง
เกษตรตอส่ิงแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รูปแบบและองคประกอบของการทองเท่ียวเชิง
เกษตร หลักการและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางยั่งยืน หนวยงาน องคกร ธุรกิจ และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขในการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร นโยบาย   แผน และกรณีศึกษาในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร 

  
AGBE2502 การบริการในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร                                                                                         3(2-3-4) 

Agritourism Services 
          ประเภท รูปแบบ และหลักการใหบริการในแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร การประยุกตแนวคิด
เกี่ยวกับจิตวิทยา สังคมวิทยา และพฤติกรรมนักทองเท่ียวกับการจัดบริการในแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ วิธีการและเทคนิคการนําชม การส่ือความหมาย และการจัด
นันทนาการ และการบริการอาหารและเครื่องดื่มในแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร หลักการและแนวทางการ
ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรเพ่ือเปนของท่ีระลึกและของฝาก  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 



AGBE2503 อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการทองเที่ยวเชิงเกษตร                                                                                     3(3-0-6) 
Meteorology for Agritourism 
          ความรูพ้ืนฐานดานอุตุนิยมวิทยา ปจจัยภูมิอากาศท่ีมีอิทธิพลตอการเกษตรชนิดและการใช
เครื่องมือตรวจอากาศ การวิเคราะหและการประยุกตขอมูลภูมิอากาศเพ่ือการวางแผนทองเท่ียวเชิงเกษตร  
และการจัดการใหเหมาะสมกับระบบนิเวศ 
 

AGBE3101 เศรษฐศาสตรเกษตร                                                                                                                     3(3-0-6) 
Agricultural economics 
          หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรท่ีเกี่ยวของทางการเกษตร การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัย
การผลิตสินคาเกษตร โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร เชน ฟงกชันการผลิต  หลักเศรษฐศาสตรเพ่ือ
การแกปญหาดานการเกษตร 
 

AGBE3102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชน                                                                                                          3(3-0-6) 
Agriculture  for  Community Development 
          ความหมายและความสําคัญ นโยบายการเกษตรเพ่ือการพัฒนาชุมชน  หลักและวิธีการพัฒนา  
การเกษตร  ความสําคัญของการพัฒนาการเกษตร  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาการเกษตร  
ความสําคัญของการเกษตรตอเศรษฐกิจและอาชีพการเกษตรของประเทศไทย โครงการพัฒนาการเกษตร
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปญหาการเกษตรและแนวทางการแกปญหา 
 

AGBE3301 การตลาดธุรกิจเกษตร                                                                                                                    3(3-0-6) 
Agribusiness Marketing 
          หลักการตลาดและธุรกิจเกษตร รูปแบบธุรกิจ ผูผลิต ผูบริโภค หนาท่ี ชองทางการตลาด  การ
กําหนด การเปล่ียนแปลง 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 
ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิต การจัดการปญหาส่ิงแวดลอม และปญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการผลิต 
 

AGBE3501 การตลาดการทองเที่ยวเชิงเกษตร                                                                                                  3(3-0-6) 
Agritourism Marketing 
          ความหมาย ความสําคัญ และแนวโนมของการตลาดในธุรกิจการทองเท่ียวเชิงเกษตร การวิเคราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ อุปสงคและอุปทานของการทองเท่ียวเชิงเกษตร และศักยภาพในการแขงขัน 
การวิเคราะหสวนตลาดและกลุมเปาหมาย สวนประสมทางการตลาด หลักการและกระบวนการวางแผน
พัฒนาการตลาดการทองเท่ียวเชิงเกษตร การตลาดอิเล็กทรอนิกส กฎหมายและการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การตลาดการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
 

AGBE3502 การพัฒนาและจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร                                                                            3(3-0-6) 
Agritourism Development and Management 
          ประเภท ลักษณะ และจุดเดนของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ในประเทศไทย การประเมินศักยภาพ
ของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร กระบวนการวางแผนพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร หลักการ แนวทาง 
วิธีการ และกลยุทธในการพัฒนาและจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร การจัดการการบริการ ส่ิงอํานวยความ
สะดวก  และส่ือความหมายในแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร การประเมินผลกระทบ การวางแผนการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร และกรณีศึกษา 

  
AGBE3503 การวางแผนและการจัดนําเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร                                                        3(2-3-4) 

Agritourism Planning and Operation 
          องคประกอบและกระบวนการวางแผนและการจัดนําเท่ียวเชิงเกษตร  การอานแผนท่ีและการ
สํารวจเสนทาง  การออกแบบเสนทางการทองเท่ียว  การติดตอและการตอรองกับผูจัดสงสินคา   การ
คํานวณคาใชจายและราคา   การเขียนรายการนําเท่ียว  การประเมินผลรายการนําเท่ียวและการจัดนําเท่ียว
เชิงเกษตร ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ                                                                                                                  3(3-0-6)                                                                                                
Agriculture and Life Sciences 
          หลักการดานการเกษตร หลักการผลิตสัตว ระบบมาตรฐานฟารม หลักการผลิตพืช การ
ปฏิบัติทางการเกษตรท่ีด ี หลักการสงเสรมิและธุรกิจเกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 
มาตรฐานการผลิตอาหาร หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิต การผลิตอาหาร
ปลอดภัย เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
 

AGLS1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร                                                                                          3(3-0-6) 
Agri-history and Culture 
          ศึกษาประวัติ วิวัฒนาการ  และการเปล่ียนแปลงดานวัฒนธรรมการเกษตร  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 
          ปจจัยท่ีผลตอการเจริญเติบโตของพืช  หลักการและวิธีการปลูกพืช การขยายพันธุพืช การ
ปรับปรุงพันธุพืช การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวผลผลิต วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาด
สินคาเกษตร 

  
AGSC1402 หลักการผลิตสัตว                                                                                                              3(3-0-6) 

Principle of Animal Production 
          ประโยชนและความสําคัญของการเล้ียงสัตว ความเหมาะสมของการเล้ียงสัตวกับ
ส่ิงแวดลอม   พันธุสัตวและลักษณะประจําพันธุ ประเภทและชนิดของ การเล้ียงสัตว พ้ืนฐาน
ของการปรับปรุงสัตว การเล้ียงดูและบํารุงรักษาสัตว ในระยะตางๆอาหารและการใหอาหาร
สัตว การปองกันและควบคุมรักษาโรคสัตว การจัดการฟารมสัตวเพ่ือการใหผลผลิตของสัตว 
การจัดจําหนาย และการทําผลิตภัณฑจากสัตว บัญชีท่ีจําเปนในการเล้ียงสัตว 
 

AGSC1501 หลักการสงเสริมการเกษตร                                                                                              3(3-0-6) 
Principle of Agricultural Extension 
          หลักและวิธีสงเสริมการเกษตร นโยบายของการสงเสริมการเกษตร การวางแผน การ
ดําเนินงานและการประเมินผล หลักการทางจิตวิทยาท่ีประยุกตใชใน งานสงเสริมการเกษตร 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในชุมชนเกษตรและองคกร ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงานสงเสริมการเกษตร กรณีศึกษาการสงเสริมการเกษตรใน
ตางประเทศ 



AGSC2101 การเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ                                                                      3(3-0-6) 
Royal Theory for Agriculture 
          หลักการ แนวคิด วิธีดําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติตอระบบเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน หลักการและความสัมพันธของพืชและสัตวในระบบ ศึกษากรณี
ตัวอยางของการทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําร ิ
 

AGSC2301 นิเวศวิทยาเกษตร                                                                                                              3(3-0-6) 
Agroecology 
          ความหมายของระบบนิเวศ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับระบบนิเวศ การจําแนกระบบนิเวศเกษตร 
ปญหามลพิษในระบบนิเวศ การอนุรักษและบริหารจัดการระบบนิเวศเกษตร 
 

AGSC3101 เกษตรยั่งยืน                                                                                                                      3(3-0-6) 
Sustainable Agriculture 
          สภาพการณท่ัวไปของการทําเกษตร แนวคดิ หลักการของการเกษตรยั่งยืนประเด็นการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม อุตสาหกรรมเกษตรกับเกษตรยั่งยืน แนวปรัชญา
เศรฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤฎีใหมตามแนวพระราชดําร ิ แนวทางในการจัดการเกษตรยั่งยืน 
เชน การปฏิบัติทางการเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตรผสมผสาน การจัดการของเสียทาง
การเกษตร 

  
AGSC3102 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตร                                                                                              3(3-0-6) 

Research Methodology in Agriculture 
          รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : APST1101 หลักสถิต ิ
          การกําหนดปญหา การวางรูปแบบการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมขอมูล หลักการวางแผนการทดลอง การสุมตัวอยางวิธีการวางแผนการทดลองแบบ
ตางๆ การวิเคราะหและตีความขอมูล    การใชสถิติสําหรับการวิจัย และการนําโปรแกรม
คอมพิวเตอรมาใชในการวิเคราะหขอมูล รูปแบบการเขียนรายงานและนําเสนอผลงานการวิจัย 



AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร                                                               2 (90) 
Preparation for Occupational Practicum in Agriculture 
          จัดใหมีกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะ  เพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนดานการเกษตรและ
ชีวภาพ  ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางดานการเกษตรและชีวภาพตางๆ 
ตลอดจนคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซ่ึง
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานการเกษตรและชีวภาพ 
 

AGSC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางการเกษตร                                                                        5 (350) 
Occupational Practicum in Agriculture 
          รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AGSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
การเกษตร 
          การฝกประสบการณวิชาชีพดานการเกษตรและชีวภาพ ณ สถานท่ีซ่ึงมหาวิทยาลัยกําหนด 
จนทําใหเกิดความม่ันใจและมีความเช่ือม่ันในตนเอง มีการเสนอผลงานและรายงานเปน
หลักฐานวาผานการฝกประสบการณวิชาชีพแลว 
 

AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา                                                                                                         2 (90) 
Preparation for Co-operative Education 
          จัดใหมีกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนดานการเกษตรและ
ชีวภาพ ในดานเจตคติ แรงจูงใจ การรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ ดานภาษา คอมพิวเตอร ทักษะทางดานการเกษตรและชีวภาพตางๆ 
ตลอดจนคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆซ่ึง
เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพดานการเกษตรและชีวภาพ 
 

AGSC4804 สหกิจศึกษา                                                                                                                        6 (600) 
Co-operative Education 
          รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา 
          ระบบการศึกษา ท่ีเนนการปฏิบัติงานดานการเกษตรและชีวภาพ ในสถานประกอบการ
ขนาดตางๆอยางมีระบบ โดยจัดใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ในฐานะพนักงานช่ัวคราวใน
สถานประกอบการท่ีใหความรวมมือโดยลักษณะการทํางานเต็มเวลา ระยะเวลาไมนอยกวา 600 
ช่ัวโมง 



AGSC4901 สัมมนาทางการเกษตร                                                                                                      1(0-2-1) 
Seminar in Agriculture 
          การรวบรวมขอมูลเทคโนโลยีและปญหาท่ีเกี่ยวของกับดานการเกษตรและชีวภาพดวย
วิธีการตางๆ รวมถึงการศึกษาภาคสนาม การอภิปรายระดมความคิด แลกเปล่ียนประสบการณ
และการนําเสนอรายงานเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆ  
 

AGSC4902   ปญหาพิเศษทางการเกษตร                                                                                               3(0-6-3) 
Special Problems in Agriculture 
          คนควา ทดลองและวิจัยงานทางการเกษตรท่ีมุงเนนดานการเกษตรและชีวภาพ ในระดับ
ตางๆ รวบรวมและอภิปรายผลสรุปผลและเสนอเปนรายงาน 
 

AGSC4903      หัวขอศึกษาพิเศษทางการเกษตร                                                                                      1(1-0-2) 
Selected Topics in Agriculture 
          การศึกษากรณีศึกษา หัวขอหรือเรื่องตางๆ ท่ีนาสนใจทางการเกษตร 
 

  
  
  
  

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตวปก                                                      3(2-3-4) 
Poultry Production and Management 
          การผลิตสัตวปกเพ่ือการคา การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การวาง ผังฟารม โรงเรือนและอุป
กรณ การเล้ียงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค การจัดการส่ิงแวดลอม การบริหารและการจัดการ
ธุรกิจ ฟารมสัตวปก กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติท่ีดี   
หลักของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสัตวปก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

  
ANSC2301 โภชนศาสตรและการใหอาหารสัตว                                                     3(2-3-4) 

Animal Nutrition and Feeding 
          ระบบสรีรวิทยาของการยอยอาหารของสัตว การเปล่ียนแปลงโภชนะ ภายหลังการยอย ความต
องการโปรตีน พลังงาน แรธาตุ วิตามิน และสารเสริม หลักการและวิธีการใหอาหาร การคํานวณสูตร
อาหารสัตว การจัดการควบคุม การผลิตอาหารสัตวใหปลอดภัย ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว                                                                                              3(2-3-4) 
Animal Anatomy and Physiology 
          โครงสราง และหนาท่ีการทํางานของเซลล 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 โรคท่ีสําคัญของสัตวปกสุกร และสัตวเคี้ยวเอ้ือง ปฏิบัติการตามเนื้อหา
ขางตน 
 

ANSC2502 โรคและการการสุขาภิบาลสัตว                                                                                                 3(3-0-6) 
Animal Diseases and Sanitation 
          โรคท่ีสําคัญของสัตว อาการของโรค  วิธีการตรวจวินิจฉัยโรคเบ้ืองตน การปองกัน และการ
จัดการสุขาภิบาลสัตว 



ANSC2503 เวชภัณฑและการใชในปศุสัตว                                                                                3(2-3-4) 
Drugs and Usage in Livestock 
          การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชจนศาสตร เภสัชพลศาสตรของยา กลไกการออกฤทธ์ิของยา การ
เลือกใชยา การใหยาตามระบบตาง ๆ ของรางกายสัตว รวมท้ังชีวภัณฑ เคมีภัณฑ และเวชภัณฑจาก
ธรรมชาติ ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

  
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการผลิตและการคาปศุสัตว                                               3(3-0-6) 

Laws and Regulations Relating to Livestock Production and Trading 
          ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเอกเทศสัญญา เชน การซ้ือขาย เชา ทรัพย
จํานอง พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว 
ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการผลิตและการคาปศุสัตวระหวางประเทศ 
 

ANSC3201   การผลิตและการจัดการโคเนื้อ-นม                                                                                           3(2-3-4) 
Beef  and  Dairy  Cattle  Production  and  Management 
          การผลิตโคเนื้อ-นม   การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ    การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ  
การเล้ียงดูและการใหอาหาร การปองกันโรค การจัดการส่ิงแวดลอม การบริหารการจัดการธุรกิจ
ฟารมโคเนื้อ-นม  กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติท่ีดี 
หลักของระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตโคเนื้อ-นม  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร                                                                                                      3(2-3-4) 
Swine Production and Management 
          การผลิตสุกรเพ่ือการคา การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ การวางผังฟารม โรงเรือนและอุปกรณ 
การเล้ียงดูและการใหอาหาร   การปองกันโรค การจัดการส่ิงแวดลอม การบริหารและจัดการธุรกิจ
ฟารมสุกร กฎระเบียบท่ีเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด หลักของการผลิตหรือการปฏิบัติท่ีดี หลักของ
ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤติในการผลิตสุกร ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตวเฉพาะอยาง                                                                                   3(2-3-4) 
Selected Animal Production and Management 
          ความสําคัญและประโยชนของการเล้ียงสัตวตามความสนใจ การคัดเลือกและการปรับปรุง
พันธุ โรงเรือนและอุปกรณการใหอาหาร วิธีการเล้ียงดู โรคและการสุขาภิบาล การตลาด การจดสถิติ
และการทําบัญชี  ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 



ANSC3401 พฤติกรรมสัตวและการควบคุมบังคับสัตว                                                     3(2-3-4) 
Animal Behavior and Restraint 
          พฤติกรรมสัตว อิทธิพลของฮอรโมนและส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมสัตว และประโยชน
ของพฤติกรรมสัตวท่ีแสดงออก หลักการควบคุมและการบังคับสัตว ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 

  
ANSC3402 การฟกไขและการจัดการโรงฟก                                                      3(2-3-4) 

Incubation and Hatchery Management 
          ปจจัยท่ีมีผลตอการมีเช้ือของไขฟก การพัฒนาการเจริญเติบโตภายในไขฟก การวางแผนและ
การจัดการสภาวะแวดลอมการฟกไข การสุขาภิบาลและการจัดการกําจัดเช้ือในโรงฟก แนวทางการ
ใชระบบประกันคุณภาพกับการฟกไขและการจัดการโรงฟก ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

ANSC3501 โรคสัตวสูคน                                                                                                                        3(3-0-6)               
Zoonosis                                                                                 
          การจําแนกประเภทและชีพจักรของโรคติดตอระหวางสัตวและคน โรคสัตวสูคนท่ีมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของมนุษย และกอใหเกิดปญหาสาธารณสุขมูลฐาน 
 

ANSC3502 ภูมิคุมกันวิทยา                                                                     3(2-3-4) 
Immunology 
          ศึกษากลไกและประเภทของภูมิคุมกัน แอนติบอดี คอมพลีเมนท การเกิดภูมิแพ ปฏิกิริยาทาง
ซีรั่มวิทยา ภูมิคุมกันตอการติดเช้ือแบคทีเรีย ไวรัส เช้ือรา และปรสิต ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 
 

ANSC3503 ระบาดวิทยาในสัตว                                                       3(2-3-4) 
Veterinary Epidemiology 
          นิยามและขอบเขตของระบาดวิทยา ส่ิงท่ีทําใหเกิดโรค โฮสทและส่ิงแวดลอม หลักการปองกัน
และควบคุมโรค รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ความสัมพันธและความสัมพันธทางสาเหตุ การ
สืบสวนและการเฝาระวังโรคและสถิติทางระบาดวิทยา ปฏิบัติการตามเนื้อหาขางตน 



ANSC3601 การปรับปรุงพันธุสัตว                                                                                                         3(3-0-6)
                        

Animal Breeding 
          วิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL2401 พันธุศาสตร 
          หลักคณิตศาสตรและสถิติสําหรับการปรับปรุงพันธุสัตว พันธุศาสตรประชากร การถายทอด
ลักษณะคุณภาพและลักษณะปริมาณ  การผสมในเครือญาติและสัมประสิทธ์ิเลือดชิด หลักการ
ปรับปรุงพันธุสัตว หลักการคัดเลือกและระบบการผสมพันธุสัตว   เทคโนโลยีชีวภาพในการ
ปรับปรุงพันธุ 

  
ANSC3602 วิทยาการสืบพันธุและการผสมเทียมสัตว                                                                               3(2-3-4)  

Animal Reproductive Science and Artificial Insemination 
          กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ โรคและปญหาท่ีสําคัญในระบบสืบพันธุ การเปนสัด  
การผสมพันธุ  การคลอด การผสมเทียม การรีดน้ําเช้ือ การตรวจคุณภาพน้ําเช้ือ การเจือจางและการ
เก็บรักษาน้ําเช้ือ  การยืนยันการผสมติด และการประเมินประสิทธิภาพการผสมเทียม ปฏิบัติการตาม
เนื้อหาขางตน 
 

ANSC3701 การจัดการของเสียและผลพลอยไดจากสัตว                                                    3(2-3-4) 
Animal Waste and By-product Management 
          ลักษณะทางกายภาพและเคมีของของเสียและผลพลอยไดจากฟารมเล้ียงสัตว 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 หลักสถิต ิ                                                                                                                         3(3-0-6) 
Principles of Statistics 
          ความหมายของสถิติ  ขอบเขตและประโยชนของสถิต ิ หลักเบ้ืองตนของ  ความนาจะเปน  
ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปนแบบทวินาม  แบบปวสซอง  และแบบปกติ  การแจก
แจงคาท่ีไดจากตัวอยาง หลักการประมาณคา  การทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะหการถดถอย
และสหสัมพันธอยางงาย 

  
APST2101 สถิติวิเคราะห 1        3(3-0-6) 
  Statistical  Analysis 1 

   ความหมาย ขอบเขตและประโยชนของสถิติ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การนําเสนอ
ขอมูล   การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ความนาจะเปนเบ้ืองตน ตัวแปรสุมและการแจกแจง
ความนาจะเปนของตัวแปรสุม คาคาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม 
แบบปวสซอง และแบบปกติ  ทฤษฎีการสุมตัวอยาง การแจกแจงแบบที แบบไคกําลังสอง 
และแบบเอฟ การประมาณคา และการทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับคาเฉล่ีย 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  สถิตินอนพาราเมตริกเบ้ืองตน  
อนุกรมเวลาและเลขดัชน ี

 
APST2105       สถิติธุรกิจ                                                                                                   3(3-0-6) 
                          Business Statistics 

 ความรู เบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ  ตัวแปรสุม  และการแจกแจงความนาจะเปน                        
ของตัวแปรสุม  ประชากรและการสุมตัวอยาง  การประมาณคา  การทดสอบสมมุติฐาน  
การทดสอบไคสแควร  การวิเคราะหความแปรปรวน  การวิเคราะห   การถดถอยและ
สหพันธอยางงาย  อนุกรมเวลาและเลขดัชนี  และการประยุกตใชทางธุรกิจ   



 
 
 
 
 
 
 

APST2107 สถิติการศึกษา        3(3-0-6) 
  Educational Statistics 
  วิชาที่เรียนกอน: APST2101 สถิติวิเคราะห 1 
                             ศึกษาทฤษฎีการสุมตัวอยางและการประยุกตในปญหาและตัวแปรทางการศึกษา

การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยและ
สหสัมพันธ การพยากรณ และการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรทางการศึกษา         
การวิเคราะหความแปรปรวนและการประยุกตทางการศึกษา 

 
APST2201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน             3(3-0-6) 
  Introduction to Probability and Statistics 
                            ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับความนาจะเปน         การคาดคะเนทางคณิตศาสตร     
                           การแจกแจงความนาจะเปนแบบตาง ๆ ท่ีสําคัญ      การประมาณคา      การทดสอบ  
                           สมมติฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวน   การถดถอยเชิงเสนและสหสัมพันธแบบ 
                           งาย     สถิตินอนพาราเมตริกเบ้ืองตน 
 
APST2202  สถิติเชิงคณิตศาสตร 1       3(3-0-6)  
 Mathematical Statistics 1 
                           วิชาที่เรียนกอน : MATH2401 แคลคูลัส 2  

              ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน โมเมนตและฟงกชันท่ี
ใหโมเมนต การแจกแจงหนึ่งตัวแปรท่ีสําคัญ การแจกแจงรวมและการแจกแจงทางเดียว 
การแจกแจงท่ีมีเง่ือนไขและตัวแปรสุมอิสระ ความแปรปรวนรวมโมเมนตและฟงกชันท่ีได
โมเมนต คาคาดหมายท่ีมีเง่ือนไข  การแจกแจงหลายตัวแปรท่ีสําคัญ  ฟงกชันของตัวแปร
สุม  ทฤษฎีตัวอยางสุม และการแจกแจงของตัวสถิติ กฎของเลขจํานวนมาก และทฤษฎี
ลิมิตสูสวนกลาง  
 



 
 
 
 
 
 
 

APST2203  สถิติเชิงคณิตศาสตร 2       3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics 2 
 วิชาที่เรียนกอน : APST2202 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 

การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาแบบจุด สมบัติของตัวประมาณคาท่ีดี การหา
คาตัวประมาณคาโดยวิธีโมเมนต วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีของเบย การประมาณคา
แบบชวง และวิธีหาชวงความเช่ือม่ัน ทฤษฏีการทดสอบของนียแมนและเพียรสัน  การ
ทดสอบท่ีมีอํานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน  การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปนของการ
ทดสอบไคกําลังสอง 

 
APST2303 เทคนิคการสุมตัวอยาง       3(3-0-6) 

Sampling Techniques 
 วิชาที่เรียนกอน : APST2202  สถิติเชิงคณิตศาสตร 1  

  ความหมายและประโยชนของการสํารวจ ขั้นตอนการสํารวจ ความสําคัญและ
ความจําเปนของการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางท่ีไมใชความนาจะเปน  การสุมอยางงาย 
การสุมแบบแบงช้ันภูมิ การสุมแบบมีระบบ การสุมแบบแบงกลุม ตัวประมาณคาอัตราสวน 
ตัวประมาณคาถดถอย ความคลาดเคล่ือนของการสํารวจ  การปฏิบัติงานภาคสนาม   การ
เสนอรายงานการสํารวจ 

 
APST2501 สถิติเบื้องตนเพ่ือการจัดการอุตสาหกรรม             3(3-0-6) 
  Introduction to  Statistics  for  Industrial Management  

 หลักการทางสถิต ิ ประเภทของสถิติเทคนิค วิธีการแปลความหมายของสถิติ การ
วางแผน การจัดทําสถิติ และการนําเสนอในการแกปญหา การจัดการอุตสาหกรรม วิธีการ
เก็บรวบรวมขอมูลและการตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการทางสถิต ิ

 



APST3102 สถิติเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตร                                                       3(3-0-6) 
Statistical Methods in Sciences Research  
     ความรู เบ้ืองตนเกี่ยวกับสถิติ  เทคนิคการสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ
สมมติฐาน  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และหลายทาง การวิเคราะหการถดถอย
อยางงาย และเชิงพหุ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม การทดสอบไคสแควร สถิตินอนพารา
เมตริกสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

  
APST3301 การวิเคราะหการถดถอย            3(3-0-6) 

Regression Analysis 
 วิชาที่เรียนกอน : APST2102 สถิติวิเคราะห 2  

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะหการถดถอย  ตัวแบบการถดถอยเชิงเสน 
เชิงเดียวและเชิงพหุคูณ  การประมาณคาพารามิเตอรของสัมประสิทธการถดถอยโดยวิธี
กําลังสองนอยท่ีสุดและการประมาณคาแบบชวง   การทดสอบความมีนัยสําคัญของ
สัมประสิทธ์ิการถดถอย   การ ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบเชิงเสน  และการ
แกปญหาของตัวแบบ   การใชตัวแปรหุน  ในการวิเคราะหการถดถอยสําหรับ   ตัวแปรเชิง
คุณภาพ      วิธีการคัดเลือกตัวแปรเพ่ือสรางตัวแบบท่ีเหมาะสม   และการถดถอยท่ีไมใชเชิง
เสน 

 
APST3302  สถิตินอนพาราเมตริก       3(3-0-6) 
  Nonparametric Statistics 
                           วิชาที่เรียนกอน : APST2102  สถิติวิเคราะห 2   

              การทดสอบภาวะสารูปสนิทด ี การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร ตาง  ๆ
โดยสถิติท่ีไมอิงพารามิเตอรของประชากรหนึ่งกลุม  สองกลุมและหลายกลุม  การทดสอบ
ความสุม     และการวิเคราะหสหสัมพันธแบบนอนพาราเมตริก 

 
APST3303  การวิเคราะหอนุกรมเวลา       3(3-0-6) 

Time Series Analysis 
 วิชาที่เรียนกอน : APST2102 สถิติวิเคราะห 2      

 ตัวแบบอนุกรมเวลา  การวิเคราะหแนวโนมการแยกสวนประกอบ  เทคนิคการ
ปรับใหเรียบ    การวิเคราะหความผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะหความผันแปรตามวัฏ



จักร ความผันแปรท่ีไมสมํ่าเสมอ  การถดถอยท่ีใชขอมูลอนุกรรมเวลา  การพยากรณโดยใช
อนุกรมเวลา  การตรวจสอบการพยากรณ   

 
 
 
 
 
APST3305 แผนแบบการทดลอง 1        3(3-0-6) 

Experimental Design 1 
 วิชาที่เรียนกอน : APST2102 สถิติวิเคราะห 2  

หลักเบ้ืองตนในวางแผนการทดลอง    แผนแบบสุมสมบูรณ    แผนแบบสุมแบบ
บล็อกสมบูรณ   แผนแบบจัตุรัสลาติน    แผนแบบแฟคทอเรียล  การเปรียบเทียบเชิงพหุ   
การวิเคราะหเม่ือมีคาสูญหาย 

 
APST3306 แผนแบบการทดลอง 2        3(3-0-6) 

Experimental Design 2 
 วิชาที่เรียนกอน : APST3305  แผนแบบการทดลอง 1  

      ตัวแปรแฝงในการทดลองแบบแฟคทอเรียล แผนแบบสปลิท
พลอท  แผนแบบสุมแบงบล็อคไมสมบูรณ แผนแบบจัตุรัสยูเด็น แผนแบบแลททิช  แผน
แบบสลับ  และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

 
APST3307 เทคนิคการพยากรณเชิงสถิต ิ      3(3-0-6) 

Forecasting Techniques 
วิชาที่เรียนกอน : APST2102 สถิติวิเคราะห 2  

การกรองมูลเพ่ือพยากรณ  ตัวแบบพยากรณเบ้ืองตน  เทคนิคควบคุมท่ีปรับได  
เทคนิคของบอกซและเจนกินส และการพยากรณตามวิจารณญาณ  

 
APST3501 การวิจัยดําเนินงาน        3(3-0-6) 

Operation Research  
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัยดําเนินงาน กําหนดการเชิงเสน ปญหาควบคู  การ

วิเคราะหความไว   ปญหาการขนสง ปญหาการจัดงาน   การวิเคราะหขายงานดวยเพิรทและ



ซีพีเอ็ม  ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบแถวคอย   ทฤษฏีเกม  การจําลองแบบปญหาและ
กําหนดการไดนามิค 

 
 
 
 
 
APST3601 สถิติประกันภัย        3(3-0-6) 

Statistical  Insurance 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประกันภัย การวิเคราะหองคประกอบการประกันภัย  

ทฤษฎีความนาจะเปนของการประกันภัย  สถิติประกันภัยเบ้ืองตน  ตารางมรณะ  เงินรายป
ตลอดชีพ  เบ้ียประกันชีวิตและเงินสํารองสําหรับการประกันชีวิตขั้นพ้ืนฐาน   ระบบเงิน
สํารองโดยวิธีพิเศษอ่ืน   มูลคาของการไมเสียสิทธ์ิ  และเบ้ียประกันรวม   

 
APST3702 การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ    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  
ความรูเบ้ืองตนของการวิจัย ความหมายและประเภทของการวิจัย กระบวน การวิจัย 

การกําหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงค กรอบแนวคิดและสมมติฐานในการวิจัย  การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การกําหนดตัวแปร  การออกแบบงานวิจัย  การเลือก
ตัวอยาง  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  การเลือกใชสถิติท่ีเหมาะสมในการวิจัย การ
เขียนเคาโครงงานวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทความวิจัย  

 
APST3902 วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร             3(3-0-6) 
 Research  Methodology  in Sciences 

พ้ืนฐานท่ัวไปของการวิจัย  ความหมายของการวิจัยทางวิทยาศาสตร  ประเภทการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร  เจตคติเชิงวิทยาศาสตร  การกําหนดปญหาการวิจัยทางวิทยาศาสตร  



การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  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 โมเมนตของตัวแปรสุมและ
เวกเตอรสุม  ฟงกชันกอกําเนิด และฟงกชันลักษณะเฉพาะ การแปลงตัวแปรและผล
ประสาน การลูเขาในเชิงความนาจะเปน การลูเขาในเชิงการแจกแจง กฎของเลขจํานวน
มาก และทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง 

 
APST4203 ทฤษฎีการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Decision Theory 
วิชาที่เรียนกอน : APST2203  สถิติเชิงคณิตศาสตร 2  

ตัวแบบการตัดสินใจ  ทฤษฏีอรรถประโยชนและฟงกชันคาสูญเสีย คาคาดหมาย
และฟงกชันการเส่ียง 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) พ้ืนฐานของวอลด 

 



APST4301 ปญหาการเก็บรวบรวมขอมูล       3(3-0-6) 
Problems in Data Collections 
วิชาที่เรียนกอน : APST 3304 เทคนิคการสุมตัวอยาง 
      ขอมูลทุติยภูมิ ปญหาการใชขอมูลทุติยภูมิ และการแกไขเพ่ือ
เตรียมขอมูลสําหรับการวิเคราะห การใชเทคนิคการสุมตัวอยางในงานดานตาง  ๆการแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในขั้นตอนตาง ๆ ของการสํารวจ การสรางแบบสํารวจ การปฏิบัติงาน
สนาม และการตรวจสอบความถูกตองเช่ือถือไดของขอมูล 
 

APST4303 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ      3(3-0-6) 
Exploratory Data Analysis 

จุดมุงหมายของการวิเคราะหสํารวจขอมูล การพิจารณาตําแหนงการ    กระจาย
และรูปแบบการแจกแจงของขอมูล แผนภาพลําตนและใบ การสรุปขอมูล คาผิดปกติ 
(Outlier) สถิติท่ีมีความแกรง (Robust Statistics) แผนภาพกลอง (Box Plot) ความเบและ
ความโดงของขอมูล แผนภาพกระจาย (Scatter Plot) รูปแบบเสนท่ีเหมาะสมกับขอมูล การ
ปรับใหเรียบ (Smoothing) การตรวจสอบคาคลาดเคล่ือน (Residuals) การจัดการกับคา
ผิดปกติและความไมเปนเชิงเสนตรง การพิจารณาโครงสรางขอมูล การแปลงขอมูล (Data 
Transformation) การวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุโดยวิเคราะหตัวแปรหนึ่งตัว สองตัวและหลาย
ตัวพรอมพิจารณาสาเหตุควบคู 

 
APST4304 การวิเคราะหตัวแปรเชิงพห ุ      3(3-0-6) 

Multivariate Analysis 
วิชาที่เรียนกอน :  APST2202  สถิติเชิงคณิตศาสตร 1  และ  

APST3301  การวิเคราะหการถดถอย 
พีชคณิตของเมตริกซและเวคเตอรสุม การแจกแจงแบบปกติของตัวแปร     เชิงพหุ  

การอนุมานเวกเตอรคาเฉล่ียโดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร การอนุมาน เวกเตอรคาเฉล่ียของ
กลุมตัวอยางขนาดใหญ การวิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุทางเดียว (One-
way MANOVA) และสองทาง (Two-way MANOVA) และการถดถอยแบบพหุคูณของตัว
แปรเชิงพหุ 

 
APST4501 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต ิ      3(3-0-6) 

Statistical  Quality  Control 



วิชาที่เรียนกอน : APST2101 สถิติวิเคราะห  1  
หลักการของการควบคุมคุณภาพ   ระบบคุณภาพมาตรฐานตาง ๆ    เครื่องมือและ

เทคนิคสําหรับการจัดการคุณภาพทางสถิติ  แผนภูมิควบคุมลักษณะ    แผนภูมิควบคุมตัว
แปร  การวัดความสามารถของกระบวนการผลิต   เทคนิคการควบคุมคุณภาพอ่ืน ๆ   การ
สุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับลักษณะ    การสุมตัวอยางเพ่ือการยอมรับตัวแปร     แผนการ
ตรวจสอบตัวอยางเพ่ือการยอมรับอ่ืน ๆ   

 
 

APST4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติประยุกต    2(90) 
  Preparation for Occupational  Practicum in Applied Statistics  

      การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพใน
การพัฒนาความรูเจตคติ ทักษะดานสถิติประยุกต โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตาง 
ๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับวิชาชีพ 

 

APST4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติประยุกต    5(450) 
Occupational  Practicum  in Applied Statistics  
วิชาที่เรียนกอน : APST4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสถิติประยุกต   
    การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
ท่ี เกี่ยวของกบังานดานสถิติประยุกต 

 
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                                              
             การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับงาน ดานสถิติ
ประยุกต    นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชา
ท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
 



APST4901 สัมมนาทางสถิติประยุกต       1(0-2-1) 
    Seminar in Applied  Statistics 

การคนควา รวบรวมหัวขอเกี่ยวกับผลงานวิจัยหรือผลงานการศึกษาทางสถิติ    และ
นํามาอภิปรายพรอมท้ังเขียนรายงานเพ่ือใหทราบถึงวิธีการทางสถิต ิ หรือ ขอบกพรองท่ี
เกิดขึ้นในงานวิจัยนั้น  ๆ

 
 
 
 
 
 

APST4902 การวิจัยทางสถิติประยุกต       3(0-6-3) 
  Research Studies  in Applied Statistics  

วิชาที่เรียนกอน : APST3901  วิธีวิจัยวิทยาทางสถิติประยุกต   
การคนควาและวิจัยดานสถิติ การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย ภายใตการ

ควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 

 
 
 
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 

 

ARTD1101 การวาดเสน          3(2-2-5) 
 Drawing 

 การปฏิบัติงานดานการวาดภาพลายเสนพรอมดวยการใหน้ําหนัก ความเขม แสง
และเงา ลักษณะผิว ระยะใกล ไกลจากหุนรูปทรงเรขาคณิต วัตถุตางๆ ท้ังท่ีเปนธรรมชาติ
และท่ีมนุษยสรางขึ้น ตลอดจนทัศนียภาพของสถานท่ีจริงตางๆ โดยใหมีประสบการณใน
การใชวัสดุ เครื่องมือและเทคนิควิธีการตางๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางงานวิชาชีพทาง
ศิลปะตอไป 

 
ARTD1102 การวาดเสนเพ่ือการออกแบบ                 3(2-2-5) 
 Sketching 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ARTD1102 การวาดเสน   

 การปฏิบัตเิขียนภาพคน  สัตว ผลงานประติมากรรม หุน และอาคารสถานท่ีโดย
เนนสัดสวน การเคล่ือนไหว ดวยความคิด รูปแบบการแสดงออก ท่ีมีความสัมพันธกับวัสดุ
และวิธีการถายทอด เพ่ือนํามาใชในงานออกแบบ 

 
ARTD1103 จิตรกรรมเบื้องตน          3(2-2-5) 
 Fundamental  Painting   

 การปฏิบัติงานทางดานจิตรกรรมสากลในหลักการเขียนภาพดวยเทคนิค สีน้ํา   
สีอคริลิค สีน้ํามันโดยถายทอดแสง สี เงาจากวัตถุตางๆ ท้ังท่ีเปนธรรมชาติและท่ีมนุษย
สรางขึ้น ตลอดจนทัศนียภาพของสถานท่ีจริงซ่ึงสามารถแสดงลักษณะเฉพาะอารมณ
ความรูสึกไดจากแบบนั้นๆ ท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 

ARTD1104 ประติมากรรมเบื้องตน         3(2-2-5) 
 Fundamental  Sculpture     

 การปฏิบัติงานทางดานประติมากรรมโดยเนนความคิดสรางสรรค เทคนิควิธีการ
ในการปฏิบัติงาน เนนความรูเกี่ยวกับประติมากรรมเบ้ืองตน ลักษณะคุณคาทางดานรูปทรง
และปริมาตรและวัสดุแตละชนิดท่ีนํามาสรางงานประติมากรรมตลอดจนการเตรียมการใช
เครื่องมือใหเหมาะสมกับประเภทของงานประติมากรรม การออกแบบทางประติมากรรม 
การปน การทําแมพิมพ การหลอ การปนนูนสูง นูนต่ําและลอยตัว 
 



 
ARTD1105 ภาพพิมพเบื้องตน        3(2-2-5) 
 Fundamental  Printing   

 การศึกษาความเปนมาของภาพพิมพ ประเภท รูปแบบ กรรมวิธี คุณสมบัติ ของ
การทํางาน การเก็บรักษา เนนพ้ืนฐานของการพิมพท่ัวไป และปฏิบัติการพิมพเบ้ืองตน 
เพ่ือใหเขาใจคุณลักษณะท่ัวไปของภาพพิมพและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคศิลปะภาพพิมพ
เบ้ืองตน ประเภทตางๆ และวัสดุอุปกรณท่ีใชในการพิมพแตละประเภท 

 
ARTD1106 องคประกอบศิลป        3(2-2-5) 
 Composition  of  Art 

การศึกษาทฤษฎีและฝกปฏิบัติงานองคประกอบศิลปโดยเนนเรียนรูเรื่องความ
ประสานสัมพันธระหวางเสน รูปราง รูปทรงพ้ืนผิว แสงเงา น้ําหนักและสี และความงามท่ี
มีอยูในธรรมชาติ ผสมผสานกับการสรางแนวความคิดของผลงานเพ่ือเปนพ้ืนฐานงาน
ออกแบบ 

 

ARTD1107 การเขียนแบบทางศิลปกรรม      3(2-2-5) 
 Fundamental  Drafting   

การศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต จากการใชคาระดับน้ําหนัก
ของเสน และฝกปฏิบัติการเขียนแบบตามแนวคิดในลักษณะสองมิติและสามมิติ  จากการ
เขียนภาพฉาย ภาพตัดขวาง และทัศนียภาพ โดยใชสัญลักษณตามมาตรฐานสากล เพ่ือใช
ประกอบการส่ือสาร นําเสนอผลงานและการผลิต 

 
ARTD1401 ประวัติศาสตรศิลปะ        3(2-2-5) 
 History of Art 

การศึกษาประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก  ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรมาจนถึง
ศิลปะสมัยใหมปลายคริสตศตวรรษท่ี 20  เนนในเรื่องความเขาใจของความสัมพันธ
ระหวางปรัชญา รูปแบบของศิลปะและความคิดหลักของยุคสมัย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
เขาใจศิลปะอยางแทจริง 

 
 
 
 
 
 



ARTD1402 ทฤษฎีสี        3(2-2-5) 
 Color  Theory 

 การศึกษาและทําความเขาใจเรื่องสีท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจถึงคุณสมบัติของสีท้ังในกายภาพและจิตวิทยาท่ีมีผลตอความรูสึก
ของมนุษย เรียนรูความหมายและสุนทรียภาพในการใชสี ซ่ึงมีอิทธิพลตอการออกแบบ 
รวมไปถึงการสรางงานศิลปะ 
 

ARTD2101 ศิลปะไทย        3(2-2-5) 
 Thai Art  

 การศึกษาความหมายของศิลปะไทย ท่ีมาของลายไทยและภาพไทยสามารถ
ประยุกตและสรางสรรค เพ่ือนํามาใชในแนวทางอนุรักษ อีกท้ังสามารถจําแนกแบบและ
ชนิดของภาพไทยและลายไทยได ฝกฝนและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพ
ไทย 

 

ARTD2102  ศิลปะพ้ืนบาน        3(2-2-5) 
  Folk  Art 

 การศึกษาประวัติและวิวัฒนาการของงานศิลปกรรมพ้ืนบานไทยในภูมิภาคตางๆ 
โดยสังเขป รวมท้ังวิเคราะหองคประกอบของศิลปะแขนงตางๆ ตลอดจนวัฒนธรรมและ
ประเพณี  เพ่ือใหมีความเขาใจและเห็นคุณคาภูมิปญญาทองถ่ินของไทย โดยสามารถนําไป
ประยุกตใชในการออกแบบ 

 

ARTD2201  วาดเสนสรางสรรค       3(2-2-5) 
 Creative Drawing  

 การศึกษาและปฏิบัติการเขียนภาพดวยเทคนิคและกรรมวิธีตางๆ ตามความมุง
หมายและเนื้อหา  โดยความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชา เพ่ือใหสอดคลองกับการ
นําไปใชทางดานการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTD2202  จิตรกรรมประยุกต       3(2-2-5) 
 Applied   Painting  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ARTD1102 จิตรกรรมเบ้ืองตน   

 การออกแบบจิตรกรรมเชิงสรางสรรค เฉพาะกรณีท่ีมีองคประกอบและ
แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคอิสระเฉพาะตน พรอมกับสนับสนุนให
นําเทคโนโลยีและวัสดุศิลปะสมัยใหม มาใชประสานกลมกลืนในงาน เพ่ือหาประสบการณ
การออกแบบจิตรกรรมขนาดใหญใหไดรูปแบบของจิตรกรรมท่ีแปลกใหมนาท่ึง มีความ
งาม 

 
ARTD2203  ประติมากรรมประยุกต       3(2-2-5) 
 Applied  Sculpture 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :ARTD1103 ประติมากรรมเบ้ืองตน   

 การปฏิบัติงานสรางสรรคประติมากรรมท้ังแบบท่ีเนนโครงสรางจากวัสดุ ลวด 
เหล็กเสน ไม เหล็กแผน สังกะสี อะลูมิเนียม และแบบท่ีเนนรูปทรงจากวัสดุปูนพลาสเตอร 
ปูนซีเมนต ดิน ขี้เล่ือย ผา กระดาษ ฯลฯ โดยเปนแนวทางในการสรางสรรคและพัฒนางาน
ประติมากรรมเพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 
ARTD2204  ภาพพิมพประยุกต       3(2-2-5) 
 Applied Printing 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ARTD1104 ภาพพิมพเบ้ืองตน 

 การศึกษากรรมวิธีการใชวัสดุ อุปกรณในการพิมพผานตะแกรงไหม เพ่ือ
นําไปใชในการปฏิบัติ งานสรางแมพิมพ และพิมพผานตะแกรงไหมเบ้ืองตน 

 
ARTD2205  การพิมพซิลคสกรีนบนผา      3(2-2-5) 
 Silkscreen on Fabric 

            การศึกษากระบวนการการพิมพผาชนิดตางๆ ออกแบบลวดลาย เพ่ือนําไปฝก
ปฏิบัติการพิมพตะแกรงไหม โดยเนนทักษะ ความคิดสรางสรรค รูปแบบผลงานการพิมพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ARTD2206  การออกแบบภาพประกอบ      3(2-2-5) 
  Illustration    

การปฏิบัติการเขียนภาพในลักษณะเหมือนแบบจริง หรือจากจินตนาการเพ่ือ
นํามาประกอบเรื่องประเภทตางๆ เชน นวนิยาย สารคดี หนังสือ แบบเรียนและหนังสืออาน
ประกอบสําหรับเด็กทุกชนิด ท้ังนี้จะตองศึกษาถึงลักษณะและวิธีการแสดงออก  เพ่ือให
ผลงานสอดคลองหรือสงเสริมกันในเรื่องดังกลาว 

 

ARTD2207  การออกแบบผลิตภัณฑ                   3(2-2-5) 
  Product Design 

 การศึกษาประวัติความเปนมา ทฤษฎี และหลักเบ้ืองตนทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ฝกฝนการใชความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับผูบริโภค 
โดยคํานึงถึงปจจัยพ้ืนฐานการออกแบบ ไดแก ประโยชนใชสอยความสวยงาม ขนาด
สัดสวนท่ีเหมาะสมในการใชงาน ความสะดวกสบาย การใชวัสดุ และการส่ือความหมาย
ดานการเขียนแบบ 

 
ARTD2208  วัสดุและเทคนิคศิลป       3(2-2-5) 
 Materials and Techniques 

 การศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุท่ี
นํามาใชงานศิลปะโดยเนนการคนควาทดลองเทคนิคใหม เพ่ือการเลือกนําไปใชในการ
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 

 การศึกษาประวัติความเปนมา ความหมายลักษณะและรูปแบบของท่ีระลึก
ประเภทตางๆ วัสดุท่ีนํามาใชประดิษฐของท่ีระลึก ฝกปฏิบัติออกแบบของท่ีระลึกขนาดเล็ก 
เชน กรอบรูป พวงกุญแจ ฯลฯ 

 
ARTD2211  การถายภาพเบื้องตน       3(2-2-5) 
 Fundamental  Photography   
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ARTD1105 องคประกอบศิลป 

การศึกษาประวัติการถายภาพ ประโยชนของการถายภาพ หลักการจัดภาพ การ
ใชกลองถายภาพท้ังระบบดิจิตัลและใชฟลม อุปกรณสตูดิโอ รวมถึงเทคนิคการตกแตงภาพ
ดวยคอมพิวเตอร และฝกปฏิบัติการถายภาพเบ้ืองตน  

 
ARTD2212  การถายภาพสรางสรรค       3(2-2-5) 
  Creative Photography 

การคนควาแนวทางการถายภาพท่ีมุงเนนความงามและสุนทรียภาพ  ท่ีสามารถ
ส่ือสารถึงเนื้อหาหรือแนวคิด โดยถายทอดจินตนาการผานทางกระบวนการสรางภาพและ
ฝกปฏิบัติการถายภาพท่ีมุงเนนความคิดสรางสรรค 

ARTD2301  คอมพิวเตอรพ้ืนฐานเพ่ือการออกแบบ     3(2-2-5) 
 Fundamental  Computer  for Design 

 การศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องคอมพิวเตอร  รวมถึงอุปกรณตอพวงตางๆ 
ตลอดจนศึกษาการใชซอฟทแวรท่ีมีอยูในระบบเครื่องคอมพิวเตอร  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
สรางผลงานทางศิลปะและการออกแบบ 

 
ARTD2302  การออกแบบนิเทศศิลปเบื้องตน      3(2-2-5) 
 Fundamental  Visual  Communication  
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ARTD1105 องคประกอบศิลป 

 การศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาและวิวัฒนาการของนิเทศศิลป กระบวนการและ
องคประกอบตางๆ ของการออกแบบนิเทศศิลป การดําเนินงาน การแกปญหางานนิเทศ
ศิลปอยางมีระบบ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว โดยมีความสัมพันธระหวางงานนิเทศศิลป
กับงานดานตางๆ จากการฝกปฏิบัติออกแบบส่ิงพิมพประเภทตาง 

 



ARTD2303  การออกแบบตัวอักษร       3(2-2-5) 
 Typography 

 การศึกษาประวัติและพ้ืนฐานของการออกแบบตัวอักษร โดยคํานึงถึงพัฒนาการ
ของความสามารถในการมองเห็น เรียนรูพ้ืนฐานในเรื่องบุคลิกของตัวอักษร ความแตกตาง
ของตัวอักษรในแตละตระกูล เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถเลือกใชได รวมท้ังปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบชุดตัวอักษร 

 
ARTD2304  การออกแบบตัวอักษรเพ่ือการพิมพ     3(2-2-5) 
  Lettering  Design 

               การศึกษาหลักการออกแบบตัวอักษร โดยคํานึงถึงการรับรูทางสายตา จากการ
เรียนรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวอักษร ความสัมพันธและความแตกตางของ
ตัวพิมพในแตละตระกูล เพ่ือสรางความเขาใจในการเลือกประยุกตใช พรอมท้ังฝกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบมีความสัมพันธกันระหวางตัวอักษรและภาพ 
 

ARTD2305  การออกแบบส่ิงพิมพ       3(2-2-5) 
                Publication  Design 

การศึกษากระบวนการออกแบบส่ิงพิมพประเภทตางๆ ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติ 
เชน  การจัดรูปเลมนิตยสาร หนังสือ และแผนพับ เปนตน 

 
ARTD2306  ศิลปกรรมไทยเพ่ือการออกแบบนิเทศศิลป      3(2-2-5) 
  Thai Art for Visual Communication  
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ARTD2101 ศิลปะไทย  

 การศึกษาลักษณะแบบแผนของศิลปกรรมไทยโดยสังเขป ขอมูลจาก
พิพิธภัณฑสถาน โบราณสถาน และแหลงขอมูลอ่ืนท่ีสามารถพัฒนาแนวความคิดและ
กระบวนการสรางสรรค เพ่ือนําไปเปนพ้ืนฐานสําหรับประยุกต ใชในการออกแบบนิเทศ-
ศิลป  
 

ARTD2307  การออกแบบอัตลักษณ       3(2-2-5) 
 Corporate Identity Design 

ศึกษาและปฏิบัติระบบการออกแบบภาพลักษณขององคกรท่ีมีขอบเขตตั้งแต
การออกแบบสัญลักษณ ส่ิงพิมพทางธุรกิจ ฯลฯ ตามรูปแบบการใชงานของแตละองคกร  
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการส่ือสาร 



ARTD2401  สุนทรียศาสตร        3(3-0-6) 
 Aesthetics 

 การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีสุนทรียศาสตร โครงสรางของความงามท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแนวปรัชญาท่ีมีอยูในขบวนการของวิวัฒนาการสังคม ท้ังโลก
ตะวันออกและโลกตะวันตก 

 
ARTD2402  ประวัติศาสตรการออกแบบ      3(2-2-5) 
  History  of  Design 

 การศึกษาประวัติความเปนมา และวิวัฒนาการของการออกแบบในแตละยุคสมัย
จากยุโรป อเมริกา และเอเชีย โดยใหมีความเขาใจถึงอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรม และ
การพัฒนาทางเทคโนโลยีท่ีมีผลตอพัฒนาการในการออกแบบ  

 
ARTD2403  ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น       3(3-0-6) 
 Local Thai  Cultural Art 

   การศึกษาชีวิตความเปนอยูของคนไทย ในแงมุมของศิลปะและวัฒนธรรมแตละ
ทองถ่ิน ท่ีมีความแตกตางกัน โดยมีผลตอสภาวะแวดลอมและสังคม รวมถึงการศึกษา
สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอศิลปะและวัฒนธรรมแตละทองถ่ิน จากการวิเคราะหประเด็นตางๆ 
สูการพัฒนารูปแบบของงานศิลปะและงานออกแบบ  

 
ARTD2404  การยศาสตร        3(2-2-5) 
  Ergonomics 

 การศึกษาปจจัยในการออกแบบสําหรับมนุษย รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและ
สัดสวน รวมไปถึงหนาท่ีการทํางานของอวัยวะสวนตางๆ ในรางกายมนุษย ท่ี มี
ความสัมพันธทางการออกแบบ ตามพ้ืนฐานทางกายภาพในดานพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลและกลุมคน รวมท้ังดานพฤติกรรมการรับรูและการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 



ARTD3201  การออกแบบไทยประยุกต                       3(2-2-5) 
 Applied Thai Design 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ARTD2101 ศิลปะไทย 

 การศึกษาลายไทย และภาพไทย เพ่ือนํามาใชในแนวทางอนุรักษ อีกท้ังปฏิบัติ
เกี่ยวกับการออกแบบลายไทยและภาพไทย ดวยเทคนิควิธีการ รูปแบบใหมในการพัฒนา
งาน นําแนวคิดจากธรรมชาติมาใชในการออกแบบ สามารถประยุกตใชในกระบวนการ
สรางสรรคงานทางทัศนศิลป เพ่ือนําไปประยุกตใชในการออกแบบ 2 มิติ และการ
ออกแบบ 3 มิติ พรอมท้ังฝกปฏิบัต ิ

 
ARTD3202  วัสดุทางการออกแบบ       3(2-2-5) 
    Materials  for Design 

 การศึกษาและทําความเขาใจประเภทของวัสดุทางการออกแบบ โดยนักศึกษา
สามารถเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับงาน เขาใจผลดีผลเสียของของวัสดุชนิดตางๆ และ
สามารถประกอบหรือติดตั้งไดถูกวิธี รวมท้ังรูจักการแกปญหาเพ่ือใหผลงานตรงตาม
จุดประสงคมากท่ีสุด 

 

ARTD3203  การออกแบบวัสดุเหลือใช       3(2-2-5) 
  Reuse   Design 

 การศึกษากรรมวิธีและเทคนิคการออกแบบจากเศษวัสดุเหลือใช เพ่ือพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑโดยฝกปฏิบัติการออกแบบ ท่ีเนนคุณคาในดานความคิดสรางสรรค ท้ังในดาน
รูปแบบและวิธีการ รวมถึงกระบวนการออกแบบเพ่ือลดมลภาวะตอโลก 

 

ARTD3204  การออกแบบเคร่ืองเรือน       3(2-2-5) 
  Furniture   Design 

 การศึกษาความรูพ้ืนฐานทางการออกแบบและผลิตเครื่องเรือน การแบงประเภท
ของเครื่องเรือน วัสดุท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องเรือน อุปกรณพ้ืนฐานและ
กระบวนการผลิตโดยแบงแยกตามลักษณะของวัสดุท่ีนํามาใชรวมในการผลิตเครื่องเรือน 
รวมถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยและกระบวนการออกแบบเครื่องเรือนสําหรับ
มนุษย 

 
 
 

 



ARTD3205  บาติก         3(2-2-5) 
  Batik 

 การศึกษาหลักการ วัสดุ และกรรมวิธีการทําบาติกแบบตางๆ การออกแบบ
ลวดลาย และปฏิบัติการทําบาติก เนนการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทํา
ของท่ีระลึก เครื่องใช และวัสดุตกแตงอ่ืนๆ 

 
ARTD3206  การออกแบบลวดลาย       3(2-2-5) 
 Pattern Design 

 การศึกษาประวัติความเปนมาของการออกแบบลวดลาย หลักเกณฑการ
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  การออกแบบเคร่ืองประดับ      3(2-2-5) 
 Jewelry  Design 

 การศึกษาเกี่ยวกับพ้ืนฐานทางดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี แหวน ตาง
หู สรอยคอ สรอย ขอมือ กําไล ฯลฯ โดยเขียนดวยมือและใชอุปกรณการออกแบบ โดยเพ่ิม
ทักษะทางดานแนวคิดสรางสรรค และการใชอุปกรณรอบๆ ตัว มาเปนแนวความคิด
ทางดานการออกแบบเครื่องประดับอัญมณ ี

 
ARTD3301  การออกแบบบรรจุภัณฑ       3(2-2-5) 
 Packaging Design 

การศึกษาทฤษฎีและวิวัฒนาการของการแบบบรรจุภัณฑ สําหรับการบรรจุ
ผลิตภัณฑทุกประเภท ดวยวัสดุชนิดตางๆ ตามความเหมาะสม และฝกปฏิบัติการออกแบบ 
โดยคํานึงถึงขนาด น้ําหนัก รูปทรง และชนิดของผลิตภัณฑรวมท้ังการขนสง 

 



ARTD3302  การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ     3(2-2-5) 
 Graphic Design  on  Packaging 

การปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑเพ่ือผล
ทางดานประสิทธิภาพความปลอดภัย  ความสวยงามและความประหยัดในการผลิต รวมท้ัง
เรียนรูเกี่ยวกับวัสดุ เทคนิคของการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑประเภทตางๆ 

 
ARTD3303  การถายภาพเพ่ืองานนิเทศศิลป      3(2-2-5) 
 Photography  for  Visual  Communication   
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ARTD1105 องคประกอบศิลป 

การศึกษากลองถายภาพ หลักการจัดภาพและกรรมวิธีในการถายภาพประเภท
ตางๆ ขั้นพ้ืนฐานตลอดจนกรรมวิธีในการลาง อัด ขยาย การตกแตงภาพดวยคอมพิวเตอร
และกระบวนการอ่ืนท่ีตอเนื่องกับการถายภาพท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ และฝกปฏิบัติการ
ถายภาพเพ่ือการออกแบบนิเทศศิลป 

 
ARTD3304  การถายภาพโฆษณา       3(2-2-5) 
 Photography in Advertising 

การศึกษากระบวนการในการผลิตช้ินงานโฆษณาดวยภาพถาย การถายภาพตาม
แนวคิดสรางสรรค ของผูสรางงานโฆษณาอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการถายภาพเพ่ือ
การพิมพ 

 
ARTD3305  เทคโนโลยีเพ่ือการออกแบบนิเทศศิลป     3(2-2-5) 
 Technology for Visual Communication   

การศึกษาใชเครื่องมือและเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือใชในการสรางสรรคงาน 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 

การปฏิบัติงานสรางภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
ศึกษาเทคนิควิธีการ สรางภาพจากภาพจําลองหรือจินตนาการโดยการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรตาง ๆ อยางเหมาะสม รวมท้ังการผสมผสานเทคนิคตาง ๆ เพ่ือความสมบูรณ
ของภาพ และการส่ือความหมาย 

 
 
ARTD3308  การสรางสรรคส่ือภาพและเสียง      3(2-2-5) 
 Creative  Audio  for Visual  Communication 

การศึกษาเทคนิคและการออกแบบการสรางสรรคส่ือภาพและเสียงลักษณะภาวะ
ของการคิดสรางสรรคศึกษาทฤษฏีและแนวคิดในการสรางส่ือและเทคนิคพิเศษท้ังภาพนิ่ง
และภาพเคล่ือนไหว การตัดตอและผสมเสียง การบันทึกเสียง ฝกปฏิบัติการออกแบบส่ือ
ประสม การประยุกตใชและนําเสนอส่ือในกิจกรรมตางๆ  

 
ARTD3309  การออกแบบโฆษณา       3(2-2-5) 
  Advertising  Design 

 การศึกษาทฤษฎีและวิธีการโฆษณาท่ีมีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกิจและสังคม 
โดยวิเคราะหส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจตอผูบริโภค รวมท้ังกฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวของ
กับการโฆษณา และปฏิบัติการออกแบบโฆษณาโดยเนนเนื้อหาท่ีสมจริง ทันสมัย และมี
ความคิดสรางสรรค 

 
ARTD3310  การออกแบบส่ือโฆษณากลางแจง      3(2-2-5) 
 Outdoor  Advertising  Design 

การศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนของการออกแบบโฆษณาดวยแผนปาย 
โฆษณาท่ีมีขนาดใหญท่ีติดตั้งภายนอกอาคาร ดวยเทคนิคและรูปแบบท่ีแตกตางโดยเนนถึง
ความเหมาะสมของความคิดกับส่ือท่ีใชในการโฆษณา 

 
 
 
 
 
 
 



ARTD3501  ความคิดสรางสรรคเพ่ือการออกแบบ     3(2-2-5) 
       Creative Design   

 การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ รวมไปถึงวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมท่ีมี
อิทธิพลตอการออกแบบ เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล และฝกปฏิบัติเขียนแนวคิดทางการ
ออกแบบใหมีความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย 

 

ARTD3502  การศึกษาสวนบุคคล         3(2-2-5) 
       Individual  Study   

 ขั้นตอนการศึกษาท่ีเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมในการทําศิลปนิพนธ  โดย
การนําเสนอหัวขอหรือแนวทางการศึกษางานออกแบบท่ีตนเองสนใจ มีประเด็นของ
การศึกษาท่ีชัดเจนและสามารถเขียนโครงรางงานวิจัย ดวยการกําหนดเปาหมาย  
วัตถุประสงค นิยามปญหาของการออกแบบอันนําไปสูวิธีดําเนินการวิจัยในวิชาศิลปนิพนธ
ตอไปได ท้ังนี้นักศึกษาจะตองนําเสนอโครงรางงานวิจัยตอคณะกรรมการ เม่ือโครงราง
อนุมัติแลวจึงสามารถลงทะเบียนวิชาศิลปนิพนธ เพ่ือทํางานในภาคการออกแบบตอไป 

 

ARTD3503  การนําเสนอผลงาน       3(2-2-5) 
       Presentation 

 การศึกษาและปฏิบัติรูปแบบในการนําเสนอผลงาน เพ่ือการส่ือความหมาย
ผลงานในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสม ท้ังในเรื่องการนําเสนอดวยภาพ การพูดอธิบาย
แนวความคิด การจัดแสดงหรือการสาธิต การใชส่ือในการนําเสนอ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ
ถายทอดแนวคิดของการออกแบบและงานสรางสรรค 

 

ARTD3504  การวิเคราะหงานออกแบบ      3(2-2-5) 
       Design  Analysis           

 การศึกษาหลักการ กระบวนการฝกหัดการใชเครื่องมือในการวิเคราะหปจจัยท่ี
เกี่ยวของในการออกแบบ ไดแก รูปลักษณผลิตภัณฑ แนวทางการออกแบบ หนาท่ีใชสอย  
เทคโนโลยีการผลิต การตลาด และศิลปวัฒนธรรม 

 

ARTD3505  การเขียนขอความโฆษณา       3(2-2-5) 
       Copy  Writing   

 การศึกษารูปแบบและวิธีในการนําเสนอผลงานโฆษณาและการประชาสัมพันธ 
โดยถายทอดดวยวิธีการส่ือสารจากการเขียนเปนขอความใหมีความนาสนใจ และสามารถ
ดึงดูดใจตอกลุมเปาหมาย เพ่ือผลสัมฤทธ์ิทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ   



 
ARTD3506  ภาษาของพ้ืนที ่        3(2-2-5) 
       Language of Space      

 การศึกษารายละเอียดท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้นในเชิงพ้ืนท่ี ท้ัง
ดานความหมายและกายภาพ รวมท้ังความสัมพันธระหวางความหมาย การรับรู และการ
ส่ือสารภายในระหวางพ้ืนท่ีจากแนวคิดและทัศนคติท่ีมีตอท่ีวางในบริบทตางๆ 

 
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   
 การศึกษารูปแบบธุรกิจ บทบาท และแนวทางการจัดการธุรกิจทางศิลปกรรม 

จากการวิเคราะหอัตลักษณของการออกแบบและการประเมินปจจัยพ้ืนฐานทางการตลาด 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเขาสูตลาด 

 
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 

การจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพศิลปกรรม 

 
 
 



ARTD4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปกรรม     5(450) 
 Occupational  Practicum in Fine Art 

 นักศึกษาฝกปฏิบัติงานตามแขนงวิชาศิลปกรรมหรือสาขาท่ีนักศึกษามีความ
ถนัดและสนใจเปนพิเศษ  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถนําผลจากการฝกปฏิบัติงานไปใชประกอบอาชีพได 

 
ARTD4901  สัมมนาทางศิลปกรรม       3(2-2-5) 
 Seminar in Fine Art 

 การศึกษา วิเคราะห และนําเสนอปญหา วิจารณและอภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ถึงแนวคิดในขอบขายของวิชาศิลปกรรม ตลอดจนศึกษาคนควาลวงหนาเพ่ือเตรียม
งานศิลปนิพนธ 

 
ARTD4902 ศิลปนิพนธ        3(0-6-3) 
 Art Thesis 
 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : กลุมวิชาแกนจํานวน 39 หนวยกิต 

 นักศึกษาดําเนินงานตอเนื่องจากโครงรางงานวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการในวิชาการศึกษาสวนบุคคล  โดยดําเนินการในภาคการออกแบบและ
นําเสนอผลงานตามขั้นตอนท่ีสาขาวิชากําหนด โดยผลงานสุดทายประกอบดวยภาคการ
ออกแบบท่ีเสร็จสมบูรณ ภาคเอกสารท่ีสรุปผลการวิจัย และตองนําเสนอผลงานตอ
สาธารณะ โดยนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชานี้  ตองมีคุณสมบัติคือ สอบผานวิชาแกน  
ครบทุกวิชา และตองมีคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต 2.00 ขึ้นไป การวัดผลสําหรับวิชานี้ ใหถือ
คาระดับคะแนนตั้งแต 2.00 (เกรด C) ขึ้นไป จึงจะถือวาเปนเกณฑท่ีสอบผาน 

 
 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 

BENG1001 โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                                                 3(3-0-6) 
                       Structure and Usage of Business English 1  
   ศึกษาและฝกฝนโครงสรางทางภาษาและรูปแบบการใชภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของใน

ลักษณะของคําศัพทเฉพาะ รูปประโยค ซ่ึงประกอบไปดวยประธานและกริยา ลักษณะ
หนาท่ีของคําในภาษาอังกฤษ การสรางประโยคบอกเลา คําถามและปฏิเสธ โดยคํานึงถึง
กาล และบุคคลผูกระทํากริยาหรือถูกกระทําในรูปแบบประโยคดังกลาว นอกจากนี้ผูเรียน
จะตองศึกษาการใชภาษาเพ่ือใหสอดคลองกับประธานและกริยา การเขียนประโยคแบบ
ถอดความ การใชคําเช่ือมประโยคโดยจะเนนถึงรูปแบบและการใชภาษาทางดานธุรกิจ
อยางถูกตอง 

 
BENG1002 โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                                                 3(3-0-6) 
                     Structure and Usage of Business English 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : BENG 1101โครงสรางและการใชภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
  ศึกษารูปแบบและโครงสรางทางภาษาในประโยคความรวมและประโยคเชิงซอน 

นอกจากนี้ ศึกษารูปประโยคท่ีประกอบไปดวยวลีประเภทตางๆรวมถึงศึกษาการรวม
ประโยคท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจเขาดวยกัน โดยเนนถึงความถูกตองของการใชภาษา 

 
BENG1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1              3(3-0-6) 
 Business English 1 
   ศึกษาคําศัพทเฉพาะ สํานวนตางๆ ในเนื้อหาทางธุรกิจท่ีหลากหลาย ไดแก

โครงสรางภายในองคกร ตําแหนงและหนาท่ีการทํางานในองคกร การติดตอทางโทรศัพท 
การจัดเรียงกําหนดการและการนัดหมาย การติดตอธุรกิจดานสังคม จดหมายธุรกิจในสํานักงาน
(บันทึกส้ัน จดหมายส้ัน คําเตือน ปายประกาศ) จดหมายสอบถาม ตอบกลับ และส่ังสินคา 
รวมท้ังการสมัครงาน 

 
 
 
 
 
 



BENG1102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2              3(3-0-6) 
 Business English 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : BENG 1101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 
  ศึกษาคําศัพทเฉพาะสํานวนตางๆในเนื้อหาทางธุรกิจเพ่ิมเติมโดยเนน การคา

ภายในและระหวางประเทศ การดําเนินธุรกิจในสาขาอาชีพตาง  ๆ และในสถานการณตางๆ 
เชน การนําเขาและการสงออก การขนสงสินคา ธุรกิจธนาคารและธุรกิจโรงแรม ระเบียบ
วาระการประชุม การเขียนบันทึกการประชุมของบริษัท รายละเอียดของผลิตภัณฑท่ี
เกี่ยวของกับการโฆษณา บทความทางธุรกิจจากอินเตอรเน็ต และจดหมายรองเรียนและ
ประนีประนอม ฯลฯ 

 
BENG1201 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                                  3(3-0-6) 
                      Listening and Speaking in Business English 1 

ฝกทักษะการฟงและการพูดเกี่ยวกับธุรกิจท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน  
การนัดหมาย การทักทายอยางเปนทางการและไมเปนทางการ การใหขอมูล การบอกทิศทาง 
การอํานวยความสะดวกลูกคาและการพูดคุยทางโทรศัพท โดยเนนใหผูเรียนสามารถออก
เสียงคํา วลี ประโยคและบทสนทนาส้ันๆไดอยางถูกตอง 
 

BENG1202 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                                                   3(3-0-6) 
                      Listening and Speaking in Business English 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : BENG 1201 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  
   ฝกและพัฒนาทักษะในดานการฟงและสนทนาภาษาอังกฤษ การนําเสนอและ

แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม การฟงและสามารถสรุปความได 
 

BENG1711  ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1                                                           3(3-0-6) 
                       English for Hotel Industry 1 

  ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีใชในอุตสาหกรรมโรงแรม ประเภท
โรงแรมตาง ๆ การจองหองพักท้ังทางโทรศัพท ทางจดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับหองพัก การบอกราคา ประเภทหองพัก ส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในหองพัก และศัพทเฉพาะท่ีใชในโรงแรม ไดแก ตําแหนงหนาท่ีและแผนกตางๆ โดย
มุงเนนใหผูเรียนไดฝกการส่ือสารกับลูกคาของโรงแรมในสถานการณตางๆ ท้ังการติดตอ
ระหวางบุคคลและทางโทรศัพท 

 



BENG1712  ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 2                                                              3(3-0-6) 
                      English for Hotel Industry 2 
                        รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : BENG 1711 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม 1 

  ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษ บทสนทนาและประโยค ท่ีใชในสถานการณ
ตางๆ ของอุตสาหกรรมโรงแรม โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกสํานวนท่ีสุภาพในการส่ือสาร
ของพนักงานโรงแรม ไดแก การแจง check out จากโรงแรม การตอบคําถามลูกคา การ
รับคํารองเรียนและแกปญหาในการบริการตางๆ เชน ปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในแผนกอาหาร
และเครื่องดื่ม ปญหาในแผนกแมบาน เปนตน  

 
BENG1721 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 1                                                          3(3-0-6) 
                       English for Tourism Industry 1 

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีจําเปนในการติดตอส่ือสารใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยมุงเนนการฝกทักษะภาษาอังกฤษและความรูเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวภายในประเทศและตางประเทศ ไดแก แหลงทองเท่ียวตางๆ เชน
สถานท่ีทองเท่ียวทางประวัติศาสตร, สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ, สถานท่ีทองเท่ียวทาง
โบราณคดี สถานท่ีซ้ือสินคา ของท่ีระลึก การบรรยายสถานท่ีทองเท่ียว ประเภทท่ีพัก 
ประเภทการเดินทาง สายการบิน การวางแผนการและการเตรียมตัวในการเดินทางใน
หลากหลายรูปแบบ เชน การทองเท่ียวเปนหมูคณะหรือการทองเท่ียวในแบบสวนบุคคล
ตลอดจนการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENG1722  ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว 2                                                           3(3-0-6) 
                       English for Tourism Industry 2 
                           รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : BENG 1721 ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมทองเท่ียว 1 
  ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาภาษาอังกฤษท่ีใชในอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวในสถานการณเฉพาะตางๆไดอยางถูกตองและเหมาะสม ผูเรียนสามารถใหขอมูล
และขอแนะนําในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการเดินทางได เชน ตารางการเดินทาง การเลือกและการ
จองท่ีพักตามความเหมาะสม สายการบินและการปฏิบัติตนในการเดินทาง การวางแผนการ
เดินทางทุกสถานท่ีท่ัวโลก เชน แถบเอเชีย แถบอเมริกา แถบแอฟริกา ตลอดจนการ
คมนาคมรูปแบบตางๆในการทองเท่ียว เชน การเดินทางโดยรถยนต รถไฟ หรือเครื่องบิน 
รถราง รถลาก รถไฟฟา รถใตดิน เรือ  การเดินชมเมือง  และ การโดยสารเครื่องบิน 
นอกจากนี้ขอควรรูตางๆเม่ือเดินทางทองเท่ียว งานและอาชีพตางๆท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวนับเปนส่ิงจําเปนในรายวิชานี้ เปนตน เพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางานใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 
BENG2301 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                                                                  3(3-0-6) 
                        Business English Reading 1 

ศึกษากลวิธีการอานและฝกทักษะการจับใจความสําคัญของเรื่องท่ีอาน เชน การ
อานโฆษณา การอานตารางเวลาเดินทางและสามารถกําหนดประเภทหัวขอเรื่องท่ีอานได  

 
BENG2302  การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                                                                     3(3-0-6) 
                       Business English Reading 2 
                       รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : BENG 2301 การอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 1       

  ศึกษาคําศัพทและสํานวนจากเนื้อหาทางดานธุรกิจ เพ่ือนําไปใชประกอบการอาน
และการตีความขอความและบทความตางๆ จากส่ือส่ิงพิมพและอินเตอรเน็ต ท่ีมีความหมาย
ซับซอน รวมถึงสามารถคาดเดาจุดประสงคของผูเขียนไดอยางถูกตอง 

 
 
 
 
 
 
 



BENG2401 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                                                               3(3-0-6) 
                       Business English Writing 1 

ศึกษารูปแบบและลักษณะของการเขียนภาษาอังกฤษท่ีประกอบไปดวยคําศัพท 
และรูปประโยคพ้ืนฐานสําคัญท่ีใชในการติดตอทางธุรกิจ ตลอดจน ฝกฝนทักษะการเขียน
ทางภาษาอังกฤษธุรกิจในรูปแบบของการเขียนขอความส้ันผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
การเขียนบันทึกส้ัน การเขียนจดหมายโตตอบทางภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ 
เชนการขอและใหรายละเอียดของสินคา  เปนตน โดยเนนใหผูเรียนสามารถส่ือสารตาม
ลักษณะโครงสรางของภาษาไดอยางถูกตอง 

 
BENG2561 การส่ือสารธุรกิจระหวางวัฒนธรรม                            3(3-0-6)
 Intercultural Business Communication 

  ศึกษาความแตกตางทางวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการส่ือสารและการตีความ ท้ังทางดาน
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมเชิงธุรกิจท่ีเปนระดับทองถ่ินและระดับสากล 
รวมถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี โดยเนนท่ีความคิดรวบยอดในเรื่องของพ้ืนฐานทางสังคม
และวัฒนธรรมตางๆ อันจะนําไปสูการปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสมเม่ือส่ือสารทาง
ธุรกิจกับชาวตางชาต ิ

 
BENG2731  ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 1                                           3(3-0-6) 
                      English for Secretaries and Office Work  1 

  ศึกษาและฝกฝนการใชคําศัพท ถอยคํา สํานวนและบทสนทนาของงานเลขานุการ
และสํานักงานในการติดตอระหวางบุคคลและทางโทรศัพท ไดแกการทักทายและตอนรับ
ลูกคา การใหขอมูล  การใชเครื่องใชสํานักงาน ตลอดจนการจดบันทึกขอความภายใน
องคกร การกรอกแบบฟอรม ภาษาท่ีใชในการสงและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 
BENG2732  ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและงานสํานักงาน 2                                         3(3-0-6) 
                      English for Secretaries and Offices Work 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน: BENG2731ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการและสํานักงาน 1 
  ศึกษาและฝกฝนการใชคําศัพท ถอยคํา สํานวนและบทสนทนา ท่ีใชในการเขียน

บันทึกขอความ การจัดทําตารางนัดหมาย การจัดเก็บเอกสาร การจัดทําระเบียบวาระการ
ประชุม การจดบันทึกการประชุม การจัดทํารายงานการประชุม การจัดทํารายงานประจําป  
และสามารถนําเสนอโครงสรางขององคกรหรือบริษัทโดยใชภาษาไดอยางเหมาะสม 

 



BENG2741  ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 1                                                                             3(3-0-6) 
                     English for Marketing 1 

  ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีใชในการตลาด ความหมายของ
การตลาด ทฤษฏีทางการตลาด  โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะท้ัง 4 ดาน เขาใจเอกสาร
ทางการตลาดจากส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพธุรกิจ นิตยสารทางดานธุรกิจ และบทความ
ทางดานธุรกิจท้ังจากส่ือส่ิงพิมพ และอินเตอรเน็ต 

 
BENG2742  ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 2                                                                              3(3-0-6) 
                      English for Marketing 2 
               วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ภาษาอังกฤษสําหรับการตลาด 1 

  ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีใชในการดําเนินงานทางการตลาด 
การนําเสนอหัวขอทางการตลาดท้ังการเขียน และการพูด การนําเสนองานดานการตลาด 
ไดแก การนําเสนอเรื่องการขยายตลาดของบริษัท การออกสินคาใหม นโยบายดาน
การตลาดของบริษัท การขยายธุรกิจทางการตลาด การจัดทําแผนการตลาด การรายงานผล
การดําเนินงานของฝายการตลาด โดยมุงเนนใหผูเรียน สามารถนําความรูท่ีไดประยุกตใช
ในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป 

 
BENG2762 ภาษาอังกฤษสําหรับการประชุม และการนําเสนอ                                                  3(3-0-6) 
                       English for a Meeting and a Presentation  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และประโยคท่ีใชในการพูดในท่ีประชุมและการ
นําเสนอ ผูเรียนจะไดฝกฝนการพูดและนําเสนองานตอหนาผูฟงเปนภาษาอังกฤษใน
สถานการณท่ีหลากหลาย เชน การแสดงความคิดเห็นในการประชุม การเจรจากับผูอ่ืนใน
สถานการณทางธุรกิจ การแสดงออกในการตอบรับและปฏิเสธในการประชุมไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENG3402  การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                                                                 3(3-0-6) 
                      Business English Writing 2 
                      วิชาท่ีตองเรียนมากอน : BENG 2401 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  

  ศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีใชในการเขียนเชิงธุรกิจ โดยเนนการเขียนจดหมายทาง
ธุรกิจประเภทตางๆ เชน การส่ังสินคาหรือบริการ  การช้ีแจงการจัดสงสินคาและบริการ 
การรองเรียนและการแกไข การติดตอธุรกิจกับธนาคาร การขอสินเช่ือ การดําเนินธุรกิจผาน
ตัวแทน เปนตน โดยเนนใหผูเรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองและมีความ
ซับซอนมากยิ่งขึ้น 

 
BENG3601  การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                                                                 3(3-0-6) 
                     Business English Translations 1     

ศึกษาหลักการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และการแปลภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูเรียนจะไดฝกฝนแปลงานโดยมุงเนนการแปลขอความ หรือเอกสารท่ี
เกี่ยวของกับธุรกิจในหลากหลายประเภท เชน ขาวธุรกิจ  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ 
ฉลากสินคา คูมือการใชสินคา และอ่ืน ๆ 

 
BENG3602  การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                                                                  3(3-0-6) 
                      Business English Translation 2 
                     วิชาท่ีตองเรียนมากอน : BENG 3601 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

  ฝกแปลบทความหรือเอกสารทางธุรกิจดวยกลยุทธการแปล การเลือกใชคํา วลี 
และสํานวน เพ่ือการถายทอดจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือใหไดความหมายท่ีถูกตองแมนยําและใกลเคียงกับภาษาเดิมมากท่ีสุด 

 
BENG3751  ภาษาองักฤษสําหรับบุคลากรทางการธนาคาร 1                                                        3(3-0-6) 
                      English for Banking Personnel 1 

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีใชในการทักทาย ตอนรับลูกคาและ
ใหขอมูลดานการบริการตางๆของธนาคาร เชน การกรอกใบฝาก-ถอน การแลกเปล่ียนเงิน 
การโอนเงิน และการทําธุรกรรมในรูปแบบตางๆ ของธนาคารได 

 
 
 
 



BENG3752  ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการธนาคาร 2                                                 3(3-0-6) 
                       English for Banking Personnel 2 
                       วิชาท่ีตองเรียนมากอน: BENG 3751 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการธนาคาร 1 

  ศึกษาคําศัพท ขอความและประโยคท่ีใชในการอธิบายแผนภูมิ กราฟตาง ๆ  
รายงานทางการเงิน ผูเรียนตองอานรายงานท่ีเกี่ยวกับขาวทางการเงิน สามารถสรุปและนําเสนอ
ขอมูลได 

 
BENG3761  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจขนสง                 3(3-0-6) 
 English for Logistics 

  ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีใชในการดําเนินงานธุรกิจขนสง เชน การ
บรรจุภัณฑ ระบบคลังสินคา การขนสงสินคา และการกระจายสินคาสูผูบริโภค โดยมุงเนน
ใหผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป 

 
BENG3762   ภาษาอังกฤษสําหรับพิธีกร             3(3-0-6) 
                       English for Master of Ceremonies 

  ศึกษาหลักการพูดของการเปนพิธีกรและฝกเขียนบทพิธีกรในสถานการณท่ี
แตกตางกันท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ เชน การกลาวตอนรับ การกลาวเชิญองค
ประธาน การกลาวสรุปสาระสําคัญ การกลาวขอบคุณและการกลาวลา หลักการในการพูด
และการเตรียมตัวเพ่ือพูด นอกจากนี้ผูเรียนจะไดฝกการใชภาษาทาทางและบุคลิกท่ีเหมาะสม
สําหรับการเปนพิธีกร 

 
BENG3763  ภาษาอังกฤษสําหรับการโฆษณา                                                                            3(3-0-6) 
                       English for Advertising  

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษาและประโยคท่ีใชในส่ือโฆษณาภาษาอังกฤษ  และ
วิธีการท่ีใชในการสงเสริมการขายรวมท้ังการประเมินส่ือโฆษณาตางๆ ผูเรียนจะตองสราง
โฆษณาภาษาอังกฤษในรูปแบบการรณรงคท่ีเกี่ยวของกับสถานการณปจจุบัน เชน ปญหา
ส่ิงแวดลอมและปญหาสังคม    นอกจากนี ้ผูเรียนสามารถเขียนขอความโฆษณาท่ีใชในงาน
ธุรกิจได 

 
 
 
 



BENG3771  ภาษาอังกฤษสําหรับการประชาสัมพันธและลูกคาสัมพันธ              3(3-0-6) 
                       English for Public Relations and Customer Relations 

ศึกษารูปแบบการใชภาษาอังกฤษท่ีใชในการนําเสนอสินคาหรือบริการตางๆตอ
สาธารณชน รวมท้ังศึกษาส่ือส่ิงพิมพ ส่ือโฆษณา ประชาสัมพันธ เชน บทความจาก
นิตยสาร หนังสือพิมพ และส่ือทางอินเตอรเน็ต นอกจากนี้ยังเนนใหผูเรียนไดฝกฝนภาษา
ในงานลูกคาสัมพันธ การสอบถามและใหขอมูลลูกคาเกี่ยวกับขอสงสัยและคําแนะนํา
เบ้ืองตนในสถานการณตางๆ เชน การตอบขอซักถามเกี่ยวกับการใหบริการโทรศัพทมือถือ 
การใชบริการสายการบิน การจองหองพักในโรงแรมและรีสอรท การจองตั๋วเครื่องบินและ
ตั๋วรถไฟ และบริการลูกคาท้ังกอนและหลังการขาย 

 
BENG3781  ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                            3(3-0-6) 
   English for Information Technology  

ศึกษาภาษาท่ีใชในขอเขียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนคําศัพทและ
ประโยคท่ีใชในตํารา คูมือตาง ๆ หนังสือพิมพและแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต สามารถ
สรุปใจความสําคัญจากขอความท่ีอาน ตลอดจนนําเสนอขอมูลในรูปของการเขียนยอหนา 

 
BENG3901  วิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกจิ                          3(3-0-6) 
 Research Methodology in Business English 

ศึกษาความรู เบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย    ขั้นตอนการเลือกปญหาในการวิจัย   
การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การเขียนเคาโครงงานวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน  
การเลือกกลุมตัวอยางเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ   การเขียนรายงานการวิจัย และการประเมิน
ผลการวิจัย โดยเนนการวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 
BENG4763  ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการบิน            3(3-0-6) 
                     English for Aviation Industry 

ศึกษาคําศัพท สํานวนภาษา และบทสนทนาท่ีใชในอุตสาหกรรมการบิน เรียนรู
กระบวนการและขั้นตอนตางๆในการทํางานของพนักงานสายการบินและสามารถนํา
ความรูจากวิชานี้ไปปรับใชกับการทํางานในอุตสาหกรรมการบินตอไปได 

 
 
 



BENG4764  ภาษาอังกฤษสําหรับการเจรจาตอรอง                         3(3-0-6) 
        English for Negotiation 

ฝกฝนภาษาท่ีใชในการเจรจาตอรองในสถานการณตางๆ เชน ภาษาท่ีใชในการ
ตอบรับ การปฏิเสธ การแสดงความเขาใจระหวางผูพูดท้ังสองฝายขณะเจรจาตอรอง ศึกษา
และฝกใชภาษาทาทางท่ีจําเปนในการเจรจาตอรอง เชน การสบตา การผงกศีรษะเพ่ือตอบ
รับ การสายหนาเพ่ือปฏิเสธ เปนตน 

 
BENG4771  ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจส่ือสารมวลชน                                                                 3(3-0-6) 
                       English for Mass Media Business 

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและรูปประโยคท่ีใชในธุรกิจ ส่ือสารมวลชน ไดแก 
หนังสือพิมพ วารสาร แผนพับ รายการเดินทาง การโฆษณา สารคดี  รายการวิทยุ รายการ
โทรทัศนขาวทางธุรกิจและการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต ท้ังนี้เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนสามารถ
นําความรูไปประยุกตใชในการเขียนเนื้อหาสาระทางดานธุรกิจส่ือสารมวลชนได 

 
BENG4803  การเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพทางอังกฤษธุรกิจ                         2(90) 
                          Preparation for Professional Experience in Business English  

 เตรียมความพรอมผูเรียนในการฝกภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในสถานการณจําลองท่ี
เกี่ยวกับธุรกิจ ไดแก อุตสาหกรรมโรงแรม การทองเท่ียว สายการบิน การเงิน การ
ธนาคาร การตลาด และธุรกิจการนําเขาและสงออก ตลอดจนการใหความรูดานองคกร
และบุคลิกภาพประกอบการฝกประสบการณวิชาชีพตอไป 

 
BENG4804 การฝกประสบการณวิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                    5(450) 
                     Field Experience in Business English                 

กําหนดใหผูเรียนฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการดานธุรกิจ 
ไดแก โรงแรม บริษัททองเท่ียว สายการบิน และบริษัทตาง ๆ  

 
BENG4901  การสัมมนาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                            3(2-2-5) 
 Seminar in Business English 

  ศึกษาวิธีการจัดสัมมนาและใหผู เรียนจัดสัมมนาในหัวขอตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารทางภาษาอังกฤษธุรกิจได 

 
 



BENG4902 การวิจัยทางภาษาอังกฤษธุรกิจ                                                                                  3(0-6-3) 
 Research Studies  in Business English 

ฝกทําวิจัยเบ้ืองตน ในหัวขอท่ีเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษธุรกิจ ไดแก ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว   ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด   ภาษาอังกฤษ
เพ่ืองานเลขาและสํานักงาน  และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป                                                                                                          3(2-3-4)    

General  Biology 
           โครงสรางและการทํางานของเซลล เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบตาง ๆ   ของส่ิงมีชีวิต การ

สืบพันธุ การเจริญเติบโตของตัวออน การจําแนกส่ิงมีชีวิต พันธุศาสตร ส่ิงมีชีวิตและ
สภาวะแวดลอม 
 

BIOL1102       หลักชีววิทยา                                                                                                            3(3-0-6) 
Principles of Biology    
     สมบัติ การจัดระบบและสารเคมีของส่ิงมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ พันธุศาสตร กลไกของ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต  นิเวศวิทยา และพฤติกรรม  

 
BIOL1103       ปฏิบัติการหลักชีววิทยา                                                                                           1(0-3-0) 

Principles of Biology Laboratory   
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาหลักชีววิทยา    

 
BIOL1104       นิเวศวิทยา                                                                                                               3(3-0-6) 

Ecology 
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102 หลักชีววิทยา  หรือ BIOL1106  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 
     ความรูพ้ืนฐานทางนิเวศวิทยา  ระบบนิเวศ พลังงาน ปจจัยจํากัด วัฏจักรของสาร ประชากร 
ความสัมพันธในการอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิต พฤติกรรมของส่ิงมีชีวิต ชุมชน การ
เปล่ียนแปลงแทนท่ี การแพรกระจาย การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การใชทฤษฎี
ทางนิเวศวิทยาปองกันและแกไขปญหาส่ิงแวดลอม   

  
BIOL1105 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา                                                                                              1(0-3-0) 

Ecology Laboratory 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชานิเวศวิทยา    

  
 
 



BIOL1106 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                                                                                                       3(3-0-6) 
Fundamental Biology 

 สารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลล เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ ระบบตางๆและการเจริญเติบโต
ของส่ิงมีชีวิต การจําแนกส่ิงมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุกรรม นิเวศวิทยา และสภาพแวดลอม 
การจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

  
BIOL1107 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน                                                                                      1(0-3-0) 

Fundamental Biology Laboratory 

 การปฏิบัติการสารประกอบเคมีในส่ิงมีชีวิต   เซลล   เนื้อเยื่อ   การสืบพันธุ   ระบบการ
ทํางาน   การเจริญเติบโต   การจําแนกส่ิงมีชีวิต พันธุกรรม และนิเวศวิทยา 

  
BIOL1108 ชีววิทยา 1                                                                                                                 3(3-0-6) 
 Biology 1   

หลักชีววิทยา สวนประกอบทางเคมีในส่ิงมีชีวิต เซลลและเนื้อเยื่อ พลังงานกับ
ส่ิงมีชีวิต เมแทบอลิซึม การแลกเปล่ียนสาร การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล 
การขนสงและการคายน้ํา สมดุลภายในเซลล 
 

BIOL1109 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                                  1(0-3-0)                                                                                                       
  Biology Laboratory 1 
        ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีววิทยา 1   
 

BIOL1110 ชีววิทยา 2                                         3(3-0-6)                                                                                                                       
  Biology 2 
  วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOL1108 ชีววิทยา 1     
       วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต การจําแนกส่ิงมีชีวิต การทํางานของ

ระบบตาง ๆ                   การสืบพันธุและการเจริญเติบโต พันธุกรรม 
พฤติกรรมและการปรับตัว นิเวศ และสภาพแวดลอม การจัดการ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

 



BIOL1111 ปฏิบัติการชีววิทยา 2                          1(0-3-0)                                                                                                       
Biology Laboratory 2 
วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOL1109 ปฏิบัติการชีววิทยา 1   

      ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีววิทยา 2 
 

  
BIOL2101 พฤกษศาสตร                                                                                                      3(2-3-4) 

Botany 
วิชาที่ตองเรียนกอน:  BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป หรือ BIOL1102  หลักชีววิทยา หรือ 
                                        BIOL1106  ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
     เซลล เนื้อเยื่อ สัณฐานวิทยา กายวิภาคของพืชมีดอก สรีรวิทยา นิเวศวิทยาของพืช 
วิวัฒนาการ   การจําแนก การใชประโยชน การรวบรวมและเก็บตัวอยางพืช 

  
BIOL2102 ชีววิทยาของเซลล                                                   3(3-0-6)  

Cell Biology 
วิชาที่ตองเรียนกอน:  BIOL1102 หลักชีววิทยา  

     โครงสราง หนาท่ี การทํางานของเซลลและออรแกเนลล  การแบงเซลล พันธุศาสตรโมเลกุล 
เซลลดิฟเฟอเรนทิเอชัน การบาดเจ็บ การแกของเซลล  ระบบภูมิคุมกัน และเทคโนโลยีของ

เซลล 
  
BIOL2103 ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล                                                                                   1(0-3-0) 

Cell Biology Laboratory 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีววิทยาของเซลล                                                            

  
BIOL2104        สัตววิทยา                                                                                                                 3(2-3-4) 

Zoology 
วิชาที่ตองเรียนกอน:  BIOL1102 หลักชีววิทยา  หรือ BIOL1106  ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
     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  และหนาท่ีของส่ิงมีชีวิต  กระบวนการและการประสานงานของ
ระบบตางๆ  กลไกการควบคุมการทํางานของส่ิงมีชีวิต    

  
BIOL2106 ปฏิบัติการสรีรวิทยาทั่วไป                                                                                       1(0-3-0) 

General Physiology Laboratory 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาสรีรวิทยาท่ัวไป                                                                             

  
BIOL2107   สรีรวิทยาของพืช                                                                                                          3(2-3-4) 

Plant Physiology   
          รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : BIOL2101 พฤกษศาสตร 
          กระบวนการดํารงชีวิตของพืช ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลง
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 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                           

      ความรูพ้ืนฐานของจุลชีววิทยา เปรียบเทียบโพรคาริโอตและยูคาริโอต การจําแนก
ประเภทสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การเจริญเติบโต การสืบพันธุ ความสัมพันธระหวาง

จุลินทรียกับอาหาร น้ํา อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล โรคติดตอ และภูมิตานทาน 
  
BIOL2302 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา                                                                                              1(0-3-0) 

Microbiology Laboratory 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาจุลชีววิทยา        
                                                                                                                                                                                                        

  



BIOL2303 จุลชีววิทยาส่ิงแวดลอม                                                                                         
Environmental Microbiology 

3(2-3-4) 

 วิชาที่เรียนกอน: BIOL 1106 ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ ยกเวน สาขาวิชาชีววิทยา 

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียตอการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอม 
การแกไขสภาพแวดลอมเปนพิษโดยหลักการทางจุลชีววิทยา     

 
BIOL2401        พันธุศาสตร                                                                                                             3(3-0-6) 

Genetics 
วิชาที่ตองเรียนกอน:  BIOL1102  หลักชีววิทยา หรือ BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป หรือ  
                                   BIOL1106 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                           
        พ้ืนฐานทางพันธุศาสตร เซลลและออรแกเนลท่ีเกี่ยวของกับพันธุศาสตร การถายทอด
พันธุกรรมระหวางไมโทซิสและไมโอซีส กฎเมนเดล ความนาจะเปนและการทดสอบทางสถิติ 
สารพันธุกรรม การจําลองและการซอมแซมดีเอ็นเอ การสังเคราะหโปรตีน การทํางานและการ
ควบคุมการแสดงออกของจีน การกลายระดับจีนและโครโมโซม การกําหนดเพศ การถายทอด
พันธุกรรมนอกโครโมโซม พันธุศาสตรเชิงปริมาณและคุณภาพ พันธุศาสตรประชากร พันธุ
วิศวกรรม และพันธุศาสตรท่ีคนพบใหม 

  

BIOL2402 ปฏิบัติการพันธุศาสตร                                                                                            1(0-3-0) 
Genetics Laboratory 
     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาพันธุศาสตร                                                                                                                                                                                           

  
BIOL2403 วิวัฒนาการ                                                                                                 3(2-3-4) 

Evolution 
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102  หลักชีววิทยา 
    ประวัติ ทฤษฎี และหลักพ้ืนฐานของวิวัฒนาการ มโนทัศนของดารวิน การเกิดส่ิงมีชีวิต
ใหมและความหลากหลาย พันธุศาสตรประชากร และวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

  



BIOL3101       ความหลากหลายทางชีวภาพ                                                                                   3(2-3-4) 
Biological Diversity 
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL1102 หลักชีววิทยา หรือ BIOL1106  ชีววิทยาพ้ืนฐาน  
     ความหลากหลายทางชีวภาพและวิวัฒนาการท่ีสําคัญ ภูมิศาสตรชีวภาพกับความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดจําแนกส่ิงมีชีวิต การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเก็บตัวอยางส่ิงมีชีวิต หนวยงานท่ีเกี่ยวของ สนธิสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 

  
BIOL3102     สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                                                                                     3(2-3-4) 

School Botanical Garden  
      เรียนรูพระราชปรารภ  พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีความ
เปนมาและองคประกอบสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน การสรางและจัดปจจัยพ้ืนฐานใน
โรงเรียน และสถานศึกษาทุกระดับใหเปนปจจัยแหงการเรียนรูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การ
ใชธรรมชาติรอบกายใหเปนปจจัยแหงการเรียนรู โดยวิธีการใหเห็นความงาม ความมีเสนห
ของธรรมชาติ ความตื่นเตนของชีวิตตนทามกลางความหลายหลากของธรรมชาติในสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน นําตนไปสูการดํารงชีวิตท่ีเบิกบาน จนเกิดเปนบูรณาการแหงชีวิต   
 

BIOL3103 การสํารวจและการเก็บรวบรวมพรรณพืชและสัตวในทองถิ่น            3(2-3-4) 
Survey and Collection of Local Plant and Animal 
วิชาท่ีเรียนกอน: BIOL1104 ชีววิทยา 2 หรือ BIOL2101 พฤกษศาสตร 

  ก า ร สํา ร ว จ  แ ละ ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม พ ร ร ณ พื ช แ ละ สัต ว ใ น ท อ ง ถ่ิ น ไ ท ย                             
ตอการจัดทําฐานขอมูลท่ีสําคัญในอนาคตของประเทศ ศึกษาสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การ
สืบพันธุ วัฏจักรชีวิต นิเวศวิทยา การจําแนกประเภท การขยายพันธุ การอนุรักษพรรณพืช
และสัตวทองถ่ินในพิพิธภัณฑดวยหลักการทางวิทยาศาสตร การนําประเภทและปริมาณ
ของพรรณพืชและสัตวในทองถ่ินเปนตัวช้ีวัดทางส่ิงแวดลอม   

  



BIOL3201        ชีววิทยาของไมโตเร็ว                                                                                              3(2-3-4)              
 Biology of Fast Growing Trees for Industryial Plantations 
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2101 พฤกษศาสตร                                                                      
       ลักษณะทางพฤกษศาสตร การจัดจําแนกและสรีรวิทยาของพันธุไมโตเร็ว  เทคนิคการ
เพาะพันธุ และบํารุงพันธุ การจัดการโรงเรือนเพ่ือการผลิตกลาไม การเจริญเติบโต นิเวศวิทยา
และสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ดัชนีการเก็บเกี่ยวผลผลิต การใชประโยชนจากพันธุไมท่ีปลูก
เพ่ือการอุตสาหกรรม และการจัดการทางการตลาด                                                          

  
BIOL3202        ชีววิทยาของพืชสมุนไพร และพืชเคร่ืองเทศ                                                           3(2-3-4) 

Biology of Medicinal Plant and Spice 
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2101 พฤกษศาสตร  
        ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศของไทย  การพัฒนาพืชสมุนไพรและพืช
เครื่องเทศโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลักษณะทางเภสัชวิทยา นิเวศวิทยา 
ความสําคัญและการใชประโยชน วิธีการผลิตสารออกฤทธ์ิ ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพรและพืช
เครื่องเทศ                                                             

  
BIOL3203        ชีววิทยาของพืชเสนใย และส่ิงทอทองถิ่น                                                                3(2-3-4) 

Biology of Local Fiber Plant and Textile  
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2105 สรีรวิทยาทั่วไป        
       สรีรวิทยา นิเวศวิทยา และสัณฐานวิทยาของพืชเสนใย กระบวนการเมแทบอลิซึม 
หลักการผลิตเสนใยธรรมชาต ิคุณภาพของเสนใย การนําเสนใยมาใชประโยชนในการผลิตส่ิง
ทอ  หลักการผลิตส่ิงทอทองถ่ินของกลุมชนตาง  ๆการใชสียอมธรรมชาติจากพรรณพืช
ทองถ่ิน การอนุรักษส่ิงทอในพิพิธภัณฑดวยหลักวิทยาศาสตรและภูมิปญญาทองถ่ิน           

  
BIOL3301        ชีววิทยาของยีสต                                                                                                     3(2-3-4) 

Yeast Biology  
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2301 จุลชีววิทยา              
      สรีรวิทยา  การจัดจําแนกและนิเวศวิทยาของยีสต  การคัดเลือกสายพันธุ สภาวะท่ีเหมาะสมตอการ
เจริญ  การเก็บรักษาในสภาวะตาง ๆ  ความสําคัญระดับหองปฏิบัติการ โรงงานตนแบบ และระดับ
อุตสาหกรรม    

  



BIOL3302        ชีววิทยาของเห็ด                                                                                                      3(2-3-4) 
Mushroom Biology  
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2301 จุลชีววิทยา              
 ประวัติความเปนมาของการเพาะเห็ด ความสําคัญและประโยชนของเห็ด ชีววิทยาของเห็ด การ
จัดจําแนกเห็ด  การเพาะเห็ดจากวัสดุชีวภาพ การเล้ียงเห็ดในสารละลาย เห็ดปาเพ่ือการคา 
ผลิตภัณฑเห็ด และมาตรฐานเห็ด   

  
BIOL3303        ชีววิทยาของสาหราย                                                                                               3(2-3-4) 

Algal Biology  
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2301 จุลชีววิทยา             
ชีววิทยาของสาหราย  ประโยชนของสาหราย การจัดจําแนก การเก็บรวบรวม และรักษาตัวอยาง 
การเพาะเล้ียง การแยกเช้ือบริสุทธ์ิ  อุตสาหกรรมการผลิตสาหราย การแปรรูป ผลิตภัณฑจาก
สาหราย การประยุกต และการใชประโยชนในระดับหองปฏิบัติการ โรงงานตนแบบ และระดับ
อุตสาหกรรม   

  
BIOL3401       ชีววิทยาการสืบพันธุของสัตว                                                                                 3(2-3-4) 

Biological Reproduction of Animal 
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2401 พันธุศาสตร 
       ระบบสืบพันธุ การปฏิสนธิ การเจริญของตัวออน การขยายพันธุ วิทยาการในการ
ปรับปรุงพันธุ การขยายพันธุ  และการยายฝากตัวออน 

  
BIOL3402      พฤติกรรมสัตว                                                                                                         3(2-3-4) 

Animals Behavior 
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2104 สัตววิทยา 

วิวัฒนาการ การปรับตัว ประเภทพฤติกรรมสัตว สาเหตุปจจัยในดานพฤติกรรมสัตว การอนุรักษสัตว
ทองถ่ิน การสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมสัตว เพ่ือการเจริญเติบโต การขยายพันธุ และการนําไปใช

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 
       เทคนิคการเตรียมช้ินสวนของพืชสําหรับศึกษาทางกายวิภาค และลักษณะภายในเซลล 
เทคนิคเฉพาะท่ีใชในการเตรียมไมเนื้อแข็ง ละอองเรณู  รา และสาหราย เพ่ือการทําสไลดตัวอยาง
ถาวร            

  
BIOL4203        ชีววิทยาการสืบพันธุของพืช                                                                                    3(2-3-4) 

Biological Reproduction of Plant 
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL2401 พันธุศาสตร 
       ระบบสืบพันธุ การปฏิสนธิ การเจริญของตนออน การขยายพันธุ วิทยาการในการ
ปรับปรุงพันธุและการขยายพันธุของพืชทองถ่ิน  

  
BIOL4204        
 
 

ผลิตภัณฑโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                                                             3(2-3-4)       
Products from Under Royal Initiative Project                                                               
        ความเปนมาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปาประสงคโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิ ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต  การบรรจุภัณฑ การดูแลรักษาผลิตภัณฑ 
การขนสง การจัดจําหนาย และการพัฒนาตามหลักเศษฐกิจพอเพียง  

  
BIOL4205        การพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพทองถิ่นสูมาตรฐานสากล                                             3(2-3-4)       

Developed Local Bioproduct to International Standard                                                 
        ผลิตภัณฑชีวภาพทองถ่ินในแตละภูมิภาค มาตรฐานผลิตภัณฑ การจดสิทธิบัตร การ
พัฒนาผลิตภัณฑแบบครบวงจร และการนําผลงานวิจัยเปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ    

  



BIOL4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา                                                          2(90) 
Occupational for Practicum in Biology 
    การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนาความรู เจต
คติ และทักษะดานชีววิทยา โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตางๆท่ีเกี่ยวของกับ
วิชาชีพ 

  
BIOL4802       การฝกประสบการณวิชาชีพทางชีววิทยา                                                                    

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

  
BIOL4803       การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา                                                                             2(90) 

Preparation for Co-operative Education  in Biology 
       การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานชีววิทยา                                                             

  
BIOL4804      สหกิจศึกษาทางชีววิทยา                                                                                             6(540)  

Co-operative Education  in Biology 
วิชาที่ตองเรียนกอน: BIOL4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา 

       การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับงานดานชีววิทยา 
นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชาท่ีเปน

อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา                                                       
  
BIOL4901  สัมมนาทางชีววิทยา                                                                                                 1(0-2-1) 

Seminar in Biology  
         การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหา การเขียนโครงการและ
รายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนประสบการณดานชีววิทยา  

  



BIOL4902     การวิจัยทางชีววิทยา                                                                                                3(0-6-3) 
Research Studies in Biology 
       การคนควา  และวิจัยดานชีววิทยา  การเขียนรายงาน  และการเสนอผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแล
ของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย  

  
  
  
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

BIOT2101 เคร่ืองมือและการวัดทางเทคโนโลยีชีวภาพ      3(3-0-6) 
  Instrument and Measurement of  Biotechnology 

   หลักการพ้ืนฐานและเทคนิคการใชเครื่องมืออุปกรณตางๆ ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ   
ไดแก  อุปกรณเครื่องแกว  โครมาโทกราฟ  สเปกโทรมิเตอร  อิเล็กโทรโฟเรซิส   และเครื่อง
เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ      

 
BIOT2102 ปฏิบัติการเคร่ืองมือและการวัดทางเทคโนโลยีชีวภาพ            1(0-3-0) 
  Instrument  and Measurement of  Biotechnology Laboratory 

   ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิเคราะหสารชีวโมเลกุล และสารอินทรีย โดยใชเครื่องมือ 
อุปกรณตางๆ ทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก โครมาโทกราฟ  สเปกโทรสโทรมิเตอร  
อิเล็กโทรโฟเรซิส  และเครื่องเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอ  

 
BIOT2201 เทคโนโลยีชีวภาพสารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Biotechnology Informatics 

   การวิเคราะหขอมูล และการใชประโยชนเทคนิคทางดานชีวสารสนเทศในการวิจัย
ทางดานพันธุวิศวกรรม ไดแก การพยากรณโครงสรางของโปรตีน การเปรียบเทียบโปรตีน
หรือดีเอ็นเอท่ีสนใจ ไมโครแอเรยของดีเอ็นเอ โครงการจีโนมมนุษย ชีวสารสนเทศกับการวิจัย
ทางเภสัชวิทยา  การจัดจําแนกและหาความสัมพันธของส่ิงมีชีวิต รวมท้ังความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จากการสืบคนขอมูลและการรวบรวมขอมูลท่ีตองการจากเครือขายฐานขอมูล  

 
BIOT2202 เทคโนโลยีจุลินทรีย        3(2-3-4) 
  Microbial technology 
   วิชาท่ีตองเรียนกอน:  BIOL 1106  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

    ความรูพ้ืนฐานดานจุลชีววิทยา โดยเนนความรูเบ้ืองตนของจุลินทรียชนิด
ตางๆ เทคนิคตางๆ ในการแยก การจัดจําแนก และการคัดเลือกสายพันธุของจุลินทรีย  การ
เพาะเล้ียงและการเก็บรักษาจุลินทรียโดยวิธีตางๆ การสุขาภิบาลโรคติดตอและภูมิตานทาน 
รวมถึงความรูพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยีนและ
โครโมโซม การประยุกตใหจุ ลินทรียชนิดตางๆ ใหมีประโยชนทางดานการเกษตร 
อุตสาหกรรมและสาธารณสุข  และเยี่ยมชมโรงงาน 



BIOT2401 พันธุวิศวกรรม         3(2-3-4) 
  Genetic Engineering 

    สมบัติของดีเอ็นเอ โครงสรางและบทบาทของดีเอ็นเอ  การสกัดและการแยก
สกัดดีเอ็นเอ หลักการและวิธีการท่ีใชงานตัดตอดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของยีนใน 
แบคทีเรีย  ยีสต  รา  พืช  และสัตว  เทคนิคการสรางดีเอ็นเอสายผสม การเพ่ิมปริมาณยีน การ
ตัดตอยีน การใชเอนไซมตัดจําเพาะ การคัดเลือกยีน การสรางธนาคารดีเอ็นเอ และเทคนิคใน
การวิเคราะหยีนพันธุศาสตรของแบคทีเรีย  

 
BIOT3101 หลักเทคโนโลยีชีวภาพ        3(2-3-4) 
  Principle of Biotechnology 
   วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOL1105  ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

    ความหมาย  และขอบเขตของเทคโนโลยี ชีวภาพ  การประยุกตใช
เทคโนโลยีชีวภาพในดานการเกษตร อุตสาหกรรม ส่ิงแวดลอมและการแพทย โดยใชหลักการ
ทางดานจุลชีววิทยา และวิศวกรรมชีวเคมีท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการท่ีผลิตโดยจุลินทรียใน
ระดั บอุ ตสา หก รรม  ต ลอ ดจน ศึก ษาค วา มรู ทาง ด า น เ ท คโ นโ ลยี ชี วภ าพสมัย ให ม  
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน  และชีวสารสนเทศ  

 
BIOT3102 ยูนิตโอเปอเรชันในเทคโนโลยีชีวภาพ      3(2-3-4) 
  Unit Operation in Biotechnology 

    หนวย มิติ ของไหล  การกรองในอุตสาหกรรม การลดขนาดของแข็ง การถาย
โอนความรอนเครื่องแลกเปล่ียนความรอน  การผลิตความรอน การผลิตไอน้ํา การละลาย การ
ระเหย การตกผลึก  การอบแหง และการสกัดแยกสาร 

 
BIOT3103 เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย       3(2-3-4) 
  Microbial Biotechnology 

    เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเกี่ยวกับการใชจุลินทรียท่ีเปนประโยชนทางดานอาหาร
ดานอุตสาหกรรมเกษตร และจุลินทรียท่ีชวยปรับปรุงสภาพแวดลอมและระบบนิเวศ 

 
 
 
 
 



BIOT3104 เทคโนโลยีการหมักและผลิตภัณฑจากการหมัก     3(2-3-4) 
  Fermentation Technology and fermented product 
    เทคนิคเบ้ืองตนของกระบวนการหมักแบบตางๆ จลนพลศาสตรของการเจริญและการ

ผลิตผลผลิต รูปแบบของถังปฏิกรณแบบตางๆ การฆาเช้ือ การควบคุมกระบวนการหมัก การหา
ภาวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการหมัก การแยกผลผลิตจากการหมัก และการวิเคราะหตนทุนของ
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑท่ีไดจากกระบวนการหมัก 

 
BIOT3105 เทคโนโลยีชีวภาพยีสต        3(2-3-4) 
  Yeast  Biotechnology 
   วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT2202 จุลชีววิทยา 

    ชนิดและลักษณะท่ัวไปของยีสต ประโยชนและความสําคัญของยีสต เทคนิค
การเพาะเล้ียงยีสตระดับอุตสาหกรรม ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต และภาวะท่ีเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของยีสต การคัดเลือก และปรับปรุงสายพันธุยีสต การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ 
จากยีสตในระดับอุตสาหกรรม 

 
BIOT3106 เทคโนโลยีชีวภาพสาหราย       3(2-3-4) 
  Algal Biotechnology  
   วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT2202 เทคโนโลยีจุลินทรีย 

    ชนิดและลักษณะท่ัวไปของสาหราย การแยกและจําแนกชนิดสาหราย ชนิด
ของสาหรายท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร รงควัตถุ และระบบ
การสังเคราะหแสงของสาหราย  เทคนิคในการเพาะเล้ียงสาหรายระดับอุตสาหกรรม ปจจัยท่ีมี
ผลตอการเจริญเติบโต และภาวะท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสาหราย การผลิตโปรตีน
เซลลเดียวจากสาหราย การผลิตเช้ือเพลิงจากสาหราย  การผลิตปุยชีวภาพจากสาหราย และ
พันธุวิศวกรรมของสาหราย 

 
BIOT3107 เทคโนโลยีของเอนไซม        3(2-3-4) 
  Enzyme Technology  

    ชนิด หนาท่ี และภาวะท่ีมีผลตอการทํางานของเอนไซม  วิธีการและปจจัยท่ีมี
ผลตอการผลิตเอนไซม การสกัดเอนไซม โดยมีวิธีการทางเคมีและทางกายภาพ  การทําให
บริสุทธ์ิ จลนศาสตรของเอนไซม  การนําเอนไซมไปใชในรูปเอนไซมอิสระ  และการตรึง
เอนไซม  การประยุกตใชเอนไซมในระดับอุตสาหกรรม 

 



BIOT3108 การกําจัดและการใชประโยชนจากกากของเสีย     3(3-0-6) 
  Treatment and Utilization of Waste  

    สมบัติของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  และกรรมวิธีการกําจัดของ
เสียจากโรงงาน อุตสาหกรรมดวยระบบทางชีววิทยา และเคมี โดยเปนความรูพ้ืนฐานของ
ปฏิกิริยาในกรรมวิธีของเสียในแตละระบบภาวะท่ีเหมาะสมและปจจัยท่ีมีผลตอการกําจัดกาก
ของเสีย กรรมวิธีการนําเอาของเสียและของเหลือใชตางๆ มาใชประโยชนอยางคุมคาทาง
เศรษฐกิจ  และเยี่ยมชมโรงงาน 

 
BIOT3109 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการปรับปรุงพันธุพืช     3(2-3-4) 

  Tissue culture and plant breeding 
    ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเซลลพืช  การแบงเซลล   เนื้อเยื่อพืช  หองปฏิบัติการ

เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  การเตรียมอาหารสําหรับการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  ประเภทของการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  การเกิดมิวเทชัน  การประยุกตใชการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชในการปรับปรุง
พันธุ 

 
BIOT3201 เทคโนโลยีชีวภาพของพืช        3(3-0-6) 
  Plant Biotechnology 
   วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOL1106 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 

    เทคนิคการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช   การใชเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมตัดตอยีน
ในพืช  การปรับปรุงพันธุพืชใหไดลักษณะทางพันธุกรรม หรือ ผลิตภัณฑที่เปนประโยชน
ทางเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 

 
BIOT3202 เทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล        3(3-0-6)  
  Cell  Technology 

    เซลล และวิธีการเพาะเล้ียงเซลล เพ่ือนําไปใชงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ การ
ผลิตสารท่ีเปนประโยชนของเซลล โดยใชความรู หรือ หลักวิชาทางดานพันธุวิศวกรรม 

 
 
 
 
 

 



BIOT3301 พันธุศาสตรของพืช        3(3-0-6)  
  Plants  Genetic 

    เซลลและโครโมโซม  การแบงเซลล ความผันแปรโครงสรางและจํานวน
โครโมโซม การเปล่ียนแปลงพันธุกรรมของพืช โดยการ ฉายรังสี  การใชสารเคมี และการใช
เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมโดยการตัดตอยีน 

 
BIOT3303 พันธุศาสตรระดับโมเลกุล       3(3-0-6) 
  Molecular Genetics 
    โครงสรางดีเอ็นเอ การเกิดทรานสคริปชัน   ทรานสเลชัน       องคประกอบของ 

จีโนม การทําแผนท่ีทางพันธุกรรม   การควบคุมการแสดงออกของยีน การเกิดมิวเทชันและ
การประยุกตความรูพันธุศาสตรระดับโมเลกุล 

 
BIOT3401 วิศวกรรมชีวเคมี         3(3-0-6) 
  Biochemical Engineering 

    ความสัมพันธของหลักการทางวิศวกรรมชีวเคมีกับเซลล การศึกษาชีว
พลังงานปฏิกิริยาแบบเนื้อเดียวของเซลล และเอนไซม ปฏิกิริยาแบบเนื้อผสม  การตรึงเซลล 
และเอนไซม สวนประกอบพ้ืนฐานของถังหมัก ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับสเตอริไลเซชัน  การ
กวนผสม  และการใหอากาศในถังหมัก 

 
BIOT3402 ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี       1(0-3-0) 
  Biochemical  Engineering Laboratory  
   วิชาท่ีตองเรียนกอน หรือ เรียนควบคูกัน:  BIOT3401 วิศวกรรมชีวเคมี    
    การปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคลองกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมชีวเคมี 
 
BIOT3403 การควบคุมการแสดงออกของยีน       3(3-0-6) 
    Gene Regulation 

     ศึกษาเกี่ยวกับขบวนการพ้ืนฐานท่ีควบคุมการแสดงออกของยีนใน
ระดับโมเลกุลในเซลลโปรคาริโอทและยูคาริโอต ซ่ึงกลไกควบคุมแสดงออกยีน (regulation 
gene expression) เกี่ยวของการควบคุมการเปด (turn on) และปด (turn off) ยีนในระดับการ
ลอกรหัสและการแปลรหัส เพ่ือตอบสนองความตองการของเซลลและการอยูรอดของส่ิงมีชิวิต
เม่ือสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไป 



BIOT3404 สรีรวิทยาและพันธุศาสตรของจุลินทรีย      3(2-3-4) 
  Microbial Physiology and Genetics 
   วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT2202 เทคโนโลยีจุลินทรีย 
    ความรู เกี่ยวกับสรีรวิทยาและพันธุกรรมของจุลินทรียประเภทตางๆ  โดยเนน

ความสําคัญของจุลินทรียท่ีมีประโยชนในดานเศรษฐกิจ ขบวนการเจริญเติบโต ปจจัยท่ีเกี่ยวของ
กับการเจริญและขบวนการเมทาบอลิซึม การใชสารอาหารเพ่ือสรางพลังงานและการควบคุมเม
ทาบอลิซึม รวมท้ังขบวนการควบคุมการควบคุมพันธุศาสตรของจุลินทรีย รวมถึงทฤษฎีพ้ืนฐาน
ทางดานพันธุศาสตร และอนูพันธุศาสตรและเทคนิคใหมทางดานพันธุวิศวกรรม 

 
BIOT3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีชีวภาพ      3(3-0-6) 
  Research Methodology in Biotechnology 
     พ้ืนฐานท่ัวไปของการวิจัย  ประเภทการวิจัยทางวิทยาศาสตร   การกําหนด

ปญหาการวิจัย ตัวแปร สมมุติฐานการวิจัย การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ     การวางแผนการทดลอง  สถิติในการวิจัย การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
ประมวลผล  การเขียนเคาโครง และรายงานการวิจัย การสรุปผลการวิจัย และความรูท่ัวไปดาน
ทรัพยสินทางปญญา 

 
BIOT4101 เทคโนโลยีของแปง        3(2-3-4)  
  Starch Technology 

    กระบวนการผลิตแปงจากแหลงตาง ๆ เชน ขาวเจา มันสําปะหลัง มันฝรั่ง 
ขาวโพด การดัดแปลงแปงเปนชนิดตางๆ ไดแก แปงคอสล้ิงค แปงออกซิไดส แปงแคทอิออนิค 
แปงแอนไอออนิก และการนําแปงไปใชประโยชน รวมท้ังวิธีการทดสอบ คุณสมบัติการไหล 
กายภาพและเคมีของแปง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



BIOT4102 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมขั้นสูง      3(3-0-6) 
  Advanced Industrial Biotechnology 

    บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต กระบวนการวิจัย 
และพัฒน าผลิตภัณ ฑทาง เท คโนโลยี ชีวภาพ  และการ นํ า เทคนิ คใหม  ๆ  ทางด า น
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีสวนชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ วิธีการใชและศักยภาพในการใชเอนไซมในอุตสาหกรรมตางๆ  การเสนอ
รายละเอียดของกระบวนการผลิตท่ีทันสมัย ความจําเปนของการพัฒนากระบวนการผลิต
เหลานั้น สงเสริมการอานบทความตีพิมพของผลงานวิจัยใหม ๆ สิทธิบัตรดานเทคนิคตาง ๆ 
รวมท้ัง รูจักกับฐานขอมูลทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
BIOT4103 นาโนเทคโนโลย ี ชีวภาพ        3(3-0-6) 
  Nanobiotechnology 

   ความหมายและความรูพ้ืนฐานของนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกตใชนาโน
เทคโนโลยีชีวภาพ ในดานตางๆ  เชน  การเกษตร  อุตสาหกรรมส่ิงแวดลอม และการแพทย  
แนวโนม  และการพัฒนานาโนเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคต 

 
BIOT4104 เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสีย       3(3-0-6) 
  Waste Treatment Technology 

   น้ําเสียและประเภทของการการบําบัดน้ําเสีย ลักษณะเฉพาะของระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบตางๆ  การเลือกระบบบําบัดน้ําเสียใหเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี และลักษณะน้ําท้ิง มาตรฐาน
น้ําท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน การวางแผนจัดการคุณภาพการออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียพ้ืนฐาน  และเยี่ยมชมโรงงาน 

 
BIOT4201 เทคโนโลยีชีวภาพการจัดการส่ิงแวดลอม      3(3-0-6) 
  Environmental  Biotechnology Management 

   ชนิดและความสําคัญของจุลินทรียในส่ิงแวดลอม จุลินทรียในอาหาร น้ํา ดิน และการ
สุขาภิบาล อิทธิพลของจุลินทรียตอส่ิงแวดลอมและการควบคุมแกไข การประยุกตใชจุลินทรีย
ในดานเทคโนโลยีชีวภาพส่ิงแวดลอม 

 
 
 



BIOT4301 เทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับเซลลของพืชและเซลลของสัตว    3(3-0-6) 
  Advanced Plant and Animal Cell Technology 

   ความรูพ้ืนฐาน และการประยุกตใชงานวิจัยทางอณูชีววิทยา ของเซลลของพืชและ
เซลลของสัตว โดยศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีน และเทคนิคท่ีใชปรับปรุงและ
เปล่ียนแปลงพันธุกรรมในส่ิงท่ีมีชีวิตช้ันสูง การสราง transgenic material และการนําไป
ประยุกตใช 

 
BIOT4401 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย        3(3-0-6) 
  Microbial Genetic Engineering 

   พันธุศาสตรระดับโมเลกุลของจุลินทรียชนิดตางๆ องคประกอบของโครงสรางและ
การจัดเรียงตัวของสารพันธุกรรมของจุลินทรียชนิดตางๆ การแสดงออกของยีน และการ
ควบคุมการแสดงออกของยีน การเปล่ียนแปลงสารพันธุกรรรม การตัดตอยีน และการถายยีน
ในจุลินทรีย การคัดเลือกและการปรับปรุง การประยุกตใชเทคโนโลยีดีเอ็นเอในจุลินทรียใน
ชนิดตางๆ 

 
BIOT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ    2(90) 
  Preparation for Occupational Practicum  in Biotechnology 

   การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ ในการพัฒนาความรู 
เจตคติ ทักษะดานเทคโนโลยีชีวภาพ โดยปฏิบัติในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของ
กับวิชาชีพ 

 
BIOT4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ     5(450) 
  Occupational Practicum  in Biotechnology 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
   การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีเกี่ยวของ

กับงานดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
BIOT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ     2(90) 
  Preparation for Co-operation Education  in Biotechnology 
    การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
 



BIOT4804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ       6(540) 
  Co-operation Education  in Biotechnology 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน: BIOT4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ  
   การปฏิบัติ งานสหกิจ ศึกษาในสถานประกอบการ ท่ี เกี่ ยวของกับงาน ด าน

เทคโนโลยีชีวภาพ นําเสนอรายงาน และผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสขา
วิชาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจ 

 
BIOT4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ                 1(0–2-1) 
  Seminar in Biotechnology 

   การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย การอภิปรายปญหาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ การเขียนโครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนอผลงานและการ
แลกเปล่ียนประสบการณทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 
BIOT4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ       3(0-6-3) 
  Research Studies  in Biotechnology 

   การคนควาและวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย
ภายใตการควบคุม ดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 
  
 

 



 
 

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

CHEM1101  เคมีพ้ืนฐาน                                                3(2-3-4) 
         Fundamental   Chemistry 

หลักเคมีเบ้ืองตน มวลสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 
เบ้ืองตนจลนพลศาสตร   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
เคมีเบ้ืองตน ปฏิกิริยาของกรด  เบส เกลือ สมบัติตาง ๆ ของแกส ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย  จลนพลศาสตรและปฏิกิริยานิวเคลียรเบ้ืองตน 
 

CHEM1104    ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                                                                                                 1(0-3-0) 
General Chemistry Laboratory 
สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ ยกเวน สาขาวิชาเคมี 

     ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีท่ัวไป 
 

CHEM1105  เคมี 1                                      3(3-0-6) 
        Chemistry 1 

ปริมาณสารสัมพันธ  โครงสรางอะตอม  ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  สมบัติ
ตางๆ ของแกส   ของแข็ง  ของเหลว  สารละลาย อุณหพลศาสตร และจลนพลศาสตร   

 
CHEM1106   ปฏิบัติการเคมี 1                                 1(0-3-0) 

     Chemistry Laboratory 1 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมี 1 

 
 
 
 



 
 

CHEM1107  เคมี 2                                       3(3-0-6) 
Chemistry 2 

สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ํา กรด   เบส   เกลือ บัฟเฟอร เคมีไฟฟา เคมีอินทรีย 
เบ้ืองตน เคมีนิวเคลียรเบ้ืองตน เคมีส่ิงแวดลอม 

 
CHEM1108  ปฏิบัติการเคมี 2                                 1(0-3-0) 
        Chemistry Laboratory 2 

    ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมี 2 
 

CHEM1201  เคมีอินทรียพ้ืนฐาน                                    3(2-3-4) 
        Fundamental Organic Chemistry 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคมีอินทรีย สเทอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาอินทรีย                 
การเรียกช่ือสมบัติกายภาพ  การเตรียมและปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
สารประกอบแอโรมาติกและสารประกอบอินทรียท่ีมีหมูฟงกชันชนิดตางๆ เชน เฮไลด แอ
ลกอฮอร อีเทอรแอลดีไฮด คีโทน กรดคารบอกซิลิก และอนุพันธ เอมีน สารโมเลกุลใหญ 
เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน  
 

 

CHEM1701  การเปาแกวเบื้องตน                               2(1-2-3) 
Introduction  to  Glass  Blowing 

การจัดหองสําหรับการเปาแกว สมบัติทางกายภาพของแกว ศึกษาชนิดของ               
หัวเปาและเปลวไฟ  เครื่องมืออ่ืนๆ  ท่ีใชในการเปาแกว เทคนิคเบ้ืองตนในการเปาแกว               
เชน  การตัด  การงอ  การตอแกวชนิดตางๆ  การซอมแซมและสรางเครื่องแกวท่ีใชใน
หองปฏิบัติการ และศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CHEM2201    เคมีอินทรีย 1                                 3(3-0-6) 
Organic Chemistry 1 
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM1105 เคมี 1 และ CHEM1107 เคมี 2 

ความรูเบ้ืองตนทางเคมีอินทรีย  การแยกและการทําใหบริสุทธ์ิ  ไฮบริไดเซชันของ
ธาตุคารบอนการจําแนกประเภทและการเรียกช่ือสารอินทรีย ชนิดของการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อินทรียและกลไกการเกิดปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีและการสังเคราะหอะลิฟาติก
ไฮโดรคารบอน  อะโรแมติกไฮโดรคารบอน แฮไลด อินทรีย  แอลกอฮอลและฟนอล  อี
เธอรแอลดีไฮดและคีโทน  กรดคารบอกซิลิกและอนุพันธ เอมีน 
 

CHEM2202   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 1                             1(0-3-0) 
Organic Chemistry  Laboratory 1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอินทรีย  1  
 

CHEM2203 เคมีอินทรีย                                                                                                               3(2-3-4) 
Organic Chemistry 
สําหรับสาขาวิชาอื่นๆ ยกเวน สาขาวิชาเคมี 
วิชาที่เรียนกอน  : CHEM1103 เคมีทั่วไป 
 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกบัเคมีอินทรีย  สเตอริโอเคมี  การจําแนกและการเรียกช่ือสารอินทรีย ชนิด และกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย

เฮเทอโรไซคลิกสารอินทรีย 
  
CHEM2204 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย                                                                               1(0-3-0) 

Organic Chemistry  Laboratory  
      ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอินทรีย   

 

CHEM2301   เคมีอนินทรีย  1                                 3(3-0-6) 
        Inorganic  Chemistry  1 

วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM1105 เคมี 1 และ CHEM1107 เคมี 2 
โครงสรางอะตอม  พันธะเคมี  ทฤษฏีท่ีอธิบายการเกิดพันธะเคมี   เรขาคณิตเชิง

โมเลกุลและแรงทางเคมี   ตารางธาตุ  เคมีของธาตใุนกลุมหลัก  ดานสมบัติ การสังเคราะห  
ลักษณะเฉพาะ ของแข็งอนินทรีย  โครงสรางผลึก เคมีของตัวทําละลายท่ีเปนน้ําและไมใช
น้ํา 



 
 
 

CHEM2302   ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย  1                           1(0-3-0) 
Inorganic  Chemistry  Laboratory  1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอนินทรีย  1  
 

CHEM2401  เคมีเชิงฟสิกส  1                                3(3-0-6) 
        Physical  Chemistry  1 
        วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM1105 เคมี 1 และ CHEM1107 เคมี 2    

สมบัติของแกส     ทฤษฎีจลน   โมเลกุลของแกส   กฎขอท่ีหนึ่ง   สอง  และสาม
ของอุณหพลศาสตร  พลังงานเสรี  สมดุลเคมีและสมดุลไอออน  สารละลายและสาร
อิเล็กโทรไลต  สมดุลวัฏภาค 

 

CHEM2402  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส  1                           1(0-3-0) 
        Physical  Chemistry  Laboratory  1 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีเชิงฟสิกส  1 
 

CHEM2501  ชีวเคมีพ้ืนฐาน                                      3(2-3-4) 
        Fundamental of Biochemistry 
        วิชาท่ีตองเรียนมากอน : CHEM1201 เคมีอินทรียพ้ืนฐาน 

โมเลกุลของสารในส่ิงมีชีวิตพรอมท้ังสมบัติหนาท่ี 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                                                                                        1(0-3-0) 
Biochemistry  Laboratory   
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีวเคมี  

 
CHEM2505  ชีวเคมี  1                                      3(3-0-6) 

Biochemistry  1 
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2201 เคมีอินทรีย  1 

 สมบัติ หนาท่ี และโครงสรางของสารชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก คารโบไฮเดรต ลิพิด 
กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม กรดนิวคลีอิก วิตามิน และเกลือแร เมแทบอลิซึมเบ้ืองตนและ
ชีวพลังงานของเซลล และการควบคุมการแสดงออกทางพันธุกรรม 

 

CHEM2506  ปฏิบัติการชีวเคมี  1                               1(0-3-0) 
Biochemistry  Laboratory  1 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีวเคมี 1 
 

CHEM2601 เคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Analytical Chemistry  
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:     CHEM1103  เคมีท่ัวไป 
                  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะห ความเขมขนของสารละลาย มวลสารสัมพันธ 

และสมดุลเคมี  การวิเคราะหปริมาณโดยน้ําหนัก  การวิเคราะหปริมาณโดย ปริมาตรของ
ปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาตกตะกอน ปฏิกิริยาของสารเชิงซอน การวิเคราห
ในเชิงคุณภาพทางเคมี และหลักการเบ้ืองตนของเครื่องมือวิเคราะหช้ันสูง  

 
CHEM2602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 
 Fundamental Analytical  Chemistry Laboratory  
                  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CHEM2603   เคมีวิเคราะห                                        3(3-0-6) 
Analytical Chemistry  
วิชาท่ีตองเรียนกอน  : CHEM1103 เคมีท่ัวไป 

ความรู เบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิเคราะห ความเขมขนของสารละลาย  มวลสาร 
สัมพันธและสมดุลเคมี การวิ เคราะหปริมาณโดยน้ํ าหนัก  การวิ เคราะหปริมาณ                            
โดย ปริมาตรของปฏิกิริยา กรด-เบส ปฏิกิริยารีดอกซ ปฏิกิริยาการตกตะกอน ปฏิกิริยา ของ
สารเชิงซอนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพทางเคมี และหลักการเบ้ืองตนของเครื่องมือ
วิเคราะหช้ันสูง และปฏิบัติการ 

 
CHEM2604  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห                                           1(0-3-0) 
        Analytical Chemistry Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีวิเคราะหพ้ืนฐาน 
 

CHEM2605  หลักเคมีวิเคราะห                                3(3-0-6) 
Principle  of  Analytical  Chemistry 
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM1105 เคมี 1 และ CHEM1107 เคมี 2 

หลักการเบ้ืองตนในการวิเคราะหในเชิงคุณภาพและปริมาณ       การคํานวณ              
ปริมาณสัมพันธ     หนวยความเขมขนของสารละลาย และการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ                
ทฤษฎี      และการประยุกตการวิเคราะหเชิงปริมาณขั้นพ้ืนฐานของการวิเคราะหโดย          
ปริมาตรและโดยการช่ังน้ําหนัก  การวิเคราะหโดยปริมาตรเนนการไทเทรตกรด-เบส ท้ังใน
สารละลายน้ําและไมใชน้ํา การไทเทรตแบบตกตะกอน    การไทเทรตแบบรีดอกซ  และ
การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซอน    การวิเคราะหโดยการช่ังน้ําหนักท้ังการตกตะกอน
และการระเหย   

 
CHEM2606  ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห                          2(0-6-0) 

Principle  of  Analytical  Chemistry  Laboratory 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาหลักเคมีวิเคราะห 
 
 
 
 



 
 

CHEM2607 การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 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  และแมสสเปกโทรเมตร ี

 
CHEM2608  ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 1                    1(0-3-0) 

Instrumental  Methods of Chemical  Analysis Laboratory 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1  
 

CHEM3201   เคมีอินทรีย 2                                  3(3-0-6) 
Organic Chemistry 2  
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2201 เคมีอินทรีย 1 

โครงสราง  สมบัติ  การเรียกช่ือ  การสังเคราะห และกลไกของปฏิกิริยาของสาร 
อินทรียท่ีมี ไนโทรเจน  กํามะถัน  และฟอสฟอรัส เปนองคประกอบ สารประกอบพอลิ
นิวเคลียรอะโรแมติก สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกชนิดตางๆ  สารผลิตภัณฑธรรมชาติ 
และสารประกอบโลหอินทรีย 

 

CHEM3202   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2                               1(0-3-0) 
Organic Chemistry  Laboratory 2  

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอินทรีย  2  
 

CHEM3203     สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย                          3(3-0-6) 
        Spectroscopy  in  Organic  Chemistry 
        วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2201 เคมีอินทรีย 1 

เคมีเชิงแสงของสารอินทรีย การหาโครงสรางของสารประกอบอินทรีย  โดย
เทคนิคทางสเปกโทรสโกป  เชน อินฟราเรด อัลตราไวโอเลต วิสิเบิล  นิวเคลียรแมกเนติกเร
โซแนนซ  และแมสสเปกโทรสโกป 

 
 



 
 

CHEM3206  อินทรียสังเคราะห                               2(2-0-4) 
        Organic Synthesis 
        วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3204  เคมีอินทรีย  3 

การออกแบบสังเคราะหสารอินทรีย     โดยการวิเคราะหแบบยอนกลับ  และการ
สังเคราะหสารท่ีนาสนใจ   

 

CHEM3208   เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ                           3(2-3-4) 
Chemistry of Natural Products 
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3201 เคมีอินทรีย  2 

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ ลักษณะโครงสราง และชีว
สังเคราะหเบ้ืองตน   การตรวจสอบทางเคมีเบ้ืองตน   การแยกและการพิสูจนเอกลักษณของ
สารจากธรรมชาติ  ปฏิบัติการตามเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ 

 

CHEM3209  การวิเคราะหโครงสรางสารอินทรีย                       3(3-0-6) 
        Organic  Structural  Analysis 
        วิชาที่ตองเรียนกอน: CHEM3203   สเปกโทรสโกปในเคมีอินทรีย 

ศึกษาการแยก  การทําสารอินทรียใหบริสุทธ์ิ  การศึกษาสมบัติของสารอินทรีย  
โดยใชเทคนิคทางสเปกโทรสโกปในการพิสูจนเอกลักษณและการหาโครงสรางของ
สารอินทรีย 

 
CHEM3210  เคมีเภสัช                                    3(3-0-6) 
        Pharmaceutical  Chemistry 
        วิชาที่ตองเรียนกอน: CHEM3201   เคมีอินทรีย  2 
            การประยุกตใชหลักการทางเคมีอินทรียในการศึกษาสารท่ีใชเปนยา  ความรูพ้ืนฐาน 
        ในการออกแบบโมเลกุลของยา  กระบวนการตาง ๆ ทางเภสัชจลนศาสตรและการออกฤทธ์ิ 
        ของยา  ผลทางเภสัชวิทยา  วิธีการสังเคราะห  และความสัมพันธระหวางสูตรโครงสรางและ 
                        การออกฤทธ์ิ 
 
 
 
 



 
 

CHEM 3301  เคมีอนินทรีย 2                                   3(3-0-6) 
Inorganic  Chemistry  2  
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2301  เคมีอนินทรีย 1 

สมมาตรและทฤษฎีกลุม เคมีของสารประกอบโคออรดิเนชันในดานโครงสราง 
การเรียกช่ือไอโซเมอร  ทฤษฎีการเกิดพันธะ สมบัติทางสเปกโทรสโกป  สมบัติทาง
แมเหล็ก การเตรียมและกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบโคออรดิเนชัน   

 
CHEM3302  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 2                             1(0-3-0) 

Inorganic  Chemistry  Laboratory  2 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอนินทรีย  2  
 

CHEM3303   เคมีอนินทรีย 3                                 3(3-0-6) 
        Inorganic  Chemistry 3 
        วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3301 เคมีอนินทรีย  2 

เคมีของธาตแุทรนซิชัน     แลนทาไนด     และแอกทิไนด    เคมีของสารประกอบ 
โลหอินทรีย 

 

CHEM3304  ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย  3                           1(0-3 -0) 
        Inorganic Chemistry  Laboratory  3 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีอนินทรีย  3  
 

CHEM3403  เคมีเชิงฟสิกส  2                                3(3-0-6) 
        Physical  Chemistry  2 
        วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2401 เคมีเชิงฟสิกส  1 

กลศาสตรของอะตอมและโมเลกุล  ทฤษฏีของพันธะเคมี  พันธะในสารประกอบ               
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของโมเลกุลโดยวิธีทางสเปกโทรสโคป และการเล้ียวเบน สมบัติ         
ทางไฟฟา  และแมเหล็กของโมเลกุล จลนพลศาสตร และกลไกของปฏิกิริยาเคมี เคมีไฟฟา 

 

CHEM3404  ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส  2                           1(0-3-0) 
         Physical  Chemistry  Laboratory  2 
            ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีเชิงฟสิกส  2 



 
 

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

Biochemistry  Laboratory  2 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชีวเคมี 2 

 
CHEM3509  เคมีเชิงโภชนาการ                               3(2-3-4) 
        Nutritional  Chemistry   

วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2605 หลักเคมีวิเคราะห   และ CHEM2505 ชีวเคมี  1  
องคประกอบทางเคมีในอาหารประเภทตางๆ การเปล่ียนแปลงทางเคมีท่ีเกิดขึ้นใน

อาหารจากกระบวนการแปรรูปอาหาร  การเก็บรักษาและการขนยาย  คุณคาทางโภชนาการ 
ตาง ๆ   วธีิวิเคราะหองคประกอบของอาหาร  ปฏิบัติการตามเนื้อหา 

   
 
 



 
 

CHEM3510      เทคโนโลยีทางชีวเคมี                              2(2-0-4) 
        Technology  in Biochemistry 
        วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2505 ชีวเคมี  1  

      ความกาวหนาทางชีวเคมีในดาน  พันธุวิศวกรรม  เทคโนโลยีทางเอนไซม  การ
ผลิตและการใชคารโบไฮเดรต  โปรตีน  และไขมัน รวมท้ังเทคโนโลยีทางชีวเคมีใหม ๆ ท่ี
นาสนใจ 
 

CHEM3601  การวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 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  ปฏิบัติการการวิเคราะหทางเคมีดวยเคร่ืองมือ 2                   1(0-3-0) 
Instrumental  Methods  of Chemical  Analysis  Laboratory  2 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของเคมีวิเคราะหดวยเครื่องมือ 2   

 
CHEM3701  เคมีสภาวะแวดลอม                               3(3-0-6) 

Environmental  Chemistry 
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2605  หลักเคมีวิเคราะห 

คุณภาพส่ิงแวดลอมและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับมลพิษทางน้ํา    ดิน  และอากาศ                        
การเปล่ียนแปลงทางเคมีของส่ิงแวดลอมอันเนื่องจากเกษตรกรรม    อุตสาหกรรมและ                  
ภาวะทางสังคมของมนุษย  แหลงกําเนิดและประเภทของมลพิษ ผลกระทบของมลพิษ                   
ตอส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม   วิธีการแกไขและปองกันการเกิดมลพิษ   มาตรฐาน                      
และการจําแนกคุณภาพน้ํา    การสุมตัวอยาง   การวิเคราะห   และการศึกษาดูงานดาน           
ส่ิงแวดลอม 

 
 
 



 
 

CHEM3702  ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดลอม                         1(0-3-0) 
Environmental  Chemistry  Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีสภาวะแวดลอม 
 
CHEM3705  เคมีอุตสาหกรรม                                                                                   3(3-0-6) 

Industrial Chemistry 
หนวยปฏิบัติการของอุตสาหกรรมเคมี       การนําความรูทางเคมีไปประยุกต 

อุตสาหกรรม อาทิเชน อุตสาหกรรมสารทําความสะอาด สียอมผา  น้ําตาลอาหาร  
ปูนซีเมนต       กระดาษ   น้ําหอม    ปโตรเคมี  น้ํามันเช้ือเพลิง   อุตสาหกรรมพลาสติก 
ระบบการจัดการ โรงงานอุตสาหกรรมเคมี และมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีใชในโรงงาน  
อุตสาหกรรรมเคมี  การศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม 

 

CHEM3706  ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี                                                        1(1-0-2) 
Chemical  Industrial Safety  
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3705  เคมีอุตสาหกรรม  

หลักปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยของการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอันตราย  
จากสารเคมี   และขอควรระวังในการปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี     ศึกษา
สภาวะ    การทํางานในระบบอุตสาหกรรมสาเหตุท่ัวๆ ไปของการเกิดอุบัติเหตุ   และ
มลพิษในอุตสาหกรรม          การปองกันอันตรายจากการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
ระบบเกี่ยวกับความปลอดภัย     ขอแนะนําเพ่ือการแกไข     การศึกษาดูงานเรื่องความ
ปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 

  
CHEM3722  เคมีพอลิเมอร                                  3(3-0-6) 
        Polymer Chemistry 

วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM2201 เคมีอินทรีย  1 
     ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับพอลิเมอร  ปฏิกิริยาโครงสรางพ้ืนฐานและสมบัติของพอลิเมอร    

    จลนศาสตรของปฏิกิริยาการสังเคราะหพอลิเมอร  น้ําหนักโมเลกุล  การกระจายน้ําหนักโมเลกุล      
    คุณสมบัต ิเชิงกล และเชิงกายภาพของวัสดุพอลิเมอร   

 
 
 



 
 

CHEM3723   ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร                            1(0-3-0) 
        Polymer Chemistry  Laboratory 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาเคมีพอลิเมอร  
 

CHEM3724   การสังเคราะหพอลิเมอร                            3(3-0-6) 
        Polymer synthesis  
        วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3722  เคมีพอลิเมอร 

จําแนกประเภทของการสังเคราะหพอลิเมอร    กลไกและจลนศาสตรของปฏิกิริยา
การสังเคราะหพอลิเมอรประเภทตาง ๆ กระบวนการเกิดพอลิเมอร ความสัมพันธของ
โครงสรางตอคุณสมบัติ   การหาน้ําหนักโมเลกุลและขนาดของพอลิเมอร  การวิเคราะหหา
โครงสรางและองคประกอบของพอลิเมอร 

 
CHEM3725   พอลิเมอรดัดแปร                                2(2-0-4) 
        Polymer modification  
        วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM3724  การสังเคราะหพอลิเมอร 

     ปฏิกิริยาและกลไกในการสังเคราะหพอลิเมอร   การดัดแปรไฮโดรคารบอนพอลิ
เมอร ชนิดอ่ิมตัวและพอลิเมอรชนิดไมอ่ิมตัว  การดัดแปรหมูฟงกชัน และโซขางของ
โมเลกุลพอลิเมอรธรรมชาติ  และพอลิเมอรสังเคราะห  การดัดแปรพอลิเมอรโดยปฏิกิริยา
ทางความรอน  ปฏิกิริยาการเปดวงแหวน  ปฏิกิริยาระหวางโมเลกุล และปฏิกิริยาอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวของ 
 

CHEM3728   การสืบคนสมัยใหมทางเคมี                                   2(1-3-2) 
        Current Searching in Chemistry 

การสืบคนความรูพ้ืนฐานทางเคมีจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชนหองสมุดทางวิทยาศาสตร 
ส่ิงตีพิมพ วารสาร ตํารา สิทธิบัตร และระบบส่ือสารขอมูลทางอินเตอรเน็ต เทคนิคการเขียน
จําลองโครงสรางและสมการเคมี หลักการอานวารสารตางประเทศเบ้ืองตนและการนําเสนอ
งานทางเคมีโดยใชคอมพิวเตอร 

 
 
 
 



 
 

CHEM4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี                   2(90) 
        Preparation  for  Occupational  Practicum  in  Chemistry 
             การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพ  ในการพัฒนา   
        ความรู  เจตคต ิและทักษะดานเคมี โดยปฏิบัติในสถานการณ หรือรูปแบบตางๆ ท่ี     
        เกี่ยวของกับวิชาชีพ 
 
CHEM4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี                        5(450)  

Occupational  Practicum  in  Chemistry  
วิชาที่ตองเรียนกอน : CHEM 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเคมี  

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ   หรือเอกชนท่ี
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 

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการท่ีเกี่ยวของกับงานดานเคมี 
นําเสนอรายงานและผลงานตอสถานประกอบการ และคณาจารยของสาขาวิชาท่ีเปน
อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 

 
CHEM4901  สัมมนาทางเคมี                                   1(0-2-1) 

Seminar in  Chemistry   
การคนควา รวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหา  การเขียน             

โครงการและรายงานการสัมมนา การนําเสนองานและแลกเปล่ียนประสบการณดานเคมี 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

การคนควาและวิจัยดานเคมี การเขียนรายงาน  และการเสนอผลการวิจัยภายใต                    
การควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 

 

 
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 
CHIN1101 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  1        3(3-0-6) 
  Foundation  Chinese  1 

ฝกการออกเสียงตามสําเนียงภาษามาตรฐานปกกิ่ง  ระบบพินอิน ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับ
อักษรจีน  ศัพท  สํานวน  ไวยากรณพ้ืนฐานจากบทสนทนา 

 
CHIN1102 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  2           3(3-0-6)
   Foundation  Chinese 2 
  วิชาท่ีตองเรียนมากอน :  ภาษาจีนพ้ืนฐาน  1 

 ฝกการอานแบงวรรคตอน  ศัพท  สํานวน  ไวยากรณ ในบทสนทนาท่ียากขึ้น  สนทนาใน
สถานการณตางๆ  และเขียนขอความส้ันๆ 

 
CHIN1201 การฟงและการพูดภาษาจีน  1         3(3-0-6)
   Chinese  Listening and Speaking 1 

ฝกการส่ือสารทางภาษาจีนโดยใชบทสนทนา  บทบาทสมมติและการพูดท่ีเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เนนการออกเสียง  และการสรางรูปประโยคภาษาจีนท่ีใชในภาษาพูด 

 
CHIN1301 การอานภาษาจีน  1        3(3-0-6) 
  Chinese  Reading 1 

ฝกทักษะการอานคํา  ประโยค  จากเรื่องส้ัน  นิทานและโคลงกลอนโบราณ  ท่ีมาของ
สํานวนสุภาษิต  และคําพังเพย 

 
CHIN1401 ไวยากรณภาษาจีน        3(3-0-6) 
  Chinese  Grammar 

ศึกษาโครงสรางไวยากรณจีน คํา  วลี  ประโยค และการวิเคราะหประโยค 
 

CHIN1402 การเขียนภาษาจีน  1        3(3-0-6) 
  Chinese  Writing 1 

ฝกการเขียนเรียงความส้ันๆ  เกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  โดยใชโครงสรางประโยคและ
สํานวนตางๆ  อยางถูกตองเหมาะสม 



CHIN2103 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3        3(3-0-6) 
  Foundation  Chinese  3 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน :  ภาษาจีนพ้ืนฐาน  2 

ฝกการอานบทความ  เรื่องส้ันเกี่ยวกับสังคมจีนปจจุบัน  เนนคําศัพท สํานวน  วลี  
โครงสรางประโยคท่ีซับซอน  การอานออกเสียงและจับใจความ 

 
CHIN2202 การฟงและการพูดภาษาจีน  2       3(3-0-6) 
  Chinese  Listening and Speaking 2 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน :  การฟงและการพูดภาษาจีน  1     

ฝกการฟงจากบทสนทนา  ละครจากส่ือตางๆ  และแสดงความคิดเห็นโดยใชถอยคํา  
สํานวนท่ีถูกตอง   

   
CHIN2405 การเขียนดวยพูกันจีน          3(3-0-6) 
  Chinese  Calligraphy 

ฝกการจับพูกัน  เทคนิคการลงพูกนัท่ีถูกตองในการเขียนอักษรจีน และฝกการเขียนอักษร
จีนรูปแบบตางๆ    รวมท้ังการช่ืนชมศิลปะการเขียนดวยพูกันจีน 

 
CHIN2501 ความสัมพันธระหวางไทยและจีน       3(3-0-6) 
  Thai  -  Chinese Relations 

ศึกษาความสัมพันธระหวางไทยและจีนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันในดานเศรษฐกิจ  
การเมือง  การปกครอง  และวัฒนธรรมตางๆ 

 
CHIN2502 อารยธรรมจีน         3(3-0-6) 
  Chinese  Civilization 

ศึกษาอารยธรรมจีนตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน  เกี่ยวกับวัฒนธรรม  ประเพณี  ความ
เช่ือ  ชีวิตความเปนอยูของชุมชนชาวจ ี

CHIN2601 ภาษาศาสตรภาษาจีนเบื้องตน       3(3-0-6) 
  Introduction  to  Chinese Linguistics 
   ศึกษาระบบเสียง  ระบบคํา  ระบบประโยค  ของภาษาจีน 
 
 



CHIN2761 คอมพิวเตอรภาษาจีน        3(3-0-6) 
  Chinese  Computer  Program 

ฝกการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาจีน  การสรางเอกสารดวยโปรแกรมภาษาจีน  การ
สืบคนขอมูลภาษาจีนผานระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

 
CHIN3203 การฟงและการพูดภาษาจีน  3       3(3-0-6) 
  Chinese  Listening and Speaking 3 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : การฟงและการพูดภาษาจีน  2     

ศึกษาสํานวนภาษาท่ีใชในการแสดงความคิดเห็น  อภิปราย  และการประชุม  ฝกการพูด
ในสถานการณตางๆ  โดยเฉพาะสถานการณท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน   

 
CHIN3204 การฟงและการพูดภาษาจีน  4       3(3-0-6) 
  Chinese  Listening and Speaking 4 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : การฟงและการพูดภาษาจีน  3    

ศึกษาสํานวนภาษาท่ีใชในการเจรจาตอรอง  และฝกการพูดท่ีใชในท่ีชุมชน   การบรรยาย
และการรายงาน  

 
CHIN3205 การฟงภาษาจีนจากส่ือโสตทัศน       3(3-0-6) 
  Chinese News  Listening 

ฝกการฟงภาษาจีนจากส่ือวิทยุและโทรทัศน  โดยมุงเนนความเขาใจในศัพท  สํานวน  
ความหมาย  และสามารถจับใจความสําคัญได 

 
CHIN3211 การสนทนาธุรกิจจีน        3(3-0-6) 
  Business  Chinese  Conversation 

ฝกการสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  โดยเนนการใช
ถอยคําท่ีเหมาะสม  ท้ังการติดตอภายในองคกรและภายนอกองคกร 

 
 
 
 
 



CHIN3302 การอานภาษาจีน  2        3(3-0-6) 
  Chinese  Reading 2 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน :  การอานภาษาจีน  1      

ฝกการอานบทความประเภทตางๆ  ท่ียาวขึ้น  ท้ังท่ีเปนเรื่องเลา  การบรรยาย  การอธิบาย
ความ  การเปรียบเทียบ  สามารถแยกขอเท็จจริงออกจากความคิดเห็น  และจับประเด็นสําคัญได 

 
CHIN3303 การอานหนังสือพิมพจีน         3(3-0-6) 
  Reading  Chinese   Newspaper 

ศึกษาศัพท  สํานวน  และวัจนลีลา  ของหนังสือพิมพภาษาจีน  และฝกการอานขาวท้ัง
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 

ฝกการเขียนเอกสารทางธุรกิจ การโตตอบจดหมายธุรกิจ  ไดแก  บันทึกขอความ  
จดหมาย  และฝกการเขียนรายละเอียดสินคา  การเขียนรายงานขนาดส้ัน  โดยเนนการใชรูปแบบ  
ประโยค  ถอยคํา  และสํานวนตางๆ  อยางถูกตองเหมาะสม 

 
CHIN3506 วรรณกรรมจีนปจจุบัน        3(3-0-6) 
  Modern Chinese  Literature 

ศึกษาวรรณกรรมประเภทตางๆ  ไดแก  เรื่องส้ัน  บทความ  บทรอยกรอง  บทละคร  และงาน
เขียนประเภทอ่ืนๆ  ของจีนท่ีมีอยูในปจจุบัน 

  
 
 
   



CHIN3507 นิทานสุภาษิตจีน         3(3-0-6) 
  Chinese Folklore   

ศึกษาคติธรรมและปรัชญาชีวิตจากนิทานสุภาษิตจีน  รวมท้ังการใชสุภาษิตจีนให
เหมาะสม 

 
CHIN3602 วิวัฒนาการอักษรจีน        3(3-0-6) 
  Chinese Philology 

ศึกษาวัฒนาการอักษรจีน  ตั้งแตสมัยอักษรจารึกโบราณจนถึงระบบตัวอักษรสมัยปจจุบัน  
เพ่ือใหเขาใจโครงสรางตัวอักษรจีน  และการเปล่ียนแปลงในแตละยุคสมัย 

 
CHIN3603 ภาษาจีนโบราณพ้ืนฐาน         3(3-0-6) 
  Foundation  Classical  Chinese 

ศึกษาคําศัพท  โครงสราง  ไวยากรณของภาษาจีนโบราณในระดับพ้ืนฐาน  เปรียบเทียบ
กับภาษาจีนสมัยใหม  เพ่ือเขาใจอิทธิพลของภาษาจีนโบราณท่ีมีตอภาษาจีนปจจุบัน 

 
CHIN3604 การแปลภาษาจีน  1       3(3-0-6) 
  Chinese Translation 1 

ศึกษาหลักและเทคนิคขั้นพ้ืนฐานในการแปลอยางมีระบบจากภาษาจีนเปนภาษาไทย  
และจากภาษาไทยเปนภาษาจีน ท้ังการแปลในระดับประโยคจนถึงการแปลบทความส้ันๆ 

 
CHIN3711 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม  1      3(3-0-6) 
 Chinese for  Hotel  Industry 1  

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาขั้นพ้ืนฐาน  ท่ีใชในธุรกิจการโรงแรม  ไดแก  การ
จองหองพัก  ท้ังทางโทรศัพท  จดหมาย  และจดหมายอิเล็กทรอนิกส  การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
หองพัก  ราคา   ประเภทของหองพักรวมท้ังคําศัพทเฉพาะท่ีใชในโรงแรม 

 
 
 
 
 
 



CHIN3712 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม  2      3(3-0-6) 
 Chinese for  Hotel  Industry 2  
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรม  1  

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาท่ีใชในสถานการณตางๆ  มุงเนนใหผูเรียนฝก
สํานวนท่ีเหมาะสมในการส่ือสารระหวางลูกคากับพนักงาน  ท้ังการติดตอระหวางบุคคลและทาง
โทรศัพท  ไดแก  งานในแผนกตอนรับแผนกรับจอง  แผนกแมบาน  แผนกอาหารและเครื่องดื่ม   

 
CHIN3741 ภาษาจีนสําหรับการตลาด  1       3(3-0-6) 
  Chinese  for  Marketing 1 

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาขั้นพ้ืนฐานท่ีใชส่ือสารในการตลาด  ความหมาย
ของการตลาด สวนผสมทางการตลาด  สินคา  ราคา  รายการสงเสริมการขาย  การกระจายสินคา   
โดยมุงเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะท้ังฟง  พูด  อาน  เขียน  ตลอดจนเขาใจเอกสารทางการตลาดจาก
ส่ือตางๆ  ได  เชน  หนังสือพิมพธุรกิจ  นิตยสารทางธุรกิจ  และบทความทางธุรกิจ ท้ังส่ือส่ิงพิมพ
และอินเตอรเน็ต 

 
CHIN3742 ภาษาจีนสําหรับการตลาด  2       3(3-0-6) 
  Chinese  for  Marketing 2 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนสําหรับการตลาด  1      

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาท่ีใชในการนําเสนอหัวขอทางการตลาดได  ท้ังการ
เขียนและการพูด  ไดแก  การนําเสนอเรื่องการขยายตลาดของบริษัท  การออกสินคาใหม  นโยบาย
ดานการตลาด  การรายงานผลการดําเนินงานของฝายตลาด  โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป 

 
CHIN3763 ภาษาจีนสําหรับการคาระหวางประเทศ  1      3(3-0-6) 
  Chinese for  International  Business 1 

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาท่ีใชในการติดตอธุรกิจตางประเทศ  ธุรกิจนําเขา
และสงออก  วิธีการชําระเงิน  การขนสงสินคาระหวางประเทศ  และเอกสารการคาระหวาง
ประเทศตางๆ   

 
 
 



CHIN3764  ภาษาจีนสําหรับการคาระหวางประเทศ  2      3(3-0-6) 
  Chinese for  International  Business 2 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนสําหรับการคาระหวางประเทศ  1    

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนา  ท่ีใชในการติดตอธุรกิจระหวางประเทศใน
สถานการณตางๆ  รวมถึงการประชุม  การเจรจาตอรอง  โดยมุงเนนใหผูเรียน  สามารถนําเสนอ
ขอมูล 

 
CHIN3901 วิธีวิจัยวิทยาทางภาษาจีน                3(3-0-6) 
  Research Methodology in Chinese 
   ศึกษาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย  ขัน้ตอนและการเลือกปญหาในการวิจัยการศึกษา
  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  การเขียนเคาโครงการวิจัย  ตัวแปรและสมมุติฐาน       การเลือกกลุม
  ตัวอยาง  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการรวบรวมขอมูลและ การวิเคราะหขอมูล  การ
  อภิปรายผล  ขอเสนอแนะ  การเขียนรายงานการวิจัย  และการประเมินผลการวิจัย  โดยเนนศึกษา
  ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาจีนธุรกิจ ท้ังในดานภาษาศาสตร หลักการใชภาษา และดานอ่ืนๆ ท่ี 
  เกี่ยวของ 
 
CHIN4212 การสนทนาภาษาจีนแตจ๋ิว       3(3-0-6) 
  Teo-Chiu  Conversation 

ศึกษาคําศัพท  สํานวน  และบทสนทนาของภาษาจีนแตจิ๋วท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 
CHIN4213 การสนทนาภาษาจีนกวางตุง       3(3-0-6) 
  Cantonese  Conversation 

ศึกษาคําศัพท  สํานวน  และบทสนทนาภาษาจีนกวางตุงท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
 
CHIN4605 การแปลภาษาจีน  2       3(3-0-6) 
  Chinese Translation 2 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : การแปลภาษาจีน  1      

ฝกการแปลขอความ  เนื้อหา  และบทความท่ียากขึ้นจากหนังสือพิมพ  รายงาน  บทความ
ทางวิชาการ  จากภาษาจีนเปนภาษาไทย  และจากภาษาไทยเปนภาษาจีน 

 
 



CHIN4606 การแปลภาษาจีนธุรกิจ        3(3-0-6) 
  Chinese Business  Translation 

ศึกษาหลักและเทคนิคขั้นพ้ืนฐานในการแปลจากภาษาจีนเปนภาษาไทย  และจาก
ภาษาไทยเปนภาษาจีนท่ีใชในเอกสารทางธุรกิจ  โดยมุงฝกการแปลเกี่ยวกับขอความและบทความ
ทางธุรกิจท่ีหลากหลาย  ขาวธุรกิจ  โฆษณา เอกสารประชาสัมพันธ  ฉลาก  สมุดคูมือสินคาและ
อ่ืนๆ 

 
CHIN4721 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  1     3(3-0-6) 
  Chinese for  Tourism Industry 1 

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาท่ีจําเปนในการติดตอส่ือสารในธุรกิจการทองเท่ียว  
ตั้งแตคําศัพทเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ   

 
CHIN4722 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  2     3(3-0-6) 
  Chinese for  Tourism Industry 2 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว  1     

ฝกทักษะท้ังการพูด  การฟง  การอาน  และการเขียน ภาษาจีน  เพ่ือเตรียมความพรอมใน
การทํางานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจทองเท่ียว 

 
CHIN4723 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก  1       3(3-0-6) 
  Chinese  for   Tourist  guide 1 

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาท่ีใชในงานมัคคุเทศก  ไดแก  การบรรยายสถานท่ี
ทองเท่ียว  การวางแผนการเดินทาง   

 
CHIN4724 ภาษาจีนสําหรับมัคคุเทศก  2       3(3-0-6) 
  Chinese  for  Tourist  guide 2 

ฝกทักษะท้ังการสนทนาภาษาจีนในสถานการณตางๆ  เพ่ือเตรียมพรอมในการทํางาน
มัคคุเทศก 

 
 
 
 



CHIN4731 ภาษาจีนสําหรับงานเลขานุการ  1       3(3-0-6) 
  Chinese for  Secretaries   1 

ศึกษาคําศัพท  ถอยคํา  สํานวนและบทสนทนาขั้นพ้ืนฐานของงานเลขานุการและงาน
สํานักงาน  ท้ังการติดตอระหวางบุคคลและทางโทรศัพท  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  ตลอดจนการเขียนจดหมายธุรกิจในระดับท่ีซับซอนขึ้น 

 
CHIN4751 ภาษาจีนสําหรับการเงินการธนาคาร  1      3(3-0-6) 
  Chinese  for  Finance  and  Banking 1 

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาท่ีใชในธุรกิจการเงินและการธนาคาร ตลาดทุน  
ตลาดหุน บัญชีธนาคารและการติดตอทําธุรกรรมดานการเงินและการธนาคาร  โดยมุงเนนให
ผูเรียนไดฝกทักษะการฟง  พูด  อานและเขียนตลอดจนเขาใจการธนาคารจากส่ือตางๆ  ได  เชน  
หนังสือพิมพธุรกิจ  นิตยสารทางดานธุรกิจและบทความทางดานธุรกิจท้ังจากส่ือส่ิงพิมพและ
อินเตอรเน็ต 

 
CHIN4752 ภาษาจีนสําหรับการเงินการธนาคาร  2      3(3-0-6) 
  Chinese  for  Finance  and  Banking 2 

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาท่ีใชในธุรกิจการเงินและการธนาคาร  ไดแก  การ
ทํางานของพนักงานธนาคาร  ในฝายเงินฝาก  ฝายสินเช่ือ  ฝายการคาระหวางประเทศและอ่ืนๆ  
โดยมุงเนนใหผูเรียนนําความรูไดไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจตอไป 

 
 
 
 
 



CHIN4765 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบิน      3(3-0-6) 
  Chinese  for  Aviation 

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาท่ีใชในธุรกิจการบิน  ไดแก  การติดตอส่ือสาร
ระหวางพนักงานกับลูกคา  การตอนรับ  การรับจองตั๋ว  การใหขอมูล  เกี่ยวกับเท่ียวบินและ
รายละเอียดอ่ืนๆ  โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในธุรกิจการบินได 

 
CHIN4766 ภาษาจีนสําหรับธุรกิจอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  Chinese  for  Industrial  Business 

ศึกษาคําศัพท  สํานวนและบทสนทนาท่ีใชในธุรกิจอุตสาหกรรม  ท่ีอยูในสมัยนิยม  โดย
มุงเนนใหผูเรียนฝกการส่ือสารในสถานการณตางๆ  และเขาใจเอกสารประเภทตางๆ 

 
CHIN4803  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน     2(90) 
  Preparation  for  Occupational Practicum  in  Chinese Language 

รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนไดเตรียมความพรอมท้ังทางดานความรูความสามารถทางดาน
ภาษาจีน  บุคลิกภาพ  พรอมท่ีจะไปประกอบอาชีพในองคกรธุรกิจได 

 
CHIN4804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน      5(450) 
  Occupational Practicum  in  Chinese Language 

รายวิชานี้มุงเนนใหผูเรียนมีโอกาสนําความรูความสามารถ  ไปใชในสถานการณจริงโดย
การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ 

 
CHIN4901 การสัมมนาทางภาษาจีน        1(0-2-1) 
  Seminar in Chinese Language 

ศึกษาขอมูล  อภิปรายและนําเสนอหัวขอท่ีนาสนใจทางภาษาจีน 
 

CHIN4902 การวิจัยทางภาษาจีน    3(0-6-3) 
Research  Studies in Chinese Language 

ทําวิจัยในหัวขอท่ีเกี่ยวกับภาษาจีน ไดแก การทําวิจัยดานภาษาศาสตร การใชภาษา ภาษา
และวรรณคดี และดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 
 



 
 

 

รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
 

COMM1101 ศิลปะการใชภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร                   3(2–2-5) 
 Arts of Language  for Communication  Arts 
  แนวคิดและความสัมพันธระหวางภาษากับการส่ือสาร ศิลปะการใชภาษาเพ่ืองาน

นิเทศศาสตร  การส่ือสารดวยการพูด การส่ือสารดวยการเขียน และการส่ือสารดวยอวัจน
ภาษา  การใชภาษาเพ่ืองานหนังสือพิมพและนิตยสาร  งานวิทยุกระจายเสียง งานวิทยุ
โทรทัศน การโฆษณา และการประชาสัมพันธ  ฝกปฏิบัติการใชภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

 
COMM1102 การถายภาพเพ่ือการส่ือสาร                  3(2–2-5)                        
  Photography for Communication 
                                พัฒนาการ หลักการ วัสดุอุปกรณในการถายภาพ หลักการเกิดภาพ  เรียนรูการ                        

ถายภาพดวยระบบดิจิตอล การจัดองคประกอบและส่ือสารความหมายท่ีสอดคลองกับงาน
นิ เทศศาสตร  เรี ยนรูการนําเสนอภาพถ ายผานทางระบบออนไลน  และเนนให                          
นักศึกษามีจริยธรรมในการถายภาพและนําเสนอภาพถาย รวมท้ังวิพากษภาพถายท่ี                          
เผยแพรทางส่ือมวลชนและส่ือออนไลนได 

 
COMM1103 หลักนิเทศศาสตร                                            3(3–0-6) 
 Principles  of  Communication  Arts 

แนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ เกี่ยวกับการส่ือสารในสังคม วิเคราะหกระบวนการ
ส่ือสารรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนบทบาทและอิทธิพลของการส่ือสารท่ีมีผลตอการพัฒนา
สังคม 

 
COMM1104 หลักการส่ือสารมวลชน                                        3(3–0-6) 
  Principles  of  Mass Communication 

ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ และวิวัฒนาการของการส่ือสารมวลชน ทฤษฎี  
กระบวนการ โครงสรางและระบบการส่ือสารมวลชน ลักษณะของการส่ือสารมวลชนประเภท
ตาง ๆ  หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการส่ือสารมวลชน  บทบาท  หนาท่ี และอิทธิพลของการ
ส่ือสารมวลชนตอสังคม การใชการส่ือสารมวลชนเพ่ือการศึกษาและพัฒนาสังคม 

 
 



 
 

 

 
COMM1105 หลักการส่ือสารการตลาด                         3(3–0-6) 

Principles  of  Marketing  Communication 
หลักการ  และแนวคิดการการส่ือสารการตลาด  บทบาทของสวนผสมทางการตลาดใน

การทําหนาท่ีเปนสัญลักษณ  กระบวนการส่ือสารจากผูประกอบการไปยังผูบริโภคเปาหมาย 
แนวทางในการวางแผนการส่ือสารการตลาด  รูปแบบและเครื่องมือในการส่ือสารการตลาด 

 
COMM1106     การส่ือขาวและการรายงานขาว                  3(2-2-5) 
 News Reporting  

  ความหมาย คุณลักษณะ ประเภทของขาว ประเด็นขาว คุณคาขาว องคประกอบขาว 
แหลงขาวและการเขียนขาว คุณลักษณะของนักขาว ทฤษฎีขั้นพ้ืนฐานของการส่ือขาว  ฝก
ปฏิบัติการส่ือขาวเนนกระบวนการสัมภาษณ และการเขียนขาวแบบตาง ๆ  
 

COMM2101    วาทนิเทศ                                            3(2-2-5) 
               Speech  Communication 
                                   ความมุงหมาย หลักและวิ ธีการพูดขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังการพัฒนาศักยภาพการ                       
  อาน การเรียนรูและการฟงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยฝกปฏิบัติเ พ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ และ                        
  เสริมสรางความม่ันใจ รวมท้ังการส่ือสารเพ่ือโนมนาวใจ มีความสามารถในการพูด                        
  ประเภทตาง ๆ การแสดงออก รวมท้ังการฟงท่ี เกี่ยวของกับงานนิ เทศศ าสตร  เ พ่ือให                         
  การส่ือสารประสบผลสําเร็จ 
 
COMM2201 วารสารศาสตรเปรียบเทียบ                     3(3-0-6) 
  Comparative Journalism 
  ประวัติและพัฒนาการทางวารสารศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยและ

ตางประเทศ การไหลเวียนของขาวสารระหวางประเทศ บทบาทของส่ือมวลชนระดับภูมิภาค
และสากลอุปสรรคและปญหาการนําเสนอขาวของประเทศกําลังพัฒนา และความกาวหนาทาง
เทคโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสงผลกระทบตอประชาคมโลก 

 
 
 
 
 



 
 

 

COMM2202 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลน                         3(2-2-5) 
  Printed and Online Media Design 

แนวคิด ทฤษฏี ในการออกแบบ  หลักการจัดหนา หลักการใชตัวอักษร เสน สี ภาพ 
กราฟก องคประกอบศิลป บนส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลนดวย  โปรแกรมประยุกตตางๆ เนนฝก
ปฏิบัต ิ

 
COMM2203 การบรรณาธิกรณส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลน                   3(2-2-5) 
  Printed and Online Media Editing  

แนวคิดในการคัด เลือก ขาว สารคดี เชิงขาว บทความ คอลัมน  เนื้อหาต างๆ 
ภ า พ ป ร ะ ก อ บ  ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง  ก า ร ตั้ ง ช่ื 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 และส่ือออนไลน 

 
COMM2204 การเขียนสารคดีและสารคดีเชิงขาว                         3(2-2-5) 
  Feature and News Feature Writing 

ความหมายของสารคดี ความแตกตางระหวางสารคดีและงานเขียนประเภทอ่ืนๆ สารคดี
ประเภทตางๆ และสารคดีเชิงขาว การวางแผนการเขียน การรวบรวมขอมูล เทคนิคการเขียนและ
ฝกปฏิบัต ิ

 
COMM2205 การเขียนบทความและบทวิจารณ                          3(2-2-5) 
  Article and Critics Writing 

รูปแบบ หลักเกณฑ การเขียนบทความประเภทตางๆ การวางแผนการเขียน  การ
รวบรวมขอมูล เทคนิคการเขียน  และฝกปฏิบัต ิ

 
COMM2206 การรายงานและการวิจารณขาววัฒนธรรมและบันเทิง                     3(2-2-5) 
  Culture and Entertainment News Reporting and Critique 
   วิชาที่ตองเรียนมากอน :  COMM1106 การส่ือขาวและการรายงานขาว 

 แนวคิดและรูปแบบทางศิลปะ วัฒนธรรม และบันเทิง  แนวคิดการวิจารณงาน
ศิลปกรรมและบันเทิง และฝกปฏิบัติโดยประยุกตหลักการส่ือขาวและการเขียนขาวมาใชในการ
รายงานขาวและแนวทางการวิจารณโดยยึดหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ 

 
 
 



 
 

 

COMM2207 การรายงานขาววิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม                      3(2-2-5) 
  Scientific, Technological and Environmental News Reporting  
   วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106  การส่ือขาวและการรายงานขาว 
  แนวคิดทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และส่ิงแวดลอม และฝกปฏิบัติ ส่ือขาวและ

รายงานขาวโดยประยุกตหลักการส่ือขาวและการเขียนขาวมาใชในการรายงานขาววิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอม 

 
COMM2208 การรายงานขาวการเมือง                         3(2-2-5) 
  Political News Reporting  
   วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106  การส่ือขาวและการรายงานขาว 

 ประวัติการเมืองไทย รัฐธรรมนูญ และพัฒนาการของระบอบ  ประชาธิปไตยไทย  และ
ฝกปฏิบัติส่ือขาวและรายงานขาวโดยประยุกตหลักการส่ือขาว และการเขียนขาวมาใชในการ
รายงานขาวการเมือง 

 
COMM2209 การรายงานขาวเศรษฐกิจ                        3(2-2-5) 
  Economic News Reporting 
   วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106  การส่ือขาวและการรายงานขาว 

 พ้ืนฐานเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค  กลไกราคา  รายได ประชาชาติ การคา           
การลงทุน  นโยบายการเงิน  นโยบายการคลัง  ปญหาเศรษฐกิจท่ีสําคัญ อาทิ เงินเฟอ เงินฝด  เงิน
ตึงตัว การวางงาน  และฝกปฏิบัติโดยประยุกตหลักการส่ือขาวและการเขียนขาวมาใชในการ
รายงานขาวเศรษฐกิจ 

 
COMM2301 หลักการประชาสัมพันธ                         3(3-0-6) 
 Principles  of  Public  Relations 
  ความหมายพัฒนาการการของการประชาสัมพันธ    หลักการและบทบาทของการ

ประชาสัมพันธตอระบบสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  กระบวน การของการประชาสัมพันธ  
ตลอดจนศึกษากลุมเปาหมายทางการประชาสัมพันธ  เทคนิคและเครื่องมือการประชาสัมพันธ   
จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ โครงสรางและลักษณะงานประชาสัมพันธขององคกรตาง ๆ   

 
 
 
 



 
 

 

COMM2302    หลักการโฆษณา                                                                                                         3(3-0-6) 
                         Principles of Advertising 
                                         ทฤษฎีและวิธีการโฆษณา บทบาทและหนาท่ีของการโฆษณาในระบบการตลาด             

การดําเนินธุรกิจการโฆษณา กระบวนการโฆษณาท่ีมีผลกระทบตอผูรับสาร การโฆษณาเชิง
ปฏิบัติการ การวางแผนรณรงคโฆษณา ตลอดจนผลกระทบของการโฆษณาตอสังคม 

 
COMM 2303 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ                                                3(2-2-5) 
 Writing  for  Public  Relations 

 หลักการและวิธีการในการเขียนเอกสารเผยแพรประเภทตางๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ 
ทางส่ีอส่ิงพิมพ ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ตลอดจนการเขียนเพ่ือ
วัตถุประสงคเฉพาะ  ฝกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย  รวมท้ังลักษณะของส่ือประเภทตาง ๆ 
 

COMM2304 ศิลปะการนําเสนอเพ่ือการประชาสัมพันธ                       3(2–2-5) 
 Arts of Presentation for Public Relations 
   หลักการและวิธีการปฏิบัติเพ่ือนําเสนอความคิดและผลงานตาง ๆ ในรูปแบบท่ี

เหมาะสม  โดยใชการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ   มุงเนนการใชส่ือบูรณาการท่ีทันสมัยซ่ึง
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย    ฝกปฏิบัติการใชศิลปะการนําเสนอรูปแบบตาง ๆ และพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือการประชาสัมพันธและการโนมนาวใจ   

 
COMM2305 การผลิตและสรางสรรคส่ือประชาสัมพันธ                              3(2–2-5) 
 Public  Relations  Media Production and Creation 
  แนวคิด  ประเภท คุณลักษณะ บทบาทของส่ือและเครื่องมือทางการส่ือสาร ตลอดจน

เทคโนโลยีสมัยใหม เรียนรูหลักการและวิธีการใชส่ือและกลวิธีสรางสรรคส่ือเพ่ือดําเนินงาน
ประชาสัมพันธใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย   รวมท้ังฝกผลิตและสรางสรรคส่ือตาง ๆ เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

COMM2306      การโฆษณาและพฤติกรรมผูบริโภค                                                                     3(2-2-5) 
                            Advertising and Consumer Behavior 
                                         กระบวนการผลิตงานโฆษณา การออกแบบช้ินงานโฆษณาบนพ้ืนฐานขอมูลพฤติกรรม

ผูบริโภค ลักษณะของพฤติกรรมและการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา แนวทางในการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพ่ือสรางสรรคงานโฆษณา ฝกปฏิบัติงานโฆษณาโดยอาศัยการวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภคโดยรวม 

 
COMM2307 เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือใหมเพ่ือการประชาสัมพันธ                          3(2–2-5) 

 Information Technology and New Media for Public Relations 
แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือใหมเพ่ือการ

ประชาสัมพันธ  รวบรวม  และจัดเกบ็ขอมูลเพ่ือสรางเครือขายขอมูลและตอบสนองการใชงาน
ท้ังภายในและภายนอกองคการ  ศึกษาหลักการและปรับวิธีคิดใหเทาทันกับส่ือสมัยใหมท่ีพัฒนา
อยางตอเนื่องและรวดเร็วเพ่ือประยุกตใชในงานประชาสัมพันธ  ตลอดจนมีจริยธรรมในการ
อางอิงและการบริหารจัดการขอมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ 
   

COMM2308 การส่ือสารภาพลักษณ                              3(3-0-6) 
 Image Communication 
  แนวคิด องคประกอบ ลักษณะ และกระบวนการของการเกิดภาพลักษณและ  อัตลักษณ

ขององคการ   ผลิตภัณฑ ตราสินคา และบุคคล เพ่ือประกอบการกําหนดกลยุทธการส่ือสารใน
รูปแบบตาง ๆ เพ่ือรักษา ปองกัน  แกไข  และเสริมสรางช่ือเสียง  ความนิยม และการยอมรับของ
องคการ  เพ่ือสงเสริมคุณคาทางสังคมใหแกองคการ 

 
COMM2401 หลักการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือใหม                                               3(3-0-6) 
  Principles of Broadcasting and New Media 

 ประวัติและพัฒนาการของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนและ ส่ือใหม คุณลักษณะ 
บทบาท อิทธิพล เครื่องมือและเทคนิคของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน กระบวนการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและส่ือใหม 

 
COMM2402 การสรางสรรคบทวิทยุกระจายเสียง                               3(2-2-5) 
  Script Writing Creativity for Radio 

รูปแบบ ลีลา และกลวิธีการสรางสรรคบทวิทยุกระจายเสียงฝกปฏิบัติการเขียนบท
วิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค  



 
 

 

 
COMM 2403  การส่ือความหมายดวยภาพและเสียงดานงานวิทยุโทรทัศนและส่ือใหม                     3(3-0-6) 

                   Audio and  Visual Communication for Television and New Media 
                         หลักการและทฤษฎี  การส่ือความหมายดวยภาพเคล่ือนไหว และเสียงสําหรับงานวิทยุ

โทรทัศน  เรียนรูเกี่ยวกับภาษากลอง  ขนาดภาพ มุมกลอง  การเคล่ือนกลอง แสงและเงา               
การลําดับภาพในงานวิทยุโทรทัศน และส่ือใหมเพ่ือการส่ือความหมาย   
 

COMM2404 การสรางสรรคบทวิทยุโทรทัศน                        3(2-2-5) 
  Script Writing Creativity for Television 

รูปแบบ ลีลาและกลวิธีการสรางสรรคบทวิทยุโทรทัศน ฝกปฏิบัติการเขียนบทวิทยุ
โทรทัศนประเภทตางๆ โดยเนนการใชความคิดสรางสรรค การคนควาหาขอมูลมาประกอบการ
เขียน และการจัดทําบทใหมีความนาสนใจ และส่ือสารไดตรงกลุมเปาหมาย 

 
COMM2405 การส่ือขาวและผลิตรายการขาวเพ่ือวิทยุกระจายเสียง                  3(2-2-5) 
  วิทยุโทรทัศน และส่ือใหม     
  News Reporting and Production  for Broadcasting  and New Media                                
   วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  COMM1106   การส่ือขาวและการรายงานขาว 

เทคนิคการหาขาว การรายงานขาวประเภทตาง ๆ หลักการเขียนขาวและการผลิต
รายการขาววิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน และส่ือใหม การพิจารณาความสําคัญและความ
นาสนใจของขาว ฝกปฏิบัติการเขียนขาวและผลิตรายการขาวทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและส่ือใหมในรูปแบบตางๆ  

 
COMM2406 การสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียง                      3(2-2-5) 
  Production Creativity for Radio 

กระบวนการสรางสรรครายการวิทยุกระจายเสียงประเภทตางๆ เพ่ืองานนิเทศศาสตร 
เรียนรูขั้นตอนการผลิต บุคลากรท่ีเกี่ยวของ หนาท่ีความรับผิดชอบของฝายตางๆ  ฝกปฏิบัติการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 

 
 
 
 

 



 
 

 

COMM2407 ผูดําเนินรายการทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                     3(2-2-5) 
  Moderator for Broadcasting 

 เทคนิคการพูดการใชเสียง ลีลาการพูดและการอาน การจัดรายการรวม ท้ังบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสมกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ ฝกปฏิบัติการประกาศ การ
อานขาว การเปนพิธีกร และผูดําเนินรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรูปแบบตาง ๆ  

 
COMM2408   ออกแบบงานศิลปเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน                                      3(2-2-5) 

 Arts Design for Television     
               หลักพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานศิลปเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน ไดแก   หลักการออกแบบ             
ฉาก  การแตงกาย  และการแตงหนา รวมถึงการเลือกใชวัสดุ ฝกปฏิบัติการออกแบบและการผลิต
เพ่ือใหเหมาะสมกับบทบาท เนื้อเรื่องและลักษณะงาน รวมถึงวัสดุประกอบฉาก ท้ังในรูปแบบ
งานจําลอง (Model) และงานสมจริง 

 
COMM2409      การตัดตอเบื้องตนเพ่ืองานวิทยุกระจายเสียง                       3(2-2-5) 
   วิทยุโทรทัศนและส่ือใหม          

Basic Editing  for Broadcasting and New Media                       
                                หลักการ แนวคิด และฝกปฏิบัติ  องคประกอบพ้ืนฐานในการตัดตอเพ่ืองาน

วิทยุกระจายเสียง งานวิทยุโทรทัศนและส่ือใหม  การเลาเรื่องดวยการลําดับ ภาพและ เสียง  
ลักษณะของการตัดตอในงานวิทยุกระจายเสียง งานวิทยุ  โทรทัศน และส่ือใหมประเภทตาง ๆ  
ตลอดจนการใชอุปกรณ  และโปรแกรมการตัดตอขั้นพ้ืนฐานสรางสรรคผลงาน 

 
COMM2410       การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนนอกสถานที่                           3(2-2-5) 

               Broadcasting  Field  Production 
                หลักการ  แนวคิด และฝกปฏิบัติ  องคประกอบพ้ืนฐานในการผลิตรายการวิทยุ
โทรทัศนนอกสถานท่ีเทคนิค   และระบบการถายทําแบบกลองเดี่ยวและแบบหลายกลอง การใช
นวัตกรรมใหม สนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงนอกสถานท่ี รวมถึง การปรับใชวัสดุ
อ่ืนทดแทนเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา   

 
 
 
 



 
 

 

COMM3101 การวิเคราะหสถานการณเพ่ือการส่ือสาร                                3(3-0-6)
  Analysis of Current Affairs for Communication 

เรียนรูวิธีคิด และวิธีการวิเคราะหสถานการณ บุคคล และส่ือท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนปญหาและแนวโนมของสถานการณท่ีมีผลกระทบตอสังคมไทย และนําผล
การวิเคราะหไปใชในการส่ือสาร 

  
COMM3102      การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน                                                                               3(2-2-5) 
                           Communication for Community Network Development 
                                       กระบวนการ บทบาท ความรับผิดชอบ และปญหาของการส่ือสาร เพ่ือพัฒนาชุมชน 

บทบาทของส่ือประเภทตาง ๆ ไดแก ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือหอกระจายขาว ส่ือ
กิจกรรม ส่ือพ้ืนบาน และส่ือเครือขายพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรในชุมชน เพ่ือสนับสนุนใหเกิด
พลังชุมชนและพลังพลเมืองในเครือขายชุมชนนั้น ๆ  

 
COMM3201 การรายงานขาวเชิงสืบสวน                                 3(2-2-5) 
  Investigative News Reporting 
   วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106  การส่ือขาวและการรายงานขาว 

หลักและกระบวนการของขาวเชิงสืบสวน  การวางแผนขาว การรวบรวมขอมูลจาก
แหลงตางๆ การวิเคราะหและประเมินสถานการณ  การรายงานอยางตอเนื่อง  ดวยขาวและสาร
คดีเชิงขาว และฝกปฏิบัต ิ

 
COMM3202 การถายภาพวารสารสนเทศ                                     3(2-2-5) 
  Photography  Journal information 
   วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1102  การถายภาพเพ่ือการส่ือสาร 

 การปฏิบัติเกี่ยวกับการถายทอดเพ่ือใหเหมาะสมกับประเภทตางๆ  ของงานวารสาร
ศาสตรศึกษาฐานขอมูลภาพ  หลักการถายภาพเพ่ือการส่ือสารในงานวารสารศาสตร ท้ังการถาย
ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว   

  
 
 
 
 



 
 

 

COMM3203 การจัดการงานวารสารสนเทศ                                       3(3-0-6) 
  Journalism and information Technology Management 

การจัดการธุรกิจส่ือส่ิงพิมพและส่ือออนไลน การจัดองคกร การกําหนดนโยบาย
แผนงาน การบริหารงานกองบรรณาธิการ การบริหารการเงิน การบริหารการผลิตการบริหารการ
จัดจําหนาย การโฆษณาและสงเสริมการขาย  และปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงาน 

 
COMM3204 การเขียนสรางสรรคเชิงวารสารศาสตร                      3(2-2-5) 
  Journalistic Creative Writing 

ความหมาย ความแตกตางระหวางการเขียนสรางสรรคท่ัวไป กับการเขียนสรางสรรค
เชิงวารสารศาสตร เทคนิคการเขียนสรางสรรคประเภทตางๆ อาทิ  ขาว บทความ บทวิจารณ   
สารคดี  รวมถึงการสัมภาษณสรางสรรคเพ่ือใหได  ขอมูลปฐมภูมิและฝกปฏิบัต ิ

 
COMM3205 วารสารศาสตรออนไลน                               3(2-2-5) 
  Online Journalism 

รู ป แ บ บ แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ ท า ง เ ท ค นิ ค ข อ ง ส่ื อ อ อ น ไ ล น ป ร ะ เ ภ ท ต า ง ๆ                           
ฝ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด ทํ า ส่ือ อ อ น ไ ลน ด ว ย โ ป ร แ ก ร ม ป ร ะ ยุ ก ต ต า ง  ๆ  โ ด ย นํ า ห ลั ก ก า ร                          
รายงานขาว การบริหารจัดการงานวารสารศาสตร  การบรรณาธิการประยุกตใชบน                       
พ้ืนฐานของแนวปฏิบัติการใชส่ือสังคมออนไลนของส่ือมวลชน 

 
COMM3206 ส่ิงพิมพชุมชน                      3(2-2-5) 
  Community Publications 

รูปแบบ บทบาท หนาท่ีของส่ิงพิมพชุมชนในฐานะส่ือทางเลือก  กระบวนการผลิตและ
เผยแพร การนําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  เนนส่ือส่ิงพิมพและส่ืออ่ืนๆ ท่ีสงผลกระทบตอชุมชน 

 
COMM3301 การจัดการงานประชาสัมพันธ                                                                   3(3-0-6) 
 Public Relations  Management  

 หลักการและกลยุทธการบริหาร การวางแผนงาน การจัดโครงสรางองคกร การจัดสรร
บุคลากรและวัสดุอุปกรณ การจัดงบประมาณ การส่ังการ วิธีการประสานงานขององคกรดาน
การประชาสัมพันธกับกลุมเปาหมาย การติดตามและประเมินผล 

 
 
 



 
 

 

COMM3302     การวิเคราะหตลาดเพ่ือการประชาสัมพันธและการโฆษณา                                   3(3-0-6) 
                          Marketing Analysis for Public Relations and Advertising 
                                        แนวทาง หลักการวิเคราะหการตลาด และพฤติกรรมผูบริโภค รวมถึง กระบวนการ

ดําเนินงานซ่ึงประยุกตใชการประชาสัมพันธและโฆษณาเพ่ือสงเสริม                           การตลาด 
การกําหนดกลยุทธ  และเทคนิคการประชาสัมพันธและโฆษณาทางการตลาด การใชส่ือและ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ และโฆษณาทางการตลาดท่ีหลากหลายเพ่ือชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานขององคกรธุรกิจตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคทางการตลาด 

 
COMM3303 การถายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ                   3(2–2-5) 
 Photography for Public Relations 

                หลักการและเทคนิคการถายภาพ   การคัดเลือกภาพ  การจัดและการนําเสนอภาพ
เผยแพรทางส่ือมวลชนหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ   ฝกปฏิบัติการถายภาพเพ่ือ
ประชาสัมพันธท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรม
จริยธรรม 

 
COMM3304       การเขียนบทโฆษณา                                                                                                3(2-2-5) 
                            Creative Copy Writing 
                                         หลักและเทคนิคการสรางสรรคขอความโฆษณาในส่ือตางๆ องคประกอบและประเภท

ของบทโฆษณา ภาษาโฆษณา ฝกปฏิบัติการเขียนบทโฆษณา 
 
COMM3305 การจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ                            3(2–2-5) 
   Event  for  Public  Relations 

หลักการ  วิธีการ เทคนิคการจัดกิจกรรมพิเศษรูปแบบตางๆ เพ่ือการประชาสัมพันธ  
รวมถึงการวางแผนและกําหนดกลยุทธการจัดกิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การประชาสัมพันธ    ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยผนวกกิจกรรมพิเศษท้ังภายในและ
ภายนอกองคการ เพ่ือสงเสริมงานประชาสัมพันธและการเสริมสรางความสัมพันธในองคการ 

 
 
 
 
 



 
 

 

COMM3306 การจัดการการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต                  3(3-0-6)    
Public Relations Management for Crisis                                                  

ความหมายทฤษฎี  และเทคนิคการประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต  ลักษณะภาวะวิกฤต 
และวิเคราะหปจจัยท่ีกอใหเกิดภาวะวิกฤตขององคกร การส่ือสารเพ่ือการเจรจาตอรอง จากศึกษา
กรณีตัวอยางภาวะวิกฤตและการจัดการภาวะวิกฤตขององคการประเภทตางๆ ตลอดจนการ
วางแผนประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต โดยนําหลักการและเทคนิคการประชาสัมพันธในรูปแบบ
ตางๆ มาประยุกตใชเพ่ือปองกันและแกไขภาวะวิกฤต 

COMM3307      การสรางสรรคและการผลิตงานโฆษณา                                                                         3(2-2-5) 
                           Advertising Creativity and Production 
                                          กลยุทธ การสรางสรรค และการถายทอดสูช้ินงานโฆษณา กระบวนการสรางสรรคงาน

โฆษณาเพ่ือใหไดภาพ และ/หรือขอความโฆษณาสําหรับส่ือประเภทตาง ๆ ปฏิบัติการ
สรางสรรคคานโฆษณาประเภทตาง ๆ  

 
COMM3308       การวางแผนและการรณรงคทางการประชาสัมพันธและการโฆษณา                          3(2-2-5) 
                            Public Relations and Advertising Planning and Campaign 
                                           กระบวนการวางแผนงานประชาสัมพันธและโฆษณา การกําหนดปญหาเพ่ือการ

ประชาสัมพันธและโฆษณา การวิจัยเ พ่ือการประชาสัมพันธและโฆษณา การกําหนด
กลุมเปาหมาย  การเลือกกลยุทธและวิธีการใชส่ือประชาสัมพันธ และโฆษณาหลากหลาย
รูปแบบ การรณรงคและการจัดกิจกรรมรณรงคทางการประชาสัมพันธและโฆษณา ฝก
ปฏิบัติการวางแผนและการรณรงคทางการประชาสัมพันธและโฆษณา 

 
COMM3309 การประชาสัมพันธองคการ                               3(3-0-6) 
 Public Relations for Organization 
   แนวคิด หลักการ และการดําเนินงานการประชาสัมพันธองคการ ตาง ๆ ท้ังภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ เอกชน ตลอดจนองคการไมแสวงผลกําไร  โดยมุงเนนการส่ือสารในรูปแบบตาง ๆ 
ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายท้ังภายในและภายนอกองคการ  รวมท้ังสภาวการณตาง ๆ  เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารองคการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ         

 
 
 



 
 

 

COMM3310     การจัดการความสัมพันธเชิงบูรณาการ                                                                              3(3-0-6) 
                           Integrated Relationships Management 
                                 แนวคิด หลักการ และกระบวนการของการบริหารงานประชาสัมพันธเชิงบูรณาการเพ่ือ

เสริมสรางความสัมพันธกับกลุมสาธารณชน  ท่ีเกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกองคกร          ท้ัง
งานส่ือสาร เพ่ือสรางความสัมพันธภายในองคการ งานส่ือมวลชนสัมพันธ ชุมชนสัมพันธ นัก
ลง ทุ น สัม พั น ธ  รั ฐ สัม พั น ธ  พ นั ก ง า น สัม พั น ธ  ลู ก ค า สัม พั น ธ   ต ลอ ด จ น กิ จ ก ร ร ม
สาธารณประโยชนตาง ๆ เพ่ือสงเสริมภาพลักษณและช่ือเสียงเกียรติคุณขององคการ 

 
COMM3401 การสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศน                      3(2-2-5) 
  Production  Creativity for Television  

กระบวนการสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศนประเภทตางๆ เพ่ืองานนิเทศศาสตร เรียนรู
ขั้นตอนการผลิต บุคลากรท่ีเกี่ยวของ หนาท่ีความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ                   ฝกปฏิบัติ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน  

 
COMM3402 การจัดการและงานธุรกิจออกอากาศ                     3(3-0-6) 

     Broadcasting Business and Management     
หลักการระบบการบริหารและการจัดการธุรกจิวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน การ

จัดองคกร การบริหารงานบุคคล แผนงาน ผังรายการ ตารางงานงบประมาณและผลตอบแทน 
โดยคํานึงถึงปจจัยทางธุรกิจ กฎหมาย และนโยบาย ของสถานีท้ังวิทยุกระจายเสียง และ วิทยุ
โทรทัศน ตลอดจนศึกษาปญหาและแนวทางแกไข 

 
COMM3403     ศิลปะการแสดงและการกํากับ                   3(2-2-5) 

 Arts of  Acting and Directing 
               หลักและฝกปฏิบัติวิธีการเปนนักแสดงละครวิทยุโทรทัศน   ฝกสมาธิ ความเช่ือและ
จินตนาการ การใชรางกายและเสียง เพ่ือสวมบทบาทไดอยางเหมาะสม รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับ
การกํากับ หนาท่ีความรับผิดชอบของผูกํากับ การตีความบทและออกแบบการแสดง        
สามารถส่ือสารกับนักแสดงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 



 
 

 

COMM3404     การตัดตอขั้นสูงเพ่ืองานวิทยุโทรทัศนและส่ือใหม                                                       3(2-2-5) 
             Advance Editing  for Broadcasting and New Media 

                                            วิชาที่ตองเรียนมากอน: COMM2409 การตัดตอเบื้องตนเพ่ืองานวิทย ุ
                                                                                                         กระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน และส่ือใหม  

   แนวคิดและฝกปฏิบัติเทคนิคการตัดตอขั้นสูง การผลิตกราฟกเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน 
และส่ือใหม เรียนรูการใชอุปกรณและโปรแกรมการตัดตอและการผลิตกราฟกขั้นสูงและ            
การนํากราฟกมาประยุกตใชเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน และส่ือใหมประเภทตางๆ 

 
COMM3405    วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนชุมชน                                                  3(2-2-5)                             
                           Community Radio and Television 

              ความหมาย ลักษณะ โครงสราง และประวัติศาสตร ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนชุมชน ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ สภาพการณปจจุบัน 
แนวโนมและบทบาท ความสําคัญ ฝกปฏิบัติการทํารายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน
ชุมชน  เพ่ือสรางความเขาใจในธรรมชาติท่ีแตกตางกันระหวางส่ือหลักและส่ือชุมชนซ่ึงเปนส่ือ
ทางเลือก  โดยเนนการสรางเนื้อหาตั้งแตในระดับของการใหขาวสาร จนกระท่ังถึงการสรางการ
มีสวนรวมของคนในชุมชนผานทางส่ือดังกลาว 

COMM3406 การผลิตรายการสาระบันเทิงเพ่ืองานวิทยุโทรทัศน และส่ือใหม                         3(2-2-5) 
  Television and New Media Production for Edutainment Programs  
                                              วิชาที่ตองเรียนมากอน  : COMM3401  การสรางสรรครายการ 
                                                                                                              วิทยุโทรทัศน                                
       กระบวนการ เทคนิคและวิธีการผลิตรายการสาระบันเทิงทางวิทยุโทรทัศน และส่ือใหม 

ฝกปฏิบัติการผลิตโดยเนนการใชความคิดสรางสรรค ในการผลิตรายการท่ีใหท้ังความรูและ
ความบันเทิง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

COMM3407 การผลิตสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                     3(2-2-5) 
  Documentary Production for  Broadcasting 

วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM2406  การสรางสรรครายการ          
                                       วิทยุกระจายเสียง    

                                        : COMM3401 การสรางสรรครายการวิทยุโทรทัศน 
กระบวนการ เทคนิค และวิธีการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศนวางแผนและฝกปฏิบัติการผลิตโดยเนนการใชความคิดสรางสรรค 
 

COMM 3408        การนําเสนองานดานวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และส่ือใหม                      3(2-2-5)                        
                              Broadcasting  and New Media Presentation     

หลักและขั้นตอนการนําเสนอผลงานตอบริษัท หนวยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน และส่ือใหม ฝกปฏิบัติการเตรียมงาน เอกสารการนําเสนอ  งบประมาณการผลิต 
เพ่ือใหไดรับผลิตรายการท่ีนําเสนอ ตลอดจนฝกการแกไข ปญหาตางๆ รวมถึงกลยุทธในการ
ประมูลงาน 

 
COMM3409      วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนเพ่ือเด็กและเยาวชน                  3(2-2-5) 
               Broadcasting for Children and Youth 

กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศนเ พ่ือเด็กและเยาวชน             
การวางแผน การเขียนบท การจัดทํารายการ การนําเสนอรายการ ฝกปฏิบัติการผลิตรายการ 

 
COMM3410      การคิดสรางสรรคและผลิตงานขามส่ือ                                 3(2-2-5)                  

Creative Thinking and  Production across Media                                                              

          กระบวนการคิด  และฝกการผลิต จากประเด็นเนื้อหาหนึ่ง แลวนํามาคิดสรางสรรคเพ่ือ
การนําเสนอในส่ือออนไลนท่ีมีธรรมชาติแตกตางกัน ท้ังส่ือตัวอักษรและภาพนิ่งออนไลน ส่ือ
ภาพเคล่ือนไหวออนไลน และส่ือเสียงออนไลน ทดลองผลิตและสรุปแนวทางเทคนิคการ
เช่ือมโยงจากการผลิตภาพเคล่ือนไหว ตัวบท และเสียง 

 

 

 



 
 

 

COMM3411 เครือขายสังคมออนไลนเพ่ือการส่ือสาร                     3(3-0-6)       
Social Network Online for Communication 

 ประวัติ และพัฒนาการของเครือขายสังคมออนไลน ความสําคัญและประโยชนในมิติ
สังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางเครือขายทางสังคม
ออนไลน ท้ัง เฟสบุค ทวิตเตอร ไฮไฟว บล็อก ตาง ๆ เพ่ือเลือกใชประโยชนท้ังในดานธุรกิจและ
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 เพ่ือการขาว ฝกแปลขาวจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  

และจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ เนนความถูกตอง ดานภาษาและโครงสรางขาวตามหลัก
วารสารศาสตร สารคดีและสารคดีเชิงขาว 

 
COMM4202  วารสารศาสตรส่ิงพิมพ                          3(2-2-5) 
            Printed Jounalism  
               วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM2203 การบรรณาธิกรณส่ือส่ิงพิมพและส่ือ 
                                                                                                      ออนไลน 
   ฝกปฏิบัติการจัดทําหนังสือพิมพและนิตยสาร  โดยนําแนวคิดในการายงานขาวการ

บริหารจัดการงานวารสารศาสตร การบรรณาธิกร มาประยุกตใช บนพ้ืนฐานของจริยธรรมแหง
วิชาชีพ 

 
 
 
 



 
 

 

COMM4203    การรายงานขาวตางประเทศ                          3(3-0-6) 
             International News Reporting 
               วิชาที่ตองเรียนมากอน : COMM1106  การส่ือขาวและการรายงานขาว 
  ความหมาย ความสําคัญและคุณลักษณะ โครงสรางของขาวตางประเทศ แหลงขาว วิธี

คิดประเด็นขาว เทคนิคการหาขาวและการนําเสนอขาวตางประเทศและประเมินคุณคาขาว
ตางประเทศ ความสัมพันธระหวางขาว  ตางประเทศกับขาวสายอ่ืนๆ  

 
COMM4301 การจัดการประเด็นปญหาเพ่ือการประชาสัมพันธ                        3(3-0-6) 
                Issue Management for Public Relations 

 แนวคิดและหลักการในการจัดการประเด็นปญหาเพ่ือการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิง
รุก  เพ่ือปองกันปญหาและอุปสรรคของการประชาสัมพันธ  การจัดการในทุกระดับท้ังระดับ
องคการ  ระดับรัฐ  และสังคม  นําไปสูการแกไขปญหา  โดยใชกรณีศึกษา 

COMM4401   การวิพากษงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน                                                  3(3-0-6) 
   Broadcasting   Criticism         

    ทฤษฎีการวิพากษวิจารณรูปแบบรายการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน  หลักและ
แนวทางการวิพากษวิจารณ รวมถึงจรรยาบรรณของนักวิพากษวิจารณ โดยใชกรณีศึกษา 
วิเคราะหความเหมาะสมของรูปแบบรายการเนื้อหา และการนําเสนอ รวมถึงปญหาและแนว
ทางแกไข 

 
COMM4801     การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางนิเทศศาสตร         2(90) 

   Preparation  for  Occupational  Practicum  in Communication Arts  
จัดกิจกรรม  เพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพทาง

นิเทศศาสตรในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีการเรียนรู  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทํา
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซ่ึงเกี่ยวของกับงานวิชาชีพนั้นๆ 

 
 
 
 
 



 
 

 

COMM4802     การฝกประสบการณวิชาชีพทางนิเทศศาสตร     5(350) 
                           Occupational  Practicum  in  Communication Arts 

วิชาที่ตองเรียนมากอน :  COMM4801  การเตรียมฝกประสบการณ 
 วิชาชีพทางนิเทศาสตร  

ฝกปฏิบัติงานดานนิเทศศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจท้ังในและ
ตางประเทศโดยการนําความรู ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีไดจากการศึกษาไปใชใน
สถานการณจริงจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกงานและปจฉิมนิเทศ เพ่ือ
อภิปรายและสรุปผลปญหางานดานนิเทศศาสตรท่ีเกิดขึ้นตลอดจนวิธีการแกไขปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยด ี

 
COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร                                                                       2(90)                                                                 
 Preparation for Co- operative  Education in  Communication Arts 
  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา 

ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
เชน การเลือกสถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณงานอาชีพ 
ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอโครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงาน
วิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทํางาน การเตรียมความพรอมสูความสําเร็จ 

 
COMM4804       สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร                                                                                    6(540) 
                            Co- operative  Education  in  Communication Arts 
  วิชาบังคับกอน : COMM4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร                                                                                                  
                             การฝกงานวิชาชีพท่ีเนนการปฏิบัติในสถานประกอบการโดยความรวมมือของสถาน

ประกอบการและสถานศึกษารวมกัน  มีการคัดเลือก นักศึกษาปฏิบัติงานจริง  ณ  สถานประกอบ
เพ่ือเรียนรูประสบการณปฏิบัติงานจริง  คุณสมบัติ  ของบัณฑิตตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ  ซ่ึงกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุก ๆ  ฝายท่ีเกี่ยวของ มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไมต่ํากวา 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการประเมินผลและนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา 

 
 
 
 
 



 
 

 

COMM4901 สัมมนาทางนิเทศศาสตร                                 3(2-2-5) 
 Seminar  in Communication Arts 
  วิเคราะห วิจารณปญหาในการดําเนินงานทางดานนิเทศศาสตร โดยกระบวนการ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นประยุกตหลักการและทฤษฎีมาใชใหเหมาะสมกับสถานการณ และ
ปญหาเพ่ือหาขอสรุปหรือเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา  

 
COMM4902 การวิจัยทางนิเทศศาสตร                                     3(0-6-3) 
 Research Studies in Communication Arts  
  วิชาที่ตองเรียนมากอน :  COMM3901 วิธีวิจัยวิทยาทางนิเทศศาสตร 
  ฝกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัยทางนิเทศศาสตร และ/หรือนําขอมูลท่ีไดจากการ

คนความาจัดทําเปนช้ินงาน ภายใตการแนะนําดูแลของอาจารย และ/หรือผูทรงคุณวุฒ ิ
 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
   
CSSC1101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 
 Computer Programming and Algorithm  
  องคประกอบและหนาท่ีของฮารดแวรประเภทของซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอร

ชนิดตาง ๆ หลักการคํานวณทางคณิตศาสตรขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การ
เขียนอัลกอริทึม  การเขียนรหัสเทียม ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ การเขียนผังงานโปรแกรม 
การเขียนโปรแกรมแบบมีเง่ือนไข การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ํา การเขียนโปรแกรมยอย 

   
CSSC1201 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Computer Programming Language  
  หลักการเขียน รูปแบบไวยากรณประกอบภาษาคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคําสั่ง อินพุต/

เอาทพุต ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ  โอเปอเรชัน การวนลูป โปรแกรมยอยและฟงกชันตางๆ 
และการใชแฟมขอมูลเบ้ืองตน โดยการใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่งในการฝก
เขียนและพัฒนาโปรแกรม 

  
CSSC1202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา                                        3(2-3-4)  

Computer  Programming  for Engineers 
 หลักการทํางานของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานระหวาง

ฮารดแวรและซอฟทแวร  หลักการประมวลผลขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส   การออกแบบ
โปรแกรมและวิธีการพัฒนาโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมดวยภาษาช้ันสูง 

 
CSSC1301 ดิจิตอลคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Introduction to Digital Computer Concept  
  ระบบตัวเลข เลขฐานตาง ๆ การเปลี่ยนฐานเลขทฤษฎีลอจิก วงจรพ้ืนฐาน

ไมโครคอมพิวเตอร ภาษาเคร่ืองและการนําโมโครโปรเซสเซอรมาใชงานเทคนิคและ
เคร่ืองมือสําหรับวงจรไมโครคอมพิวเตอร 
 
 
 
 

   



CSSC1401 ระบบปฏิบัติการ1 3(2-2-5) 
 Operating Systems 1  
                  ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาทและหนาท่ีของระบบปฏิบัติการ 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    ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตเพ่ือการศึกษา            3(2-2-5) 
 Operating System and Application for Education  
           ความหมายและพัฒนาการของระบบปฏิบัติการสถาปตยกรรมและโครงสรางของ

ระบบปฏิบัติการบทบาท หนาท่ีประเภทของระบบปฏิบัติการฝกปฏิบัติการใช
ระบบปฏิบัติการเบ้ืองตนศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปและการประยุกต โปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือใชในงานการศึกษา 
 

CSSC2201 ฐานขอมูลเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Introduction to Database  
  ความสําคัญของระบบฐานขอมูล แนวคิดในการจัดเก็บขอมูล โครงสรางและ

ความสัมพันธของระบบขอมูล  การออกแบบและการใชงานฐานขอมูล การรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูล 

   
CSSC2202 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 
 Data Structure  
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูลสตริงก อาเรย     

เรค คอรด และพอยนเตอร  ลิงคลิสต  สแตก  คิว  การเวียนเกิด ตนไม กราฟและ 
การประยุกต 

   
   



CSSC2301 ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม 3(2-2-5) 
 Computer Systems and Architecture  
  หลักการทํางานของฮารดแวร ซอฟตแวร โครงสรางและองคประกอบในการ

ทํางานของคอมพิวเตอร ระบบงานตาง ๆ ของคอมพิวเตอร เชน หนวยความจํา หนาท่ีวงจร
ลอจิคและตรรก ระบบบัส สัญญาณสั่งการและวงจรควบคุม หลักการทํางานของ
ไมโครโปรเซสเซอรเบ้ืองตน ระบบออนไลน อินเทอรแอกทีฟ แบทช เปนตน 

 
CSSC2501 

 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
3(2-2-5) 

 System Analysis and Design  
  หลักการพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบ วงจรการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบงาน 

การศึกษาความเปนไปได การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การนําระบบไปใชและ
การบํารุงรักษา 

   
CSSC2601 คอมพิวเตอรกราฟกส 3(2-2-5) 
 Computer Graphics  
  หลักการสรางจุด เสน รูปเรขาคณิต รูปภาพ ทรานฟอรเมชัน เซกเมนต วินโดว 

และ การสรางคลิป อินเทอรแอกชันสามมิติ การซอนคลิปสามมิติ พ้ืนผิว เสน โคง และ 
การไลระดับสี และการสรางภาพเคลื่อนไหว 

   
CSSC2602 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Computer Application for Business  
 สําหรับสาขาวิชาอื่น ๆ ยกเวนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  การนําเคร่ืองคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานสวนงานขององคกรธุรกิจ ระบบ

สินคาคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหาร 
   
CSSC2701 ดีสครีตและโครงสรางทางคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Discrete and Computer Structure  
  การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟดวยเมตริกซ 

ตนไมและการแยกจําพวกขายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู 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  
  ความรูเกี่ยวกับระบบฐานขอมูล ความสัมพันธระหวางขอมูล รูปแบบของฐาน    

ขอมูล การรักษาความปลอดภัยขอมูล การสํารองและการกูคืนฐานขอมูล การออกแบบ
ฐานขอมูล การใชคําสั่งภาษา SQL และการใชเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูล 

   
CSSC3202 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรช้ันสูง 3(2-2-5) 
 High-Level Language Programming  
  หลักการเบ้ืองตนเกี่ยวกับองคประกอบและลักษณะคําสั่งและการเขียนโปรแกรม

ภาษาระดับสูง 
   
CSSC3301 ไมโครโปรเซสเซอร 3(2-2-5) 
 Microprocessor  
  ประวัติของไมโครโปรเซสเซอร โครงสรางหนวยความจํา ขนาดของคําใน

หนวยความจํา แอดเดรสของหนวยความจํา การแปลเนื้อหา ของคําในหนวยความจํา  
การแปลรหัสขอมูลฐานสอง รหัสตัวอักขระ รหัสคําสั่ง รีจิสเตอรของซีพียู การใชงาน
รีจิสเตอรของซีพียู หนวยกระทําคณิตศาสตร และลอจิค หนวยควบคุม แฟล็กสถานะ  
การเอกซีคิ้วคําสั่ง ตารางเวลาของคําสั่ง รอม และ แรม การสงขอมูลภายในระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร อินพุต/เอาทพุต การโปรแกรม อินพุต/เอาทพุต การอินเตอรรัพท 
อินพุต/เอาทพุต การตอบสนองการอินเตอรรัพท ระบบ DMA ระบบบัส การสงขอมูลแบบ
อนุกรม พ้ืนฐานการโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การอางแอดเดรสของหนวยความจํา
แบบอิมพลาย แบบไดเรค ระบบสแตค การอางแอดเดรสแบบอินไดเรค การอางแอดเดรส
แบบอินเด็กซ ชุคคําสั่งของซีพียู 

  
 
 

 



CSSC3302 วงจรและซอมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 Circuit Description and Microcomputer Maintenance  
  ระบบบัสโดยใชไมโครโปรเซสเซอร สัญญาณนาฬิกา การอินเตอรเฟสหนวย  

ความจํา หนวยปอนขอมูล หนวยแสดงผล อุปกรณประกอบ อุปกรณท่ีใชในการซอม     
หลักการซอมเบ้ืองตน 

   
CSSC3303 การสรางคอมไพเลอร 3(2-2-5) 
 Computer Construction  
  การวิเคราะห ภาษาท่ีใชในการเขียนโปรแกรม การสรางออบเจ็คโคดท่ีมี           

ประสิทธิภาพ การทํางานของคอมไพเลอร และตัวอยางการสรางคอมไพเลอรขนาดเล็ก 
   
CSSC3401 โปรแกรมควบคุมระบบ 3(2-2-5) 
 System Programming  
  ฮารดแวรและโปรแกรมควบคุมระบบ ชุดคําสั่งโครงสราง หนวยนําขอมูลเขา-ออก 

และอินเตอรรัพท การจัดตําแหนงขอมูล ไมโครโปรแกรมม่ิง การจัดหนวยความจํา
โปรเซสเซอรอุปกรณและขอสนเทศ 

   
CSSC3501 การพัฒนาโปรแกรมสําหรับอุปกรณเคลื่อนที ่ 3(2-2-5) 
 Application  Development for Mobile Devices  
  การเรียนรูภาพสถาปตยกรรมฮารดแวร คุณลักษณะและขอจํากัดของอุปกรณ

เคลื่อนท่ี เคร่ืองมือและภาษาท่ีใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการของโปรแกรม
บนอุปกรณเคลื่อนท่ี สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต การใชหนวยความจําและ
สวนเก็บบันทึกขอมูล การติดตอกับผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเช่ือมโยงกับ
ระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพ่ือทดสอบและแกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึง 
ดานความม่ันคง การฝกปฏิบัติ สรางโปรแกรมประยุกตขนาดเล็กเพ่ือเรียนรูการใชเคร่ืองมือ
ภาษาโปรแกรม การจําลองการทํางานและแกไขโปรแกรม การเช่ือมโยงกับคอมพิวเตอร 
การติดตอสื่อสาร 

   
  

 
 

   
   



CSSC3601 โปรแกรมประยุกตดานสถิติวิจัย 3(2-2-5) 
 Programming Application for Statistics and Research  
  การคํานวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ การวัดแนวโนม

เขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย คาสัดสวน และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวัดความสัมพันธ การวัดความเช่ือม่ัน และเช่ือถือไดของ
แบบสอบถาม การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การทดสอบนอนพารา
เมตริก การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัย 

   
CSSC3602 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
 Computer Application for Science and Mathematics  
  การฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เกี่ยวกับอันดับและ

อนุกรม การจัดหมู การจัดลําดับความนาจะเปน ทฤษฎีบททวินาม ฟงกชัน การแกสมการ 
เวคเตอร ความเร็ว ความเรง เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบ้ืองตน โปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับเนื้อหาวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

   
CSSC3603 คอมพิวเตอรชวยสอน 3(2-2-5) 
 Computer Assisted Instruction  
  การนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการเรียนการสอน การสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชระบบนิพนธบทเรียน และ
กระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร 

   
CSSC3604 คอมพิวเตอรชวยออกแบบ 3(2-2-5) 
 Computer Aided Design  
  หลักการและวิธีใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในการเขียนกราฟรูปเรขาคณิตและ

เทคโนโลยี แผนภูมิสถิติ  รูปลายเสนภาพการตูนและฝกปฏิบัติการออกแบบดวย
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

   
  

 
 

   
   
   



CSSC3605 การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย 3(2-2-5) 
 Multimedia Application  
  แนวคิด หลักการและการปฎิบัติการในการนําเสนอขอมูลขาวสารโดยใชสื่อ

ประเภทมัลติมีเดีย ความสัมพันธระหวางระบบปฏิบัติการกับมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง  
การประมวลภาพ การทําภาพเคลื่อนไหว การนําอุปกรณ หรือเคร่ืองมืออิเลคทรอนิกสตางๆ 
มาประกอบกัน หรือการแลกเปลี่ยนขาวสารและการนําเสนอขอมูล ฐานขอมูลของ
มัลติมีเดียและใหมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑมัลติมีเดีย 

   
CSSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 
 Research Methodology in Computer Science  
  ระเบียบวิธีทางสถิติและวิจัยเบ้ืองตนท่ีจําเปนสําหรับการวิจัยทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร การกําหนดปญหาการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร การศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  การวางแผนการทดลอง วิธีการเขียนเคาโครง แบบสอบถาม การสุม
ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูล สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร และการเขียนรายงานการวิจัย
อันเปนประโยชนตอวิทยาการคอมพิวเตอร 

  
CSSC4302 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมภาษาแอสเซมบล ี 3(2-2-5) 
 Computer architecture and Assembly Language  
 วิชาที่เรียนกอน : CSSC1301   ดิจิตอลคอมพิวเตอรเบื้องตน 

                            CSSC1401   ระบบปฏิบัติการ 1 
 

             สถาปตยกรรม และสวนประกอบของไมโครโปรเซสเซอร ระบบบัส การโปรแกรม
ภาษาเคร่ืองโดยภาษาแอสเซมบลี การกําหนดตัวแปร รูปแบบประโยคคําสั่ง คําสั่งกําหนด
ขอมูล คําสั่งคํานวณ คําสั่งทําซ้ํา คําสั่งเง่ือนไข คําสั่งแมคโคร หนาท่ีและการใชรีจิสเตอร
แบบตาง ๆ ตัวอยางและการฝกเขียนโปรแกรม 

   
   
   
  

 
 

   
   
   



CSSC4501 ปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence  
  ความหมายของปญญาประดิษฐ แผนการแกปญหา การคนหาแบบ สเตจกราฟ  

การกําหนดขั้นปญหา จุดประสงคยอยและโครงการยอย การนําเสนอ องคความรู  
โปรแกรมการเลนเกมโดยใช ฮิวริสติค รูปแบบการจําไดและการเรียนรู หุนยนต  
ตรรกการคํานวณ วิธีแกปญหาในปญญาประดิษฐ การรับรูภาพ การแทนความรู 
และระบบ ผูเช่ียวชาญ 

   
CSSC4502 การจําลองและโมเดล 3(2-2-5) 
 Simulation and Model  
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจําลอง การศึกษาตัวอยางโปรแกรมการจําลองปญหา 

เทคนิคการวิเคราะหพ้ืนฐาน การเลือกภาษาการทดลองปฏิบัติ การจําลองปญหา เทคนิคการ
จําลอง ระบบขอมูลนําเขา กระบวนการตรวจสอบและความเท่ียงตรงของแบบจําลอง  
ความตอเนื่องของเหตุการณ และกระบวนการทํางานของระบบยอย 

   
CSSC4503 โครงขายประสาทเทียม 3(2-2-5) 
 Artificial Neural Network  
  โครงขายประสาทเทียม แบบโครงขายประสาททางชีววิทยา และทางไฟฟาแบบ

โครงขายประสาทเทียมทางคณิตศาสตร การฝกเน็ตเวิรก โครงสรางของโครงขายประสาท
เทียม โครงขายประสาทเทียมสองช้ัน โครงขายประสาทเทียมหลายช้ัน การประยุกตใช
โครงขายประสาทเทียม 

   
CSSC4504 การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการทรัพยากร 

Computer  Application for Resource Management 
3(2-2-5) 

                ระบบคอมพิวเตอร การรวบรวมขอมูลทรัพยากรธรรมชาติดวยคอมพิวเตอร 
การใชโปรแกรมจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร Arc View/Arc Gis ในการ
ประมวลผลขอมูล เพ่ือการจัดการส่ิงแวดลอมดิน น้ํา ปาไม สาธารณูปโภค ชุมชน การ
วางแผนการพัฒนาและปองกันภัยธรรมชาต ิ
 
 
 
 



CSSC4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(90) 
 Preparation for Occupational Practicum in Computer Science  
  การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบการณวิชาชีพในการพัฒนา

ความรู เจตคติ และทักษะดานวิทยาการคอมพิวเตอร โดยฝกปฏิบัติในสถานการณหรือ
รูปแบบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ 

   
CSSC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร  5(450) 
 Occupational Practicum in Computer Science  

วิชาที่เรียนกอน : CSSC4801    การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ    
                                                  ทางวิทยาการคอมพิวเตอร 

 

  การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชนท่ี
เกี่ยวของกับงานดานวิทยาการคอมพิวเตอร 

   
CSSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 2(90) 
 Co-operative Education Preparation in Computer Science  
  การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดานวิทยาการ

คอมพิวเตอร 
   
CSSC4804 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร  6(540) 
 Co-operative Education in Computer Science 

วิชาที่เรียนกอน : CSSC4803    การเตรียมสหกิจศึกษาทาง 
                                                  วิทยาการคอมพิวเตอร 

 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ี
เกี่ยวของกับดานวิทยาการคอมพิวเตอร อยางเปนระบบ เสมือนเปนพนักงานของสถาน
ประกอบการ โดยมีการประเมินผลจากอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงาน พ่ีเลี้ยงใน
สถานประกอบการ 

   
CSSC4901 การสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 1(0-2-1) 
 Seminar in Computer Science  
  กา รค นค ว า  ร ว บร วม ขอ มูล เ อ ก ส า รแ ละ ง า น วิ จั ย  กา ร อ ภิ ปร า ย ปญ ห า  

การเขียนโครงการและรายงานการสัมมนา การนํา เสนอผลงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณดานวิทยาการคอมพิวเตอร 



CSSC4902 การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 
 Research Studies in Computer Science  
 วิชาที่เรียนกอน:  CSSC3901   วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
  การคนควาและวิจัยดานวิทยาการคอมพิวเตอร การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลงานวิจัยภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
  
CSSC4903 ปญหาพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร 3 (3-0-6) 
 Special Problems in Computer Science  
  ปญหาหรือความกาวหนาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอรในงานเฉพาะเร่ือง      

ดานขอสนเทศและขอมูล ซอฟตแวร ทฤษฎีและการคํานวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกตใช
งาน ฮารดแวร และระบบเคร่ือง หรือหัวขออื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิทยาการคอมพิวเตอร 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 



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 
 ความหมายและสาระสําคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรม  การสืบสานและเปล่ียนแปลง  โดย
เช่ือมโยงความรูจากรากฐานของสังคมไทยในปจจุบัน  ศึกษาเอกลักษณความเปนไทย ท่ี
ปรากฏเดนชัด  ภูมิปญญาไทย ปราชญทองถ่ิน และนวัตกรรมสมัยใหม 
 

CULS1103   วัฒนธรรมอาเซียน               3(3-0-6)  
ASEAN  Culture 

                     ประวัติและพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียน วิเคราะห
เปรียบเทียบท้ังมิติทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

CULS1301 กรุงเทพมหานครศึกษา              3(3-0-6) 
Bangkok  Studies 
     ความเปนมาทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  วิถีชีวิตของผูคน การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมรวมสมัย แหลงทองเท่ียวและยานเกาท่ีสําคัญของกรุงเทพมหานครตลอดจนมีการศึกษา
สัญจรในพ้ืนท่ีจริง 

 
CULS1601 ปรัชญาวัฒนธรรม              3(3-0-6) 

Philosophy  of  Culture 
  สาระและความหมายของวัฒนธรรมในเชิงปรัชญา  กระบวนการท่ีมนุษยสรางสรรค
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  
  หลักการ แนวคิด  วัตถุประสงค  วิ ธีการ เ พ่ือใชในการออกแบบกิจกรรมทาง               

วัฒนธรรมตาง ๆ เก็บขอมูลและการจัดระบบขอมูลทางวัฒนธรรมประเภทตาง ๆ ดวย               
ส่ือสารสนเทศ และเผยแพรงานวัฒนธรรม  ทดลองจัดกิจกรรม 

 
CULS2501 การจัดการพิพิธภัณฑและแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม           3(3-0-6)  

Museum  Management  and  Cultural Resource  
 หลักการ แนวคิดและวัตถุประสงค และความสําคัญของการบริหารงานพิพิธภัณฑและ
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมท่ีมีตอสังคม ทฤษฎีการบริหารและการจัดการงานพิพิธภัณฑ  
รูปแบบการจัดและการเสนอผลงานเพ่ือใหบริการตอชุมชน ปญหาและแนวทางแกไขปญหาท่ี
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 ความเช่ือ อํานาจเหนือธรรมชาต ิและไสยศาสตรของสังคมดั้งเดิม หนาท่ี
ของไสยศาสตร และคติชาวบานในสังคมปจจุบัน ศึกษาวิเคราะหสถาบัน การรวมกลุมและ
สมาคมทางศาสนาตาง ๆ กิจกรรมทางโครงสรางของสถาบัน   

 
CULS2602 การจัดการวัฒนธรรมเชิงพุทธ             3(3-0-6) 

Buddhist  Culture  Management 
 ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการ หลักการและวิธีการของพระพุทธเจา  
พุทธจริยา หลักพุทธธรรมเพ่ือการบริหารงาน วิธีการจัดการงานวัฒนธรรมตามแนวพุทธวิถี 
กลวิธีการบริหารของพระพุทธเจา 

 
CULS3101 ภูมิทัศนทางวัฒนธรรม                           3(3-0-6) 

Cultural  Landscape  
 วัฒนธรรม  ประเภทความเช่ือ ประเพณี จารีต ศาสนา พิธีกรรม ความหมาย ลักษณะ 
ความสัมพันธระหวางภูมิทัศนและวัฒนธรรม  ทฤษฎีทางสังคมและวัฒนธรรม  การออกแบบ  
สรางสรรค  การเปล่ียนแปลงทางภูมิทัศนวัฒนธรรม      

       
CULS3102  วัฒนธรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม            3(3-0-6) 
 Culture and Socio-Economic Development 

 ความหมาย ความเปนมาและความสําคัญของวัฒนธรรมและการพัฒนาในมิติภูมิปญญา  
ศึกษาปราชญชุมชน  การพัฒนาในมิติการทองเท่ียว เพลงไทย ประเพณีและศาสนา  การ
นําเสนอรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 
CULS3103  วัฒนธรรมรวมสมัย               3(3-0-6)  
  Contemporary Culture 
  รู ป แ บ บ ข อ ง วั ฒ น ธร ร ม เ ดิ ม แ ละ วั ฒ น ธร ร ม ใ ห ม ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต อ ก า ร ดํ า เ นิ น                              

ชีวิตในสังคมปจจุบัน ศึกษาถึงเหตุปจจัยและกระบวนการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม                           
เพ่ือใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น  และสามารถวิเคราะหปรากฏการณทางสังคมในมิติ
ทางวัฒนธรรมเพ่ือการปรับตัวตามกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

 



CULS 3104  วัฒนธรรมและอาหารไทย              3(2-2-5) 
  Culture  and  Thai  Foods 

     พัฒนาการ  คุณคา วิธีการประกอบอาหาร การตกแตง  การจัดเล้ียงอาหาร คานิยมและ
วัฒนธรรมในเรื่องอาหารและขนมพ้ืนบานของคนไทยในแตละทองถ่ิน      
 

CULS3105 การเขียนสารคดีทางวัฒนธรรม                  3(2-2-5) 
Cultural Feature Writing  

 ความหมายของสารคดี ความแตกตางระหวางสารคดีทางวัฒนธรรมและงานเขียน
ประเภทอ่ืน การแบงประเภทสารคด ีองคประกอบ รูปแบบ การใชภาษาตลอดจนวิธีการเขียน
สารคดีใหนาอาน ฝกเขียนสารคดีประเภทตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานทางวัฒนธรรม 

 
CULS3106 ประเพณีวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา             3(3-0-6) 
 Tradition, Culture for Development  

  ความหมาย แนวคิดทฤษฎี ประเพณี  วัฒนธรรม และการวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
ชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม ในมิติทางวัฒนธรรม 

 
CULS3107 วัฒนธรรมและศิลปะการดําเนินชีวิต             3(3-0-6) 
 Culture  and  Arts  of  living  

 ความหมาย  ลักษณะและความสําคัญของวัฒนธรรมและศิลปะ ทักษะวิธีการคิดเชิงบวก
และแกไขปญหาอยางสรางสรรค  การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  บทบาทและหนาท่ี
ทางสังคมของมนุษย  การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม กระบวนการทํางานรวมกัน
เปนกลุม 

 
CULS3201 คติชนวิทยาทางวัฒนธรรมไทย              3(3-0-6) 
 Thai  Folklore  as  Related  to  Culture 

 ประวัติความเปนมา ประเภท คุณคา ทฤษฎี และวิธีการศึกษาคติชนวิทยา เพ่ือความเขาใจ
ในวัฒนธรรมแตละทองถ่ิน 

 
 
 
 



CULS3501 การบริหารองคกรในมิติวัฒนธรรม             3(3-0-6) 
                    Organization Administration in Cultural Dimension 

 ความหมาย หลักการ แนวทางปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารองคกร ตามแนวทางการ
บริหารจัดการองคกรของรัฐและเอกชนในมิติทางวัฒนธรรม  แนวคิดและวิถีปฏิบัติในการ
บริหารองคกรของปราชญชาวบานและผูเช่ียวชาญดานวัฒนธรรม  

 
CULS3502 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือการทองเที่ยว           3(2-2-5) 

Cultural Resoure Management for Tourism 
        แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางวัฒนธรรมสําหรับการทองเท่ียว และเสนอแนว
ทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน     

 
CULS3601 ศาสนาเปรียบเทียบ                 3(3-0-6) 

Comparative Religions 
 ประวัติ  พัฒนาการ  และหลักคําสอนของศาสนาสําคัญของโลก  โดยเลือกศึกษาศาสนา
ท่ีคนเลือกนับถือมากในประเทศไทย เพ่ือใหเกิดความเขาใจและนําไปสูการแกไขปญหาทาง
ศาสนาไดในท่ีสุด 

  
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 ลักษณะของขอมูล การดูแลรักษาขอมูล เพ่ือประยุกตกับการจัดการขอมูล
เบ้ืองตน ความรูเกี่ยวกับฐานขอมูลตางๆทฤษฎีเบ้ืองตน 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 
    ความเปนมาของการพัฒนาท่ียั่งยืน แนวคิด ความหมาย หลักการ ปจจัยสําคัญท่ีทํา 
  ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
     
CULS4102 อารยธรรมลุมแมน้ํา                                                                           3(3-0-6) 
   Civilization  in River Banks 
  ค ว า ม ห ม า ย  ป ร ะ เ ภ ท  ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ แ น ว คิ ด ท า ง อ า ร ย ธ ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ น้ํ า                            

ประวัติและ พัฒนาการทางสังคมของแมน้ํ าและวิถีชุมชนลุมแมน้ํ า ศึกษา ประเพณี                          
พิธีกรรม  ความเช่ือ และแนวทางการบริหารจัดการน้ํา เพ่ือการดํารงชีพอยางสมดุล 

 
CULS4401 วัฒนธรรมการบําบัดรักษาแผนไทย              3(2-2-5) 
 Healing  and  Therapy  in  Thai  Culture   
   ภู มิปญญาการใชสมุนไพรไทยในการบําบัดและดูแลสุขภาพแบบแพทยแผน                            

ไทย  การนวดแผนไทย  การประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการทองเท่ียว 
 
CULS4601     พุทธศาสนาในสังคมไทย               3(3-0-6) 
 Buddhism in Thai Society 
   พัฒนาการของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย   บทบาทของสถาบันพุทธ ศาสนาท่ีมีตอ

วิถีชีวิตของคนไทย   
 
CULS4602 อรรถปริวรรตในวัฒนธรรมไทย              3(3-0-6) 

Hermeneutics in Thai  Culture 
 ความหมาย ความสําคัญ ประวัติของอรรถปริวรรต การตีความเพ่ือใชในวัฒนธรรมไทย  
ปญหาของการตีความ การนําอรรถปริวรรตมาประยุกตเพ่ือใหเกิดความเขาใจในทางวัฒนธรรม 
 



CULS4801     การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรมศึกษา                 2(90) 
 Preparation  for  Occupational  Practicum  in  Cultural  Studies 

การเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา โดยจัดใหมีกิจกรรมกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ  ในหนวยงานของรัฐ เอกชน และทองถ่ิน เพ่ือการรับรูลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพ้ืนฐาน และระดับสูง ภาคปฏิบัติในงานและ
กิจกรรมสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพศิลปะและวัฒนธรรม 

 
CULS 4802  การฝกประสบการณวิชาชีพทางวัฒนธรรมศึกษา                   5(450) 

Occupational Practicum in Cultural Studies 
 การประยุกตทฤษฎีและความรูทางวัฒนธรรมสูภาคปฏิบัติจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
วัฒนธรรมในองคกรหรือหนวยงานของรัฐ เอกชน และทองถ่ิน เพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจต
คติและประสบการณในอาชีพ และนําผลจากการฝกงานมาวิเคราะห สรุป เสนอในรูปแบบของ
การสัมมนา 

 
CULS4901 สัมมนาทางวัฒนธรรม                1(0-2-1) 

Seminar in Culture  
 วิธีการจัดสัมมนา สัมมนาปญหา กรณีศึกษา โดยกําหนดใหนักศึกษาจัดสัมมนาในหัวขอ
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการประยุกตใชในการพัฒนาสังคม  
 

CULS4902 การวิจัยทางวัฒนธรรมศึกา               3(0-6-3) 
 Research Studies in Cultural Studies 
                            วิชาที่ตองเรียนมากอน : CULS3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรม 

การเขียนเคาโครงการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอมูล การเขียน
ผลการวิจัย  สรุปอภิปรายผลและขอเสนอแนะเกี่ยวกับผลการวิจัย  ทําวิจัยทางวัฒนธรรม    

 



รหัสวิชาและ คําอธิบายรายวิชา 
 
CVTC1101 การเขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-4) 
  Engineering Drawing     

การเขียนตัวอักษร   ระบบการฉายภาพออโธกราฟฟกส    การเขียนภาพ 
ออโธกราฟฟกส    เขียนแบบภาพพิกทอเรียล   การบอกขนาด    การเขียนภาคตัด   การ
สเกตภาพ   

 
CVTC1102 พ้ืนฐานงานกอสราง       1(0-3-0) 
  Basic Construction  Practices    

งานไมแนะนําเกี่ยวกับงานไม ปฏิบัติงาน การใชเครื่องมืองานไม  เครื่องจักรกล
งานไม  และความปลอดภัย  การติดตั้งและประกอบแบบหลอ งานปูน : แนะนําและ
ปฏิบัติงานกออิฐ   ฉาบปูน  ปูกระเบ้ืองเซรามิค  และการทําหินขัด งานทอและสุขภัณฑ : 
แนะนําระบบการเดินทอ  ชนิดของทอและอุปกรณขอตอ  ประตูน้ําและกอกน้ํา  ระบบ
ระบายน้ํา  สุขาภิบาล  และอุปกรณการเดินทอภายใน-ภายนอกอาคาร 

 
CVTC1301 สถิตยศาสตร        3(3-0-6) 
  Statics 

ระบบแรงในระนาบและใน 3 มิติ บนอนุภาคและบนวัตถุแข็ง การสมดุลของวัตถุ
แข็งแรงกระจาย การวิเคราะหแรงเบ้ืองตนในโครงขอหมุนและโครงขอแข็งแรงในคาน
และสายเคบิล  แรงเสียดทาน  วิธีงานเสมือน 

 
CVTC2201 การสํารวจ        3(2-3-4) 
  Surveying 

การสํารวจและการทําแผนท่ี ความผิดพลาดและการปรับแกเนื่องจากงานสํารวจ  
การวัดระยะทาง  การระดับ  การทําระดับตรีโกณ  การวัดมุม และทิศทาง   หลักการ
เบ้ืองตน และการประยุกตใชกลองธีโอโคไลท การทําวงรอบและปรับแก   โครงขาย   
สามเหล่ียม  การหาเสนช้ันความสูง   การวัดระยะโดยวิธีสเตเดยี  การทําแผนท่ีภูมิประเทศ  
การทําระดับแบบละเอียด  การวัดอาซิมุธอยางละเอียด 

 
 



CVTC2202 การสํารวจเสนทาง       3(2-3-4) 
  Route  Survey 
  วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC2201  งานสํารวจ 

การสํารวจแนวทาง  การทําแผนท่ีภูมิประเทศ  การวางระดับแนวทาง  การทํา
ระดับตามแนวขวางและแนวยาว  การหาพ้ืนท่ีและปริมาตรของงานดิน   โคงวงกลม  โคง
ผสม  โคงกลับทิศ  โคงหลังหัก  การแกไขแนวทาง  โคงดิ่ง  โคงกันหอย  โคงเกือกมา  การ
ทําระดับกอสราง 

 
CVTC2301 กลศาสตรวัสด ุ        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 
  วิชาทีต่องเรียนกอน : CVTC2301  กลศาสตรวัสด ุ

บทนําสําหรับการวิเคราะหโครงสราง  สมดุลของแรงเฉือนและโมเมนตในคาน   
และโครงขอแข็ง  การวิเคราะหโครงขอหมุน  การวิเคราะหระยะแอนของคาน และโครง
ขอแข็งโดยวิธีงานเสมือนและพลังงานของความเครียด  โครงสรางรับน้ําหนักบรรทุก
เคล่ือนท่ี  เสนบทบาท  การวิเคราะหโครงสรางอินดิเทอมิเนท  โดยวิธีการเสียรูปแบบ
เดียวกัน 

 

CVTC2303 วัสดุซีเมนตและคอนกรีต       3(2-3-4) 
  Cement and Concrete Materials 

 ประวัติของปูนซีเมนต ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต มวลรวม สารผสมเพ่ิม
และสารเคมีผสมเพ่ิม การออกแบบสวนผสมของคอนกรีตและการควบคุม การทดสอบ
คอนกรีตสดและคอนกรีตท่ีแข็งตัวแลว  การทดสอบวัสดุท่ีใชเปนสวนผสมของคอนกรีต  
คุณสมบัติของคอนกรีต  การคืบและการหดตัว  ขอแนะนําในเรื่องความทนทานของ
คอนกรีตวัสดุปอซโซลาน  ความรูเบ้ืองตนของคอนกรีตกําลังสูง 

 

 
 



CVTC2304 ปฏิบัติการทดสอบวัสด ุ       1(0-3-0) 
  Materials Testing Laboratory  
  วิชาที่ตองเรียนกอน :   CVTC2301 กลศาสตรวัสด ุ / เรียนพรอมกัน 

การทดสอบของวัสดุท่ีใชโดยท่ัวไป  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   
สมการพลังงานสําหรับการไหลคงท่ี    โมเมนตัม    และแรงพลวัตในการไหลของของไหล   
ทฤษฎีความคลายและการวิเคราะหมิติ   การไหลของของไหลในทอ    การไหลในทางน้ํา
เปด  การวัดการไหลของของไหล    การไหลไมคงท่ี 

 
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 

หลักการท่ัวไปของโครงสรางอินดิเทอมิเนทในสภาวะสถิต :        ดีกรีของอินดิ
เทอมิเมททางสถิต และดกีรีอิสระแนวความคิดของแรง และวิธีการเปล่ียนตําแหนง การ
วิเคราะหโครงสรางอินดิเทอมิเนท         ดวยวิธีคอนซีสแตนดีฟอรมเมช่ันทรีเมนตอิเควช่ัน 
ทฤษฎีคาสติเกลียโน วิธีการโกงตัว-มุมหมุน วิธีการกระจายโมเมนตและคอลัมนอะนาโลย ี     
เสนอินฟลูเอนซวิธีวิเคราะหโครงสรางดวยเมทริกซเบ้ืองตน 

 
 



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
ตัวคูณความตานทานและน้ําหนักบรรทุกเบ้ืองตน  ฝกออกแบบอาคารไมและเหล็ก 
 

CVTC3303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก      3(3-0-6) 
  Reinforced Concrete Design 
  วิชาที่ตองเรียนกอน: CVTC2305 ทฤษฎีโครงสราง , CVTC2306 วัสดุซีเมนตและ 
                                                             คอนกรีต 

แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีกําลัง คุณสมบัติของคอนกรีต และเหล็กเสริม 
ขอกําหนดในการออกแบบ พฤตกิรรมประลัยของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต
การดัด และน้ําหนักบรรทุกตามแนวแกน  แรงเฉือนและแรงบิด  การทําใหเกิดแรงและการ
ตอเหล็กเสริม  การออกแบบพ้ืน  คาน  เสา  กําแพงกันดิน  และฐานราก  โครงสรางการ
ออกแบบอาคารคอนกรีต 

 
CVTC3401 ปฐพีกลศาสตร        3(3-0-6) 
  Soil  Mechanics 

 การกําเนิดดิน ดัชนีและการจําแนกประเภทของดิน การบดอัดดิน การไหลซึมของ
น้ําในดิน และปญหาท่ีเกิดขึ้น 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  ความรูเบ้ืองตนเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดิน 

 
CVTC3601   วิศวกรรมการทาง       3(3-0-6) 
  Highway  Engineering 

 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของทางหลวง  องคกรท่ีเกี่ยวของกับงานทาง
หลวง  หลักการของการวางแผนทางหลวง  การศึกษาดานการจราจร  การออกแบบถนน
ทางดานเรขาคณิต  และการควบคุมการใชงานทางหลวง    การศึกษาความเหมาะสมของ
การลงทุนดานการเงิน และเศรษฐกิจ  รูปตัดโดยท่ัวไปของถนนและดินกันทาง  การ
ออกแบบถนนลาดยาง  และถนนคอนกรีต  การกอสรางถนนและการซอมบํารุงถนน 
 

CVTC3602 ปฏิบัติการวัสดุการทาง       1(0-3-0) 
  Highway Materials Laboratory 
  วิชาที่ตองเรียนกอน :   CVTC3601 วิศวกรรมการทาง /  เรียนพรอมกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาวิศวกรรมการทาง   
 



CVTC3701 การบริหารงานวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering   Management   

หลักพ้ืนฐานในการบริหาร  การเพ่ิมผลิตภาพ  มนุษยสัมพันธ    ความปลอดภัย
งานวิศวกรรมกับการพัฒนาท่ียั่งยืน  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  
พ้ืน  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 

หลักการพ้ืนฐานของคอนกรีตอัดแรง  วัสดุท่ีใชในคอนกรีตอัดแรง  การวิเคราะห
กําลังดัด  การออกแบบองคอาคารรับแรงดัด  แรงเฉือน  และแรงบิด  การสูญเสียแรงอัด  
คานหนาตัดเชิงประกอบ  คานตอเนื่อง  โครงขอแข็ง  และการแอนตัวการออกแบบแผน
พ้ืนไรคานแบบอัดแรงทีหลัง การกอสรางองคอาคารแบบหลอกอน 

 
CVTC4304 การออกแบบสะพาน       3(3-0-6) 
  Bridge Design 
  วิชาที่ตองเรียนกอน  : CVTC3303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การวิเคราะหน้ําหนักบรรทุก  พ้ืนสะพาน  การเลือกชวงสะพาน  การเลือกชนิด
ของตัวสะพาน  ปรัชญาของการออกแบบท่ีสัมพันธกับ 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  ซ่ึงครอบคลุมถึง ตะแกรง  การสราง และรวมตะกอน  การ
ตกตะกอน การกรอง  การฆาเช้ือโรค  การทําน้ําออน  การกําจัดเหล็กและกล่ิน  การ
ออกแบบระบบประปาและระบบทอจายน้ํา   วิศวกรรมสุขาภิบาล : ลักษณะและผลกระทบ
ของสารมลพิษในน้ําเสีย  หลักการบําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการใชอากาศและไมใชอากาศ 
ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนแบบติดในท่ี การระบายน้ําฝนและรวบรวมน้ําเสีย  การ
กําจัดขยะจากชุมชน  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  การควบคุมมลพิษเสียง 

 
 
 
 
 



CVTC4502 วิศวกรรมส่ิงแวดลอมเบื้องตน      3(3-0-6) 
  Introduction  to  Environmental    Engineering 

หลักการเบ้ืองตนในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมชุมชน โรคติดตอ 
การเกิดโรค  การควบคุมพานะนําโรค  การกําจัดส่ิงขับถาย  การเก็บและกําจัดขยะ  การ
สุขาภิบาลอาหาร  สุขาภิบาลโรงงาน  มลภาวะอากาศ  น้ําและเสียง  แหลงน้ําประปา  และ
การปรับปรุงคุณลักษณะน้ํา  การรวบรวมและการบําบัดน้ําเสีย 

 
CVTC4601 วิศวกรรมจราจร        3(3-0-6) 
  Traffic Engineering 
  วิชาที่ตองเรียนกอน :    CVTC3601  วิศวกรรมการทาง /  เรียนพรอมกัน 

ทฤษฎีการเคล่ือนตัวของการจราจร  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
เพ่ือประสานระบบการขนสงประเภทตางๆ     การออกแบบขั้นพ้ืนฐานของระบบขนสง 

 
CVTC4603 การออกแบบผิวจราจร       3(3-0-6) 
  Pavement   Design 
  วิชาที่ตองเรียนกอน   : CVTC3401   ปฐพีกลศาสตร 

หลักการท่ัวไปของถนนและสนามบิน  ผิวจราจรแบบตางๆ   และน้ําหนักบรรทุก
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบทดสอบ   วิธีออกแบบผิวจราจรแบบยืดหยุนและแบบแข็ง   ท้ัง
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  วิธีคิดเงินตนเทียบเทาท่ีปจจุบัน  อัตรา
ผลตอบแทน  กระแสเงินสดท่ีมีลักษณะกระจายสมํ่าเสมอ  อัตราผลประโยชนตอเงินลงทุน  
คาเส่ือมราคา  ระยะเวลาใชงานท่ีเหมาะสมของทรัพยสิน  เศรษฐศาสตรในงานกอสราง  
ตนทุน  การเปนเจาของและการใชเครื่องจักร  การศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการ
วิศวกรรม 

 
CVTC4703 การบริหารงานกอสราง       3(3-0-6) 
  Construction Management 
 วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC4701   การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง

 องคการและโครงสรางของอุตสาหกรรมการกอสราง  การจัดผังบริเวณและการ
กําหนดตําแหนงของส่ิงปลูกสรางช่ัวคราว  การจัดองคการเพ่ือบริหารงานกอสราง 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
ตางๆท่ีเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 

 
 



CVTC4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีโยธา      5(450)  
  Occupational  Practicum   in  Civil  Technology  

วิชาที่ตองเรียนกอน : CVTC4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลย ี 
โยธา   

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ท่ี
เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีโยธา 

 
CVTC4803      การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีโยธา                                     2(90) 

Preparation for Cooperative Education in Civil Technology 
  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน 
การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การ 
พัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การ                    
ประกันสังคมกิจกรรม 5ส     ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความปลอดภัย 
ในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน 
ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและ 
การตัดสินใจ ความรูท่ัวไปเกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบคนขอมูล 

 
CVTC4804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีโยธา                                       6(540) 
  Cooperative Education in  Civil Technology  
  วิชาบังคับกอน: CVTC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีโยธา 

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานวิศวกรรมโยธา เสมือนหนึ่งเปนพนักงาน
ของสถานประกอบการ ในตําแหนงผูชวยวิศวกรมีภาระงานตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสม
กับความรูความสามารถ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 540 ช่ัวโมง  ปฏิบัติตนตามระเบียบการ
บริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหวางปฏิบัติงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบงานท่ี
ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการอยางเต็มความสามารถ มีผูนิเทศงาน การติดตาม
และการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษา 
ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
กอนสําเร็จการศึกษา 

 
 



CVTC 4901     สัมมนาทางเทคโนโลยีโยธา      1(0-2-1) 
  Seminar  in  Civil  Technology  

การคนควารวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหา   การเขียน 
โครงการและแลกเปล่ียนประสบการณดานเทคโนโลยีโยธา 

 
CVTC4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีโยธา      3(0-6-3) 
  Research  Studies  in  Civil  Technology   

 การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีโยธา   การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใตความควบคุมดูแลของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ 

 



รหัสวิชาและคําอธิบายรายวิชา  
 
DRAM1101 ศิลปะปองกันตัว                                                                                          3(2-2-5) 

Thai   Self  Defense  Arts 
 ประวัติความเปนมาและปฏิบัติการฝกหัดเบ้ืองตนของการใชอาวุธไทย 
การไหวครู  การถวายบังคม  ขึ้นพรหม รําอาวุธตางๆ ในการตอสู ดาบเดี่ยวดาบ
สองมือ ดาบเขน ดาบดั้ง ดาบโล พลองตอพลอง พลองกับไมส้ัน กระบ่ี ทวน มวย 
เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม 

 
DRAM1201 นาฏศิลปขั้นพ้ืนฐาน  1 3(2-2-5) 
 Basic  Skill  for Thai  classical  Dancing  1 

 นาฏยศัพทท่ีใชในการฟอนรํา  ฝกการเคล่ือนไหวรางกายตามลีลา
นาฏศิลปไทย ไดแก ทานั่ง ทาคลาน ทายืน ทาเดิน ฯลฯ    ฝกกระบวนรํามาตรฐาน
ระดับตน  เพลงชา  เพลงเร็ว   ทดลองนํากระบวนการรําไปใชในการฟอนรํา ไดแก  
รําวงมาตรฐาน  เปนตน 
 

DRAM1202 นาฏศิลปขั้นพ้ืนฐาน  2                                                                               3(2-2-5) 
 Basic Skill  for  Thai  classical  Dancing  2 
  วิชาบังคับกอน  :  DRAM 1201   นาฏศิลปขั้นพ้ืนฐาน  1 

 นาฏยศัพท  ฝกการรายรําแมทา จากการรําแมบทเล็ก  แมบทใหญ    18  
คํา    ทารําแมบทเล็กกับแมบทใหญในเชิงเปรียบเทียบ ความหมายของแมทาเพ่ือ
นําไปใชในการแสดงประเภทตางๆ  

 
DRAM1206 การแสดงจตุรภาค                                                                                       3(2-2-5) 

The  Four – Regions Dance 
สภาพภูมิศาสตร  ประวัติศาสตรและ ประเพณีวัฒนธรรม  ความเช่ือของ

คนไทยท้ัง 4 ภาค  ประวัติความเปนมาของการแสดงภาคตางๆ ดนตรีประกอบการ
แสดง การแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง  ลีลาทารํา  วิธีการแสดง  ฝก
ปฏิบัตินาฏศิลปพ้ืนเมืองท้ัง 4 ภาค 

 
 



 
DRAM1210 การละเลนพ้ืนเมืองของไทย                                                                        3(3-0-6) 
   Thai  Folk  Dance 

ลักษณะของเพลงและการละเลนพ้ืนบานของไทยภาคตางๆ เชน เพลง
กลอมเด็ก  เพลงสําหรับเด็ก  การละเลนของเด็ก  เพลงปฏิพากยและการละเลน
ของหนุมสาว   คําประพันธและการใชภาษา ทวงทํานองเพลง วิธีเลน โอกาสท่ี
แสดง และฝกปฏิบัติการละเลนพ้ืนบานของไทย 

 
DRAM1501 บัลเลต  1                                                                                                     3(2-2-5) 
   Ballet  I 

 ศัพทเทคนิคตาง ๆ ท่ีใชในการเตนบัลเลต  และฝกการเตนบัลเลตขั้น
พ้ืนฐาน    โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ Royal Academy of Dance ของ
ประเทศอังกฤษ ในเกรด Primary-Grade 2  

 

DRAM1502 แจส  1                                                                                                         3(2-2-5) 
 Jazz  1 

 ทาเตน และเทคนิคในสไตล แจสขั้นพ้ืนฐาน  และการฝกนับจังหวะ เชน 
การเคล่ือนไหวรางกาย การเดินแบบแจสและทาเตนแบบการแยกประสาทของ
แขนและขา 

 
DRAM1603 แตงหนาเพ่ือการแสดง                                                                                 3(2-2-5) 

Make-up for Performance   
 ความสําคัญของการแตงหนาและการทําผมในการแสดง    หลักการ
แตงหนาเบ้ืองตน  การแตงหนาเพ่ือเนนและแกไขสวนตาง ๆ ของใบหนาในการ
แสดง  แตงหนาตามบุคลิกและวัยของตัวละคร  หลักการแตงหนาสําหรับละคร
ไทย  การจัดแตงทรงผม  การเกลาผม สําหรับการแสดง การใชอุปกรณแตงผม  ฝก
ปฏิบัติแตงหนาทําผมเพ่ือการแสดงประเภทตางๆ  
 
 
 
 

 



DRAM1607 การเคลื่อนไหวบนเวท ี                                                                                3(2-2-5) 
   Stage  Movement 

การใช พ้ืน ท่ีบนเวที  เ พ่ือ ส่ือสารและประกอบการแสดง  สร าง
ความสัมพันธระหวางพ้ืนท่ีและการแสดงใหเกิดความสอดคลองในการนําเสนอ
ใหกับผูชมในรูปแบบตางๆ และปฏิบัติการฝกออกเสียงขั้นพ้ืนฐาน การหายใจ การ
เปลงเสียงการใชอักขระท่ีชัดเจน การอานและออกเสียงอยางถูกตอง สามารถ
ถายทอด ตีความหมายในการส่ือสารใหผูฟงไดรับทราบอยางถูกตองและชัดเจน 

 
DRAM1701 นาฏจารีต                                                                                                    3(3-0-6) 

Thai  Rituals and Etiquettes       
 จารีตปฏิบัติพิธีไหวครู ศึกษาประวัติบุคคลสําคัญท่ีเกี่ยวของในพิธีไหวครู
นาฏศิลป องคประกอบตางๆ และจารีตในการแสดงของไทย     
 

DRAM2102 โขน                                                                                                             3(3-0-6) 
Khon         

    ประวัติความเปนมาของการแสดงโขนและการละเลนของหลวง วงดนตร ี
 ประกอบการแสดง การแตงกาย การพากย เจรจา โอกาสท่ีแสดง และวิธีดูโขน  
 ลักษณะหัวโขน ขั้นตอนในการทําหัวโขน ฝกปฏิบัตโิขนเบ้ืองตน ตบเขา ถอง
 สะเอว  เตนเสา ฯลฯ   

  
DRAM2203 รําหนาพาทย                                                                                               3(2-2-5) 
  Nah   Pat 
   ความหมายและประเภทของเพลงหนาพาทย  โอกาสท่ีใชเพลงหนาพาทย 

ฝกรําหนาพาทยท่ีใชในพิธีไหวคร ู ครอบครู โขนละคร และประกอบการแสดง 
เชิด เสมอ เหาะ  กลองโยน   ตระนิมิต โลม  ตระนอน สาธุการ  ตระบองกนั 
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 
 ความสําคัญของดนตรีท่ีใชในการแสดง  ศึกษาชนิดของเพลงไทย  การขับ
รองรองอิสระ การขับรองประกอบดนตรี การขับรองประกอบการแสดง  ฝกขับ
รองเพลงเพลงท่ีใชประกอบการแสดง ระบํา รํา ฟอน ละคร โขน 
 

DRAM2401 หุนและการแสดงสําหรับเด็ก                                                                       3(2-2-5) 
Puppet  and Play for Children 
 ชนิดและลักษณะของหุนประเภทตาง ๆ ความสําคัญและประโยชนของ
หุนท่ีมีตอเด็ก รูจักการประดิษฐหุนจากวัสดุตาง ๆ โดยศึกษาพัฒนาการและ
กิจกรรมความตองการของเด็กในวัยตาง ๆ เชนกิจกรรมการแสดง บทบาทสมมุติ 
นิทาน เพลงหุน ระบํา รํา ฟอน และการแสดงกลางแจง ละครหุน การเชิดหุน ฝก
แตงเรื่องส้ันและเขียนบทละครสําหรับเด็ก ฝกการจัดการแสดง โดยเลือกใช
องคประกอบท่ีไดศึกษา นํามาใชเปนส่ือประกอบในการสรางการแสดงไดอยาง
เหมาะสม 
 

DRAM2504 บัลเลต  2                                                                                                     3(2-2-5) 
 Ballet  2 
  วิชาบังคับกอน  :  DRAM1501   บัลเลต  1 

 ศัพทเทคนิคตางๆ ท่ีใชในการเตนบัลเลต  และฝกการเตนบัลเลต  ระดับ  
ช้ันตน โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ Royal  Academy of Dancing ของ
ประเทศอังกฤษ ใน Grade  3-Grade 4 

 
 



DRAM2505 แจส  2                                                                                                        3(2-2-5) 
 Jazz  2 
  วิชาบังคับกอน  :  DRAM1502  แจส  1 

 เทคนิคของการเตน และทาเตนแจส ระดับสูงขึ้นจาก แจส 1 และการฝก
นับจังหวะดนตรีหลากหลายสไตล ไดแก Broadway  Pop-dance  Latin  และไทย
ประยุกต  สําหรับการนําทาแจสมาประยุกตกับลีลาไทย หรือการนํานวัตกรรม
ประยุกต ในรูปแบบแจสผสมทารํา 
 

DRAM2506 นาฏศิลปรวมสมัย  1                                                                                   3(2-2-5) 
   Contemporary  1 

วิชาบังคับกอน  :  DRAM1501    บัลเลต  1 
การเตนรวมสมัย   หรือ บัลเลตสมัยใหม เพ่ือใหเกิดลีลาทาเตน ในรูปแบบ 

นาฏศิลปรวมสมัย  ประกอบดนตรีในขั้นพ้ืนฐานเบ้ืองตนของการเคล่ือนไหวท้ัง
แขนและขา การเตนรูปแบบประยุกต โดยนําทาเตน  มาผสมผสานในการคิดทา     

 
DRAM2510 นาฏศิลปรวมสมัย  2                                                                                   3(2-2-5) 
   Contemporary  2 

วิชาบังคับกอน  :  DRAM2506 นาฏศิลปรวมสมัย  1 
การเตนรวมสมัย   โดยใชการจินตนาการและความรูสึก เพ่ือใหเกิดลีลาทา

เตน  ประกอบกับดนตรีท่ีมีจังหวะหลากหลายอารมณ ซ่ึงแสดงออกทางทาเตน 
ของการเคล่ือนไหวรางกาย ซ่ึงเปนจุดพัฒนาการคิดริเริ่มสรางสรรค โดยนําทาเตน
บัลเลตหรือแจส  มาผสมผสานในการคิดทา  

 
DRAM2512 ระบําพ้ืนเมืองตะวันตก                                                                               3(2-2-5) 

Western  Folk  Dance 
 ประวัติการแสดงชุดท่ีนํามาฝกหัดในดานเพลงดนตรี   เครื่องแตงกาย  
โอกาสและสถานท่ีแสดงของ ประเทศอังกฤษ  ฝรั่งเศส  ยูโกสลาเวีย  เลือกปฏิบัติ
ตามความเหมาะสม 

 
 
 



DRAM2601 การแสดงและการกํากับการแสดง                                                                3(2-2-5) 
   Acting  and  Directing 

การแสดงเบ้ืองตน  การเคล่ือนไหวรางกาย  ภาษากาย       การเปลงเสียง  
การแสดงสด  การตีความ  การแสดงเดี่ยว  การแสดงเปนคู            การแสดงฉาก
ส้ัน ๆ  หนาท่ีและบทบาทของผูกํากับการแสดง   งานกํากับการแสดง  การ
วิเคราะหบทละคร  การคัดเลือกและพัฒนาบทบาทการแสดง  ปญหาในการกํากับ
การแสดงและวิธีแกไข  การฝกซอม  ฝกปฏิบัติงานกํากับการแสดง 

 
DRAM2604 รังสรรคนาฏพัสตราภรณ                                                                            3(2-2-5) 

Costume  Design  
            ทฤษฎีสี วรรณะและอารมณของสี การนําสีไปใชใหเหมาะสมในการแสดง  

หนาท่ีและความสําคัญของเครื่องแตงกายท่ีมีตอการแสดง การออกแบบเส้ือผา
  ใหเหมาะสมกับการแสดงแบบตางๆ  ฝกปฏิบัติการแตงกาย พระ นาง ยักษ ลิง   
  การแตงกายชุดโบราณคดี  สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เชียงแสน สุโขทัย อยุธยา 
  รัตนโกสินทร  ฝกแตงกายแบบยืนเครื่อง แบบละครพันทาง  แบบพ้ืนเมือง และ
  ระบํา  ฝกปฏิบัติการออกแบบการแตงกายในลักษณะตาง  ๆ  

 
DRAM2702 การแสดงตะวันตกและ ตะวันออก                                                              3(3-0-6)
 Western  and  Oriental  Drama   

 ความหมายและชนิดของการละครตะวันตกและละครตะวันออก  ศึกษา
และวิจารณลักษณะสําคัญของการละครยุคกลางและยุคฟนฟูของกรีกและโรมัน  
วิวัฒนาการของโรงละคร  บทละครและนักประพันธท่ีสําคัญ  เทคนิคและรูปแบบ
การแสดง  ความสัมพันธของศิลปะการละครกับศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ปรัชญา 
ตลอดจนสภาพแวดลอมของสังคม  ปรัชญาและส่ิงตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอศิลปะ
และวรรณคดีการละครของยุโรปสมัยปจจุบัน   การละครของชาติตางๆ ใน
ตะวันออก ตอไปนี้  อินเดีย  จีน  ญี่ปุน  เขมร และชาติอ่ืนๆ  ในดานรูปแบบการ
แสดง วิวัฒนาการ  อิทธิพล  ความเช่ือ  ประเพณี  ฝกการแสดงประเภทตางๆ ของ
ชาติตะวันออกตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



DRAM2708 ส่ือทันสมัยเพ่ือการแสดง                                                                             3(2-2-5) 
 Modern Media  for  Performance  Arts 

 การนําเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการแสดง   ศึกษาการใชคอมพิวเตอรและ
สรางงานท่ีเกี่ยวของกับการแสดง ศึกษาส่ืออิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือ
โสตทัศนูปกรณ ท่ีใชในการแสดง  และฝกปฏิบัตติามความเหมาะสม 

 
DRAM3103 จําอวด                                                                                                         3(2-2-5) 
 Comic  Performance 

 ท่ีมาของการแสดงตลก  รูปแบบ  การแสดงตลกของไทย มุขตลกท่ีเปน
แบบแผน  กลวิธีสรางมุขตลก  ฝกปฏิบัติจัดการแสดงตลก 
 

DRAM3204 การแสดงเปนชุดเปนตอน                                                                           3(2-2-5) 
Drama Extract Performance   
 ประวัติและความเปนมาของการแสดงท่ีนํามาจัดแสดงเปนชุดเปนตอน  
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  ฝกรํานาฏศิลปไทยกลุมท่ี
ใชนักแสดงคนเดียวในชุดตอไปนี้ฉุยฉายพราหมณ ฉุยฉายวันทอง ฉุยฉายเบญกาย
แปลง ฉุยฉายยอพระกล่ิน พลายชุมพล มโนราหบูชายัญ อิเหนาฉายกริช เลือกฝก
รําตามความเหมาะสม 

 
DRAM3207 การแสดงทองถิ่น                                                                                         3(2-2-5) 

Folk  Performance 
วัฒนธรรมการแสดงทองถ่ินของไทย  ศึกษาการแสดงท่ีมีพ้ืนฐานมาจาก

การแสดงของชาวบานท่ีเกี่ยวของกับ ขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิต  ฝกปฏิบัติ
สรางสรรคการแสดงของไทย 

 



DRAM3209 นวนาฏรังสรรค                                                                                           3(2-2-5) 
   Creative   Innovation  Performance 

ประวัติการแสดงระบําท่ีปรับปรุงขึ้น  เนื้อรอง  ทํานองเพลง       เครื่อง
แตงกาย  โอกาสท่ีแสดง  ฝกรําระบําโบราณคดี  5 ชุด  ระบํานพรัตน  ระบําส่ีภาค  
ระบําชุมนุมเผาไทย  ฯลฯ และการแสดงท่ีเปนผลงานวิจัยทางนาฏศิลป 

 
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 
 ศัพทเทคนิคตางๆ ท่ีใชในการเตนบัลเลต   และฝกการเตนบัลเลต 
ระดับช้ันกลาง  โดยใชหลักสูตรประกอบการสอนของ Royal  Academy of 
Dancing ของประเทศอังกฤษ ใน Grade 5 
 

DRAM3511 นาฏประดิษฐ 2                                                                                            3(2-2-5) 
 Choreography 2 

วิชาบังคับกอน  :  DRAM3503    นาฏประดิษฐ  1 
  การประดิษฐทารําเตนท้ังไทยและสากล  การออกแบบลีลาทารํา ทาเตน 
 การแปรแถว  การออกแบบเครื่องแตงกายในชุดสรางสรรค  ศึกษาจังหวะ  ลีลา
 ของเพลงไทยและเพลงสากล  แลวนํามาออกแบบประดิษฐทา ตลอดจนการใช
 จินตนาการเกี่ยวกับการเลน แสง เสียง และการจัดเวที   

 
DRAM3602 การออกแบบและการสรางงานการแสดง                                                     3(2-2-5) 
  Performance  Design and Creativity 
  วิเคราะหการออกแบบเพ่ือการสรางงานการแสดง ความสัมพันธของ 
 องคประกอบๆ ของการสรางงานการแสดง ทฤษฎี เทคนิค และศิลปะเกี่ยวกับ
 องคประกอบของเวที ฉาก แสง เสียง และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ฝกปฏิบัติงานบนเวที 



DRAM3605 การบริหารและการจัดการแสดง                                                                  3(3-0-6)
 Performance  Organizing and  Management 
            งานตางๆในการจัดการแสดงละคร  หนาท่ีและความรับผิดชอบของ 
 บุคลากรตางๆ ในการจัดการแสดง    การบรรจุรายการ  ชนิดและลักษณะของ
 ละครท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดการแสดงในโอกาสตางๆ การคัดเลือกผูแสดง  
 งบประมาณในการแสดง   การฝกซอม  ปฏิบัติการจัดการแสดง ละคร 
 
DRAM3606 การเขียนบทละคร                                                                                       3(3-0-6) 
                                          Script Writing   

  ลักษณะของละครแบบตางๆ  บทละครรอยแกว และ รอยกรอง  หลักการ
นําวรรณกรรมมาใชในการแสดง  ศึกษาโครงสรางของละคร  ฝกเขียนบทละคร
และ  ฝกเขียนบทเพ่ือใชในการแสดงในโอกาสตางๆ 
 

DRAM3705 ละคร ภาพยนตร นวนิยาย : ศิลปะเปรียบเทียบ                                          3(3-0-6) 
 Plays Movies and  Novels : Comparative Arts 

 ความสัมพันธของละคร  ภาพยนตรและนวนิยายท่ีมีอิทธิพลตอกันจากตน
เรื่องเดียวกัน ในเชิงเปรียบเทียบเพ่ือนําแนวคิดไปพัฒนางานการแสดง 

 
DRAM3609 ศิลปะการแสดงสําหรับครูปฐมวัย                                                           3(3-0-6) 
   Dramas   for  Early  Childhood  Teachers 

 ความหมาย ความสําคัญ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับศิลปการแสดง 
สําหรับครูปฐมวัย ประโยชนของศิลปการแสดงท่ีมีตอครูปฐมวัย การเคล่ือนไหว 
บนเวที  จินตนาการสร างสรร ค  การจัดการแสดงบนเวที  ประเภทของ
ศิลปการแสดงสําหรับครูในการจัดประสบการณ การประยุกตศิลปะการแสดงเพ่ือ
ใชประกอบการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ฝกปฏิบัติระบําเบ็ดเตล็ด 

 
 
 
 
 
 
 



DRAM3901  วิธีวิจัยวิทยาทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง          3(3-0-6) 
   Research  Methodology  in  Dance and Drama 
    ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการวิจัย ขั้นตอนและการเลือกปญหาในการวิจัย
   การศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การเขียนเคาโครงการวิจัย ตัวแปร และ 
   สมมติฐาน การเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  วิธีการ 
   รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การอภิปรายผล ขอเสนอแนะ การเขียนราย
   งายการวิจัย และการประเมินผลการวิจัย โดยเนนศึกษาระเบียบวิธีวิจัยทาง 
   นาฏศิลปและศิลปการแสดง  
 
DRAM4608 การแสดงละครวิทยุและวิทยุโทรทัศน                                                         3(2-2-5) 

Drama   Theories  and Techniques  for  Radio  and  Television  
 ประเภทของรายการวิทยุและวิทยุโทรทัศนท่ีมีตอผูฟงและผูชม ประเภท
ของรายการวิทยุ  โทรทัศน  ศัพทเทคนิค  หลักการจัดรายการ  หลักการเขียนบท
ละครวิทยุโทรทัศน  หลักการจัดรายการวิทยุโทรทัศน  อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมี
ตอผูฟงและผูชม  ฝกเขียนบทรายการสารคดีทางวทิยุและวิทยุโทรทัศน  เขียนบท
ละครวิทยุโทรทัศน   

 
DRAM4703 การนําเสนอการแสดงเปนภาษาอังกฤษ                                                       3(3-0-6) 
 Thai  Dance  Presentation  in  English 

 ศัพททางดานนาฏศิลปไทยเพ่ือการส่ือสาร ฝกนําเสนอการแสดงนาฏศิลป
ไทย ฝกถายทอดเรื่องราวทางดานนาฏศิลปไทย เพ่ือการนําเสนอการแสดงใน
รูปแบบวิพิธทัศนา โขน ละครประเภทตาง ๆ และการแสดงพ้ืนเมือง 
 

DRAM4706 การออกแบบเคร่ืองแตงกายและศิราภรณ                                                    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  การเลือกใชวัสด ุ ประวัติ และ
 วิวัฒนาการของศิราภรณและเครื่องประดับของละครไทยในสมัยตางๆ การ
 อุปกรณสมัยใหม  ออกแบบและสรางศิราภรณ  เครื่องประดับ และหัวโขนชนิด
 ตางๆ และปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 



DRAM4707 นาฏการวิจารณ                                                                                           3(3-0-6) 
   Drama Criticism   

ความหมายและคุณคาของศิลปการวิจารณ  หลักการวิเคราะหและ
หลักการวิจารณการละครและภาพยนตร  โครงเรื่อง  ตัวละคร ปรัชญาความคิด   
การใชภาษา  บทละคร  ธรรมเนียมปฏิบัติดานการแสดงบนเวทีและภาพยนตร      
ฝกวิเคราะหและวิจารณการแสดง 

 
 
DRAM4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและศิลปการแสดง     2(90)

 Preparation  for  Occupational Practicum  in Dance and Drama  
              กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพในดานการรับรูและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผูเรียนให
มีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยศึกษา
และสังเกตการปฏิบัติงานจริงทางการแสดงท้ังในและนอกสถานท่ี  ฝกการจัดการ
แสดงภายในสถานศึกษา 

 
DRAM4802 การฝกประสบการณวิชาชีพนาฏศิลปและศิลปการแสดง 5(450) 

Occupational Practicum  in Dance and Drama 
  ฝกวิชาชีพกับสถานท่ีประกอบการผลิตผลงานการแสดงภายใตการ
ควบคุมของอาจารยนิเทศและผูประกอบการหรือผลิตผลงานทางดานการแสดงให
ไดมาตรฐานออกสูสาธารณชน   
 

DRAM4901 สัมมนาทางนาฏศิลปและศิลปการแสดง        3(2-2-5) 
 Seminar in  Dance and Drama 
  สัมมนาในประเด็นหรือหัวขอท่ีนาสนใจทางนาฏศิลป 
 
DRAM4902 การวิจัยทางนาฏศิลปและศิลปะการแสดง                                                   3(0-6-3) 

Research  in Dance and Drama 
 คนควา  เรียบเรียงนาฏศิลป ในรูปแบบงานวิจัย  

 
 
 
 


